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Η Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού
Εγκλήματος, ενημερώνει σχετικά με

νέα μέθοδο που μετέρχονται επιτήδειοι
για να εξαπατούν και να εκβιάζουν

ανυποψίαστους πολίτες  

Κάτι κινείται…με τα 4 δημο-
τικά των Αχαρνών. Εξελίξεις

για το 9ο,18ο,19ο και 21ο

Ανταλλαγή «πυρών»
στην ΚΕ του ΣΥΡΙΖΑ

για συμφωνία,
συνέδριο και εσωκομ-
ματικό δημοψήφισμα 
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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
Παρασκευή 31 Ιουλίου 2015

2-θριάσιο Παρασκευή 31 Ιουλίου 2015

Ασπρόπυργος
Λιόσης Αναστάσιος Κ. Ειρήνης 2 &
Αγίου Δημητρίου, 2105580218

Ελευσίνα
Δάρα Μελπομενη Ελ. Βενιζέλου 79,
2105544246

Ανω Λιόσια
ΑΡΤΑ ΦΡΑΓΚΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ Ιονίου
Πελάγους 42Β & Πηνειού, 2102474311

Αχαρνές
Δεληστάθης Βασίλειος Α. Μποσκίζας
12, 2102444418

Χαϊδάρι
Μανίκαρος Ιωάννης Δ. Καραϊσκάκη
82, 2105985845

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ
Παρασκευή 31 Ιουλίου 2015 

Αίθριος
Η θερμοκρασία θα κυμανθεί απο
28 εως 39 βαθμούς Κελσίου. Υγρ-
ασία 26%

ΕΕΟΟΡΡΤΤΟΟΛΛΟΟΓΓΙΙΟΟ
Παρασκευή 31 Ιουλίου 2015 

Ευδόκιμος, Ευδόκιμη
Ιωσήφ, Σήφης, Ιωσηφίνα, Ζοζε-
φίνα *Φρειδερίκος, Φρειδερίκη

Εξαφανίστηκαν
οι νέοι ιδιοκτήτες

Νέα τροπή πήρε η επαναλειτουργία
των ναυπηγείων – διαλυτηρίων
Σάββα στον Δήμο Ελευσίνας. Πιο

συγκεκριμένα μετά την εγκατάσταση των νέων
επιχειρηματιών στην “φοι Σάββα ΕΠΕ” και τις
κινητοποιήσεις μερίδας πολιτών για να μην
επαναλητουργήσει το διαλυτήριο, σύμφωνα
με πληροφορίες, οι νέοι ιδιοκτήτες αγνο-
ούνται. Αυτό είχε σαν συνέπεια να τιναχτεί
στον αέρα το όλο εγχείρημα για επαναλειτο-
υργία της επιχείρησης. Ήδη ο  Οργανισμός
Λιμένος Ελευσίνας έκανε άρση της παρ-
αχώρησης της χερσαίας ζώνης καθως οι νέοι
επιχειρηματίες δεν ήταν συνεπείς στις οικονο-
μικές τους υποχρεώσεις. Άμεση συνέπεια των παραπάνω εξελίξεων είναι η ολική άρση της λειτουργίας του ναυ-
πηγείου – διαλυτηρίου.

Ε. Λιάκος

Ανταλλαγή «πυρών» στην
ΚΕ του ΣΥΡΙΖΑ για συμφ-
ωνία, συνέδριο και εσω-
κομματικό δημοψήφισμα 

«Έντονη» είναι η συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτρ-
οπής  του ΣΥΡΙΖΑ, που θα αποφασίσει για την
πορεία του κυβερνώντος κόμματος, εν μέσω

έντονων διαφωνιών σχετικά με το θέμα του συνεδρίου και
κυρίως για τη συμφωνία με τους δανειστές.

Οι εργασίες της ΚΕ άνοιξαν με την ομιλία του πρωθυ-
πουργού και προέδρου του κόμματος, Αλέξη Τσίπρα, ο
οποίος πέταξε το γάντι στους διαφωνούντες και πρότεινε
εσωκομματικό δημοψήφισμα την επόμενη Κυριακή και
έκτακτο ανοιχτό συνέδριο τον Σεπτέμβριο. 

Σφοδρή επίθεση στον πρωθυπουργό εξαπέλυσε από
το βήμα της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ Πανα-
γιώτης Λαφαζάνης, λέγοντας ότι «δεν έχει νόημα το
συνέδριο εάν υπογράψουμε μνημόνιο» ενώ έκανε λόγο
και για «δικτατορία του ευρώ».

Η πρόεδρος της Βουλής, Ζωή Κωνσταντοπούλου
απάντησε εμμέσως στις αιχμές που άφησε ο κ. Τσίπρας
«στο Κόκκινο» λέγοντας ότι «η ελπίδα δεν είναι σουρεα-
λισμός» και «δε γίνεται να κατηγορείται για παιδιαρίσμα-
τα όποιος προσπαθεί να διαφυλάξει τη δημοκρατική δια-
δικασία».

«Δεν είναι αλήθεια ότι δεν υπήρχε εναλλακτική.
Υπήρχε η πρόταση του Βόλφγκανγκ Σόιμπλε εξόδου της
χώρας με νέο δάνειο. Η πρόταση Σόιμπλε είναι σαφής
και διατυπωμένη. Θέλει να κρατήσει τη χώρα με το ένα
χέρι έξω από την Ευρώπη» είπε ο υπουργός Επικρα-
τείας Νίκος Παππάς και συνέχισε.

Ο υπουργός Εσωτερικών Νίκος Βούτσης εξέφρασε την
απόλυτη διαφωνία του «με την "απόδραση" και αποστα-
σιοποίηση της αριστεράς, από τη μάχη για την στήριξη
των χιλιάδων του ελληνικού, που ζητάνε από την κυβέρν-
ηση να τους στηρίξει για να ξεπεράσουν τα προβλήματα
που τους κληροδότησε η κρίση».

Κάτι κινείται…με τα 4 δημο-
τικά των Αχαρνών. Εξελίξεις

για το 9ο,18ο,19ο και 21ο

Απάντηση σε ερώτηση του βουλευτή Ν.Δ Βασίλη
Οικονόμου σχετικά με τα: 9ο,18ο,19ο και 21ο
δημοτικά σχολεία Αχαρνών, έδωσε ο αναπληρ-

ωτής υπουργός υποδομών,μεταφορών και δικτύων Χρή-
στος Σπίρτζης.

Στην ερώτηση του κ.Οικονόμου σχετικά με την ανέγερ-
ση των σχολείων ο
κ. Σπρίτζης  ότι
γίνονται ενέργειες
για την αντιμετώπι-
ση των προβλημά-
των των τεσσάρων
δημοτικών σχο-
λείων του Δήμου
Αχαρνών.

Πιο συγκεκριμέ-
να, ανέφερε ότι για
το 9ο Δημοτικό Σχο-
λείο θα σταλούν
αίθουσες διδασ-
καλίας από λυόμενη
προκατασκευή, ότι
για το 18ο και 19ο
Δημοτικά Σχολεία
αναμένεται η ολοκλήρωση των μελετών μέχρι τέλους του
2015 και η κατόπιν δημοπράτησή τους, ενώ για το 21ο
Δημοτικό Σχολείο έχει ήδη ολοκληρωθεί η μελέτη κατασ-
κευής, ενώ αναμένεται η σύνταξη των τευχών δημοπράτ-
ησης καθώς και οι σχετικές ενέργειες από πλευράς του
Δήμου για προσωρινή εγκατάσταση των μαθητών προ-
κειμένου να εκκενωθεί ο υφιστάμενος χώρος και να υλο-
ποιηθεί το εν λόγω σχολείο.

Ο Βουλευτής Επικρατείας της ΝΔ, Βασίλης Οικονόμου
εστίασε στις πολυετείς καθυστερήσεις που παρατηρ-
ούνται στην ανέγερση των νέων σχολικών μονάδων στο
Δήμο Αχαρνών, με αποτέλεσμα οι μαθητές να στερούνται
την πρόσβαση σε υποδομές τέτοιες που θα εξασφ-
αλίζουν την ποιότητα στην παρεχόμενη εκπαίδευση.

«Είναι γεγονός ότι η πίεση της νέας δημοτικής αρχής,
των γονέων και κηδεμόνων της πόλης προς την κυβέρν-
ηση, καθώς και οι επανειλημμένες κοινοβουλευτικές μας
παρεμβάσεις αρχίζουν να έχουν τα πρώτα θετικά αποτε-
λέσματα καθώς έχουν ξεκινήσει οι διαδικασίες για τη δρο-
μολόγηση κατασκευής των 4 δημοτικών σχολείων. Είναι
αδιανόητο να ξεκινήσει άλλη μια σχολική χρονιά που θα
βρει τους μαθητές σε εγκαταστάσεις που δεν πληρούν τις
προϋποθέσεις για ποιοτική και ασφαλή παροχή
εκπαίδευσης. Τέλος, τόνισε ότι θα συνεχίσει να παρακο-
λουθεί το ζήτημα έως ότου δοθούν οριστικές λύσεις στα
χρόνια προβλήματα που αντιμετωπίζουν μαθητές και
γονείς στο Δήμο Αχαρνών».

Στον αέρα η επαναλειτουργία των
ναυπηγείων “Σαββα” στην Ελευσίνα
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ΟΑναπληρωτής Υπουργός Προστασίας του
Πολίτη, κ. Γιάννης Πανούσης και ο πρόεδρος
του συλλόγου «Το Χαμόγελο του Παιδιού» κ.

Κωνσταντίνος Γιαννόπουλος υπέγραψαν σήμερα
(30.7.2015) Σύμφωνο Συνεργασίας, σε εκδήλωση που
πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα «Παύλος Μπακογιάν-
νης» του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη. 

Παρόντες στην υπογραφή της συμφωνίας ήταν μεταξύ
άλλων ο Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Τάξης, κ. Δημήτρ-
ης Αναγνωστάκης, ο Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας
του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότ-
ησης, κ. Τζανέτος Φιλιππάκος, ο Αρχηγός της Ελληνικής
Αστυνομίας, Αντιστράτηγος Δημήτριος Τσακνάκης, ο
Γενικός Επιθεωρητής Αστυνομίας Νότιας Ελλάδας, Αντι-
στράτηγος Κωνσταντίνος Μιχαιρίνας, ο Διευθυντής της
Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, Υπο-
στράτηγος Εμμανουήλ Σφακιανάκης και άλλοι Αξιωματι-
κοί της Ελληνικής Αστυνομίας.

Το Σύμφωνο Συνεργασίας έχει ως αντικείμενο την υπο-
στήριξη και διαχείριση:

• υποθέσεων παιδιών σε κίνδυνο (παιδιά – θύμα-
τα κακοποίησης – παραμέλησης, παιδιά θύματα οικονο-
μικής εκμετάλλευσης, παιδιά θύματα σεξουαλικής εκμε-
τάλλευσης  - ηλεκτρονικού εγκλήματος) και,

• υποθέσεων εξαφανισθέντων παιδιών.
Μεταξύ άλλων, προβλέπει σειρά συντονισμένων ενερ-

γειών, με στόχο τόσο την καθιέρωση αποτελεσματικών
μηχανισμών για το χειρισμό υποθέσεων παιδιών σε
κίνδυνο και υποθέσεων εξαφάνισης παιδιών, όσο και για
την πλήρη ενημέρωση των πολιτών, προκειμένου να
συμβάλλουν στην πρόληψη περιπτώσεων κατά τις

οποίες παιδιά είναι θύματα ή θύτες παραβατικών συμπε-
ριφορών ή εξαφανίζονται. 

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, κ.
Γιάννης Πανούσης, μιλώντας κατά την υπογραφή της
συμφωνίας, τόνισε, μεταξύ άλλων: 

«Από την πρώτη στιγμή που αναλάβαμε, βασικός μας
στόχος είναι η συμφιλίωση της Αστυνομίας με την κοι-
νωνία. Η συμφιλίωση επιτυγχάνεται, μεταξύ άλλων, και
με «άνοιγμα» σε κοινωνικούς φορείς, που έχουν ήδη
καταξιωθεί στη συνείδηση της κοινωνίας και της Πολι-
τείας, και που στόχο έχουν, σε συνεργασία με την
Αστυνομία, να αντιμετωπίσουν τρέχοντα προβλήματα.
Στην περίπτωση του «Χαμόγελου του Παιδιού», τα
προβλήματα αφορούν στα πλέον ευαίσθητα πλάσματα,
τα παιδιά. Παιδιά που είναι θύματα παραμέλησης, κακο-
ποίησης, εγκατάλειψης, εκτεθειμένα σε ενδοοικογενειακή
βία, ηλεκτρονικό έγκλημα, σε μια κοινωνία με έωλο το
αξιακό της σύστημα. 

Γνωριζόμαστε χρόνια με τον κ. Γιαννόπουλο σε επίπε-
δο επιστημονικών και κοινωνικών δράσεων. Χαίρομαι
που στο εξάμηνο της ευθύνης μου σε αυτό το Υπουργείο
επικαιροποιούμε τη συνεργασία με το «Χαμόγελο του
Παιδιού». Θα στηρίξουμε αυτή τη συμφωνία. Σκοπεύο-
υμε, σε συνεργασία με το Υπουργείο Δικαιοσύνης, να
προχωρήσουμε και σε άλλες δράσεις για να φτιάξουμε
θεσμούς που θα έπρεπε ήδη να υπάρχουν.  

Η Αστυνομία, ο Αρχηγός, το Επιτελείο θα είναι κοντά
στο «Χαμόγελο του Παιδιού».

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του Συλλόγου «Το
Χαμόγελο του Παιδιού, κ. Κωνσταντίνος Γιαννόπουλος,
ανέφερε μεταξύ άλλων: 

«Είναι μεγάλη τιμή το ότι επικαιροποιούμε ένα μνημό-
νιο συνεργασίας, το οποίο, αυτή την στιγμή, είναι μονα-
δικό στην Ευρώπη. Όμως πέραν του πρωτοκόλλου συνε-
ργασίας, έχουμε τη διάθεση και την επιθυμία να κάνουμε
πολύ περισσότερα. Σας δίνω το χέρι  στον καθένα ξεχωρ-
ιστά και σας λέω ότι είμαστε εδώ, κόντρα στους καιρούς,
κόντρα στις δυσκολίες, για να υπηρετήσουμε έναν σκοπό,
για να υπηρετήσουμε τα παιδιά και τις οικογένειες. Για να
υπηρετήσουμε την κοινωνία. 

Και είναι ιδιαίτερη τιμή το ότι ο Υπουργός μας έδωσε
αυτή την δυνατότητα.»

Τέλος, ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας, Αντι-
στράτηγος Δημήτριος Τσακνάκης αναφέρθηκε στη συνερ-
γασία Αστυνομίας και του συλλόγου, που αφορά σε όλα
τα επίπεδα. «Δεν μιλάμε μόνο για μια θυματοποίηση των
παιδιών. Μιλάμε για το μέλλον της χώρας ουσιαστικά. Και
να είστε βέβαιος κύριε Πρόεδρε ότι θα συνεχίσουμε με
τον ίδιο ζήλο. Να είστε καλά.»

Σύμφωνο συνεργασίας  μεταξύ της Κ.Ε.Δ.Ε και
του Τ.Ε.Ε.,  υπέγραψαν σήμερα ο πρόεδρος της
Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας  Γιώργος

Πατούλης και ο πρόεδρος του Τεχνικού Επιμελητηρίου
Ελλάδας,  Γιώργος Στασινός.

Με  το Σύμφωνο συνεργασίας το Τ.Ε.Ε. αναλαμβάνει
Τεχνικός Σύμβουλος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης,  σε όλα
τα θέματα αρμοδιότητάς του.   Στο πλαίσιο του
Συμφώνου,  προβλέπεται

η  σύσταση Μόνιμης Επιτροπής Συνεργασίας Κ.Ε.Δ.Ε.-
Τ.Ε.Ε,  επικεφαλής της οποίας  θα είναι οι πρόεδροι των
δύο Φορέων και αντικείμενό της ο σχεδιασμός και η παρ-
ακολούθηση της συνεργασίας τους

η δημιουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας πληροφόρη-
σης.

Κατά την υπογραφή του συμφώνου, ο Πρόεδρος του
ΤΕΕ Γιώργος Στασινός δήλωσε:

«Υπογράψαμε σήμερα, ένα σύμφωνο συνεργασίας
που αφορά πάρα πολλούς τομείς στους οποίους μπορ-
ούν να συνεργαστούν οι δύο φορείς. Γνωρίζετε για παρά-
δειγμα ότι τα θέματα διαχείρισης και εξοικονόμησης ενέρ-
γειας όπως επίσης και τα θέματα διαχείρισης απορριμμά-
των είναι πολύ σημαντικά , όπως και πολλά άλλα, στα
οποία μπορούμε να συνεργαστούμε, γνωρίζοντας ότι το
ΤΕΕ είναι ο τεχνικός σύμβουλος της πολιτείας. Το κάνο-
υμε και πράξη. Από δω και πέρα θα έχουμε καθημερινή
συνεργασία με την ΚΕΔΕ και τον κ. Πατούλη. Μια συνερ-
γασία που εξελίσσεται ήδη καιρό τώρα».

Ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ Γιώργος Πατούλης δήλωσε:
«Έχουμε την ιδιαίτερη χαρά να υπογράφουμε ένα

σύμφωνο συνεργασίας, μέσα από το οποίο φιλοδοξούμε,
ενώνοντας τις δυνάμεις μας με την επιστημονική κοινότ-
ητα της χώρας και ιδιαίτερα με το ΤΕΕ, να αναβαθμίσουμε
ουσιαστικά τις πόλεις μας και την ποιότητα ζωής των
πολιτών. Είναι ένα ουσιαστικό βήμα μπροστά στην προ-
σπάθειά μας να κάνουμε πράξη το στόχο μας για τη
δημιουργία « έξυπνων»  πόλεων, που θα ενσωματώνουν
τις νέες τεχνολογίες στην καθημερινή τους λειτουργία. Θα
προωθούν τη χρήση και την καλύτερη διαχείριση των
εναλλακτικών μορφών ενέργειας. Θα διαθέτουν σύγχρο-
να συστήματα διαχείρισης των απορριμμάτων τους, που
θα είναι φιλικά στο περιβάλλον και δεν θα επιβαρύνουν
τους πολίτες.  Έχουμε πολύ δουλειά μπροστά μας και

συνεργασίες σαν αυτή που σήμερα εγκαινιάζουμε
επίσημα με το Τ.Ε.Ε., μπορούν να δημιουργήσουν
μια νέα δυναμική που είναι απαραίτητη όσο ποτέ
άλλοτε σήμερα για την Αυτοδιοίκηση και τη χώρα
μας».

Οι τομείς συνεργασίας των δύο φορέων 
Οι δύο θεσμικοί φορείς της χώρας δίνουν ιδιαίτε-

ρη έμφαση στην αποτελεσματική συνεργασία στους
τομείς της διαχείρισης και αξιοποίησης των αποβ-
λήτων, της εξοικονόμησης και της διαχείρισης εναλ-
λακτικών πηγών ενέργειας. Όμως η συνεργασία θα
επεκταθεί σε πολλούς ακόμη τομείς , αφού θα συνε-
ργαστούν με στόχο την αξιοποίηση του ΣΕΣ (νέου
ΕΣΠΑ) 2014-2020. Επίσης, θα επεξεργαστούν και
θα διαμορφώσουν κοινές θέσεις, στο πλαίσιο λειτο-
υργίας των μόνιμων επιτροπών τους σε ότι αφορά
στην αποκέντρωση αρμοδιοτήτων, στη διασφάλιση συνε-
ργασίας των διαφόρων επιπέδων διοίκησης, στη μητρο-
πολιτική διακυβέρνηση, και στην ενίσχυση συμμετοχικών
διαδικασιών στην τοπική διακυβέρνηση.

Κοινή επιδίωξη αποτελεί, η διασφάλιση των όρων και
προϋποθέσεων που θα επιτρέψουν την παραγωγή
άρτιων τεχνικά έργων, ολοκληρωμένων αποτελεσματικά
ως προς τον οικονομικό και χρονικό προγραμματισμό
τους, αλλά και η αξιοποίηση του τεχνικού δυναμικού της
χώρας.

Στην κατεύθυνση αυτή αναπτύσσεται συνεργασία και
διατυπώνονται κοινές θέσεις τόσο για το θεσμικό πλαίσιο
ανάθεσης μελετών και υλοποίησης δημόσιων έργων όσο
και την έγκαιρη διασφάλιση χρηματοδότησης και στήριξ-
ης των Δήμων, ώστε να διασφαλιστεί μέγιστη και αποτε-
λεσματική απορρόφηση πόρων για το ΣΕΣ, ενώ ιδιαίτερο
τομέα συνεργασίας αποτελεί η διατύπωση κοινών
θέσεων για τις συμπράξεις Δημόσιου-Ιδιωτικού Τομέα.

Τι άλλο προβλέπει το Σύμφωνο Συνεργασίας
Tο Σύμφωνο συνεργασίας προβλέπει επίσης, κοινές

δράσεις και προσπάθειες των δύο φορέων για τη  :
Διαμόρφωση πλαισίου συνεργασίας   των Μηχανικών

με τους Δήμους, βασισμένο στις σύγχρονες απαιτήσεις
που συνδιαμορφώνονται, από το νέο ρόλο των Δήμων και
τις εφαρμογές των νέων τεχνολογιών. Από κοινού, αντι-
μετώπιση ζητημάτων  που αφορούν στη στελέχωση των
υπηρεσιών των Δήμων, στο ρόλο των μηχανικών –στε-

λεχών των Δήμων και στη σχέση μηχανικών-μελετητών-
συμβούλων με τους Δήμους

Ολοκλήρωση  σχεδιασμού με το Εθνικό Χωροταξικό
Σχέδιο, τα Περιφερειακά Χωροταξικά Σχέδια και τα Ειδικά
Χωροταξικά Πλαίσια σε βάθος 30ετίας, και  πλήρη ενερ-
γοποίηση ή και προσαρμογή του υφιστάμενου Θεσμικού
Πλαισίου

Ενσωμάτωση της περιβαλλοντικής διάστασης στο χωρ-
ικό-αναπτυξιακό σχεδιασμό, στο ρόλο και τις αρμοδιότ-
ητες των Δήμων στην προστασία του περιβάλλοντος,
στην αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών αλλά και στη
δημιουργία και λειτουργία των υποδομών περιβάλλοντος

Συνέχιση και ολοκλήρωση του Εθνικού Κτηματολογίου.
Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας στο πλαίσιο του

θεσμικού ρόλου θα συμμετέχει σε δράσεις συνεργασίας
με την Κ.Ε.Δ.Ε., και τους φορείς της, κατ’ αρχήν σε σειρά
τομέων, όπως:

Επεξεργασία Στερεών Αποβλήτων, Συστημάτων
Διαχείρισης Απορριμμάτων και Ανακύκλωση.

Αξιοποίηση Υδάτινων Πόρων και επεξεργασίας λυμά-
των

Σχεδιασμό ΑΠΕ.
Κυκλοφοριακές και συγκοινωνιακές μελέτες.

Υποστήριξης Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου από την κατα-
γραφή αυθαίρετης δόμησης.

Μελέτες ανάπλασης κοινόχρηστων χώρων, κτιριακών
υποδομών, ενεργειακού σχεδιασμού, εξοικονόμησης
ενέργειας, βιώσιμης ανάπτυξης

Υπογραφή Συμφώνου Συνεργασίας μεταξύ ΚΕΔΕ και ΤΕΕ
Κοινή επιδίωξη αποτελεί, η διασφάλιση των όρων και προϋποθέσεων που θα επιτρέψουν την

παραγωγή άρτιων τεχνικά έργων, ολοκληρωμένων αποτελεσματικά ως προς τον οικονομικό και
χρονικό προγραμματισμό τους, αλλά και η αξιοποίηση του τεχνικού δυναμικού της χώρας 

Σύμφωνο Συνεργασίας με το «Χαμόγελο του Παιδιού» υπέγραψε ο
Αναπληρωτής Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, κ. Γιάννης Πανούσης
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Θεσσαλονίκη: 35χρονος
λήστευε φαρμακεία με την

απειλή σύριγγας

ον ληστή με τη σύριγγα, που «χτυπούσε» σε φαρ-
μακεία της ανατολικής Θεσσαλονίκης, απο-
σπώντας από τους ιδιοκτήτες τους χρηματικά

ποσά, το ύψος των οποίων ξεπερνάει τα 1000 ευρώ,
συνέλαβε η Αστυνομία.

Όπως ανακοινώθηκε, ως δράστης φέρεται ένας 35χρο-
νος Έλληνας, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικο-
γραφία από το τμήμα Ασφαλείας Αναλήψεως που εξιχνία-
σε την υπόθεση.

Κατά τη δικογραφία, ο 35χρονος λήστεψε κατά τον
τρέχοντα μήνα τρία φαρμακεία. Σε όλες τις περιπτώσεις
κατηγορείται ότι απειλούσε τα θύματά του με σύριγγα
προκειμένου να τα ακινητοποιήσει και να τα ληστέψει,
ενώ για τις μετακινήσεις του χρησιμοποιούσε κλεμμένη
μοτοσικλέτα.

Τ. Χριστοδουλοπούλου: «Στους Δημάρχους η
ευθύνη της εικόνας με τους πρόσφυγες»

Τ. Χριστοδουλοπούλου: Στους
Δημάρχους η ευθύνη της εικόνας
με τους πρόσφυγεςΣτους

Δημάρχους "έριξε" την ευθύνη για την
εικόνα, μετανάστες να συγκεντρώνονται
και να διαμένουν σε κεντρικά σημεία
πόλεων της Χώρας, με αφορμή το πρό-
σφατο γεγονός με το Πεδίο του Άρεως, η
Αναπληρώτρια Υπουργός για θέματα
Μεταναστευτικής Πολιτικής, Τασία Χρι-
στοδουλοπούλου, μιλώντας,  στην
ΕΡΤ1.

Η Αν. Υπουργός έκανε λόγο για «απρ-
οθυμία» και «μη συνεργασία»
Δημάρχων, στο να βρεθούν και να οργα-
νωθούν κατάλληλοι χώροι φιλοξενίας
μεταναστών - προσφύγων, «ακόμη και
να καθαριστούν χώροι με μετανάστες, θεωρώντας πως, αν κάνουν κάτι τέτοιο μονιμοποιούν μία κατάσταση στον Δήμο
τους», όπως χαρακτηριστικά είπε.

«Δεν έχω καμία κόντρα με τον κ. Καμίνη»
Η Αν. Υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής ερωτηθείσα αν υπάρχει "κόντρα" με τον Δήμαρχο Αθηναίων, Γιώργο

Καμίνη, απάντησε:
«Καμία κόντρα με τον κ. Καμίνη. Έχουμε συζητήσει επανειλημμένως για το θέμα, ανεξάρτητα αν μας έχει προτείνει

χώρους που δεν του ανήκουν».
Σκληρή επίθεση στον Δήμαρχο Κω
Η κα. Χριστοδουλοπούλου, αναφερόμενη στην «αρνητική στάση» Δημάρχων, ανέφερε ως «χαρακτηριστική

περίπτωση» - όπως είπε - τον Δήμαρχο Κω, Γιώργο Κυρίτση, ο οποίος - σύμφωνα με την αν. Υπουργό - επιθυμεί τη
μίσθωση ενός πλοίου, που κάθε φορά μετανάστες - πρόσφυγες θα φτάνουν στο νησί του, να τους μεταφέρει σε άλλες
περιοχές της Ελλάδας.

«Μία μέρα του είχα πει (σ.σ. Δημάρχου Κω) μήπως θέλεις να τους βουλιάζουμε και να τους πνίγουμε», συμπλήρ-
ωσε η κα. Χριστοδουλοπούλου.

Ανοιχτά τα προαύλια
σχολείων κάθε απόγευμα

Με απόφαση της δημοτικής αρχής Γλυφάδας, τα
προαύλια σχολείων εντός του Δήμου θα παρα-
μείνουν ανοιχτά κάθε απόγευμα, καθόλη τη

διάρκεια του Αυγούστου, προκειμένου τα παιδιά των
κατοίκων που θα παραμείνουν στην πόλη να μπορούν να
παίξουν και να διασκεδάσουν. Τα σχολεία που θα είναι
ανοιχτά τις καθημερινές, από τις 6 μ.μ. ως τις 10 μ.μ.,
υπό την επίβλεψη δημοτικού υπαλλήλου, είναι τα ακόλο-
υθα: 

3o ΔΗΜΟΤΙΚΟ: Παλμύρας 42 , Α. Παπανδρέου και
Πανιωνίας

5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ : Πέλλης 67 και Βερελή 59
6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ: Μικράς Ασίας 93 και Αττικής
1ο Γ/Λ : ΄Αλσους, Αγ. Νικολάου και Ζέρβα
2ο Γ/Λ : Βουλιαγμένης και Ρήγα Φεραίου 2-4
3ο Γ/Λ: Λεωφ. Κύπρου 200
4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ: Γ. Γεννηματά και Αγ. Νεκταρίου
4ο ΛΥΚΕΙΟ: Κυνουρίας 114 και Πυθαγόρα, Σαμοθράκ-

ης και Αγ. Νεκταρίου
5ο Γ/Λ : Πέλλης 70 και Γεννηματά
6ο Γ/Λ : Eπαμεινώνδα και Αγ. Τριάδας 12
ΕΠΑΛ: Ιλίου 17, Αγαμέμνονος και Επαμεινώνδα

ΕΓΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ
ΤΟΥΣ ΣΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ

ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΟΥ Δ. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

Ενημερώνουμε τους ενδιαφερόμενους γονείς που
επιθυμούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα ενα-
ρμόνισης οικογενειακής και επαγγελματικής

ζωής-ΕΣΠΑ - ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΤΟΥΣ
ΣΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΟΥ Δ. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ,ότι 

το γραφείο των παιδικών σταθμών, Εθνικής Αντι-
στάσεως 15, θα είναι ανοιχτό  από τις 3 Αυγούστου έως
και 6 Αυγούστου / 9 – 11 π.μ. / έτσι ώστε να εξυπηρετ-
ηθούν όσοι γονείς δυσκολεύονται με την πρόσβαση στο
διαδίκτυο.

τις μέρες αυτές θα δίνονται πληροφορίες, τόσο για τα
δικαιολογητικά όσο και για την εκτύπωση της αίτησης και
των κωδικών των δομών-παιδικών σταθμών μας

Επίσης εφιστούμε την προσοχή στους γονείς, να επικ-
υρώνουν τα δικαιολογητικά στα ΚΕΠ της περιοχής που
βρίσκονται.

πληροφορίες στην προϊσταμένη Κολιοφώτη Κατερίνα
και στο τηλ.210 5546565
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Συνελήφθη από τη Διεύθυνση
Οικονομικής Αστυνομίας 38χρονος
ημεδαπός, μέτοχος και υπάλληλος
ανώνυμης εταιρείας, για παραβά-
σεις της φορολογικής νομοθεσίας

Συνελήφθη χθες (29-7-2015) από τη Διεύθυνση
Οικονομικής Αστυνομίας της Ελληνικής
Αστυνομίας, 38χρονος ημεδαπός, μέτοχος και

υπάλληλος ανώνυμης  εταιρίας, με δραστηριότητα το

χονδρικό εμπόριο επίπλων, για παραβάσεις της φορολο-
γικής νομοθεσίας.

Συγκεκριμένα, ο ανωτέρω κατελήφθη επ’ αυτοφώρω
να πραγματοποιεί συναλλαγή με ατομική επιχείρηση
εμπορίας επίπλων, συνολικής αξίας δύο χιλιάδων εξα-
κοσίων (2.600) ευρώ και για την πώληση αυτή να εκδίδει
τιμολόγιο αξίας τετρακοσίων (400) ευρώ.

Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε
βάρος του, οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα Πρωτο-
δικών.

Η αρμόδια Δ.Ο.Υ. ενημερώθηκε για την επιβολή των
προβλεπομένων διοικητικών κυρώσεων. 

Πυρκαγιά μικρής έκτασης στην
περιοχή του Αγίου Ιερόθεου
Μεγάρων χθες το μεσημέρι

Κινητοποιήθηκαν 8 οχήματα της Π.Υ. Μεγάρων με
20 άντρες και η φωτιά κατασβέστηκε χωρίς να
καταστραφούν περιουσίες

Πυρκαγιά μικρής έκτασης ξέσπασε χθες λίγο μετά τις

13:30 ξερά χόρτα στην περιοχή του Αγίου Ιερόθεου. Στην
ευρύτερη περιοχή υπήρχαν ελαιόδεντρα αλλά και σπίτια.

Δυο πολίτες, ο ένας μέλος εθελοντικής ομάδας, βρισ-
κόταν εκείνη την στιγμή κοντά στο σημείο και ειδο-
ποίησαν την Πυροσβεστική ενώ στο μεσοδιάστημα προ-
σπάθησαν με ότι μέσα είχαν διαθέσιμα να περιορίσουν
την φωτιά.

Στο σημείο κατέφθασαν άμεσα 8 οχήματα της Π.Υ.
Μεγάρων με 20 άντρες και η φωτιά κατασβέστηκε χωρίς
να καταστραφούν περιουσίες.

Στην προσπάθεια συνέβαλαν και μέλη εθελοντικής
ομάδας.

Η Διεύθυνση Δίωξης
Ηλεκτρονικού Εγκλήματος,
ενημερώνει σχετικά με νέα

μέθοδο που μετέρχονται
επιτήδειοι για να

εξαπατούν και να εκβιάζουν
ανυποψίαστους πολίτες  

Με το πρόσχημα ότι κάποιος οικείος τους
αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα υγείας,
προτρέπουν τους πολίτες να πραγματοποιούν

βιντεοκλήσεις, μέσω διαδικτύου, ζητώντας τους να
αφαιρέσουν τα ενδύματα τους προκειμένου να
«εξεταστούν» από δήθεν ιατρούς  

Στη συνέχεια, οι δράστες, αφού προηγουμένως έχουν
καταγράψει το οπτικοακουστικό υλικό της επικοινωνίας,
προβαίνουν σε εκβίαση των θυμάτων τους, ζητώντας
τους χρήματα για να μην δημοσιεύσουν το επίμαχο υλικό

Παρακαλούνται οι πολίτες να είναι ιδιαίτερα
προσεκτικοί για την αποφυγή της εξαπάτησής τους και
της προστασίας των προσωπικών τους δεδομένων

Η Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος της
Ελληνικής Αστυνομίας, στο πλαίσιο της προληπτικής της
δράσης ενημερώνει τους πολίτες για την πρόληψη και
αποφυγή εξαπάτησής τους από τις συνεχώς
μεταλλασσόμενες μορφές απάτης, μέσω του διαδικτύου. 

Συγκεκριμένα, η Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού
Εγκλήματος ενημερώνει για  μια νέα περίπτωση
εξαπάτησης και συνακόλουθης εκβίασης πολιτών, από
επιτήδειους που μετέρχονται συγκεκριμένης
μεθοδολογίας.

Πιο αναλυτικά άγνωστα άτομα πραγματοποιούν
τηλεφωνικές κλήσεις σε ανυποψίαστους πολίτες και τους
ενημερώνουν ψευδώς ότι κάποιος οικείος τους ή
συγγενικό τους πρόσωπο αντιμετωπίζει σοβαρό

πρόβλημα υγείας.

Μάλιστα για να προσδώσουν την απαραίτητη
αληθοφάνεια παρουσιάζονται ως γιατροί και προτρέπουν
τους πολίτες να πραγματοποιήσουν βιντεοκλήση, μέσω
διαδικτύου, αφαιρώντας τα ενδύματα τους, προκειμένου
να «εξεταστούν» από τους δήθεν γιατρούς, ώστε να
«αντιμετωπισθεί» η πάθηση του οικείου τους. 

Στη συνέχεια και αφού προηγουμένως έχουν
καταγράψει το οπτικοακουστικό υλικό, προβαίνουν σε
εκβίαση των θυμάτων τους, απαιτώντας να τους
καταβάλουν χρηματικά ποσά, για να μην δημοσιεύσουν
στο διαδίκτυο το υλικό της καταγραφής.

Η Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος
παρακαλεί τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, για
την αποφυγή πιθανής εξαπάτησης τους και προστασίας
των προσωπικών τους δεδομένων και συστήνει:

• να μην ανταποκρίνονται και να μην πείθονται σε
ανάλογες προτροπές,

• να εξακριβώνουν την κατάσταση της υγείας των
συγγενικών τους προσώπων προτού προβούν σε
οποιαδήποτε ενέργεια,

• να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά την
πραγματοποίηση βιντεοκλήσεων με άγνωστα άτομα
μέσω του διαδικτύου.

• να μην ανταλλάσσουν ψηφιακό υλικό
προσωπικών δεδομένων με αγνώστους στο διαδίκτυο,
καθώς κινδυνεύει η ασφάλειά τους.

Υπενθυμίζεται ότι οι πολίτες μπορούν να επικοινωνούν,
με τη Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος
ανώνυμα ή επώνυμα, για να παρέχουν πληροφορίες ή να
καταγγέλλουν παράνομες και επίμεμπτες ενέργειες ή
δραστηριότητες τελεσθείσες μέσω Διαδικτύου, στα
ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας:

• Τηλεφωνικά στον αριθμό: 111 88
• Μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στο:

ccu@cybercrimeunit.gov.gr
• Μέσω της εφαρμογής (application) για έξυπνα

τηλέφωνα (smartphones), με λειτουργικό σύστημα iOS-
android: CYBERKID.

• Μέσω Twitter «Γραμμή SOS Cyber Alert»:
@cyberalertGR

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤIA
ΔΗΜΟΣ  ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ

Χαϊδάρι 29.07.2015
Αριθ. πρωτ.:  22339               

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμος Χαϊδαρίου προκηρύσσει  Ανοικτό διαγωνισμό,  για τη
«Συντήρηση και Επισκευή Μεταφορικών Μέσων» για το έτος 2015,
με κριτήριο κατακύρωσης: τη χαμηλότερη προσφορά (μεγαλύτερο ποσο-
στό μέσης έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό του καθαρού
προϋπολογισθέντος ποσού), όπως αυτή θα προκύψει από τη συμπλήρ-
ωση των εντύπων οικονομικής προσφοράς Α’ & Β’, για τις εργασίες επισ-
κευής και συντήρησης σε εξωτερικά συνεργεία, των οχημάτων και μηχαν-
ημάτων έργου του Δήμου,  εργασίες που τυχόν θα προκύψουν καθώς και
των ανταλλακτικών που θα απαιτηθούν για την επισκευή αυτών.
Όλες οι αναλυτικές πληροφορίες περιλαμβάνονται στην
22328/29.07.2015 διακήρυξη του Διαγωνισμού καθώς και στην αριθμ.
37/2015 Τεχνική Μελέτη της Δ.Σ.Σ.ΗΛ.Δ. του Δήμου.

1)Αναθέτουσα Αρχή :    Δήμος Χαϊδαρίου (Στρ. Καραϊσκάκη 138 &
Επαύλεως Τ.κ. : 12461) 

2) Η ανωτέρω προμήθεια θα καλυφθεί από ίδιους πόρους, έχει συνο-
λικό προϋπολογισμό 107.500,00 € € με Φ.Π.Α. εκ των οποίων  77.500,00
€ θα βαρύνουν τον Κ.Α: 20.6263.0005, 20.000,00 € θα βαρύνουν τον
Κ.Α.: 20.6264.0001 και 10.000,00 € θα βαρύνουν τον Κ.Α. 20.6263.0004
του προϋπολογισμού έτους 2015 του Δήμου. 

3)Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά μέσω της Διαδικτυακής
πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.. Ημερομηνία έναρξης
υποβολής των προσφορών :17/8/2015 . Καταληκτική ημερομηνία και
ώρα υποβολής προσφορών: 7/09/2015 (ώρα 15:00). Η ηλεκτρονική
αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες
μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, ήτοι
11/09/2015 (ώρα 10:30).
Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς
απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή και να εγγραφούν στο ηλεκ-
τρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. – Διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr

4) Κάθε συμμετέχων στο διαγωνισμό μπορεί να υποβάλλει προσφορά
για το σύνολο των υπηρεσιών μιας ή περισσότερων ομάδων και το σύνο-
λο των αντίστοιχων ανταλλακτικών. Ισχύς προσφορών 120 ημέρες.

5) Η διάρκεια της Σύμβασης θα είναι ένα (1) έτος. 
6) Ως  εγγύηση  συμμετοχής ορίζεται το ποσό των 1.747,97 € που αντι-

στοιχεί στο 2% του συνολικού προϋπολογισμού. Ο προμηθευτής στον
οποίο θα γίνει η κατακύρωση, υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής
εκτέλεσης για ποσό ίσο με το 5% της συμβατικής αξίας με τον κάθε
φορέα χωρίς Φ.Π.Α.
Ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης στον Ελληνικό τύπο: 30-
31/7/2015 
Τα  σχετικά τεύχη τεχνικών προδιαγραφών και προϋπολογισμού των
εργασιών, μαζί με το πλήρες κείμενο  διακήρυξης, μπορούν επίσης οι
ενδιαφερόμενοι να προμηθεύονται από το  γραφείο προμηθειών του
Δήμου Χαϊδαρίου που βρίσκεται στον 2ο όροφο του Δημοτικού Καταστή-
ματος,  Στρ. Καραϊσκάκη 138 & Επαύλεως, από τον ιστότοπο του Δήμου:
www.haidari.gr από το ΚΗΜΔΗΣ καθώς και από το  Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.
Τηλέφωνο: 2132047317,-318,-330 ,FΑΧ:  210 – 5323635, e-mail:
prom@haidari.gr. |smirnis@haidari.gr

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΜΙΧΑΛΗΣ ΣΕΛΕΚΟΣ

Έντονο πρόβλημα
έλλειψης νερού

στην Κινέττα

Το πρόβλημα είναι έντονο και ζητάται η ανταπόκρ-
ιση της δημοτικής αρχής στο αίτημα για την
άμεση λύση του προβλήματος.

Αν και η Ομοσπονδία Συλλόγων Κινέττας είχε ενημε-

ρώσει εγκαίρως – από τον Νοέμβριο του 2014 – και
εγγράφως την δημοτική αρχή, για την ανάγκη διάνοιξης
γεώτρησης για την κάλυψη των αναγκών της περιοχής, ο
δήμος δεν ανταποκρίθηκε, με αποτέλεσμα την ανεπαρκή
υδροδότηση της Κινέττας.

Ο κόσμος έχει ξεσηκωθεί, καθώς υφίσταται την αδικία
να πληρώνει κανονικά τέλη στον δήμο και να μην έχει
σταγόνα νερό.

Το πρόβλημα είναι έντονο και ζητάται η ανταπόκριση
της δημοτικής αρχής στο αίτημα για την άμεση λύση του
προβλήματος.
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο Δήμος Φυλής γνωστοποιεί ότι λόγω των υψηλών θερμο-
κρασιών η κλιματιζόμενη αίθουσα του Δημοτικού Συμβου-
λίου «Μελίνα Μερκούρη» στο ισόγειο του Δημαρχείου  θα
παραμείνει ανοιχτή για το κοινό που χρήζει φιλοξενίας 

Οι τηλεοπτικοί σταθμοί δίνουν τις δικές τους
απαντήσεις για το νομοσχέδιο των αδειών

Οι εκπρόσωποι των τηλεοπτικών σταθμών επισημαίνουν τις αστοχίες των προ-
τεινόμενων ρυθμίσεων, τις ανακρίβειες που διαχέονται στα πλαίσια του δημό-

σιου διαλόγου και ζητούν εκ νέου διάλογο με την κυβέρνηση.

Εντείνεται ο δημόσιος διάλογος σχετικά με το νομοσχέ-
διο για τις άδειες των καναλιών. Σήμερα, Πέμπτη, παρ-
αχώρησαν συνέντευξη τύπου οι εκπρόσωποι της Ένω-

σης Ιδιωτικών Τηλεοπτικών Σταθμών Εθνικής Εμβέλειας
(ΕΙΤΗΣΕΕ) προκειμένου να παρουσιάσουν τις δικές τους θέσεις
σχετικά με το τι πραγματικά ισχύει στο τηλεοπτικό τοπίο, καθώς
εκτιμούν ότι πολλά από όσα έχουν διαρρεύσει και διαχυθεί στα
πλαίσια του δημόσιου διαλόγου για το νομοσχέδιο απέχουν
από την αλήθεια. 

Τα μέλη της ΕΙΤΗΣΕΕ κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου για
τις αστοχίες του σχεδίου νόμου, το οποίο έχει θέσει σε δημόσια
διαβούλευση η κυβέρνηση, χωρίς προηγουμένως να έχει ζητηθ-
εί η γνώμη και άποψη των άμεσα ενδιαφερομένων και ζητούν
να γίνει έστω και τώρα διάλογος με την κυβέρνηση για όλα τα θέματα που θίγουν οι προτεινόμενες διατάξεις. 

Οι εκπρόσωποι των τηλεοπτικών σταθμών υπογραμμίζουν ότι πολλές από τις ρυθμίσεις του νομοσχεδίου εμπερι-
έχουν τεχνικά προβλήματα αν δεν είναι πρακτικά πλήρως ανεφάρμοστες.

Ζητούν δε να ληφθούν υπόψη οι πλείστες όσες σχετικές μελέτες που έχουν εκπονηθεί από έγκυρους οίκους, όπως
η PWC, αλλά και άλλους φορείς. 

Ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΣΚΑΪ Κώστας Κιμπουρόπουλος δήλωσε: 
«Όσοι μπορούν να επιχειρήσουν μέσα σε ένα πλαίσιο κανόνων που σέβεται τα εργασιακά και ασφαλιστικά

δικαιώματα και τις φορολογικές υποχρεώσεις και το κυριότερο, το δικαίωμα, το πλαίσιο που έχει κατακτηθεί σε όλη την
Ευρώπη για την παιδική τηλεθέαση, την προσωπικότητα και τα ατομικά δικαιώματα, όλοι αυτοί μπορούν να εκπέμ-
ψουν, μπορούν να επιχειρήσουν. Φυσικά με έναν στοιχειώδη έλεγχο της προέλευσης των χρημάτων που επενδύον-
ται». 

Ο Διευθύνων Σύμβουλος του Star Πάνος Κυριακόπουλος, απαντώντας στο διαρκώς επαναλαμβανόμενο επιχείρημα
για τα χρέη των καναλιών προς το Δημόσιο ξεκαθάρισε: «Από το 1995 μέχρι και  σήμερα τα 100 εκατομμύρια για τέλη
συχνοτήτων έχουν πληρωθεί βάσει των σχετικών αποφάσεων που εκδόθηκαν. Όλα τα τέλη για τα οποία έχουν εκδοθ-
εί αποφάσεις πληρώθηκαν στην ώρα τους από τα κανάλια – τα έχει εισπράξει το κράτος.»

Για το διάστημα από το 2010 και μετά, ο μόνος λόγος για τα απλήρωτα τέλη συχνοτήτων είναι το ότι δεν εκδόθηκαν
οι σχετικές αποφάσεις αλλά με αποφάσεις των κομμάτων απαλλοτριώθηκε ο διαφημιστικός χρόνος των καναλιών (σσ:
έγινε «συμψηφισμός» των τελών συχνοτήτων με τα ποσά που θα έπρεπε να διαθέσουν τα κόμματα για να διαφημι-
στούν στα κανάλια). Για αυτό μάλιστα το ζήτημα οι τηλεοπτικοί σταθμοί στράφηκαν στη δικαιοσύνη και ήδη πρωτόδι-
κα έχουν οι περισσότεροι δικαιωθεί, δήλωσε ο κύριος Κυριακόπουλος.

Υπογράμμισε περαιτέρω ότι τα μέλη της ΕΙΤΗΣΕΕ θα επαναλάβουν το αίτημά τους προς τους αρμόδιους υπουρ-
γούς (Νίκο Παππά και Χρήστο Σπίρτζη) να υπάρξει ουσιαστικός διάλογος για όλο το καινούριο πλαίσιο και να αξιο-
ποιηθούν όλες οι σχετικές μελέτες.

Από πλευράς του, ο Γενικός Διευθυντής του Αντ1 Στρατής Λιαρέλης επεσήμανε μεταξύ άλλων ότι η νομιμότητα δεν
μπορεί να τηρείται α λα καρτ και σίγουρα όχι μέσα από γενικόλογους αφορισμούς που αποπροσανατολίζουν τον
κόσμο, ρίχνοντας λάσπη στον ανεμιστήρα.

Συνελήφθη σήμερα
ειδικός φρουρός της ΕΛΑΣ

για κατοχή ηρωίνης.

Με την κατηγορία της κατοχής ηρωίνης συνελή-
φθησαν σήμερα ένας 33χρονος ειδικός φρο-
υρός της ΕΛ.ΑΣ. που υπηρετεί σε Υπηρεσία

της Θεσσαλονίκης κι ένας
συνομήλικός του ιδιώτης. 

Οι δύο συλληφθέντες επέ-
βαιναν σε αυτοκίνητο, ιδιοκ-
τησίας του ειδικού φρουρού,
όταν έπεσαν σε «μπλόκο»
αστυνομικών της Ασφάλειας
Βέροιας και στο εσωτερικό του
οχήματος βρέθηκε ηρωίνη,
συνολικού μεικτού βάρους 1,8
γραμ., η οποία και κατασχέθη-
κε.Το σχηματισμό της δικογραφίας ανέλαβε η Υπο-
διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων Βορείου Ελλάδος.
Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην Εισαγγελία Πλημμε-
λειοδικών Βέροιας, ενώ σε βάρος του ειδικού φρουρού
κινείται, παράλληλα, η διαδικασία του πειθαρχικού
ελέγχου.

"Μεγάλος αδερφός" στη
διακίνηση προϊόντων καπνού

Την θέσπιση συστήματος ηλεκτρονικής ιχνηθέτησης και
παρακολούθησης όλων των προϊόντων καπνού με
στόχο την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου, στοχεύει

να εφαρμόσει η κυβέρνηση.
Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις που έκανε σήμερα ο υπουργός

Επικρατείας, αρμόδιος για θέματα καταπολέμησης της διαφθο-
ράς κ. Παναγιώτης Νικολούδης έως τις 10 Αυγούστου πρόκειται
να τεθεί σε δημόσια διαβούλευση σχέδιο νόμου το οποίο θα
προβλέπει την ιχνηθέτηση και σήμανση με ειδικές ταινίες των
προϊόντων καπνού από την εισαγωγή τους στη χώρα ή τη
συγκομιδή τους στο χωράφι μέχρι και την πώλησή τους στον
τελικό καταναλωτή.

Παράλληλα θα προβλέπεται η πλήρης καταγραφή όλων των
εμπλεκόμενων στο κύκλωμα διακίνησης των προϊόντων καπνού
προκειμένου να μπορεί να παρακολουθείται η διακίνηση ακόμα
και του τελευταίου πακέτου τσιγάρων.

Τέλος το νομοσχέδιο αναμένεται να προβλέπει και εξορθολο-
γισμό των προστίμων για το λαθρεμπόριο καπνού καθώς και
απλοποίηση των ποινικών διαδικασιών.
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Δημοσιοποιήθηκε το αναθεωρημένο Εθνικό Σχέ-
διο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ), με χρονικό
ορίζοντα έως το 2020 που αναμένεται να λειτο-

υργεί συμπληρωματικά προς το Εθνικό Στρατηγικό Σχέ-
διο Πρόληψης Παραγωγής Αποβλήτων, το οποίο ολοκ-
ληρώθηκε τον περασμένο Δεκέμβριο.

Σύμφωνα με τον αναπληρωτή υπουργό Περιβάλλοντος
Γιάννη Τσιρώνη, το ΕΣΔΑ αποτελεί έναν φιλόδοξο σχε-
διασμό «που σηματοδοτεί την ανατροπή των ακολουθ-
ούμενων μέχρι σήμερα πολιτικών των κυβερνήσεων της
τελευταίας τουλάχιστον 10ετίας και κατευθύνει προς μια
οικονομία και μια κοινωνία με μηδενικά απόβλητα. Μια
κοινωνία που θα μετατρέπει τα απόβλητα σε πόρους,
προάγοντας την έννοια της Κυκλικής Οικονομίας στην
πράξη». 

«Η εναρμόνισή του με την Ευρωπαϊκή νομοθεσία και η
αξιοποίηση –αλλά και υπέρβαση σε ορισμένες περι-
πτώσεις– των πιο θετικών στοιχείων του κοινοτικού κεκ-
τημένου, σε συνδυασμό με την διασφαλισμένη χρημα-
τοδότηση όλων των απαραίτητων υποδομών και δρά-
σεων, αποτελούν το πρώτο βήμα για το πέρασμα από την
μεσαιωνικού τύπου ανεξέλεγκτη απόρριψη αποβλήτων
στη σύγχρονη αντίληψη της ανάκτησής τους με φιλικό για
το περιβάλλον και την κοινωνία τρόπο», σημείωσε χαρ-
ακτηριστικά.

Το ΕΣΔΑ, το οποίο διαμορφώθηκε από κοινού με το
υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης,
συμπυκνώνει τη ριζικά διαφορετική πολιτική αντίληψη της
νέας διακυβέρνησης προς ένα εναλλακτικό μοντέλο
διαχείρισης αποβλήτων, σύγχρονο και φιλικό στο περι-
βάλλον.

Οι άξονες προτεραιότητας του ΕΣΔΑ είναι η αποκέντρ-
ωση των δραστηριοτήτων σε επίπεδο δήμων των οποίων
αναβαθμίζεται ο ρόλος, η ποιοτική και ποσοτική ενίσχυση
της ανακύκλωσης με έμφαση στη διαλογή στην πηγή, η
διακριτή διαλογή και επεξεργασία του οργανικού κλάσμα-
τος, η μικρή κλίμακα των μονάδων επεξεργασίας και
ανάκτησης, η ενθάρρυνση της κοινωνικής συμμετοχής,
και κυρίως η κατοχύρωση του δημόσιου χαρακτήρα της
διαχείρισης αποβλήτων. 

Οι στόχοι του ΕΣΔΑ υιοθετούν πλήρως τη μεθοδολογία
της ιεράρχησης της διαχείρισης των αποβλήτων της εθνι-
κής και κοινοτικής νομοθεσίας, υπερβαίνοντας τη λογική
των συγκεντρωτικών μονάδων διαχείρισης σύμμεικτων

αστικών αποβλήτων, υπέρ της διαλο-
γής στην πηγή ανακυκλώσιμων και
βιοαποβλήτων και της μείωσης της
παραγωγής αποβλήτων αλλά και του
κόστους διαχείρισής τους.

Με βάση το παραπάνω πλαίσιο, η
εθνική πολιτική για τα απόβλητα είναι
προσανατολισμένη στους εξής στόχο-
υς-ορόσημα για το 2020: 

τα κατά κεφαλή παραγόμενα απόβ-
λητα να έχουν μειωθεί δραστικά

η προετοιμασία προς επαναχρησι-
μοποίηση και η ανακύκλωση με χωρ-
ιστή συλλογή ανακυκλώσιμων - βιοα-
ποβλήτων να εφαρμόζεται στο 50%
του συνόλου των αστικών στερεών
αποβλήτων

η ανάκτηση ενέργειας να αποτελεί
συμπληρωματική μορφή διαχείρισης,
όταν έχουν εξαντληθεί τα περιθώρια
κάθε άλλου είδους ανάκτησης

η υγειονομική ταφή να αποτελεί την τελευταία επιλογή
και να έχει περιοριστεί σε λιγότερο από το 30% του συνό-
λου των Αστικών Στερεών Αποβλήτων (ΑΣΑ).

Το ΕΣΔΑ εκτός από τα ΑΣΑ περιλαμβάνει τη διαχείριση
και άλλων ρευμάτων αποβλήτων όπως τα βιομηχανικά
απόβλητα, τα γεωργοκτηνοτροφικά, η ιλύς των εγκατα-
στάσεων επεξεργασίας λυμάτων.

Ο προγραμματισμός του υπουργείου προβλέπει στη
συνέχεια:

Έγκριση του Ειδικού Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης
Επικίνδυνων Αποβλήτων, του οποίου η εκπόνηση ολοκ-
ληρώνεται και σύντομα τίθεται σε δημόσια διαβούλευση η
Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.

Προσαρμογή των Περιφερειακών Σχεδίων Διαχείρισης
Αποβλήτων στη στοχοθεσία και κατευθύνσεις του αναθ-
εωρημένου εθνικού σχεδιασμού ως την 30η Σεπτεμ-
βρίου.

Διαμόρφωση νομοθετικών και κανονιστικών
ρυθμίσεων, σε εφαρμογή του ΕΣΔΑ, μεταξύ των οποίων
και μέτρα διευκόλυνσης της χωροθέτησης υποδομών
ήπιας διαχείρισης αποβλήτων.

Πολύμορφες ενημερωτικές πρωτοβουλίες για τον ΕΣΔΑ
και διάλογος με τη συμμετοχή τόσο Επαγγελματικών,

Επιστημονικών και κοινωνικών φορέων, όσο και της
Τοπικής Αυτοδιοίκησης ώστε να διευκολυνθεί η επικαιρο-
ποίηση των ΠΕΣΔΑ.

Δράσεις τεχνικής και διοικητικής υποστήριξης των
Δήμων και των υπηρεσιών τους, σε συνεργασία με το
Υπουργείο Εσωτερικών, για την κατάρτιση μέχρι την 15η
Σεπτεμβρίου των Τοπικών Δημοτικών Σχεδίων και υλο-
ποίησή τους στη συνέχεια, με επάρκεια και αποτελεσμα-
τικότητα.

Χρηματοδότηση των δράσεων και υποδομών των
Τοπικών Δημοτικών Σχεδίων και των συναφών έργων
των ΠΕΣΔΑ, μέσω του ΕΣΠΑ και άλλων κοινοτικών και
εθνικών προγραμμάτων, σε συνεργασία με το Υπουργείο
Οικονομίας, Ναυτιλίας και Τουρισμού.

Η ευαισθητοποίηση, συμμετοχή και εν τέλει η κινητο-
ποίηση της κοινωνίας των πολιτών αποτελεί την αποτελε-
σματική κινητήρια δύναμη και προϋπόθεση επιτυχίας του
νέου Σχεδιασμού.

Το ΕΣΔΑ έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του υπουρ-
γείου www.ypeka.gr (ενότητα ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, υποενότητα
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ), όπου είναι επίσης αναρτ-
ημένο και το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Πρόληψης Παρα-
γωγής Αποβλήτων, αναπόσπαστο στοιχείο του νέου Σχε-
διασμού.

Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων
Τσιρώνης: Πως θα μετατρέψουμε τα απόβλητα σε οικονομικούς πόρους

Εγκύκλιος ΥΠΟΙΚ: Δεν επιτρέπονται τα beach party

Τη νομοθεσία με βάση την οποία απαγορεύονται συναυλίες και πάρτι στις παραλίες
κοινοποίησε εκ νέου σε δήμους της Κρήτης το υπουργείο Οικονομικών. Στη
σχετική εγκύκλιο η Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας και οι κατά τόπους

κτηματικές υπηρεσίες ενημερώνουν τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης ότι η
χρήση του αιγιαλού επιτρέπεται μόνο κατόπιν άδειας σε αναψυκτήρια, επιχειρήσεων
θαλάσσιων σπορ κ.ά.
Ωστόσο, στο υπουργείο Οικονομικών αναγνωρίζουν ότι η εφαρμογή της σχετικής
νομοθεσίας είναι πολύ δύσκολη. Ωστόσο, δίνονται οδηγίες για την καταγραφή των
προσώπων που παραβιάζουν τη σχετική νομοθεσία προκειμένου να τους επιβληθούν
οι προβλεπόμενες κυρώσεις.
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Συγκέντρωση τροφίμων και
ειδών πρώτης ανάγκης για τους
πρόσφυγες, με πρωτοβουλία της
Ριζοσπαστικής Κίνησης Φυλής

Μια συγκινητική όσο και εξαιρετική πρωτοβουλία
με επίκεντρο τους ανθρώπους που ξεριζώθη-
καν από τις πατρίδες τους για να βουν μια

καλύτερη τύχη και σημείο αναφοράς την πραγματική
αλληλεγγύη του ανθρώπου προς τον άνθρωπο, ανέλαβε
η παιδαγωγός Ρούλα Φώτου, μέσα από τους κόλπους
της Ριζοσπαστικής
Κίνησης Φυλής.

Όπως τονίζεται
σε σχετική ανα-
κοίνωση, «η Ριζο-
σπαστική Κίνηση
Φυλής στέκεται
δίπλα στους εκα-
τοντάδες κυνηγημέ-
νους πρόσφυγες
που φθάνουν καθ-
ημερινά στο Πεδίο
του Άρεως και ζουν
κάτω από πολύ
άσχημες και δύσκο-
λες συνθήκες. Για
το λόγο αυτό και επειδή υπάρχει άμεση ανάγκη στήριξης
και βοήθειας τους, συγκεντρώνει είδη πρώτης ανάγκης».

Σύμφωνα με το Ελληνικό Φόρουμ για τους Πρόσφυγες
υπάρχει ανάγκη για τα εξής:

1. Νερά, χυμοί
2. Τρόφιμα που δεν χρειάζονται ψυγείο.
3. Ρούχα (ανδρικά, γυναικεία και παιδικά), όχι βαριά χει-

μωνιάτικα
4. Παπούτσια, παντόφλες, σαγιονάρες (ανδρικά,

γυναίκεια, παιδικά)
5. Φάρμακα, εθελοντές για συνοδεία και διερμηνεία σε

Νοσοκομεία και Κοινωνικά Ιατρεία.
6. Πούδρα γάλα (για μωρά), pampers και καπέλα

ιδιαίτερα για παιδιά, αντιηλιακές κρέμες και σπρέι για κου-
νούπια, πετσέτες και σεντόνια, σαπούνια και σαμπουάν,
οδοντόβουρτσες, οδοντόκρεμες και σερβιέτες

7. Ένα αναπηρικό καροτσάκι για ένα κορίτσι με κινητι-
κά προβλήματα

8. Παιδικά παιχνίδια (να μην χρειάζονται μπαταρίες),
μπάλες και ρακέτες

9. Είδη ζωγραφικής και χαρτική ύλη
Τα είδη θα συγκεντρωθούν στα γραφεία της παράταξης

στην οδό Οδυσσέα Ελύτη 18(πρώην Αναπαύσεως), μέχρι
την Τρίτη 4 Αυγούστου και από τις 20.00 έως 21.30 το
βράδυ.

Για πληροφορίες στα τηλέφωνα 6932147265 Φώτου
Πανωραία και 6977405092 Ακρίδας Βασίλης.

Και όπως αναφέρει χαρακτηριστικά η Ρούλα Φώτου,
«μακάρι και αυτή τη φορά να ευαισθητοποιηθούν κάποιοι
άνθρωποι και να μπορέσουν να δουν έξω απο το μικρό-
κοσμό τους τι σημαίνει να μην έχεις πραγματικά τίποτα,
παρά μόνο την ελπίδα ότι κάποιος θα γνωρίζει την έννοια
της αλληλεγγύης , της ανθρωπιάς, της προσφοράς!»

Και ασφαλώς ότι θα τη διδάξει και στους άλλους, διότι
είναι απολύτως σημαντικό να θυμόμαστε ότι η αυθεντική
αλληλεγγύη δεν γνωρίζει φυλετικούς διαχωρισμούς και
δεν κατατάσσει αλλά προσφέρει στους ανθρώπους. Σε
ΟΛΟΥΣ τους ανθρώπους…

Συνελήφθη και ο δεύτερος ληστής του ντελιβερά στο Μενίδι

Συνελήφθη και ο δεύτερος δράστης ο οποίος μαζί
με τον συνεργό του επιχείρησαν να κλέψουν έναν
ντελιβερά στο Μενίδι.

Οι δύο δράστες, μάλιστα, στην προσπάθεια τους να το
σκάσουν από τους αστυνομικούς που τους αντιλήφθη-
καν,άρχισαν να πυροβολούν…

Ο 39χρονος κατάφερε να το σκάσει αλλά όχι για πολύ…
καθώς σχεδόν 24 ώρες μετά οι αστυνομικοί τον συνέλα-
βαν, ενώ ο ίδιος αντιστάθηκε.

Όπως εξακριβώθηκε από την έρευνα της αστυνομίας, ο
δράστης, μαζί με συνεργούς του που αναζητούνται, το
τελευταίο δεκαήμερο, έδιναν τηλεφωνικές παραγγελίες σε
ψητοπωλεία της περιοχής των Αχαρνών.

Το σημείο παράδοσης ήταν ένας συγκεκριμένος δρόμος
στην περιοχή με χαμηλό φωτισμό και με την απειλή όπλων
και τη χρήση σωματικής βίας αφαιρούσαν από τους διανομείς τις εισπράξεις που είχαν πάνω τους. 

Μέχρι στιγμής, έχει διαπιστωθεί ότι έχουν διαπράξει έξι ληστείες. Ο συλληφθείς, με τη σε βάρος του σχηματισθείσα
δικογραφία, οδηγήθηκε στον εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών, ο οποίος τον παρέπεμψε για κύρια ανάκριση σε
Τακτικό Ανακριτή, ενώ ερευνάται η συμμετοχή του και σε άλλες αξιόποινες πράξεις.

Παρουσία του Μητροπολίτη κ.κ. Αθηναγόρα ο Εσπερινός στον
Ι.Ν. Αγίου Παντελεήμονος στο Νέο Κοιμητήριο Αχαρνών

Σε κλίμα κατάνυξης, παρουσία μεγάλου αριθμού
πιστών και χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου
Μητροπολίτου Ιλίου, Αχαρνών και Πετρουπόλεως,

κ.κ. Αθηναγόρου, τελέστηκε ο Μέγας Εσπερινός στον του
Ι.Ν. Αγίου Παντελεήμονος στο Νέο Κοιμητήριο Αχαρνών,
που ολοκληρώθηκε με τη λιτάνευση της Ιεράς Εικόνας
εντός των κεντρικών διαδρόμων του Νεκροταφείου, με την
συνοδεία της Φιλαρμονικής της ΔΗΚΕΑ. 

Παραβρέθηκαν ο Δήμαρχος Γιάννης Κσσαβός, η πρόε-
δρος της ΔΗΚΕΑ Μαρία Ναυροζίδου , ο Πρόεδρος της
ΔΗΦΑ Γιώργος Δασκαλάκης, ο Πρόεδρος της ΑΡΩΓΗΣ
Νίκος Γκασούκας, ο Πρόεδρος της ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ Γιώρ-
γος Σιδηρόπουλος. 

Ανήμερα της γιορτής του Αγίου Παντελεήμονα τη Δευ-
τέρα 27 Ιουλίου, τελέστηκε πανηγυρική Θεία Λειτουργία,
μετ’ αρτοκλασίας. 

Φωτογραφίες – Κείμενο Γεώργιος Νιώρας
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ΔΝΤ: Μόνο με βιώσιμο χρέος
μπαίνουμε στο τρίτο πρόγραμμα

Το διοικητικό
συμβούλιο του
Διεθνούς Νομι-

σματικού Ταμείου είπε
στην Αθήνα ότι τα υψηλά
επίπεδα χρέους και η
φτωχή εφαρμογή των
μεταρρυθμίσεων αποκ-
λείουν την Ελλάδα από
ένα τρίτο πρόγραμμα
διάσωσης του Ταμείου,
εγείροντας νέα ζητήματα
αναφορικά με το εάν το
ΔΝΤ θα συμμετάσχει
στην τελευταία οικονομι-
κή διάσωση της ΕΕ,
αναφέρουν οι Financial
Times.

Σύμφωνα με μία τετρασέλιδη "απολύτως εμπιστευτική" σύνοψη της χθεσινής συνε-
δρίασης του ΔΣ του Ταμείου, που έχουν στη διάθεσή τους οι FT, οι διαπραγματευτές του
ΔΝΤ θα "συμμετάσχουν στις συζητήσεις πολιτικής για να διασφαλίσουν ότι το νέο πακέ-
το διάσωσης της ευρωζώνης είναι συνεπές με αυτό που έχει το Ταμείο κατά νου".

Αλλά "δεν μπορούν να καταλήξουν σε συμφωνία τεχνικού επιπέδου σε αυτό το στά-
διο". Το Ταμείο θα αποφασίσει για το εάν θα συμμετάσχει κατά το "δεύτερο στάδιο" αφό-
του η Ελλάδα "συμφωνήσει σε μία ολοκληρωμένη δέσμη μεταρρυθμίσεων" και κυρίως,
αφότου οι πιστωτές της ευρωζώνης συμφωνήσουν για την ελάφρυνση του χρέους".

Γιατί το ΔΝΤ θέλει παρεμβάσεις στο χρέος
Το Ταμείο έχει καταστήσει σαφές ότι για να μετέχει σε νέο πρόγραμμα  πρέπει να

διασφαλιστεί η βιωσιμότητα  του ελληνικού χρέους. Και για να γίνει αυτό πρέπει να
υπάρξει απόφαση  για την μακροπρόθεσμη αναδιάρθρωσή του.

Στο ίδιο ύφος, άλλωστε, κινήθηκαν και οι δηλώσεις της Christine Lagarde, η οποία
επεσήμανε ότι το ελληνικό χρέος έχει πάψει υπό τις παρούσες συνθήκες να είναι βιώσι-
μο, δηλαδή να μπορεί να εξυπηρετηθεί από τον "οφειλέτη”.

Στο δεύτερο πρόγραμμα εγγυητής του προγράμματος ήταν η Ευρωζώνη η οποία
μέσω του Eurοgroup είχε αποφασίσει και δεσμευθεί έναντι του ΔΝΤ το Νοέμβριο του
2012 οτι αναλαμβάνει την διασφάλιση της βιωσιμότητας του ελληνικού χρέους στην
βάση της υλοποίησης του προγράμματος (παραγωγή πρωτογενών πλεονασμάτων).

Ωστόσο, αυτή η απόφαση δε εφαρμόσθηκε  και έτσι έχει διακοπεί η εκταμίευση των
δόσεων από το ΔΝΤ από το δεύτερο εξάμηνο του 2014.

Με τη σημερινή άφιξη της κας Βελκουλέσκου στην Αθήνα, το ΔΝΤ δηλώνει την ένα-
ρξη διαβουλεύσεων.  Μάλιστα, όπως έγραφε το πρωί το Capital.gr, η έλευση αυτή ερμ-
ηνεύεται και ως η απόδειξη ότι το ΔΝΤ έχει λάβει δεσμεύσεις από την Ευρώπη για τη
δρομολόγηση της αναδιάρθρωσης του χρέους.

Ερώτηση της ΝΔ για το αν έχει υπηρετήσει
τη στρατιωτική του θητεία ο Τ. Κορωνάκης

Πολιτικό και ηθικό θέμα για το Γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ
Τάσο Κορωνάκη, θέτουν 23 βουλευτές της ΝΔ, επισημαίνοντας ότι ενώ δεν
έχει υπηρετήσει την στρατιωτική του θητεία και δεν έχει πάρει πτυχίο,

εντούτοις επελέγη να εκπροσωπεί τη χώρα στην διαπραγμάτευση.
Σε ερώτηση που κατέθεσαν οι βουλευτές της ΝΔ,με επικεφαλής τον Λευτέρη Αυγε-

νάκη,προς τον πρωθυπουργό και τους συναρμόδιους υπουργούς αναφέρουν ότι δεν
είναι μόνον ο Κώστας Ήσυχος, ο οποίος δεν έχει υπηρετήσει τη στρατιωτική του θητεία

"ως ομογενής τρίτης γενιάς", αλλά είναι και ο Τάσος Κορωνάκης, ο οποίος επιπλέον
διανύει τον 22ο έτος των σπουδών του στο Πανεπιστήμιο Πατρών, στην Σχολή Μηχα-
νολόγων Ηλεκτρολόγων.

Ζητούν να πληροφορηθούν, κατόπιν τούτων, αν ο κ.Κορωνάκης έχει κηρυχθεί ανυπό-
τακτος και με ποια κριτήρια επελέγη ως μέλος της Πολιτικής Ομάδας Διαπραγμάτευσης,
αφού η συγκεκριμένη θέση "απαιτεί περγαμηνές επαγγελματισμού, επιστημονικών
γνώσεων και εξειδικευμένης εμπειρίας κι όχι προσωπικών σχέσεων και κομματικών
συσχετισμών".

Ακόμη ρωτούν αν έχει λάβει δύο εξάμηνες αναβολές για λόγους υγείας, με τη δεύτε-
ρη να έχει λήξει τον Νοέμβριο του 2005, αν έχει δηλώσει ψευδή διεύθυνση από το 2005
και μετά, προκειμένου η Αστυνομία να μην μπορεί να του επιδώσει το Φύλλο Κατάταξ-
ης, αν υπάρχει Δελτίο Κατάταξης για τον Στρατιώτη Αναστάσιο Κορωνάκη του Χαρίτω-
να σε Κέντρο Εκπαίδευσης Νεοσυλλέκτων του Ε.Σ. για την 8η Ιουλίου 2015, με την
ΕΣΣΟ Δ 2015, αν κατετάγη και υπηρετεί τη στρατιωτική θητεία του ο εν λόγω στρα-
τιώτης, όπως προβλέπεται, αν δε παρουσιάστηκε σε ποιο κέντρο υπηρετεί αυτή τη στιγ-
μή και αν δεν έχει παρουσιαστεί, αν θεωρείται ανυπότακτος για δεύτερη φορά.
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
ΓΑΜΟΙ

Ο Θεόδωρος Χαρισιάδης  του  Κίμωνα  και της  Μαρίας το γένος Φραγκούλη,
που γεννήθηκε στην Αθήνα Αττικής και κατοικεί στη Νίκαια - Αγίου Ιωάννη
Ρέντη και  η Μαρία Ρεθυμνιωτάκη του Γεωργίου και  της Μαγδαληνής, το
γένος Ρεθυμνιωτάκη που γεννήθηκε στο Ίλιον Αττικής και κατοικεί στα Άνω
Λιόσια του Δήμου Φυλής πρόκειται να παντρευτούν.

O ΥΦΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΑΡΙΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ
ΑΝΔΡΕΑΔΗ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣ ΣΤΗ ΝΙΚΑΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΟΣ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΚΑΙ Η ΙΩΑΝΝΟΥ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΙ ΤΗΣ
ΣΕΒΑΣΤΗΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΚΑΤΟΙΚΟΣ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΕΛΘΟΥΝ ΣΕ ΓΑΜΟ ΠΟΥ ΘΑ ΤΕΛΕΣΤΕΙ
ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

Ο ΝΤΑΛΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΑΡΙΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ
ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΚΑΙ Η ΚΑΛΑΪΤΣΙΔΟΥ ΚΛΕΟΝΙΚΗ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΑΣ ΤΟ
ΓΕΝΟΣ ΤΙΡΕΚΙΔΗ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣΑ ΣΤΗ ΝΙΚΑΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΟΣ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΕΛΘΟΥΝ ΣΕ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟ ΓΑΜΟ ΠΟΥ
ΘΑ ΤΕΛΕΣΤΕΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΚΑΝΑΛΑΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ

O ΑΡΑΦΑΗΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΜΕΛΑΣ ΤΟ
ΓΕΝΟΣ ΜΟΥΡΤΙΔΗ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΚΑΙ Η ΑΡΑΦΑΗΛΙΔΗ-
ΡΑΜΑΖΑΝΟΒΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΕΛΣΑΤ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΑΡΙΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ
ΟΜΑΡΟΒΑ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΕΛΘΟΥΝ ΣΕ
ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟ ΓΑΜΟ ΠΟΥ ΑΘ ΤΕΛΕΣΤΕΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

Ενστάσεις των θεσμών για το συντελε-
στή 8% της εισφοράς αλληλεγγύης

Νέα δεδομένα στην ειδική εισφορά αλληλεγγύης ενδέχεται να δημιουργήσουν οι
ενστάσεις των θεσμών σχετικά με το συντελεστή 8% της έκτακτης εισφοράς
για εισοδήματα άνω των 500.000 ευρώ, που προβλέπει ο νόμος που

ψηφίστηκε στη Βουλή.

Τα τεχνικά κλιμάκια των θεσμών θεωρούν υψηλό το συντελεστή 8% και εκτιμούν ότι
μπορεί να αυξήσει τη φοροδιαφυγή. 

Η ελληνική κυβέρνηση τονίζει, από την πλευρά της ότι ο προσδιορισμός του ύψους
του συντελεστή για τα εισοδήματα αυτά είναι πολιτική απόφαση και αφορά την ανακα-
τανομή των οικονομικών βαρών στον πληθυσμό της χώρας.

Υπενθυμίζεται ότι η κλίμακα της έκτακτης εισφοράς που ψηφίστηκε στη Βουλή, προβ-
λέπει τα ακόλουθα:

Για συνολικό καθαρό εισόδημα ως 12.000 ευρώ η ειδική εισφορά αλληλεγγύης είναι
μηδενική.

Για συνολικό καθαρό εισόδημα από 12.001 ως 20.000 ευρώ η εισφορά ανέρχεται σε
0,7% επί του συνολικού ποσού.

Για συνολικό καθαρό εισόδημα από 20.001 ως 30.000 ευρώ η εισφορά αλληλεγγύης
ανέρχεται σε 1,4% επί του συνολικού ποσού.

Για συνολικό καθαρό εισόδημα από 30.001 ως 50.000 ευρώ η εισφορά αλληλεγγύης
ανέρχεται σε 2% επί του συνολικού ποσού.

Για καθαρό εισόδημα από 50.001 έως 100.000 ευρώ η εισφορά ανέρχεται σε 4% επί
ολόκληρου του ποσού.

Για καθαρό εισόδημα από 100.001 ως 500.000 ευρώ η εισφορά ανέρχεται σε 6%.
Για καθαρό εισόδημα από 500.001 ευρώ και άνω η εισφορά ανέρχεται σε 8%.

Σε υψηλό τετραετίας ο δείκτης οικονομι-
κού κλίματος στην ευρωζώνη τον Ιούλιο

Οδ ε ί κ τ η ς
οικονομικής
ε μ π ι -

στοσύνης στην Ευρ-
ωζώνη αυξήθηκε τον
Ιούλιο σε υψηλό
επίπεδο τετραετίας,
ενισχυμένος από την
ανακούφιση που
προκάλεσε η παρα-
μονή της Ελλάδας
στο ευρώ, μεταδίδει
το πρακτορείο
Bloomberg.

Ο δείκτης επιχειρ-
ηματικού και κατανα-
λωτικού κλίματος
αυξήθηκε στις 104
μονάδες από 103,5 τον Ιούνιο, όπως ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 

Η μέση εκτίμηση των οικονομολόγων, που μετείχαν σε έρευνα του Bloomberg, ήταν
ότι ο δείκτης θα διαμορφωνόταν στις 103,2 μονάδες.

Αν και η οικονομία της Ευρωζώνης δυσκολεύεται να αποκτήσει δυναμική σε ένα στέρ-
εο έδαφος και τα προβλήματα της περιοχής έχουν επιβαρύνει το κλίμα, οι προοπτικές
μπορεί να ενισχυθούν από τη συμφωνία για τη χορήγηση τρίτου προγράμματος βοήθ-
ειας στην Αθήνα, σημειώνει το δημοσίευμα του Bloomberg.

Η έκθεση της Κομισιόν δείχνει ότι η εμπιστοσύνη στον τομέα της βιομηχανίας της
Ευρωζώνης βελτιώθηκε σε -2,9 από -3,4 μονάδες τον Ιούνιο. 

Η εμπιστοσύνη των καταναλωτών επιβεβαιώθηκε στις -7,1 μονάδες (με δεύτερη
εκτίμηση), ενώ η εμπιστοσύνη στον τομέα των υπηρεσιών αυξήθηκε στις 8,9 από 7,9
μονάδες.
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Το 1o εξάμηνο του 2015 ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ κατέγραψε
ανοδική πορεία πωλήσεων και κερδοφορίας, κυρίως
χάρη στην αυξημένη συνεισφορά των δραστηριοτή-

των στις ΗΠΑ. Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών ανήλθε σε
€672,8 εκ., παρουσιάζοντας αύξηση 19,9% σε σύγκριση με
το πρώτο εξάμηνο του 2014. Τα λειτουργικά κέρδη προ
φόρων, τόκων και αποσβέσεων αυξήθηκαν κατά 18,3% και
ανήλθαν σε  €105,3 εκ. Τα καθαρά κέρδη μετά τα δικαιώμα-
τα μειοψηφίας και την πρόβλεψη για φόρους ανήλθαν σε
€24,2 εκ., σε σύγκριση με κέρδη €2,9 εκ. την αντίστοιχη περ-
σινή περίοδο.  Η βελτίωση των αποτελεσμάτων έγινε πιο
εμφανής το 2ο τρίμηνο του έτους, μετά από την αρνητική
επίδραση των καιρικών συνθηκών στα αποτελέσματα του
πρώτου τριμήνου. Ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά 25,8%
και ανήλθε σε €389 εκ.  και τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων,
τόκων και αποσβέσεων αυξήθηκαν κατά 40,2% φθάνοντας
τα €82,1 εκ. Τα καθαρά κέρδη μετά τα δικαιώματα μειοψ-
ηφίας και την πρόβλεψη για φόρους διαμορφώθηκαν στα
€17,6 εκ., έναντι €13,9 εκ. το 2ο τρίμηνο του 2014. 

Σημειώνεται ότι τα αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου
ενισχύθηκαν σημαντικά από την ενδυνάμωση του δολαρίου,
έναντι του ευρώ. 

€ εκ. 2ο τρ. 2015 2ο τρ. 2014 % μεταβολής Α' Εξάμηνο
2015 Α' Εξάμηνο 2014 % μεταβολής 

Κύκλος εργασιών 389,0 309,2 25,8% 672,8 561,0 19,9% 
Λειτουργικά κέρδη  82,1 58,5 40,2% 105,3 89,0 18,3% 
Κέρδη προ φόρων 23,3 16,4 42,3% 30,9 6,7 361,5% 
Καθαρά κέρδη * 17,6 13,9 26,1% 24,2 2,9 732,3% *μετά

από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας   

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Στην Ελλάδα η κατανά-
λωση δομικών υλικών το 1ο εξάμηνο του έτους προήλθε
κυρίως από τα δημόσια έργα, καθώς η  ιδιωτική οικοδομική
δραστηριότητα παρέμεινε υποτονική. Σημειώνεται ότι ο
όγκος πωλήσεων τσιμέντου στην Ελλάδα αντιπροσωπεύει
περίπου το 7% των πωλήσεων του Ομίλου.  

Τα αποτελέσματα ενισχύθηκαν από πρωτοβουλίες περιορ-
ισμού του κόστους παραγωγής, καθώς και από τα υψηλά
επίπεδα εξαγωγών. Τα έσοδα από εξαγωγές  ευνοήθηκαν και
από την ενδυνάμωση του δολαρίου έναντι του ευρώ. 

Ο κύκλος εργασιών του Τομέα Ελλάδας και Δυτικής
Ευρώπης το πρώτο εξάμηνο του έτους αυξήθηκε κατά  4,2%
και ανήλθε σε €146,7 εκ. Τα λειτουργικά κέρδη αυξήθηκαν σε
€28 εκ., από €16 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2014. 

Στις ΗΠΑ συνεχίστηκε η ανάκαμψη του κλάδου κατασ-
κευών. Η συνεπαγόμενη αύξηση της ζήτησης για δομικά
υλικά, σε συνδυασμό με τις εκτεταμένες επενδύσεις του
Ομίλου στην καθετοποίηση των δραστηριοτήτων του και την
ενδυνάμωση του δολαρίου, οδήγησε σε σημαντική βελτίωση
των αποτελεσμάτων.  Συνολικά, το 1ο εξάμηνο του 2015, ο
κύκλος εργασιών στις ΗΠΑ παρουσίασε αύξηση κατά 42,5%
και ανήλθε σε €313,7 εκ., ενώ τα λειτουργικά κέρδη υπερ-
διπλασιάστηκαν και ανήλθαν σε €42,1 εκ., έναντι €18,3 εκ.
πέρυσι. 

Η κατασκευαστική δραστηριότητα στη Νοτιοανατολική
Ευρώπη αναπλήρωσε στο δεύτερο τρίμηνο ένα μέρος του
χαμένου εδάφους του πρώτου τριμήνου που οφειλόταν στο
δριμύ χειμώνα, αλλά γενικά η ζήτηση παρέμεινε αδύναμη.
Έτσι, ο κύκλος εργασιών το πρώτο εξάμηνο του έτους παρ-
ουσίασε κάμψη  8,5% και ανήλθε σε €90,9 εκ., ενώ τα λειτο-
υργικά κέρδη περιορίστηκαν σε €25,2 εκ., εμφανίζοντας
μείωση 16,6%. 

Στην Αίγυπτο, η ζήτηση τσιμέντου παρουσίασε μικρή
αύξηση. Ο συντελεστής λειτουργίας των παραγωγικών μας
εγκαταστάσεων σημείωσε βελτίωση σε σχέση με τα χαμηλά
επίπεδα του 2ου εξαμήνου του 2014, χάρη στη λειτουργία με
στερεά καύσιμα της μίας γραμμής παραγωγής του εργο-
στασίου του Beni Suef. Ωστόσο, οι συνεχιζόμενες διακοπές
στην προμήθεια καυσίμων στις υπόλοιπες γραμμές παρα-
γωγής των εργοστασίων σε συνδυασμό με το υψηλότερο
κόστος ενέργειας περιόρισε τα περιθώρια κερδοφορίας. Ο
κύκλος εργασιών στην Αίγυπτο αυξήθηκε κατά 20,6% στα
€121,6 εκ. ενώ τα λειτουργικά αποτελέσματα μειώθηκαν σε
€10 εκ. από €24,6 εκ. το πρώτο εξάμηνο του 2014.  

Στην Τουρκία το πρώτο εξάμηνο του 2015, τα αποτελέ-
σματα της Adocim (η οποία ανήκει κατά 50% στον Όμιλο
ΤΙΤΑΝ) ήταν σχεδόν αντίστοιχα του περασμένου έτους. 

Οι επενδυτικές δαπάνες του Ομίλου το πρώτο εξάμηνο του
2015, εξαιρουμένων των εξαγορών και των ασωμάτων ακιν-
ητοποιήσεων, ανήλθαν σε €82 εκ., σημαντικά υψηλότερες
από τα επίπεδα των προηγούμενων ετών και κατά €53 εκ.
υψηλότερες της αντίστοιχης περιόδου του 2014. Η αύξηση
οφείλεται κυρίως σε επενδύσεις για την ανάπτυξη δραστηρ-
ιοτήτων στις ΗΠΑ και για την διασφάλιση ενεργειακής επάρ-
κειας στην Αίγυπτο. 

Ο καθαρός δανεισμός του Ομίλου στο τέλος του πρώτου
εξαμήνου διαμορφώθηκε στα €630 εκ., υψηλότερος κατά €89
εκ. σε σύγκριση με το τέλος του 2014, αντικατοπτρίζοντας
τον υπερδιπλασιασμό των επενδύσεων το τρέχον έτος, την
εξαγορά μειοψηφικής συμμετοχής στην Antea στην Αλβανία,
τις αυξημένες ανάγκες κεφαλαίων κίνησης στις αγορές που
παρουσιάζουν ανάπτυξη καθώς και τις μεταβολές στις
συναλλαγματικές ισοτιμίες. 

Στις 29 Ιουνίου 2015 ο οίκος Standard and Poor’s επιβε-
βαίωσε την αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας του
Ομίλου ως «ΒΒ» και παράλληλα αναβάθμισε τις προοπτικές
του από «σταθερές» σε «θετικές».  

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ 2015
Η εφαρμογή της μακροχρόνιας στρατηγικής του Τιτάνα για

γεωγραφική διαφοροποίηση των δραστηριοτήτων του, δίνει
τη δυνατότητα σήμερα στον  Όμιλο να βρίσκεται σε πορεία
ανάπτυξης, παρά τις αντίξοες  συνθήκες που επικρατούν
στην Ελλάδα.  Η διεθνής σημερινή παρουσία του Τιτάνα
δημιουργεί προσδοκίες για βελτίωση των λειτουργικών απο-
τελεσμάτων το 2015, με κύριο άξονα τις ΗΠΑ. 

Η ανάκαμψη του κλάδου κατασκευών στις ΗΠΑ συνεχίζε-
ται, με κινητήρια δύναμη τα ακίνητα οικιστικής χρήσης και τα
εμπορικά ακίνητα και, σε μικρότερο βαθμό, τα δημόσια έργα.
Προκειμένου να ανταποκριθεί στην ανερχόμενη ζήτηση, ο
Όμιλος προχωρά σε επενδύσεις που αφορούν στην  επέκτα-
ση δραστηριοτήτων και στη βελτίωση της απόδοσης των
παραγωγικών του εγκαταστάσεων.  

Στην Αίγυπτο, η ζήτηση δομικών υλικών εκτιμάται πως θα
συνεχίσει να κινείται ανοδικά, βασιζόμενη σε έργα τόσο
δημόσιου όσο και ιδιωτικού χαρακτήρα. Ο Όμιλος υλοποιεί
τα σχέδια σταδιακής  ανάκτησης της παραγωγικής δυνα-
μικότητας των εργοστασίων του, μέσω επενδύσεων για τη
λειτουργία των γραμμών παραγωγής με στερεά και εναλλακ-
τικά καύσιμα. Η εξασφάλιση ενεργειακής επάρκειας θα δώσει
στον Όμιλο τη δυνατότητα να επωφεληθεί της ανερχόμενης
ζήτησης. 

Η κατασκευαστική δραστηριότητα στις χώρες της Νοτιοα-
νατολικής Ευρώπης εκτιμάται ότι θα παραμείνει υποτονική,
ενδεχομένως σε επίπεδα ελαφρώς χαμηλότερα του περα-
σμένου έτους. Η περιοχή εξακολουθεί 

να επηρεάζεται από την οικονομική αδυναμία των γειτο-
νικών χωρών της Ευρωζώνης, σημειώνοντας χαμηλούς ρυθ-
μούς ανάπτυξης. 

Στην Ελλάδα εκτιμάται ότι η ζήτηση θα σημειώσει περαι-
τέρω σημαντική κάμψη κατά το δεύτερο εξάμηνο του έτους,
από το χαμηλό επίπεδο στο οποίο διαμορφώθηκε στο πρώτο
εξάμηνο. Η οξεία έλλειψη ρευστότητας, η οποία κορυφώθηκε
με  το προσωρινό κλείσιμο των τραπεζών, επηρεάζει τόσο τα
δημόσια έργα όσο και την ιδιωτική κατανάλωση. Παρά τις
δύσκολες συνθήκες που διαμορφώνονται, ο Όμιλος έχει
λάβει σειρά μέτρων προκειμένου να εξασφαλιστεί η απρόσ-
κοπτη λειτουργία των εργοστασίων του στην Ελλάδα, των
οποίων η παραγωγή διοχετεύεται προς το παρόν σχεδόν
αποκλειστικά σε εξαγωγικούς προορισμούς.  

ΜΗΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ 

Το πρώτο εξάμηνο του 2015 ο κύκλος εργασιών της «Α.Ε.
ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ» αυξήθηκε κατά 8,4% στα €145 εκ., ενώ
τα λειτουργικά κέρδη ανήλθαν σε  €22 εκ. έναντι €12 εκ. το
αντίστοιχο περσινό εξάμηνο. Τα καθαρά κέρδη του εξαμήνου
ανήλθαν σε €1,6 εκ. έναντι €8,2 εκ. καθαρών κερδών το
πρώτο εξάμηνο του 2014, τα οποία τότε είχαν ενισχυθεί από
την είσπραξη μερισμάτων €20 εκ. από θυγατρικές εταιρίες
του εξωτερικού.   

Ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ είναι ένας ανεξάρτητος παραγωγός τσι-
μέντου και άλλων δομικών υλικών με περισσότερα από 100
χρόνια βιομηχανικής εμπειρίας. Έχοντας έδρα την Ελλάδα,
διαθέτει εργοστάσια παραγωγής τσιμέντου σε εννέα χώρες
και είναι οργανωμένος σε τέσσερις γεωγραφικούς τομείς:
Ελλάδα και Δυτική Ευρώπη, ΗΠΑ, Νοτιοανατολική Ευρώπη
και Ανατολική Μεσόγειο. Καθ’ όλη την διάρκεια της ιστορίας
του, ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ επιδίωξε να συνδυάσει τη λειτουργική
αρτιότητα με το σεβασμό στον άνθρωπο, την κοινωνία και το
περιβάλλον.  

Το 2014 πούλησε 16 εκ. τόνους τσιμέντου και υλικών με
παρεμφερείς ιδιότητες, 3,9 εκ. μ3 ετοίμου σκυροδέματος,
14,2 εκ. τόνους αδρανών υλικών και διάφορα ακόμη οικοδο-
μικά υλικά όπως τσιμεντόλιθους, έτοιμα κονιάματα κλπ.   

Λεπτομερή οικονομικά και άλλα στοιχεία παρέχονται στην
ιστοσελίδα του Ομίλου ΤΙΤΑΝ με διεύθυνση: www.titance-
ment.com   

Η ανωτέρω ανακοίνωση κοινοποιήθηκε στο Χ.Α. και στην
Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και βρίσκεται αναρτημένη στην
ιστοσελίδα του Χ.Α.    

30 Ιουλίου 2015  
ΟΜΙΛΟΣ Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ 
Αποτελέσματα Α΄ Εξαμήνου 2015 

Το ΕΣΠΑ στο επίκεντρο της
συνάντησης Περιφερειαρχών

με τον Γ. Σταθάκη

Ηολοκλήρωση του τρέχοντος ΕΣΠΑ και ο προγρ-
αμματισμός για την επανεκκίνηση της νέας προ-
γραμματικής περιόδου ήταν το αντικείμενο της

συνάντησης που είχαν με τον υπουργό Οικονομίας, Υπο-
δομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού, Γιώργο Σταθάκη, οι
Περιφερειάρχες της χώρας με επικεφαλής τον πρόεδρο
της ΕΝΑΕ, Κώστα Αγοραστό.

Στο επίκεντρο ήταν η επίσπευση της αποπληρωμής
των έργων που εντάσσονται σε αυτό, αλλά και η έναρξη
των έργων της νέας προγραμματικής περιόδου 2014-
2020. 

Επίσης, κατέθεσαν προτάσεις για σειρά νομοθετικών
ρυθμίσεων, όπως να υπάρξει, λόγω των περιορισμών
από τα capital controls, τραπεζική ευελιξία στους
αναδόχους έργων ΕΣΠΑ, ώστε να δύνανται να
πληρώσουν υλικά για τις ανάγκες των έργων ή και εργα-
τικό κόστος, καθώς και για την έκδοση εγγυητικών επι-
στολών για συμμετοχή σε διαγωνισμούς ή και σύναψη
συμβάσεων.

Οι Περιφερειάρχες ζήτησαν βελτιώσεις στο νομοθετικό
πλαίσιο για τα δημόσια έργα, που να αποτρέπουν τη
διάλυση εργολαβιών ως αποτέλεσμα της καθυστέρησης
πληρωμής από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.

Τις προηγούμενες ημέρες, ο πρόεδρος της ΕΝΑΕ και
περιφερειάρχης Θεσσαλίας, κ. Αγοραστός, είχε απο-
στείλει και σχετική επιστολή μ΄όλα αυτά τα θέματα στον κ.
Σταθάκη.

Εθνικό Σχέδιο για την
εργασία θα παρουσιάσει
το Ποτάμι τον Σεπτέμβριο

Το Ποτάμι ενημέρωσε τη ΓΣΕΕ ότι έχει έτοιμο σχέ-
διο, το οποίο θα παρουσιάσει τον Σεπτέμβριο,
για μία νέα Εθνική Πολιτική για την εργασία, με

στόχο την αντιμετώπιση του υπ? αριθμόν ένα προβλή-
ματος της ανεργίας, αναφέρει η ανακοίνωση που εξέδω-
σε το Ποτάμι, μετά τη συνάντηση του Σταύρου Θεο-
δωράκη με τον Πρόεδρο της ΓΣΕΕ Ι. Παναγόπουλο και
μέλη της Διοίκησης στα γραφεία του κόμματος στη

Βουλή, συνάντηση η οποία κράτησε μιάμιση ώρα.
Τα θέματα που απασχόλησαν τη συνάντηση ήταν η

προστασία των εργασιακών δικαιωμάτων, το καθεστώς
των συλλογικών συμβάσεων, η αύξηση της ανεργίας, η
μαύρη εργασία, τα προβλήματα των μικρομεσαίων
επιχειρήσεων, το ασφαλιστικό και η λειτουργία των
συνδικάτων.

Ο κ. Θεοδωράκης πρόσθεσε ακόμη ότι στις προτεραι-
ότητες του Ποταμιού είναι να υπάρξουν νέες διατάξεις για
τη διασφάλιση των εργασιακών συλλογικών δικαιωμά-
των.

Στην ερώτηση αν συζητήθηκαν τα θέματα των συλλο-
γικών συμβάσεων και των ομαδικών απολύσεων, ο επι-
κεφαλής του Ποταμιού απάντησε ότι όλοι αντιλαμβάνον-
ται ότι βρισκόμαστε σε μια κρίσιμη φάση, τονίζοντας ότι
πρέπει να αντιμετωπίσουμε την ανεργία και τη μαύρη
εργασία κατά προτεραιότητα.
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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



16-θριάσιο Παρασκευή 31 Ιουλίου 2015


