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Ένα παραδοσιακό γλέν-
τι, με κέφι και ζεστή ατμό-

σφαιρα, για όλους τους
δημότες πραγματοποίησε
ο Δήμος Μάνδρας – Ειδ-
υλλίας στα πλαίσια των

Ζερβονικολείων.

Το ψηφοδέλτιο της
Λαϊκής Ενότητας στην

Περιφέρεια Αττικής

Μητρόπουλος: Να μην
ψηφίσει ο κόσμος μνημονια-

κά κόμματα, ούτε ΣΥΡΙΖΑ

ΑΙΣΧΥΛΕΙΑ 2015 –
Το πρόγραμμα της

εβδομάδας

Το νέο Μνημόνιο
πρέπει να τηρηθεί,
αλλά με αντισταθμι-
στικά μέτρα υπέρ
της ανάπτυξης,

δήλωσε ο Αλέξης
Τσίπρας, κατά τη

συνέντευξη Τύπου
που παραχωρεί

στη Διεθνή Έκθεση
Θεσσαλονίκης.

Kατασχέσεις για χρέη 6 δισ.
στα Ταμεία - «Χέρι» ακόμη

και σε τραπεζικούς
λογαριασμούς
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Τσίπρας: Η συμφωνία πρέπει να τηρηθεί,
δεν θα με ξεφορτωθείτε τόσο εύκολα

Το νέο Μνημόνιο
πρέπει να τηρηθεί,
αλλά με αντισταθμι-

στικά μέτρα υπέρ της ανά-
πτυξης, δήλωσε ο Αλέξης
Τσίπρας, κατά τη συνέντε-
υξη Τύπου που παραχωρεί
στη Διεθνή Έκθεση Θεσσα-
λονίκης. Ερωτηθείς αν θα
παραιτηθεί σε περίπτωση
ήττας στις εκλογές, ο κ.
Τσίπρας απάντησε χαμο-
γελώντας ότι «μάλλον δεν
θα ξεμπερδέψετε από
εμένα τόσο εύκολα», ενώ
εξήγησε πως δεν θέλει επα-
ναληπτικές εκλογές.

Το νέο Μνημόνιο πρέπει
να τηρηθεί, αλλά με αντι-
σταθμιστικά μέτρα υπέρ της
ανάπτυξης, δήλωσε ο Αλέξ-
ης Τσίπρας, κατά τη συνέντευξη Τύπου που παραχωρεί στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, εμφανιζόμενος παράλληλα
απόλυτα βέβαιος για την επικράτηση του ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές της 20ης Σεπτεμβρίου, και λέγοντας με νόημα πως δεν
προτίθεται να παραιτηθεί.

Ο κ. Τσίπρας δεν έριξε ιδιαίτερο φως στις προθέσεις του για μετεκλογικές συνεργασίες, άφησε όμως να εννοηθεί
πως δεν προτίθεται να κινηθεί για επαναληπτικές εκλογές, σχολιάζοντας πως ακόμα κι αν ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει την πλει-
οψηφία, η χώρα «δεν θα μείνει ακυβέρνητη». Απέρριψε όμως για μια ακόμα φορά το σενάριο συγκυβέρνησης με τη
Νέα Δημοκρατία, ενώ συμπλήρωσε πως όσοι παροτρύνουν την Κουμουνδούρου σε τέτοιου είδους συνεργασίες προ-
σβλέπουν στο να παγιδεύσουν την Κουμουνδούρου.

Συμφωνία, ηγεσία και εξουσία
«Η συμφωνία πρέπει να τηρηθεί, με τα αντισταθμιστικά μέτρα που θα βρούμε για να ξεφύγουμε από τη μέγγενη της

επιτροπείας», δήλωσε ο κ. Τσίπρας, επισημαίνοντας ότι δεν θα υπάρξει πλειστηριασμός πρώτης κατοικίας, θα προ-
στατευθούν οι εργασιακές σχέσεις και οι αδύναμοι της κοινωνίας.

Προσέθεσε πως οι υποψήφιοι που βρίσκονται στις εκλογικές λίστες του ΣΥΡΙΖΑ έχουν ήδη δεσμευθεί πως θα τηρή-
σουν τα συμφωνηθέντα με τους εταίρους, και εκτίμησε πως η διαδρομή του κόμματος θα το καταστήσει πιο «ώριμο»,
με μια «πιο συμπαγή» Κοινοβουλευτική Ομάδα.

Ερωτηθείς αν θα παραιτηθεί σε περίπτωση ήττας στις εκλογές, ο κ. Τσίπρας απάντησε χαμογελώντας ότι «μάλλον
δεν θα ξεμπερδέψετε από εμένα τόσο εύκολα», δηλώνοντας «σίγουρος» ότι ο λαός θα δώσει στον ΣΥΡΙΖΑ τη δυνατότ-
ητα να έχει μια «καθαρή νίκη» στις κάλπες.

Ο τέως πρωθυπουργός σημείωσε πως η επιστροφή στη δραχμή «δεν είναι δρόμος εξόδου από την κρίση», ενώ σε
μια έμμεση βολή προς τον Παναγιώτη Λαφαζάνη και τη Λαϊκή Ενότητα δήλωσε ότι ο ίδιος ποτέ δεν ζήτησε χρημα-
τοδότηση από τη Ρωσία, συμπληρώνοντας πως αν υπάρχουν άνθρωποι που θεωρούν τη σημερινή Ρωσία διάδοχο
της Σοβιετικής Ένωσης «ας κάτσουν κι ας λύσουν αυτό το πρόβλημα».

Παραδέχτηκε μάλιστα πως ένα από τα προβλήματα του ΣΥΡΙΖΑ κατά την κυβερνητική του θητεία ήταν ότι δεν κατόρ-
θωσε να γίνει ένα ενιαίο κόμμα, κάνοντας αιχμηρά λόγο για ένα «κόμμα μέσα στο κόμμα» που περίμενε την αφορμή
για να αποσχιστεί.

Σχετικά με τον ρωσικό αγωγό φυσικού αερίου πάντως, τον οποίο είχε προωθήσει ο κ. Λαφαζάνης, ο τέως πρωθυ-
πουργός εκτίμησε πως αν περάσει από την Τουρκία θα πρέπει να διέλθει και από την Ελλάδα, ώστε να δώσει στη
χώρα μας δυο στρατηγικής σημασίας αγωγούς, μαζί με τον TAP.

Το νέο, το παλιό και ο Μεϊμαράκης
Ο κ. Τσίπρας παρουσίασε εκ νέου τις εκλογές ως μια επιλογή μεταξύ του νέου και του παλιού, σημειώνοντας πως

οι πολίτες θα πρέπει να αποφασίσουν αν το κυβερνητικό αποτύπωμα της αριστεράς στη νεοελληνική ιστορία θα ισοδ-
υναμεί με μια ολιγόμηνη παρένθεση. Τόνισε πως το διακύβευμα των εκλογών είναι αν θα κυβερνήσει ο ΣΥΡΙΖΑ ή ΝΔ
η οποία θα φέρνει μαζί της όλα αυτά που έρχονται από το παρελθόν.

Αναφερόμενος προσωπικά στον Βαγγέλη Μεϊμαράκη, αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ σχολίασε
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Εκδότης- Διευθυντής - Αρχισυντάκτης:
Ευάγγελος Λιάκος

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

Διεύθυνση: Πατριάρχου Γρηγορίου 4 19300
Ασπρόπυργος Αττικής

Τηλ - fax: 210 5571855 Κιν: 6977410968

Συνδρομές Ετήσιες: 20€ 

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ:
ΛΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ

Εθνική Τράπεζα
IBAN: GR72 0110 2000 0000  

2004 4032 660

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

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

κη τις απόψεις της εφημερίδας

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

2-θριάσιο Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου 2015

Ασπρόπυργος
ΠΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ

Λεωφόρος Δημοκρατίας 146 & Παναγούλη Α.,
Ασπρόπυργος - Πλατεία Ωρολογίου,

2105575614

Ελευσίνα
Κατελανάκη Ελευθερία Μ. Ιερά Οδός 17Α,

Ελευσίνα, 2105561480

Άνω Λιόσια
Παπασπυρόπουλος Χρήστος Λεωφόρος

Φυλής 197, Άνω Λιόσια, 2102474337

Αχαρνές
Δαβρή Ελευθερία Δεκελείας 90, Αχαρνές,

2102477724

Χαϊδάρι
Θεριού Μαρία Αγίας Παρασκευής 78, Πλησίον

Ιερού Ναού Αγίας Παρασκευής, Χαϊδάρι -
Δάσος, 2105821897

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ
Κατά τόπους νεφελώδης

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί απο 22 εως
29 βαθμούς Κελσίου. Υγρασία 54%

ΕΕΟΟΡΡΤΤΟΟΛΛΟΟΓΓΙΙΟΟ
Δέσποινα, Δέσπω, Ντέπη,

Πέπη, Ζέπω *
Γενέθλιος Σκιαδενή Τσαμπίκα,

Μίκα, Τσαμπίκος  
Διεθνής Ημέρα για την Εξάλειψη του Ανα-

λφαβητισμού
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Ομόνοια και συλλογική μνήμη ζήτησε ο Παππούς
στο μνημόσυνο των θυμάτων του σεισμού 

Ένα μπουκέτο λουλούδια κατέθε-
σε, τιμής ένεκεν, ο Δήμαρχος
Χρήστος Παππούς  στο μνημείο

των θυμάτων του σεισμού του ’99, το από-
γευμα της Δευτέρας, 7 Σεπτεμβρίου 2015. 

Τηρώντας ευλαβικά την παράδοση, οι
εκπρόσωποι της δημοτικής αρχής και οι
συγγενείς των θυμάτων βρέθηκαν αρχικά
στον Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου κι
Ελένης κι εν συνεχεία μπροστά στο
μνημείο, που βρίσκεται στο κηπάριο του
Δημαρχείου.  

Στη σύντομη ομιλία του ο Δήμαρχος
τόνισε ότι δεν πρέπει να ξεχαστούν οι
συντοπίτες που χάθηκαν. Ανέδειξε ακόμα
το πνεύμα ομόνοιας που επικράτησε
εκείνες τις ώρες και χάρη στο οποίο, όπως
είπε, ανοικοδομήθηκε η πόλη. 

«Αν κοιτάξουμε δεκαέξι χρόνια πίσω, θα συνειδητοποιήσουμε ότι ενωμένοι μπορούμε να κάνουμε την πόλη καλύτε-
ρη», τόνισε χαρακτηριστικά.

Τιμές στα θύματα του σεισμού απέδωσε, όπως κάθε χρόνο, η Φιλαρμονική του Δήμου.



Συναντήσεις με εκπροσώπους παραγωγικών
φορέων είχε στα γραφεία της ΝΔ, στη Συγγρού, ο
πρόεδρος του κόμματος Βαγγέλης Μεϊμαράκης.

Σε δηλώσεις μετά τη συνάντηση, ο πρόεδρος της Κεν-
τρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος και του ΕΒΕΑ

Κωνσταντίνος Μίχαλος τόνισε ότι αν δεν υπάρξει πολιτική
σταθερότητα, είναι δύσκολο να ορθοποδήσει η αγορά.

«Χρειάζεται εθνικό κυβερνητικό σχήμα γιατί περνάμε
εθνική κρίση, τη χειρότερη μετά τον Β'  Παγκόσμιο Πόλε-
μο» ανέφερε και ανακοίνωσε ότι κατέθεσε ισοδύναμα
μέτρα ύψους 4,6 δισ. ευρώ.

«Από την αρχή της υλοποίησης αυτής της υφεσιακής
συμφωνίας, με σωστά επιχειρήματα, μπορούμε να αλλά-
ξουμε το μείγμα για να πάμε σε ανάπτυξη» πρόσθεσε.

«Απαιτείται πολιτική σοβαρότητα και οικονομική σταθε-
ρότητα. Η αγορά δεν θα ανοίξει αν δεν ανοίξουν οι τρά-
πεζες» δήλωσε από την πλευρά του ο πρόεδρος της
Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρημα-
τικότητας και του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελ-
ητηρίου Πειραιώς Βασίλης Κορκίδης. 

Για την κυβέρνηση που θα προκύψει μετά τις εκλογές
απάντησε χαρακτηριστικά ότι χρειαζόμαστε μια εθνική
Ελλάδος στα καλά της, όπως τότε που πήραμε το Euro,
ενώ για το ενδεχόμενο συνεργασίας ΣΥΡΙΖΑ-ΝΔ είπε ότι
θα εξαρτηθεί από το τρίτο κόμμα.

Στις θετικές εξελίξεις στον τουρισμό αναφέρθηκε ο
πρόεδρος του ΣΕΤΕ Ανδρέας Ανδρεάδης, σημειώνοντας
ότι είχαμε νέο ρεκόρ 26 εκατ. αφίξεων που απέφεραν 15
δισ. έσοδα και συνέβαλαν κατά 1% στο ΑΕΠ.

«Σκεφτείτε τι θα γινόταν με καλύτερη εικόνα στην οικο-
νομία και στη χώρα, χωρίς όλα αυτά που περάσαμε»
συμπλήρωσε, επισημαίνοντας την ανάγκη πολιτικής

σταθερότητας. «Να προκύψει κυβέρνηση που να ενώνει
δυνάμεις» πρόσθεσε.

Αντίστοιχα ο πρόεδρος του ΣΕΒ Θεόδωρος Φέσσας
δήλωσε ότι σε περίπτωση σχηματισμού κυβέρνησης εθνι-
κής ενότητας, θα πρέπει να μπουν οι άξιοι χωρίς κομμα-

τικά κριτήρια. 
«Ο καλύτερος τρόπος για να βγούμε από το μνημόνιο

είναι να το εφαρμόσουμε σωστά και γρήγορα» υπογράμ-
μισε.

Τέλος, ο πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ Γιώργος Καββαθάς
δήλωσε ότι ενημέρωσαν τον κ. Μεϊμαράκη για τα προβ-
λήματα στην πραγματική οικονομία που, όπως σημείωσε,
κορυφώθηκαν με τα capital controls.

Μεϊμαράκης: Οι προτεραιότητεςτης νέας κυβέρνησης
Μετά τη συνάντηση,  ο κ. Μεϊμαράκης δεσμεύθηκε ότι

πρώτη προτεραιότητα είναι να πάρει ξανά μπροστά η
οικονομία, να ξαναζωντανέψει η αγορά, ενώ δεύτερη
προτεραιότητα, η άμεση ενίσχυση της ρευστότητας.

Ο πρόεδρος της ΝΔ σε δήλωσή του επεσήμανε πως
«οικονομία και Αγορά χωρίς λεφτά δεν υπάρχουν»,
τονίζοντας πως η πραγματική οικονομία, η αγορά, ο ιδιω-
τικός τομέας και οι εργαζόμενοί του, είναι αυτοί που έχουν
δεχτεί τα πιο μεγάλα πλήγματα το τελευταίο επτάμηνο.
Σύμφωνα με τον κ. Μειμαράκη η οικονομία δουλεύει μόνο
με σταθερότητα και αξιοπιστία και μόνο έτσι θα έρθουν
επενδύσεις και θα δημιουργηθούν δουλειές.

«Στην προσπάθεια αυτή χρειάζεται η επιστράτευση
όλων. Είναι η ώρα παραγωγικής ανασυγκρότησης της
χώρας και της σκληρής δουλειάς όλων για να πάμε μπρ-
οστά. Σταθερότητα, συνεργασία , αξιοπιστία, επενδύσεις,
δουλειές» τόνισε στη δήλωσή του ο κ. Μειμαράκης.
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ΑΙΣΧΥΛΕΙΑ 2015 – Το πρόγραμμα της εβδομάδας

Το Φεστιβάλ Αισχύλεια 2015 “μπαίνει”
στην τρίτη εβδομάδα. Το πρόγραμμα
της εβδομάδας 7/9 – 13/9 είναι το εξής:

– Δευτέρα 7/9: Συναυλία με την Μόνικα
(εισιτήριο 5 ευρώ μειωμένο – 12 ευρώ
κανονικό)

– Τρίτη 8/9: Συναυλία του Trio Μ.Ο.Τ.He
(είσοδος ελεύθερη)

– Τετάρτη 9/9: Συναυλία Πάνος Μουζουράκης
& Π¨ενυ Μπαλτατζή (εισιτήριο 5 ευρώ μειωμένο
– 12 ευρώ κανονικό)

– Πέμπτη 10/9: Παιδική παράσταση σε
σκηνοθεσία Κάρμεν Ρουγγέρη “Παραμύθι
χωρίς όνομα”

(Αντί για εισιτήριο συγκεντρώνουμε
συσκευασμένα τρόφιμα για το Κοινωνικό
Παντοπωλείο)

– Παρασκευή 11/9: Συναυλία Έλλη Πασπαλά
& Vassilikos (εισιτήριο 5 ευρώ μειωμένο – 12
ευρώ κανονικό)

– Σάββατο 12/9: 1ος ημιμαραθώνιος “Στα
χνάρια της Ιεράς Οδού”

– Κυριακή 13/9: “Εκκλησιάζουσες” του
Αριστοφάνη / Εθνικό Θέατρο / Σκηνοθεσία
Γιάννη Μπέζου

(εισιτήριο 5 ευρώ μειωμένο – 12 ευρώ
κανονικό)

Το ψηφοδέλτιο της Λαϊκής Ενότ-
ητας στην Περιφέρεια Αττικής

Με Παναγιώτη
Λαφαζάνη και
Ραχήλ Μακρή

στις δύο πρώτες θέσεις του
ψηφοδελτίου κατέρχεται
στις εκλογές της 20ης
Σεπτεμβρίου η Λαϊκή Ενότ-
ητα,στην Περιφέρεια Αττι-
κής.

Δείτε όλα τα ονόματα:

1 ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
2 ΜΑΚΡΗ ΡΑΧΗΛ
3 ΠΡΙΜΙΚΗΡΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
4 ΚΩΝΣΤΑ ΕΛΕΝΗ
5 ΚΟΣΜΑΣ ΠΑΝΟΣ
6 ΜΠΕΛΤΣΙΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ (ΜΙΚΕΣ)
7 ΣΟΦΟΣ ΝΙΚΟΣ
8 ΟΜΗΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
9 ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ
10 ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
11 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ
12 ΤΡΟΥΛΙΝΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ
13 ΧΡΙΣΤΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
14 ΚΑΡΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ
15 ΓΚΙΑΤΑ ΒΑΪΑ
16 ΤΣΑΝΤΗΛΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
17 ΚΥΡΙΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
18 ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΚΩΣΤΑΣ
19 ΦΥΚΟΥΡΑ ΖΕΛΑ

Πάτρα: 14χρονη «ξάφρι-
ζε» ηλικιωμένους 

καθοδηγούμενη από 
τον πατέρα της

Για κλοπές σε βάρος ηλικιωμένων στην Πάτρα κατ-
ηγορούνται ένας 53χρονος και η 14χρονη κόρη
του. Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο 53χρονος

έδινε εντολές στην ανήλικη κόρη του, να πλησιάζει ηλι-
κιωμένα άτομα και με την μέθοδο της απασχόλησης να
τους αφαιρεί πορτοφόλια και χρηματικά ποσά.

Η εξιχνίαση της υπόθεσης ξεκίνησε μετά τις καταγ-
γελίες ηλικιωμένων στην Ασφάλεια Πατρών, για απώλει-
ες χρηματικών ποσών. Ειδικότερα, έπειτα από έρευνες
που έκαναν αστυνομικοί της Ασφάλειας προέκυψε,
σύμφωνα με την Αστυνομία, ότι η 14χρονη, κατ' εντολή
του 53χρονου πατέρα της, πλησίαζε πεζή ηλικιωμένα
άτομα και τούς αφαιρούσε πορτοφόλια και χρηματικά
ποσά.

Σύμφωνα πάντα με την Αστυνομία, έχουν εξιχνιαστεί
τέσσερις κλοπές σε βάρος ηλικιωμένων, που είχαν γίνει
από τις 25 Μαΐου έως και τις αρχές Σεπτεμβρίου. Σε
βάρος ενός 53χρονου και της 14χρονης κόρης του
σχηματίστηκε δικογραφία, για ηθική και φυσική αυτο-
υργία διακεκριμένων κλοπών, η οποία θα υποβληθεί
στον εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Πατρών.
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Η «Ώρα του Πολίτη» στα Αστυνομικά
τμήματα Αχαρνών, Φυλής, Ιλίου

Η«Ώρα του Πολίτη» από τις
7 Σεπτεμβρίου στα
Αστυνομικά τμήματα Αχα-

ρνών, Φυλής, Ιλίου.
Την «Ώρα του Πολίτη, των

Φορέων και των Κοινωνικών Εταίρ-
ων» καθιερώνει πλέον σε μόνιμη
βάση, από τη Δευτέρα, 7 Σεπτεμ-
βρίου, η Ελληνική Αστυνομία, με
βάση τις κεντρικές κατευθύνσεις
της Πολιτικής Ηγεσίας του Υπουρ-
γείου Προστασίας του Πολίτη για
την αντεγκληματική πολιτική.

Μετά την ολοκλήρωση της δίμηνης πιλοτικής περιόδου εφαρμογής του θεσμού και
ύστερα από σχετική αποτίμηση και αξιολόγηση, με Απόφαση του Αρχηγού της Ελληνι-
κής Αστυνομίας, η «Ώρα του Πολίτη» θα εφαρμόζεται πλέον σε εβδομαδιαία βάση και
συγκεκριμένα, κάθε Δευτέρα, κατά τις ώρες 18.00-20.00, σε όλα τα Αστυνομικά Τμήμα-
τα της χώρας.

Κατά τις συγκεκριμένες ώρες, οι Διοικητές των Αστυνομικών Τμημάτων ή οι νόμιμοι
αναπληρωτές τους, θα δέχονται τους πολίτες, φορείς και κοινωνικούς εταίρους της περ-
ιοχής ευθύνης τους, ύστερα από σχετική τηλεφωνική επικοινωνία για τον προγραμματι-
σμό της συνάντησης, προκειμένου να συζητούνται απόψεις, να υποβάλλονται αιτήμα-
τα, παράπονα και να εκθέτονται προβληματισμοί και προτάσεις για θέματα που
συνδέονται με τη δράση και το έργο της Αστυνομίας.

Με τον τρόπο αυτό επιδιώκεται η δημιουργία ενός σταθερού πλαισίου αμφίδρομης
επικοινωνίας ανάμεσα στην Ελληνική Αστυνομία και τους πολίτες, τους φορείς και τους
κοινωνικούς εταίρους για θέματα και προβλήματα αστυνομικής φύσης που απασχολούν
την τοπική κοινωνία και τις δράσεις και προσπάθειες επίλυσής τους εκ μέρους της
Αστυνομίας.

Η επικοινωνία των πολιτών και των φορέων με την Ελληνική Αστυνομία, ιδίως όπως
αυτή εκφράζεται μέσα από τη λειτουργία των Αστυνομικών Τμημάτων, αποτελεί καθορ-
ιστικής σημασίας για την επίτευξη του στόχου προσέγγισης των πολιτών και τη δημιο-
υργία διαύλων συνεργασίας και επίλυσης ζητημάτων της καθημερινότητας.

Με τη δράση αυτή πολίτες, φορείς και κοινωνικοί Εταίροι έχουν τη δυνατότητα να επι-
κοινωνούν απευθείας με τον Διοικητή του Αστυνομικού Τμήματος, ο οποίος στο πλαίσιο
της διαβούλευσης σχηματίζει προσωπική άποψη και αντίληψη για θέματα αρμοδιότητας
της Ελληνικής Αστυνομίας. Έτσι, μπορεί να παρεμβαίνει άμεσα για την επίλυσή τους ή
να παραπέμπει την υπόθεση στην αρμόδια Υπηρεσία ή Φορέα με τη διαδικασία της δια-
μεσολάβησης.

Πρόκειται για μία καινοτόμο δράση, που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα,
αναδεικνύοντας το κοινωνικό πρόσωπο της Αστυνομίας και ενισχύοντας τη σχέση αμοι-
βαίας εμπιστοσύνης και κατανόησης, αλλά και την άμεση διαπροσωπική επικοινωνία
μεταξύ Αστυνομίας και Πολιτών.

Τηλέφωνα Γραμματειών Αστυνομικών Τμημάτων όλης της χώρας, όπου οι πολίτες, οι
φορείς και οι κοινωνικοί εταίροι μπορούν να επικοινωνούν, προκειμένου να ενημε-
ρώνονται για τον προγραμματισμό των συναντήσεων με τους Διοικητές, υπάρχουν σε
ειδικό banner στην αρχική σελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας

Πτώση 31% στις εισαγωγές τον
Ιούλιο λόγω capital controls

Τεράστια μείωση της τάξης του 63,1% καταγράφηκε τον Ιούλιο εφέτος στο έλλειμ-
μα του εμπορικού ισοζυγίου της χώρας, ως αποτέλεσμα της μείωσης των εξα-
γωγών (8%) η οποία υπερ-

αντισταθμίστηκε από την πολύ
μεγάλη πτώση - λόγω και των cap-
ital controls - των εισαγωγών (-
32%). Στο επτάμηνο, το εμπορικό
έλλειμμα εμφανίζεται μειωμένο
κατά 19,5%.

Σύμφωνα με την Ελληνική Στατι-
στική Αρχή η συνολική αξία των
εισαγωγών - αφίξεων, ανήλθε στο
ποσό των 3.023,6 εκατ. ευρώ τον
Ιούλιο 2015 έναντι 4.449,0 εκατ.
ευρώ τον ίδιο µήνα του 2014, παρ-
ουσιάζοντας µείωση 32% (χωρίς τα πετρελαιοειδή, παρουσίασε µείωση κατά 651,3
εκατ. ευρώ, ή 22,6%).

Η συνολική αξία των εξαγωγών - αποστολών, ανήλθε στο ποσό των 2.308,7 εκατ.
ευρώ έναντι 2.509,7 εκατ. ευρώ τον Ιούλιο 2014, παρουσιάζοντας µείωση 8% (χωρίς τα
πετρελαιοειδή, παρουσίασε αύξηση κατά 107,6 εκατ. ευρώ, ή 7%).

Το έλλειµµα του εμπορικού ισοζυγίου ανήλθε σε 714,9 εκατ. ευρώ έναντι 1.939,3 εκατ.
ευρώ τον Ιούλιο πέρυσι, παρουσιάζοντας μείωση 63,1% (χωρίς τα πετρελαιοειδή, παρ-
ουσίασε µείωση κατά 758,9 εκατ. ευρώ, ή 56,3%).

Η συνολική αξία των εισαγωγών - αφίξεων, το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου - Ιουλίου
2015 ανήλθε στο ποσό των 25.302,7 εκατ. ευρώ έναντι 28.149,6 εκατ. ευρώ το ίδιο διά-
στημα του 2014, παρουσιάζοντας μείωση 10,1% (χωρίς τα πετρελαιοειδή, παρουσίασε
µείωση κατά 266,6 εκατ. ευρώ ή 1,4%).

Η συνολική αξία των εξαγωγών - αποστολών, ανήλθε στο ποσό των 15.325,0 εκατ.
ευρώ έναντι 15.754,4 εκατ. ευρώ το 7μηνο του 2014, παρουσιάζοντας µείωση, 2,7%
(χωρίς τα πετρελαιοειδή, παρουσίασε αύξηση κατά 1.228,0 εκατ. ευρώ, ή 12,8%).

Το έλλειµµα του εμπορικού ισοζυγίου ανήλθε σε 9.977,7 εκατ. ευρώ έναντι 12.395,2
εκατ. ευρώ το επτάμηνο πέρυσι, παρουσιάζοντας µείωση19,5% (χωρίς τα πετρελαιοει-
δή, παρουσίασε µείωση κατά 1.494,6 εκατ. ευρώ, ή 15,6%).

H ανάλυση του ΠΣΕ
Ως αποτέλεσμα των επιδόσεων του Ιουλίου, στο επτάμηνο του έτους (Ιανουάριος-

Ιούλιος 2015), προκύπτει μείωση της τάξης του 2,7% στη συνολική αξία των εξαγωγών
(στα 15,32 δισ. ευρώ από 15,75 δισ. ευρώ) ή απώλειες της τάξης των 430 εκατ. ευρώ.
Ωστόσο, εξαιρουμένων των πετρελαιοειδών, την ίδια περίοδο προκύπτει αύξηση της
τάξης του 12,8%, ήτοι αύξηση κατά 1,23 δισ. ευρώ.

Η ανάλυση του ΠΣΕ και του ΚΕΕΜ, επί των στοιχείων της ΕΛ-ΣΤΑΤ, δείχνει ότι η μείω-
ση του περασμένου Ιουλίου στη συνολική αξία των εξαγωγών προήλθε κυρίως από τις
Τρίτες Χώρες (-27,2%), την ώρα που οι συνολικές εξαγωγές προς τις χώρες της ΕΕ
αυξήθηκαν εμφατικά κατά 11,1%.

Αν πάντως, εξαιρεθούν τα πετρελαιοειδή, προκύπτουν αντίστοιχα υψηλοί ρυθμοί εξα-
γωγών προς τις χώρες της ΕΕ (+12,2%) και σημαντικά μικρότερη υποχώρηση προς τις
Τρίτες Χώρες (2,5%).

Σε επίπεδο συνολικής αξίας εξαγωγών για το 7μηνο του 2015, προκύπτει αύξηση
κατά 10,6% προς τις χώρες της ΕΕ και μείωση 15,2% προς τις Τρίτες Χώρες. Με εξαίρ-
εση των πετρελαιοειδών, καταγράφεται αύξηση κατά 14,5% προς τις χώρες της ΕΕ και
κατά 9,5% προς τις Τρίτες Χώρες.

Ως αποτέλεσμα αυτών των μεταβολών, το μερίδιο στη συνολική αξία εξαγωγών για τις
χώρες της ΕΕ διαμορφώνεται 54,9%, έναντι ποσοστού 45,1% για τις Τρίτες Χώρες. Αν
εξαιρεθούν τα πετρελαιοειδή, το μερίδιο των χωρών της ΕΕ αυξάνεται στο 66,5%, έναν-
τι ποσοστού μόλις 33,5% των Τρίτων Χωρών.

Η πορεία ανά κλάδο
Ενδεικτικό γεγονός της πορείας των εξαγωγών κατά τον περασμένο Ιούλιο, μόνο 3

κλάδοι εξαγωγών εμφανίζουν αρνητικό πρόσημο: πετρελαιοειδή (-28,2%), ποτά-καπνός
(-9,3%) και πρώτες ύλες (-5%). Οι υπόλοιποι κλάδοι καταγράφουν ως και διψήφιους
ρυθμούς ανόδου, με πρωταγωνιστές και πάλι το ελαιόλαδο (+83,7%), τα μηχανήματα
(+14,7%) και τα βιομηχανικά προϊόντα (+11%).



Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου 2015 θριάσιο-5

Ζητείται για ενοικίαση οικία 80 τμ με αυλή
στον Ασπρόπυργο. Τηλέφωνο επικοινωνίας:

6944434626

Μητρόπουλος: Να μην ψηφίσει ο
κόσμος μνημονιακά κόμματα, ούτε

ΣΥΡΙΖΑ

Ενοχλημένος από τον αποκ-
λεισμό του από τις λίστες
του ΣΥΡΙΖΑ είναι ο Αλέξης

Μητρόπουλος, ο οποίος μιλώνταςέ-
κανε λόγο για «σχέδιο εξόντωσης
και σπίλωσης». 

Όπως είπε η θέση που του προ-
τάθηκε «είναι τιμητική για αυτόν
αλλά προσβλητική για τον λαό που
με τίμησε». Ο κ. Μητρόπουλος κατ-
ηγόρησε τον ΣΥΡΙΖΑ ότι πήγε στη
διαπραγμάτευση χωρίς σχέδιο.
«Μας πήγατε σαν πρόβατα σε σφαγή», είπε. 

Ο κ. Μητρόπουλος κάλεσε τον κόσμο «και κυρίως τη νεολαία να μην ψηφίσει μνημο-
νιακά κόμματα ακόμα και τον ΣΥΡΙΖΑ». 

«Αν κάποιος πολίτης προβληματίζεται τι να ψηφίσε εντιμότερο να επιλέξει την έντιμη
διαχρονική στάση του ΚΚΕ», είπε χαρκατηριστικά.

Μειώθηκε κατά 63,1% το έλλειμμα του εμπορικού
ισοζυγίου τον Ιούλιο 2015 σε σχέση με το 2014

Ραγδαία πτώση των εισαγωγών και εξαγωγών μετά
τα capital controls

Σύμφωνα με το Δελτίο τύπου της ΕΛΣΤΑΤ , που αναφέρεται στις εμπορ-
ευματικές συναλλαγές της Ελλάδος, για τον Ιούλιο 2015  σε σχέση με
τον Ιούλιο του 2014 (προσωρινά στοιχεία), το έλλειμμα του εμπορικού

ισοζυγίου παρουσίασε συρρίκνωση 63,1%.
Αναλυτικά το Δελτίο Τύπου της ΕΛΣΤΑΤ:
Η συνολική αξία των εισαγωγών - αφίξεων, κατά τον μήνα Ιούλιο 2015 ανή-

λθε στο ποσό των 3.023,6 εκατ. ευρώ (3.314,6 εκατ. δολάρια) έναντι 4.449,0
εκατ. ευρώ (6.005,7 εκατ. δολάρια) κατά τον ίδιο μήνα του έτους 2014 παρου-
σιάζοντας μείωση, σε ευρώ, 32,0%. Η αντίστοιχη μεταβολή χωρίς τα πετρελαι-
οειδή παρουσίασε μείωση κατά 651,3 εκατ. ευρώ, δηλαδή 22,6% 

Η συνολική αξία των εξαγωγών - αποστολών, κατά τον μήνα Ιούλιο 2015
ανήλθε στο ποσό των 2.308,7 εκατ. ευρώ (2.546,2 εκατ. δολάρια) έναντι
2.509,7 εκατ. ευρώ (3.408,0 εκατ. δολάρια) κατά τον ίδιο μήνα του έτους 2014
παρουσιάζοντας μείωση, σε ευρώ, 8,0%. Η αντίστοιχη μεταβολή χωρίς τα
πετρελαιοειδή παρουσίασε αύξηση κατά 107,6 εκατ. ευρώ, δηλαδή 7,0% 

Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου κατά το μήνα Ιούλιο 2015 ανήλθε σε
714,9 εκατ. ευρώ (768,4 εκατ. δολάρια) έναντι 1.939,3 εκατ. ευρώ (2.597,7
εκατ. δολάρια) κατά τον ίδιο μήνα του έτους 2014, παρουσιάζοντας μείωση, σε
ευρώ, 63,1%. Η αντίστοιχη μεταβολή χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε
μείωση κατά 758,9 εκατ. ευρώ, δηλαδή 56,3% 

Η συνολική αξία των εισαγωγών - αφίξεων κατά το χρονικό διάστημα Ιανο-
υαρίου-Ιουλίου 2015 ανήλθε στο ποσό των 25.302,7 εκατ. ευρώ (28.041,7
εκατ. δολάρια) έναντι 28.149,6 εκατ. ευρώ (38.388,2 εκατ. δολάρια) κατά το
ίδιο διάστημα του έτους 2014, παρουσιάζοντας μείωση, σε ευρώ, 10,1%. Η
αντίστοιχη μεταβολή χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε μείωση κατά 266,6
εκατ. ευρώ, δηλαδή 1,4% 

Η συνολική αξία των εξαγωγών - αποστολών κατά το χρονικό διάστημα Ιανο-
υαρίου-Ιουλίου 2015 ανήλθε στο ποσό των 15.325,0 εκατ. ευρώ (17.091,7
εκατ. δολάρια) έναντι 15.754,4 εκατ. ευρώ (21.611,7 εκατ. δολάρια) κατά το
ίδιο διάστημα του έτους 2014, παρουσιάζοντας μείωση, σε ευρώ, 2,7%. Η
αντίστοιχη μεταβολή χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε αύξηση κατά 1.228,0
εκατ. ευρώ, δηλαδή 12,8% 

Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου κατά το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-
Ιουλίου 2015 ανήλθε σε 9.977,7 εκατ. ευρώ (10.950,0 εκατ. δολάρια) έναντι
12.395,2 εκατ. ευρώ (16.776,5 εκατ. δολάρια) κατά το ίδιο διάστημα του έτους
2014, παρουσιάζοντας μείωση, σε ευρώ, 19,5%. Η αντίστοιχη μεταβολή χωρίς
τα πετρελαιοειδή παρουσίασε μείωση κατά 1.494,6 εκατ. ευρώ, δηλαδή 15,6% 

Τα μηνιαία στοιχεία των ενδοκοινοτικών συναλλαγών, έχουν προσαρμοστεί
στο σύνολο των ενδοκοινοτικών συναλλαγών, περιλαμβανομένων των συναλ-
λαγών κάτω από το στατιστικό κατώφλι(1), βάσει των Ανακεφαλαιωτικών Πινά-
κων Ενδοκοινοτικών Παραδόσεων και Αποκτήσεων που υποβάλλονται από τις
επιχειρήσεις στο Υπουργείο Οικονομικών. Αντίστοιχα, στα μηνιαία στοιχεία του
εμπορίου με τρίτες χώρες, έχουν ενσωματωθεί και τα προσωρινά στοιχεία των
"ελλιπών τελωνειακών διασαφήσεων", τα οποία μετά τη συμπλήρωσή τους θα
αντικατασταθούν από τα αντίστοιχα οριστικά.

(1) Σε εφαρμογή των Κανονισμών της Ε.Ε. για την κατάρτιση των στατι-
στικών ενδοκοινοτικού εμπορίου, τα Κ-Μ ορίζουν ένα "κατώφλι εξαίρεσης" από
την υποχρέωση υποβολής δήλωσης ενδοκοινοτικών συναλλαγών (Intrastat)
από τις επιχειρήσεις, εάν οι συναλλαγές τους είναι χαμηλότερες του εν λόγω
κατωφλίου. Στόχος είναι η μείωση του φόρτου των επιχειρήσεων. Το στατιστικό
κατώφλι εξαίρεσης προσδιορίζεται και ανακοινώνεται από την ΕΛΣΤΑΤ κάθε
έτος.

Telegraph: O Τσίπρας αντιμέτωπος
με ήττα-σοκ στις κάλπες

Τις δημοσκοπήσεις που
δείχνουν την καταβαράθρ-
ωση της δημοφιλίας του

Αλέξη Τσίπρα και την άνοδο της ΝΔ
σχολιάζει η βρετανική Telegraph;
προσθέτοντας ότι είναι πιθανό να
υποστεί ήττα σοκ στις κάλπες της
20ης Σεπτεμβρίου. 

Σύμφωνα με το άρθρο:
Οι Έλληνες ψηφοφόροι σκέπτον-

ται να τιμωρήσουν την κυβέρνηση
του τέως πρωθυπουργού Αλέξη
Τσίπρα μετά από τις δημοσκοπήσεις που δείχνουν ότι το κίνημά του αναμένεται να υπο-
στεί μια ήττα-σοκ στις εκλογές που θα γίνουν αυτο το μήνα.

Όπως τονίζει η εφημερίδα, ''ο κ. Τσίπρας που κήρυξε εκλογές στις 20 Αυγούστου, είδε
την διαφορά 15 μονάδων που χώριζε το κόμμα του από τον επόμενο να εξανεμίζεται,
φέρνοντας ξανά στο προσκήνιο την δεξιά Νέα Δημοκρατία. Αντιμετωπίζει μια άγρια
αναδίπλωση της κοινής γνώμης, μετά το οδυνηρό μνημόνιο που θα κρατήσει την χώρα
στο ευρώ για τα επόμενα τρία χρόνια''.

Οι αναλυτές τώρα περιμένουν ότι οι συντηρητικοί τώρα θα σχηματίσουν έναν πιο
σταθερό συνασπισμό, μειώνοντας δραματικά το ρίσκο μιας έξοδου από το ευρώ.

Τα μικρότερα κινήματα όπως το ΠΑΣΟΚ και το Ποτάμι επίσης αναμένεται να συμμε-
τάσχουν σε έναν συνασπισμό υπό τον κ. Μεϊμαράκη, παρά με τον κ. Τσίπρα.

Το δημοσίευμα αναφέρει ότι η νέα κυβέρνηση θα αντιμετωπίσει το καθήκαν να ανα-
βαθμίσει το φορολογικό σύστημα, να κάνει ιδιωτικοποιήσεις και ανακεφαλαιοποίηση του
τραπεζικού συστήματος. 

Σύμφωνα με το άρθρο:
Το πολιτικό τοπίο της Ελλάδας έχει μεταλλαχθεί από τις προηγούμενες εκλογές πριν

από οκτώ μήνες. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι τώρα μια σκιά της ριζοσπαστικής δύναμης που ήρθε
στην εξουσία για να μειώσει τη λιτότητα. Το κόμμα χωρίστηκε στα δύο, μετά από την
φυγή 25 βουλευτών που σχημάτισαν το κόμμα της Λαϊκής Ενότητας. 

''Το στέμμα του Τσίπρα έχει γλιστρήσει μετά την επιτυχία του να εξασφαλίσει νέα
συμφωνία τον Ιούλιο'' υπογραμμίζει ο Telegraph.

''Οι δημοσκοπήσεις δειχνουν ότι η προσωπική του δημοφιλία έχει καταρρεύσει, με
τους ψηφορόρους να βρίσκονται πολύ κοντά στον πολιτικό βετεράνο Β. Μεϊμαράκη να
βλέπει την χώρα για τρία ακόμα χρόνια να κάνει περικοπές και να αυξάνει φόρους''
καταλήγει το άρθρο.  

Αύξηση των εσόδων κατά 617
εκατ. ευρώ από τις ΔΟΥ

Μεγάλη αύξηση
υπήρξε και
στους ελέγχους

την τουριστική περίοδο
καθώς άγγιξαν τους 40
χιλιάδες έναντι 22 χιλιά-
δων το 2014 και 7 χιλιά-
δων το 2013.

Για αύξηση των εσόδων
από τις ΔΟΥ κατά 617
εκατομμύρια ευρώ τον
Αύγουστο και συνολικά
υπέρβαση δαπανών κατά
1,6% κάνει λόγο σε ανα-
κοίνωσή του το υπουργείο
Οικονομικών, τονίζοντας την αλλαγή τάσης που εκδηλώθηκε μετά τον πτωτικό Ιούλιο.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, μεγάλη αύξηση υπήρξε και στους ελέγχους την τουρι-
στική περίοδο καθώς άγγιξαν τους 40 χιλιάδες έναντι 22 χιλιάδων το 2014 και 7 χιλιά-
δων το 2013.

Νωρίτερα, τα στοιχεία 7μηνου της γενικής κυβέρνησης επιβεβαίωναν την βουτιά στα
έσοδα 9,3% συγκριτικά με το αντίστοιχο επτάμηνο του 2014.

Οι εισπράξεις από τους άμεσους φόρους έπεσαν κατά 8,3%.
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Ένα παραδοσιακό γλέντι, με κέφι και ζεστή ατμόσφαι-
ρα, για όλους τους δημότες πραγματοποίησε ο Δήμος

Μάνδρας – Ειδυλλίας στα πλαίσια των Ζερβονικολείων.

Ανοικτό κάλεσμα για
στιγμές διασκέδα-
σης και χαλάρωσης

απηύθυνε η Δήμαρχος, Γιάν-
να Κριεκούκη  σε όλους τους
δημότες. Πλήθος κόσμου
ανταποκρίθηκε και δημιούργ-
ησε με την παρουσία του ένα
κλίμα παραδοσιακού γλεν-
τιού στην Κεντρική Πλατεία
της Μάνδρας το βράδυ του
Σαββάτου 5 Σεπτεμβρίου
2015.  

«Με αυτές τις
εκδηλώσεις προσπαθ-
ούμε να δίνουμε διεξόδο-
υς ψυχαγωγίας και διασ-
κέδασης σε όλους τους
πολίτες μας. Όλοι μας
έχουμε την ανάγκη για
στιγμές χαλαρότητας και
εδώ…όλοι μαζί μοιραζό-
μαστε τέτοιες στιγμές»
είπε η Δήμαρχος, κ. Γιάν-
να Κριεκούκη

Η εκδήλωση πραγμα-
τοποιήθηκε στο πλαίσιο
των Πολιτιστικών
Εκδηλώσεων του Δήμου
Μάνδρας – Ειδυλλίας
Ζερβονικόλεια 2015. 

Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν η Δήμαρχος Μάνδρας – Ειδυλλίας, κ. Γιάννα Κριε-
κούκη, οι Αντιδήμαρχοι Μάνδρας – Ειδυλλίας κ.κ. Ιωαν. Αδάμ, Αγγ. Παπακωνσταντίνου,
Ελ. Ρουμελιώτη, Περ. Ρόκας,  ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης, κ. Μελ. Παπακωνσταντής, ο Πρόεδρος του Τ.Σ. Μάνδρας, κ. Νικ. Παχής,
οι δημοτικοί σύμβουλοι κ. Χαρ. Κανάκης, κ. Αν. Δούκας.

Ενημέρωση της Διεύθυνσης Δίωξης
Ηλεκτρονικού Εγκλήματος προς τους πολίτες,

σχετικά με κακόβουλο λογισμικό “ransomware”
σε συσκευές κινητής τηλεφωνίας

ΗΔιεύθυνση Δίωξης
Η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ο ύ
Ε γ κ λ ή μ α τ ο ς

εφιστά την προσοχή στους
χρήστες έξυπνων κινητών
τ η λ ε φ ώ ν ω ν
(“smartphones”), σχετικά με
κακόβουλο λογισμικό το
οποίο προσβάλει συσκευές
κινητής τηλεφωνίας
εμφανίζοντας μήνυμα ότι τα
αρχεία έχουν κλειδωθεί από
την αστυνομία και ότι για το
ξεκλείδωμα τους απαιτείται
η καταβολή χρηματικού ποσού.

Το κακόβουλο αυτό λογισμικό έχει αναφερθεί σε μεγάλο αριθμό χωρών του
εξωτερικού όπου με κατάλληλους μηχανισμούς εντοπισμού θέσεως αναγνωρίζει τη
χώρα στην οποία βρίσκεται ο χρήστης και εμφανίζει αντίστοιχο μήνυμα από την Εθνική
Αστυνομία του εκάστοτε κράτους.

Το εν λόγω κακόβουλο λογισμικό διανέμεται κυρίως μέσω ιστοσελίδων και
διαφημίσεων και προσβάλλει ως επί το πλείστον συσκευές με λειτουργικό “Android”,
ενώ σύμφωνα με τις τελευταίες αναφορές περιλαμβάνονται και συσκευές που
λειτουργούν με άλλο λειτουργικό καθώς και “tablets”.

Επισημαίνεται ότι στην πλειονότητα των περιπτώσεων το κακόβουλο λογισμικό δεν
κλειδώνει πραγματικά τα αρχεία και μπορεί να απομακρυνθεί με απλές διαδικασίες σε
αντίθεση με αντίστοιχα κακόβουλα λογισμικά τα οποία προσβάλλουν ηλεκτρονικούς
υπολογιστές και κρυπτογραφούν τα περιεχόμενα αρχεία.

Σε κάθε περίπτωση οι πολίτες δεν πρέπει να καταβάλουν το χρηματικό ποσό και
συνίσταται η άμεση επικοινωνία με τη Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος
στον τηλεφωνικό αριθμό 111 88 για περαιτέρω βοήθεια.

Η Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος βρίσκεται σε επαγρύπνηση,
παρακολουθεί το φαινόμενο και θα συνεχίσει την ενημέρωση των πολιτών με
οποιοδήποτε νεότερο στοιχείο περιέλθει σε γνώση της σχετικά με το φαινόμενο.

Θεοχαρόπουλος: Ανοιχτοί σε συνεργασία
με ΣΥΡΙΖΑ και ΝΔ, αλλά με προϋποθέσεις

Ανοιχτός σε μετεκλογική συνεργασία τόσο με τον ΣΥΡΙΖΑ όσο και με τη Νέα
Δημοκρατία, εμφανίστηκε, μιλώντας στον ΣΚΑΪ, ο πρόεδρος της ΔΗΜΑΡ Θανά-
σης Θεοχαρόπουλος, σημειώνοντας μάλιστα πως ο ίδιος προτιμά πολυκομμα-

τική κυβέρνηση με συμμετοχή και των δυο μεγάλων κομμάτων.

Χρειάζεται «κυβέρνηση όλων των υπεύθυνων δυνάμεων», είπε ο κ. Θεοχαρόπουλος,
δηλώνοντας μάλιστα βέβαιος πως Δημοκρατική Συμπαράταξη ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ θα ανα-
δειχτεί τρίτη δύναμη στις κάλπες της 20ης Σεπτεμβρίου.

Ο κ. Θεοχαρόπουλος τόνισε πως το ζητούμενο είναι να αποφευχθούν οι επαναληπτι-
κές εκλογές, καθώς η πραγματική οικονομία δεν πρέπει να υποστεί νέο εκλογικό κύκλο.
Αποσαφήνισε όμως ότι το κριτήριο για την επιλογή εταίρων θα είναι ο βαθμός σύγκλι-
σης μεταξύ των προγραμματικών θέσεων. «Οι προγραμματικές θέσεις, αυτό θα καθο-
ρίσει την επόμενη μέρα», δήλωσε.

Παραδέχτηκε πως επί της αρχής η κεντροαριστερά βρίσκεται πιο κοντά στην αριστε-
ρή γραμμή του ΣΥΡΙΖΑ παρά στη δεξιά που πρεσβεύει η ΝΔ, και προσέθεσε πως θα
ήθελε συμμετοχή του ΣΥΡΙΖΑ στην κυβέρνηση, ακόμα κι αν βγει δεύτερο κόμμα.

Διευκρίνισε όμως ότι η Κουμουνδούρου θα πρέπει να υιοθετήσει ξεκάθαρες θέσεις
που θα κλειδώνουν τον ευρωπαϊκό προσανατολισμό της χώρας. «Αν ο ΣΥΡΙΖΑ έχει τη
θέση ‘πάση θυσία στο ευρώ...’» είπε με νόημα.

Λαφαζάνης: Δεν είμαστε κόμμα της
δραχμής, έχουμε ολοκληρωμένο πρόγραμμα

Οκ. Λαφαζάνης οριοθέτησε τη φυσιογνωμία του κόμματος του λέγοντας: «όχι
στο ξεπούλημα της χώρας, όχι στη φορολεηλασία, όχι στην εθνική υποτέ-
λεια».

Να αποκρούσει
τις κατηγορίες ότι η
Λαϊκή Ενότητα είναι
κόμμα της δραχμής,
επιχείρησε ο πρόε-
δρος του κόμματος
Παναγιώτης Λαφα-
ζάνης, μιλώντας
σήμερα στον ΑΝΤ1. 

Υπογράμμισε ότι
η Λαϊκή Ενότητα δεν
είναι το κόμμα της
δραχμής, αλλά ένα
κόμμα με ολοκληρ-
ωμένο πρόγραμμα
και σχέδιο που έχει
ως βασικό στόχο
την κατάργηση της
λιτότητας και ανάμεσα στις προτάσεις του είναι η εθνικοποίηση των τραπεζών και
παύση πληρωμών.

Ο κ. Λαφαζάνης οριοθέτησε τη φυσιογνωμία του κόμματος του λέγοντας: «όχι στο
ξεπούλημα της χώρας, όχι στη φορολεηλασία, όχι στην εθνική υποτέλεια». Υποστήριξε
ότι η συμφωνία είναι «δωράκι» στις μνημονιακές δυνάμεις από τον κ. Τσίπρα. Πρόσθε-
σε ότι όλοι οι τελευταίοι πρωθυπουργοί συμπεριφέρθηκαν με ένα τρόπο απαράδεκτο",
σημειώνοντας πως «έβαλαν τα συμφέροντα της Ευρώπης και του γερμανικού κατε-
στημένου πάνω από το συμφέρον του ελληνικού λαού».

Απέρριψε την κριτική που του ασκείται ότι μέχρι πρόσφατα συμπορευόταν με τις επι-
λογές της κυβέρνησης και υποστήριξε ότι η Αριστερή Πλατφόρμα είχε καταψηφίσει στα
κομματικά όργανα τη συμφωνία της 20ης Φεβρουαρίου. Υποστήριξε ότι ήταν τεράστιο
λάθος η μη προετοιμασία της κυβέρνησης σε περίπτωση αποτυχίας των διαπραγμα-
τεύσεων κι ότι θα έπρεπε να υπήρχε ένα τεκμηριωμένο εναλλακτικό σχέδιο ώστε να μην
φτάσουμε στο έσχατο σημείο και να δώσουμε στους δανειστές την ευκαιρία να μας
εκβιάσουν.

«Η χώρα έχει καταντήσει προτεκτοράτο και οι Έλληνες σκλάβοι» ανέφερε ο κ Λαφα-
ζάνης, ο οποίος, μεταξύ άλλων, είπε ότι την ώρα που μας συγκινεί όλους το δράμα των
προσφύγων, δεν ασχολούμαστε με το γεγονός ότι η ελληνική νεολαία έχει καταντήσει
ουσιαστικά προσφυγική με χιλιάδες νέους να φεύγουν στο εξωτερικό.
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Με ταξίδι στην Παράδοση άνοιξαν
τα ΖΕΦΥΡΕΙΑ 2015

Μ’  ένα όμορφο
ταξίδι στην Ελληνι-
κή Παράδοση

άνοιξε η αυλαία των τριήμερ-
ων πολιτιστικών
εκδηλώσεων «ΖΕΦΥΡΕΙΑ
2015» το απόγευμα της Κυρ-
ιακής 6 Σεπτεμβρίου. 

Το Πάρκο «Κώστας Λιάρ-
ος» όπου φιλοξενούνται οι
φετινές εκδηλώσεις, γέμισε
με ήχους παράδοσης από
πολλές γωνιές της Ελλάδας
καθώς στη σκηνή ανέβηκαν
τα χορευτικά των Συλλόγων:
Ηπειρωτών Ζεφυρίου, Ηπει-
ρωτών  Άνω Λιοσίων, Σύλλο-
γος Κρητών Φυλής «η
Μεγαλόνησος», Σύλλογος
Θεσσαλών Φυλής «Ρήγας
Φεραίος», Σύλλογος Πελο-
ποννησίων Καματερού «Ο
Γέρος του Μοριά», Σύνδε-
σμός Αιγαιοπελαγίτικου Πολι-
τισμού «ο Αιγέας», Σύλλογος
Μακεδόνων Θρακών Φυλής
και Σύλλογος Ποντίων
Φυλής. 

Οι χορευτές έδωσαν επί
σκηνής τον καλύτερό τους εαυτό κι ανταμείφθηκαν με το ζεστό χειροκρότημα του
κόσμου. 

Οι πολιτιστικές εκδηλώσεις θα συνεχιστούν την  Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου με τη «βρα-
διά νεολαίας» και την Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου με Δημοτικό Λαϊκό Πρόγραμμα με τον Ματθ-
αίο Γιαννούλη. 

Σε ότι αφορά στο θρησκευτικό κομμάτι οι λατρευτικές εκδηλώσεις θα κορυφωθούν
ανήμερα της γιορτής της Παναγίας Γρηγορούσας, το απόγευμα της Τρίτης με την Περ-
ιφορά της Ιερής εικόνας.  

Μεϊμαράκης: Μόνο με σταθερότητα
θα έρθουν ξένες επενδύσεις

Οπρόεδρος της ΝΔ σε δήλωσή
του επεσήμανε πως Οικο-
νομία και Αγορά «χωρίς

λεφτά δεν υπάρχουν», εκτιμώντας πως
ο ιδιωτικός τομέας είναι αυτός που έχει
δεχτεί τα πιο μεγάλα πλήγματα το
τελευταίο επτάμηνο.

«Πρώτη μας προτεραιότητα είναι να
πάρει ξανά μπροστά η οικονομία, να
ξαναζωντανέψει η αγορά» επεσήμανε
ο Βαγγέλης Μειμαράκης μετά τη
συνάντησή του με εκπροσώπους παρ-
αγωγικών φορέων, ενώ ως δεύτερη
προτεραιότητά του έθεσε την άμεση ενίσχυση της ρευστότητας. 

Ο πρόεδρος της ΝΔ σε δήλωσή του επεσήμανε πως Οικονομία και Αγορά «χωρίς
λεφτά δεν υπάρχουν», εκτιμώντας πως ο ιδιωτικός τομέας είναι αυτός που έχει δεχτεί
τα πιο μεγάλα πλήγματα το τελευταίο επτάμηνο. 

Ο κ. Μειμαράκης υπογράμμισε πως μόνο με σταθερότητα και αξιοπιστία θα έρθουν
ξένες επενδύσεις και θα δημιουργηθούν δουλειές, τονίζοντας την ανάγκη παραγωγικής
ανασυγκρότησης της χώρας.

Δείτε όλα τα κόμματα που
κατεβαίνουν στις εκλογές

Συνολικά 19 κόμματα και πέντε συνασπισμοί κατέθεσαν δηλώσεις συμμετοχής
στις προσεχείς εκλο-
γές της 20ης Σεπτεμ-

βρίου. 

Ειδικότερα, τα κόμματα
που κατέθεσαν αίτηση
συμμετοχής είναι:

Συνασπισμός Ριζοσπαστι-
κής Αριστεράς - ΣΥΡΙΖΑ
(Αλέξης Τσίπρας)

Νέα Δημοκρατία – ΝΔ
(Ευάγγελος Μειμαράκης)

Λαϊκός Σύνδεσμος –
Χρυσή Αυγή (Νικόλαος
Μιχαλολιάκος)

Το Ποτάμι (Σταύρος Θεοδωράκης)
Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας -  ΚΚΕ (Δημήτρης Κουτσούμπας)
Ανεξάρτητοι Έλληνες -  Εθνική  Πατριωτική Δημοκρατική Συμμαχία  (Πάνος Καμμέ-

νος)
Ένωση Κεντρώων (Βασίλης Λεβέντης)
Οργάνωση Κομμουνιστών Διεθνιστών Ελλάδος  - ΟΚΔΕ  (Διοικούσα επιτροπή: Σωφ-

ρόνιος Παπαδόπουλος, Σοφία Θεοδωροπούλου και Χρήστος Ζάκας)
Εθνική Ελπίδα (Γεώργιος  Παπαδόπουλος)
Ελληνική Λαϊκή Δημοκρατική Απελευθέρωση - ΕΛΛΑΔΑ  (Κων. Παπανικόλας)
Ανεξάρτητη Ανανεωτική Αριστερά, Ανανεωτική Δεξιά, Ανανεωτικό ΠΑΣΟΚ, Ανανεωτι-

κή Νέα Δημοκρατία, Όχι στον Πόλεμο, Κόμμα Επιχείρηση Χαρίζω Οικόπεδα, Χαρίζω
Χρέη, Σώζω Ζωές, Παναγροτικό Εργατικό Κίνημα Ελλάδος - ΠΑΕΚΕ (Μιλτιάδης  Τζα-
λαζίδης)

Κοινωνία- Πολιτική Παράταξη Συνεχιστών Καποδίστρια (Μιχαήλ Ηλιάδης)
Οργάνωση για την Ανασυγκρότηση του ΚΚΕ – ΟΑΚΚΕ (Διοικούσα επιτροπή: Ηλίας

Σαφειρόπουλος, Διονύσιος Γούρνας και Ελένη Κωνσταντινοπούλου)
Ενιαίο Παλλαϊκό Μέτωπο – ΕΠΑΜ (Δημήτριος Καζάκης)
Λαϊκή Ενότητα (Παναγιώτης Λαφαζάνης)
Θεσμός (Σπυρίδων Αντωνίου)
Δημοκρατικό Κόμμα - ΔΗΚΟ  (Χρήστος Αναγνώστου)
Δημιουργία, ξανά ! Θάνος Τζήμερος
Ελληνικό Κίνημα Άμεσης Δημοκρατίας (Γεώργιος  Κόκκας)
Παράλληλα, οι πέντε συνασπιμοί που κατέθεσαν δηλώσεις συμμετοχής είναι: 

Δημοκρατική Συμπαράταξη, αποτελούμενος από τα κόμματα: α) Πανελλήνιο Σοσιαλι-
στικό Κίνημα – ΠΑΣΟΚ και β) Δημοκρατική Αριστερά  - ΔΗΜΑΡ (Φωτεινή Γεννηματά και
Αθανάσιος Θεοχαρόπουλος)

Αντικαπιταλιστική Αριστερή Συνεργασία για την Ανατροπή  (ΑΝΤΑΡΣΥΑ) – Μέτωπο
της Αντικαπιταλιστικής, Επαναστατικής, Κομμουνιστικής Αριστεράς και της Ριζοσπαστι-
κής Οικολογίας και Εργατικό Επαναστατικό Κόμμα ΕΕΚ –Τροτσκιστές  (17μελής κεντρ-
ική συντονιστική επιτροπή)

ΚΚΕ(μ-λ) και Μ-Λ ΚΚΕ- Εκλογική Συνεργασία (Διευθύνουσα επιτροπή: Κωνσταντίνος
Μπεκιάρης, Αντώνιος Παπαδόπουλος, Δημήτριος Μπαμπίλης και Πέτρος Κουφο-
βασίλης)

Δημοκρατικοί – Κοινωνία Αξιών – Κόμμα Πειρατών Ελλάδας (Ευγένιος Καλαιτζόπου-
λος, Στυλιανός Φενέκος και Αθανάσιος Γούναρης)

Πατριωτική Ένωση – Ελληνική Λαϊκή Συσπείρωση «ΕΛΑΣ», αποτελούμενος από τα
κόμματα: α) Εθνεγερσία, β) Ανατολή της Ρωμιοσύνης και γ) Εθνικός Λαϊκός Σχηματι-
σμός – ΕΛΑΣ (Γεώργιος Ανφαντής, Παναγιώτης Ξανθόπουλος και Οδυσσέας Τηλιγά-
δας).

Εκπρόθεσμα κατέθεσε στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου  ο συνασπισμός κομμά-
των,  ΑΚΚΕΛ, αποτελούμενο από τα κόμματα: α) Αγροτικό Κτηνοτροφικό Κόμμα Ελλά-
δος (Ευάγγελος Τσιομπανίδης), β) Λαϊκές Ενώσεις Υπερκομματικών Κοινωνικών Ομά-
δων - Λευκό  (Κωνσταντίνος Ντάλιος) και γ) Πυρίκαυστος Ελλάδα (Γεώργιος Καλεάδης).

Το Α' Τμήμα του Αρείου Πάγου θα αποφασίσει ποια κόμματα νομιμοποιούνται να
συμμετέχουν.
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Ολομέτωπη επίθεση, με σκληρούς
χαρακτηρισμούς κατά του Αλέξη
Τσίπρα, εξαπέλυσε ο Ευάγγελος

Βενιζέλος σχολιάζοντας την ομιλία του
προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ στη Διεθνή Έκθεση
Θεσσαλονίκης.

«Με το μνημόνιο του γλύφει εκεί που έφτυνε
και παρακαλάει να συμπληρωθεί το PSI και τα
συνακόλουθα μέτρα. Αυτό και μόνο δείχνει
είτε ότι τελεί σε απόλυτη σύγχυση, είτε ότι
είναι ανερυθρίαστος και ωμός ψεύτης. Είτε και
τα δυο» τόνισε ο τέως πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.
Και τόνισε:

Όποιος αναρωτιέται γιατί ο κ. Τσίπρας και η
παρέα του θεωρούσε και θεωρεί πάντα εμένα
ως το βασικό εμπόδιο στην τυχοδιωκτική του
διαδρομή, που ήδη έβλαψε βαθειά τη χώρα,
μπορεί να δει το βίντεο με τις κοινοβουλευτι-
κές ομιλίες μου από τις ευρωεκλογές έως
σήμερα, αλλά και τις τοποθετήσεις μου τα τελευταία πέντε
χρόνια και να θυμηθεί ή να αναζητήσει τι έλεγε και τι έκανε
ο κ. Τσίπρας.

Πρόσθεσε ότι με τον τρόπο αυτό θα διαπιστωθεί πολύ
εύκολα ποιος έλεγε και λέει αλήθεια και ποιος ψέματα.
«Ποιος αγωνιζόταν και αγωνίζεται στο όνομα του εθνικού
συμφέροντος και ποιος έπαιζε και παίζει στο όνομα της
μικροκομματικής ιδιοτέλειας. Ποιος έλεγε και λέει με
ακρίβεια πού βρισκόμαστε και πού πηγαίνουμε ως χώρα
και ποιος δεν είχε ούτε έχει καμία αίσθηση των συσχετι-
σμών, των κινδύνων και της διεθνούς πραγματικότητας.
Ποιος προειδοποιούσε για την επικείμενη πρόσκρουση
στα βράχια και ποιος οδήγησε τη χώρα στα βράχια», τόνι-
σε ενώ υποστήριξε ότι όλα όσα έκανε, εξέφραζαν την

πολιτική του ΠΑΣΟΚ και των κυβερνητικών σχημάτων
στα οποία αυτό μετείχε τα δύσκολα χρόνια της βαρειάς
ιστορικής ευθύνης.

Ο κ. Βενιζέλος κατηγόρησε τον Αλέξη Τσίπρα ότι «προ-
σβάλει τη σημερινή Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ και όλα τα άλλα
στελέχη του, που από θέσεις κυβερνητικά και κοινοβου-
λευτικά υπεύθυνες μετείχαν σε αυτήν την συλλογική προ-
σπάθεια, όταν εστιάζει τις επιθέσεις του σε εμένα».

Και κατέληξε ο κ. Βενιζέλος:
Το άκρως απίθανο είναι ότι τώρα που ο κ. Τσίπρας έχει

επενδύσει όλες τις προσδοκίες του για το δημόσιο χρέος
στην εφαρμογή των δεσμεύσεων του Eurogroup του 2012
και στη συμπλήρωση του κουρέματος και της αναδιάρθρ-
ωσης που επιτεύχθηκε το 2012, επιτίθεται και πάλι λεκτι-
κά στα όσα έγιναν τότε με άξονα το PSI.

Μουζάλας: Μέσα στο
επόμενο πενθήμερο

σημάδια βελτίωσης στο
μεταναστευτικό

Την πεποίθηση ότι μέσα στις επόμενες πέντε ημέρες θα
υπάρξει βελτίωση της κατάστασης στο μεταναστευτικό
εξέφρασε ο αναπληρωτής υπουργός Μεταναστευτικής

Πολιτικής Γιάννης Μουζάλας σε συνέντευξή του στο ραδιο-
σταθμό Βήμα. 

Όπως τόνισε:
Κατά πάσα πιθανότητα, άμεσα, δηλαδή τις επόμενες μέρες,

θα λειτουργήσει δεύτερο λιμάνι, ώστε να μην κατεβαίνουν όλοι οι
πρόσφυγες στη Μυτιλήνη, να πηγαίνουν και προς αλλού. Στο
Σίγρι. Λειτουργούσε παλιά και ετοιμάζεται σε λίγες μέρες. Να
μπορεί να δέσει καράβι και να πάρει πρόσφυγες.

Μιλώντας στον ραδιοσταθμό Βήμα, ο αναπληρωτής υπο-
υργός είπε, επίσης, πως «βγήκανε ήδη πολλά καράβια, στείλα-
με προσωπικό και μηχανήματα για την ταυτοποίηση και την
καταγραφή».

Δημιουργούνται χώροι πρώτης φιλοξενίας, στοιχειώδη πράγ-
ματα, ώστε οι καταγραφές να γίνονται πιο γρήγορα και να
φεύγουν. 

Ο κ. Μουζάλας ανέφερε, επίσης, ότι σύμφωνα με τα επίσημα
στοιχεία απ’ όλες τις υπηρεσίας, στη Μυτιλήνη βρίσκονται τώρα
15.000 με 17.000 πρόσφυγες και προσέθεσε:

Θέλουμε να δημιουργήσουμε μια σταθερή βάση, όπου οτιδή-
ποτε προστίθεται να είμαστε σε θέση πια, ήρεμα, να το διώξουμε
από το νησί -και να είναι και οι κάτοικοι ήρεμοι και σίγουροι ότι
δεν θα ξαναδημιουργηθεί αυτή η κατάσταση. Ελπίζουμε ότι μέσα
στο ερχόμενο πενθήμερο οι Μυτιληνιοί, αλλά και οι πρόσφυγες,
θα έχουν σαφή σημάδια ότι η κατάσταση βελτιώνεται. Αυτή τη
στιγμή, δίνουμε το βάρος στη Μυτιλήνη, γιατί πραγματικά εκεί
πέρα, είναι λίγο πριν την έκρηξη.

Υπογράμμισε ακόμη ότι στη Λέρο φτιάχτηκε χώρος και επισή-
μανε:

Ξεκινάει μια αντιμετώπιση. Εμείς προσπαθούμε να διαχειρι-
στούμε το πρόβλημα, ώστε οποιαδήποτε κυβέρνηση έρθει, να
έχει μια ήρεμη βάση, να δει τι θα κάνει.

Βενιζέλος: Ανερυθρίαστος και ωμός
ψεύτης ο Τσίπρας
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Kατασχέσεις για χρέη 6 δισ. στα
Ταμεία - «Χέρι» ακόμη και σε τραπεζι-

κούς λογαριασμούς

Κατασχέσεις -
«εξπρές» για
αρρύθμιστες οφει-

λές 6 δισ. ευρώ έρχονται
αμέσως μετά τις εκλογές.Την
ενεργοποίηση, από την 1η
Οκτωβρίου και μετά, των
μέτρων αναγκαστικής είσπρ-
αξης που είχαν «παγώσει»
(όπως και οι καταβολές εισφ-
ορών και δόσεων) αρχικά
λόγω του... δημοψηφίσματος
και των capital controls και,
στη συνέχεια, εξ αιτίας της προκήρυξης των εθνικών εκλογών, επιβάλλουν οι εισπρακ-
τικοί στόχοι του επιχειρησιακού σχεδίου του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών
Οφειλών και η προβλεπόμενη ενίσχυση των εσόδων των Ταμείων μέσω των συσσωρ-
ευμένων - ανείσπρακτων οφειλών, όπως αναφέρει η Ημερησία.

Σύμφωνα με τα συγκριτικά στοιχεία του ΚΕΑΟ, έως τα τέλη Ιουνίου είχαν ενταχθεί στο
ηλεκτρονικό μητρώο των οφειλετών χρέη από απλήρωτες εισφορές ύψους 14,5 δισ.
ευρώ, ενώ αναγκαστικά μέτρα είχαν ληφθεί, έως τότε, για τα 8,6 δισ. ευρώ. Δηλαδή
χρειάζεται να ληφθούν μέτρα, από την 1η Οκτωβρίου και εντός τριών μηνών το αργό-
τερο, για την είσπραξη επιπλέον 5,9 δισ. ευρώ.

Για τις περισσότερες οφειλές, οι σχετικοί φάκελοι και οι ειδοποιήσεις έχουν ετοιμαστεί
και, σύμφωνα με πληροφορίες, θα αρχίσουν να αποστέλλονται από τον επόμενο μήνα
κατά προτεραιότητα σε μεγαλο-οφειλέτες, οι οποίοι ήταν και παραμένουν στο... στόχα-
στρο.

Ο «χάρτης» των οφειλών
Στο ηλεκτρονικό μητρώο του ΚΕΑΟ έχει «μεταφερθεί», έως σήμερα, από τα ασφαλι-

στικά ταμεία μόνο το... 25% των οφειλετών και συγκεκριμένα 268.544 οφειλέτες με οφει-
λές 14,5 δισ. ευρώ, όπως φαίνεται στον πίνακα. Το ΙΚΑ, για παράδειγμα, έχει «μεταφ-
έρει» οφειλές 108.041 εργοδοτών και χρέη προς είσπραξη ύψους 8,4 δισ. ευρώ από
ένα σύνολο 546.712 που, επισήμως, έχει στις λίστες του, ενώ ο ΟΑΕΕ έχει στείλει στο
ΚΕΑΟ οφειλέτες με χρέη από 5.000 ευρώ - 15.000 ευρώ και από 40.001 ευρώ και πάνω
«κρατώντας» στα συρτάρια την πολυπληθέστερη ομάδα οφειλετών (όσοι χρωστούν
από 15.001 ευρώ έως 40.000 ευρώ).

Οι οφειλέτες του ΚΕΑΟ σε ποσοστό 74,30% (οι 199.456) χρωστούν έως 50.000 ευρώ
και συνολικά 3,4 δισ. ευρώ, δηλαδή όσο είναι το χρέος των μεγαλο-οφειλετών με χρέος
άνω του 1 εκατ. ευρώ (978 επιχειρήσεις ή το 0,36% του συνολικού αριθμού των οφει-
λετών). Εως 15.000 ευρώ χρωστούν 114.418 (το 43%), το 19,27% χρωστά από 15.000
? 30.000 ευρώ και το 12,40% ποσά από 30.000 ευρώ έως 50.000 ευρώ.

Μόνο τα... μισά μπορούν να εισπραχθούν
Από τις οφειλές που μεταφέρονται στο ΚΕΑΟ και παρά τη λήψη αναγκαστικών μέτρ-

ων, «εισπράξιμες» θεωρούνται οι... μισές. Οι υπηρεσίες του ΚΕΑΟ χρησιμοποιούν
συγκεκριμένα κριτήρια και δείκτες για τον διαχωρισμό των οφειλών που δεν μπορούν
να εισπραχθούν, αλλά ταυτόχρονα έχουν αρχίσει να αναπτύσσουν και άλλα μέτρα εντο-
πισμού «κρυφού» πλούτου, όπως η διασύνδεση με τη Γενική Γραμματεία Πληροφορ-
ιακών Συστημάτων (για την άντληση στοιχείων για την περιουσία των οφειλετών), η
αποστολή ηλεκτρονικών κατασχετηρίων ακόμη και για τραπεζικές καταθέσεις, η συνερ-
γασία με την Αρχή καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δρα-
στηριότητες και στην οικονομική αστυνομία.

Σε κάθε περίπτωση γίνεται εκτεταμένη έρευνα για τον εντοπισμό κάθε κινητής ή
ακίνητης περιουσίας ή χρηματικών απαιτήσεων του οφειλέτη, ενοικίων, μισθών ακόμη
και συντάξεων ενώ ερευνώνται περιπτώσεις παύσης εργασιών, πτωχεύσεων ακόμη και
κληρονομιών.

Πρόσφατα ζητήθηκε η ενεργότερη εμπλοκή των περιφερειών για έλεγχο της νόμιμης
λειτουργίας επιχειρήσεων που χρωστούν ή την τυχόν διακοπή της λειτουργίας τους ενώ
σε ισχύ παραμένει, ως μέτρο πίεσης, η αφαίρεση της δυνατότητας υποβολής Ανακεφ-
αλαιωτικής Περιοδικής Δήλωσης (ΑΠΔ) στο ΙΚΑ από εργοδότες και επιχειρήσεις με
υψηλό δείκτη αφερεγγυότητας. Εως σήμερα το μέτρο εφαρμόστηκε για 11 επιχειρήσεις,
από τις οποίες οι 41 υποχρεώθηκαν να μπουν σε ρύθμιση για να συνεχίσουν να λειτο-
υργούν.

Θεοδωράκης: Ο Τσίπρας είπε το πιο
σύντομο ανέκδοτο 

Σφοδρή επίθεση στον
Αλέξη Τσίπρα, με
αιχμή τις αναφορές

του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ
σε λαϊκισμό για το Ποτάμι,
εξαπέλυσε ο Σταύρος Θεο-
δωράκης. 

«Ο κ. Τσίπρας είπε εμένα
λαϊκιστή. Είναι από τα
συντομότερα ανέκδοτα της
προεκλογικής περιόδου»
είπε χαρακτηριστικά οι επικε-
φαλής του Ποταμιού, σε
ομιλία του στο Μαρούσι ενόψει εκλογών.  Και συνέχισε:

Λέει εμάς λαϊκιστές, ο Τσίπρας που υποσχέθηκε τα πάντα στους πάντες και πήρε
μόνο 35%. Εμάς που είμαστε οι μόνοι που εδώ και 17 μήνες λέμε την αλήθεια και ενώ
πριν μας έλεγαν κυνικούς, ενώ τώρα μας λέει λαϊκιστές. Είναι ένα ανέκδοτο. 

Βροχές ή και καταιγίδες την Τρίτη,
σε πτώση η θερμοκρασία

Παροδικά αυξημένες νεφώσεις στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά με πρόσκαι-
ρες βροχές ή καταιγίδες προβλέπει η ΕΜΥ για την Τρίτη. Τα φαινόμενα θα εξα-
σθενήσουν σταδιακά από το βράδυ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει σταδιακή

πτώση από τα βόρεια.
Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με πρόσκαιρους όμβρους ή καταιγίδες τις

μεσημβρινές και απογευματινές ώρες προβλέπονται και στην Αττική. Η θερμοκρασία θα
κυμανθεί από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Στα ανατολικά και βόρεια, η μέγιστη θα είναι
2-3 βαθμούς χαμηλότερη.

Την Τετάρτη στη δυτική και κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία, τη Στερεά, την Εύβοια
και την ανατολική Πελοπόννησο αναμένονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές
βροχές. Στις υπόλοιπες περιοχές αραιές νεφώσεις που βαθμιαία θα πυκνώσουν και τη
νύχτα θα εκδηλωθούν σποραδικές βροχές ή καταιγίδες στο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη
δυτική Μακεδονία. Η θερμοκρασία σε μικρή περαιτέρω πτώση.

Την Πέμπτη στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια η ΕΜΥ προβλέπει νεφώσεις με
βροχές και καταιγίδες οι οποίες κατά τόπους πιθανόν να είναι ισχυρές. Στις υπόλοιπες
περιοχές λίγες νεφώσεις τοπικά αυξημένες. Η θερμοκρασία σε μικρή άνοδο δυτικά και
νότια. 

Την Παρασκευή αρχικά στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια θα σημειωθούν
νεφώσεις με τοπικές βροχές και καταιγίδες και σταδιακή βελτίωση από τα δυτικά. Στις
υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες. Η θερμοκρασία χωρίς αξιό-
λογη μεταβολή. Αντίστοιχο θα είναι το σκηνικό του καιρού το Σαββατοκύριακο.

«Ροζ» εφαρμογή φωτογράφιζε κρυφά
τους χρηστές με τη μπροστινή κάμερα

Ηεφαρμογή κλείδωνε την συσκευή και ζητούσε λύτρα 500 δολαρίων για τη μη
δημοσιοποίηση των φωτογραφιών. Τα κακόβουλα «ransomware» που
ζητούν λύτρα είναι μία εξαιρετικά κερδοφόρα και διαρκώς διογκούμενη

«αγορά».
Η εφαρμογή Adult Player υποσχόταν στους χρήστες smartphone εύκολη

πρόσβαση σε πορνογραφικές υπηρεσίες αλλά όπως αποδείχτηκε το λογισμικό
τραβούσε κρυφά φωτογραφίες των χρηστών με την μπροστινή κάμερα των
συσκευών τους. 

Στη συνέχεια, η εφαρμογή «κλείδωνε» τη συσκευή και εμφάνιζε μήνυμα με το
οποίο απαιτούσε την καταβολή 500 δολαρίων για τη μη δημοσιοποίησή τους και την
ομαλή επαναλειτουργία του κινητού. Μάλιστα το εκβιαστικό μήνυμα δεν
εξαφανιζόταν ούτε μετά από επανεκκίνηση της συσκευής.

Η εφαρμογή δεν ήταν διαθέσιμη στο Google Play αλλά οποιοσδήποτε μπορούσε
να την κατεβάσει απευθείας από την ιστοσελίδα της «υπηρεσίας». 

Τέτοιες e-κβιαστικές πρακτικές βασίζονται κυρίως πάνω στον παράγοντα της
ντροπής. Αν το θύμα αρνηθεί να πληρώσει, η προσωπική του ζωή βρίσκεται ένα κλικ
μακριά από τη δημοσιοποίηση.

Είναι πανεύκολο να δημιουργήσεις μια «πονηρή εφαρμογή» - για αυτό υπάρχουν
τόσες πολλές, εξηγει ο Ραζ Σαμανί, επικεφαλής τεχνικός της Intel Security στην
Ευρώπη. «Μάλιστα η επιχείρηση πληρώνει πολύ καλά – μια ομάδα που εντοπίσαμε
είχε καταφέρει να βγάλει 75.000 δολάρια μέσα σε δέκα εβδομάδες».

Τα κακόβουλα «ransomware» που ζητούν λύτρα είναι μία εξαιρετικά κερδοφόρα
και διαρκώς διογκούμενη αγορά. Τον Αύγουστο, η εταιρεία Intel Security σημείωνε
σε έκθεσή της ότι αυτά τα εγκλήματα έχουν αυξηθεί κατά 127% - πλήττοντας κατά
κύριο λόγο τους χρήστες σταθερών και φορητών υπολογιστών. 

«Η κοινή λογική μπορεί να μας κρατήσει ασφαλείς: κάνουμε τακτικά back-up στα
δεδομένα μας και περιοριζόμαστε στις αξιόπιστες εφαρμογές που έχουν περάσει
από τον ποιοτικό έλεγχο της Google, της Apple και ούτω καθεξής. Αν λάβετε ένα
μέηλ που οδηγεί αυτόματα στο κατέβασμα μιας άγνωστης εφαρμογής, μην το
ανοίξετε», συμβουλεύει ο Σαμανί.
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δηκτικά πως ο αντίπαλός
του ίσως δεν θέλει να ανα-

λάβει την πρωθυπουργία, με δεδομένο ότι δηλώνει διατε-
θειμένος σε διάφορες συνεντεύξεις να μην αναλάβει τον
πρωθυπουργικό θώκο.

«Μπορεί ο άνθρωπος να μη θέλει, να μην μπορεί να
αναλάβει αυτό το ρόλο», σημείωσε ο κ. Τσίπρας, πιθανο-
λογώντας πως ο κ. Μεϊμαράκης, ως προσωρινός πρόε-
δρος της ΝΔ, ίσως «κατάλαβε τα όριά του».

Φέραμε το καλύτερο Μνημόνιο 
Απαντώντας στην κριτική που δέχεται για τη συμφωνία

με τους πιστωτές, ο κ. Τσίπρας δήλωσε ότι καμία άλλη
παράταξη δεν θα μπορούσε να φέρει μια καλύτερη συμφ-
ωνία

Υποστήριξε πως το νέο Μνημόνιο έσωσε τις τράπεζες,
διατηρεί στην Ελλάδα την έδρα του Ταμείου Αποκρατικο-
ποιήσεων και καλύπτει τις χρηματοδοτικές ανάγκες της
χώρας για την επόμενη τετραετία, με «πολύ καλύτερους»
όρους από αυτούς που περιλαμβάνονταν στο σχέδιο των
εταίρων για βραχυπρόθεσμη παράταση του προγράμμα-
τος στήριξης.

«Αυτό που φέραμε είναι χειρότερο από την προσδοκία
μας», παραδέχτηκε, αλλά διευκρίνισε πως η νέα συμφ-
ωνία είναι «η μέρα με τη νύχτα» σε σχέση με αυτό που
ήθελαν οι εταίροι, ο Αντώνης Σαμαράς και Ευάγγελος
Βενιζέλος.

Συμπαθητική η διαφήμιση των ΑΝΕΛ

Σε ερώτηση για το
προεκλογικό σποτ
των Ανεξάρτητων
Ελλήνων, με τον
τ ρ α υ μ α τ ι σ μ έ ν ο
«Αλέξη», ο πρώην
π ρ ω θ υ π ο υ ρ γ ό ς
δήλωσε πως το
βρήκε «συμπαθη-
τικό», επαναβε-
βαιώνοντας την
πρόθεσή του να
συνεργαστεί ξανά με
τον Πάνο Καμμένο
αν εκλεγεί στη
Βουλή.

«Ο κ. Καμμένος,
σε δύσκολες στιγμές
στάθηκε πιο έντιμα
από ό,τι άλλοι συνε-
ργάτες μου που
είχαμε την δια αφετ-
ηρία. Του εύχομαι
καλή επιτυχία και
του επισημαίνω ότι το αριστερό μου χέρι είναι μια χαρά»,
συμπλήρωσε.

Ισοδύναμα μέτρα για το ΦΠΑ στα φροντιστήρια

Ο κ. Τσίπρας δεσμεύθηκε για την εξεύρεση ισοδύνα-
μων μέτρων για το ΦΠΑ 23% στα ιδιωτικά σχολεία και τα
φροντιστήρια, ξεκαθαρίζοντας πως αυτό δε θα σημάνει
την επαναφορά του φόρου 23% στο βοδινό κρέας.
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ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙΤΑΙ ΣΤΗ ΜΑΝΔΡΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΤΙΤΑΝ - ΑΓ. ΣΩΤΗΡΑ 2 ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΣΕ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 100
ΕΛΑΙΟΔΕΝΔΡΩΝ. 100Μ ΑΠΟ ΤΗ ΣΤΑΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ
ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ. ΜΕ ΦΩΣ - ΝΕΡΟ - ΤΗΕΛΕΦΩΝΟ.

ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 2105543077

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΣΕΛΙΔΑ. 2

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Στα πλαίσια προγραμματισμού  των νέων ειδικοτήτων για το φθινο-
πωρινό εξάμηνο 2015Β    το ΙΕΚ Μεγάρων θα προτείνει την λειτουργία
των παρακάτω ειδικοτήτων.

1.ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ –ΑΡΧΙΜΑΓΕΙΡΑΣ
2.ΒΟΗΘΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ
3.ΒΟΗΘΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
4.ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
–ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
5.ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Για περισσότερες πληροφορίες οι υποψήφιοι που ενδιαφέρονται να
σπουδάσουν στις  παραπάνω ειδικότητες μπορούν να επικοινωνή-
σουν με το ΙΕΚ:

ΤΗΛ.: 22960-83360-81360
FAX: 22960-83360

E-MAIL: grammateia@iek-megar.att.sch.gr
Ιστοσελίδα : iek-megar.att.sch.gr 

ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ

-Ο Κυνηγετικός Σύλλογος Αχαρνών συνεργαζόμενος με τον Ερυθρό Σταυρό, σε
συνέχεια της προσπάθειας αύξησης της δύναμης των μελών της τράπεζας αίματος, θα
πραγματοποιήσει εθελοντική αιμοληψία στις 13/9/2015 ημέρα Κυριακή και ώρα 09:00
– 13:00 στα γραφεία του Συλλόγου Σαλαμίνος (Αρχαίου Θεάτρου) 31 Αχαρνές.

Για δηλώσεις συμμετοχής μπορείτε να επικοινωνήσετε στο 2102463256 καθημερινά
και ώρες 08:30 - 13:00 το πρωί και απόγευμα 18:00 – 20:30.  

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                 Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ                                                 ΜΑΡΙΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ

ΕΝΑΡΞΗ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ
ΕΤΟΣ 2015-2016

“ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΜΠΑΣΚΕΤ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ»

Το τμήμα καλαθοσφαίρισης του ΓΑΣΕ έγινε
ανεξάρτητο σωματείο με τίτλο “ΑΚΑΔΗΜΙΑ
ΜΠΑΣΚΕΤ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ» και υπό την καθο-

δήγηση του έμπειρου προπονητή Νίκου Μαυρογιάννη ξεκινάνε την Τρίτη 8 Σεπτεμ-
βρίου 2015 τα τμήματα υποδομής του συλλόγου. 

Καλούνται όλα τα παιδιά του Θριασίου ηλικίας 6 έως 16 ετών να συμμετάσχουν στα
τμήματα υποδομής ώστε όχι μόνο να μάθουν τα μυστικά του μπάσκετ αλλά και να ανα-
πτύξουν την ομαδικότητα, τη δημιουργικότητα και το πνεύμα συνεργασίας τους. Με
γνώμονα την συστηματική, υπεύθυνη και μεθοδική εργασία και με σεβασμό στη προ-
σωπικότητα και στον χαρακτήρα κάθε παιδιού αναπτύσσονται και βελτιώνονται οι δεξι-
ότητές τους και διαμορφώνεται ο χαρακτήρας τους.  

Λόγω της οικονομικής κρίσης η μηνιαία συνδρομή είναι μόλις 20€ ενώ παρέχονται και
ειδικές εκπτώσεις  οικογένειες με περισσότερα από ένα παιδιά.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Νίκο Μαυρογιάν-
νη στα τηλέφωνα 6936558179 και 6975103906.
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
ΓΑΜΟΣ

Ο Θεόδωρος Χαρισιάδης  του  Κίμωνα  και της  Μαρίας το γένος Φραγκούλη,
που γεννήθηκε στην Αθήνα Αττικής και κατοικεί στις Αχαρνές και  η Μαρία

Ρεθυμνιωτάκη του Γεωργίου και  της Μαγδαληνής, το γένος Ζορμπάνου που
γεννήθηκε στο Ίλιον Αττικής και κατοικεί στα Άνω Λιόσια του Δήμου Φυλής

πρόκειται να παντρευτούν.
ΓΑΜΟΣ

Ο ΠΙΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΛΙΟΥΜΠΟΦ, ΤΟ ΓΕΝΟΣ
ΓΟΥΤΣΕΒΑ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣ ΤΑΛΓΑΡ ΑΛΜΑ ΑΤΑ ΚΑΖΑΧΣΤΑΝ ΚΑΤΟΙΚΟΣ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΚΑΙ Η ΜΠΑΛΤΖΟΓΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΑΜΑΡΑΝΤΙΓΟΥ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣΑ ΣΤΟΝ
ΧΟΛΑΡΓΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΕΛΘΟΥΝ ΣΕ
ΓΑΜΟ ΠΟΥ ΘΑ ΤΕΛΕΣΤΕΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

ΓΑΜΟΣ

Ο ΧΑΤΖΗΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΠΙΝΗ
ΓΕΝΝΗΘΕΙΣ ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΚΑΙ Η ΚΟΥΡΑΣΗ

ΦΩΤΕΙΝΗ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΝΙΚΗΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΤΣΟΚΑ
ΓΕΝΝΗΘΕΙΣΑ ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ

ΕΛΘΟΥΝ ΣΕ ΓΑΜΟ ΠΟΥ ΘΑ ΤΕΛΕΣΤΕΙ ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

ΓΑΜΟΣ

O ΜΟΝΟΓΥΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ
ΚΡΗΤΙΚΟΥ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣ ΣΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΚΑΙ
Η ΠΕΡΔΙΚΗ ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ
ΤΑΜΠΟΥΡΑΚΗ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΕΛΘΟΥΝ ΣΕ ΓΑΜΟ ΠΟΥ ΘΑ ΤΕΛΕΣΤΕΙ ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

Συνάντηση με τους «Αστυνομικούς
της Γειτονιάς» είχε ο Δήμαρχος
Αχαρνών κ Γιάννης Κασσαβός

Εκπροσώπους
των αστυνο-
μικών που

στελεχώνουν το νέο
θεσμό «Αστυνομικός
της Γειτονιάς» υπο-
δέχθηκε ο Δήμαρχος
Αχαρνών κ Γιάννης
Κασσαβός στο Δημα-
ρχιακό Μέγαρο. Ο
νέος θεσμός, που λει-
τουργεί πιλοτικά εδώ
και λίγο διάστημα, έχει
ήδη καταγράψει τις
πρώτες θετικές
εντυπώσεις από το
σύνολο της τοπικής
κοινωνίας των Αχαρνών.

Οι αστυνομικοί ενημέρωσαν τον Δήμαρχο για την αποστολή τους και τον σκοπό
δημιουργίας του συγκεκριμένου σώματος που δεν είναι άλλος από την εμπέδωση ενός
κλίματος ασφάλειας και της αναβάθμισης της ποιότητας ζωής στις γειτονιές της πόλης
μας.

Η εμφανής «επώνυμη» παρουσία του «Αστυνομικού της Γειτονιάς» και οι συχνές
περιπολίες τους έξω από σχολεία, εκκλησίες, στο εμπορικό κέντρο και στις γειτονιές της
πόλης μας, έχει γίνει ήδη αντιληπτή και έχει καλωσορισθεί από απλούς ανθρώπους και
τον εμπορικό κόσμο της πόλης.

Στο τέλος της συνάντησης, ο Δήμαρχος Αχαρνών κ. Γιάννης Κασσαβός δήλωσε ικα-
νοποιημένος από την πιλοτική λειτουργία του προγράμματος «Αστυνομικός της Γειτο-
νιάς», τονίζοντας ότι θα στηρίξει τις προσπάθειές τους και θα διευκολύνει το έργο τους.
Ο κ. Κασσαβός τόνισε: «Πιστεύουμε στην αποστολή του «Αστυνομικού της Γειτονιάς».
Στηρίζουμε κάθε πρωτοβουλία που στοχεύει στην προστασία των γειτονιών της πόλης
μας μέσω της υιοθέτησης προληπτικών και αποτρεπτικών μέτρων».

Εξοφλούνται μέχρι τέλος Σεπτέμβρη
οι εφημερίες των γιατρών

Στη χρηματοδότ-
ηση των νοσο-
κ ο μ ε ί ω ν

προχωρά ο υπουργός
Υγείας κ. Θάνος Δημό-
πουλος, εξοφλώντας τις
δεδουλευμένες εφημε-
ρίες. 

Όπως ενημέρωσε
την Ένωση Ιατρών
Νοσοκομείων Αθηνών -
Πειραιώς (ΕΙΝΑΠ), το
υπουργείου Υγείας
μέχρι τέλος Σεπτεμ-
βρίου πρόκειται να αποδώσει το σύνολο των εφημεριών των νοσοκομείων που ανέρχε-
ται στα 56,2 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 50, 2 εκατ. στα νοσοκομεία και 6 εκατ. ευρώ
στις μονάδες του ΠΕΔΥ.

Παράλληλα, για την πληρωμή των προμηθευτών των νοσοκομείων, το Υπουργείο
προχώρησε σήμερα στην υπογραφή σχετικής απόφασης χρηματοδότησης των νοσο-
κομείων του ΕΣΥ κατά 90 εκατ. ευρώ.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με  έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικής Εποπτείας
Φορέων Γενικής Κυβέρνησης, θα δοθούν οι παρακάτω τακτικές επιχορηγήσεις στα
νοσοκομεία των ΥΠΕ:  1η ΥΠΕ : 33.156.000, 2η ΥΠΕ: 12.467.000, 3η ΥΠΕ : 6.249.000,
4η ΥΠΕ :11.389.000, 5η ΥΠΕ: 6.768.000, 6η ΥΠΕ: 13.339.000, 7Η ΥΠΕ : 6.632.000.

Επίσης, το υπουργείο Υγείας διαπραγματεύεται με το Υπουργείο Οικονομικών για την
αύξηση των ορίων δαπανών που αφορά στον εφοδιασμό των νοσοκομείων και των
φορέων παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας  Φροντίδας  Υγείας κατά 300 εκατ. ευρώ
προκειμένου να εξασφαλίσει την αδιάλειπτη λειτουργία τους.



Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας .Σας
συγχαίρουμε και σας ευχόμαστε καλές σπουδές!

   ΕΠΙΤΥΧ0ΝΤΕΣ 2015
Μαγδαληνή Ηλία-Νομική Αθήνας
Γιώργος Πισσάνης-πολιτικής επιστήμης κ ιστορίας –Πάντειο
Αθήνα
Δημήτρης Γαβαθάς-Χημικό Πάτρας
Βούλα Σιδέρη-0ικονομικων επιστημών –Πάτρα 
Σοφία Νερούτσου Φ.Π.Ψ.- Ιωάννινα
Πάνος Παυνέρης-Φιλοσοφίας Πάτρας
Παναγιώτης Ζαπουνίδης-Μαθηματικό Σάμου
Κατερίνα Ηλία-Θεολογίας Αθήνας
Ελένη Λιάκου- Γεωπονίας, Ιχθυολογίας κ Υδάτινου Περιβάλλον-
τος-Πανεπιστήμιο .Βόλου
Μαριαλένα Κατσούλα-ΤΕΙ Διοίκησης επιχειρήσεων-Ηγο-
υμενίτσα
Χάρης Ρόδης-Μηχανολόγων κ Βιομηχανικού σχεδιασμού Τ.Ε
Κοζάνη
Κωνσταντίνα Τσίγκου-ΤΕΙ Τεχνολογίας Τροφίμων –Καλαμάτα
Δήμητρα Ηλία-Διοίκηση Επιχειρήσεων και ΟΤΑ-Καλαμάτα

14-θριάσιο Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου 2015

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

Δαυίδ Μπάκας –Φιλόλογος
Α.Π.Θ.

Εύη Δέδε-Φυσικός Ε.Κ.Π.Α.

Γιώργος Μπάκας-
Φιλόλογος ΠΑΝ.ΚΡΗΤΗΣ

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΣΠΟΥΔΗ-ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ 8Α-        ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ΤΗΛ.2105573317-6946689267
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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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