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““ΦΦωωςς””  γγιιαα  τταα
ααίίττιιαα  ττηηςς  ππυυρρκκαα--
γγιιάάςς  σσττοο  ΚΚΔΔΑΑΥΥ
ζζηηττοούύνν  ββοουυλλεευυ--
ττέέςς  ττοουυ  ΣΣΥΥΡΡΙΙΖΖΑΑ
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Σύμφωνα με το
ρεπορτάζ τα

θύματα θα κινηθ-
ούν νομικά όπως

είναι φυσικό ε-
ναντίον του όπως
και εναντίον της

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

Ελευσίνα
Σκανδάλη Ρένα Ηρώων Πολυτεχνείου 6,
Μαγούλα, 2105558491

Μάνδρα
Μαρτζέλης Χρήστος Ι. Στρατηγού Ρόκκα
Νικολάου 56, 2105555550

Άνω Λιόσια
ΣΥΣΤΕΓΑΣΜΕΝΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ Π ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Μ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ ΟΕ Μεγάλου Αλεξάνδρου
40, 2102311635

Αχαρνές
Βανδώρου Δήμητρα Μ. Εθνικής Αντιστάσεως
117, 2102442311

Χαϊδάρι
ΚΩΝΣΤΑ ΕΛΕΝΗ ΜΑΝΙΚΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΕ
(Μανίκαρος Ιωάννης Δ.) Καραϊσκάκη 82,
2105985845

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ
Τρίτη 23 Ιουνίου 2015  

Κυρίως ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία θα
κυμανθεί απο 18 εως 28 βαθμούς Κελ-

σίου. Υγρασία: 44%

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Τρίτη 23 Ιουνίου 2015  

Αριστοκλής, Αριστοκλέας, Αριστόκλεος
Αγριππίνα
Λούλου, Λούλης, Λούλα

Ολυμπιακή Ημέρα

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

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ τα θύματα θα κινηθ-
ούν νομικά όπως είναι φυσικό εναντίον του ό-
πως και εναντίον της Τράπεζας.

Ανάστατη είναι η τοπική κοι-
νωνία στη Μάνδρα Αττικής αφ-
ού σύμφωνα με πληροφορίες

συνελήφθη ο Διευθυντής του τοπικού
Υποκαταστήματος της Εθνικής Τράπε-
ζας.

Ο Διευθυντής της Τράπεζας “σπεκου-
λάροντας” με το ενδεχόμενο μιας ελ-
ληνικής χρεοκοπίας , έπαιρνε τεράστια
ποσά από μεγαλοκαταθέτες προκειμέ-
νου να τα “αξιοποιήσει” όπως έλεγε στα
θύματα του σε “ασφαλή” επενδυτικά
προγράμματα. Πιο συγκεκριμένα προέ-
βαλλε το επιχείρημα πως “δεν θα μπορ-
ούσαν να ελεγχθούν” τα χρήματα αυτά.

Οι καταθέτες με τον φόβο ενός capital control ,”τσίμπησαν”
και έτσι οι συνολικές “απολαβές” του Διευθυντή ανέρχονται
1,22 εκατομμύρια ευρώ (το οποίο αναμένεται να φτάσει στα 5
εκ με την ολοκλήρωση των ελέγχων). Έπειτα απο έρευνα της
αστυνομίας στο αυτοκίνητο του ιδίου βρέθηκαν μετρητά ύψο-
υς 56 χιλ. ευρώ που δεν μπορούσαν να δικαιολογηθούν.

Από τις πραγματοποιηθείσες έρευνες στην οικία και το Ι.Χ.Ε
αυτοκίνητο του αξίζει να σημειωθεί πως βρέθηκαν αεροπορι-

κά εισητήρια για το εξωτερικό. Επίσης κατασχέθηκαν:

Το χρηματικό ποσό των -56.045- ευρώ
Τρία (3) περίστροφα

Δύο (2) πιστόλια
Μία (1) καραμπίνα
Τρία (3) κυνηγετικά όπλα
Πλήθος βιβλιαρίων καταθέσεων, καρτών και εγγράφων δια-

φόρων φυσικών προσώπων
Σύμφωνα με το ρεπορτάζ τα θύματα θα κινηθούν νομικά  ό-

πως είναι φυσικό εναντίον του για την απάτη όπως και εναν-
τίον της Τράπεζας. 

Μεγάλη ανησυχία των κα-
τοίκων του Ασπροπύργου για
την υποβάθμιση της υγείας

τους και του περιβάλλοντος

Το σύνολο των εγγράφων που αφορά
την περιβαλλοντική αδειοδότηση του
Κέντρου Διαχείρισης Ανακυκλώσιμων
Υλικών (ΚΔΑΥ) στον Ασπρόπυργο
ζητούν, μεταξύ άλλων, έξι βουλευτές
του ΣΥΡΙΖΑ, επισημαίνοντας παράλ-
ληλα ότι σε λιγότερο από δυο μήνες η
Δυτική Αττική και το Θριάσιο Πεδίο εξέ-
πεμψαν απανωτές «κραυγές αγωνίας»
για την υποβάθμιση πρωτίστως της
ποιότητας ζωής των κατοίκων τους, της
υγείας τους, καθώς και του περιβάλλον-
τος.

Στην ερώτηση και αίτηση κατάθεσης εγγράφων που κατέθε-
σαν οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ ζητούν να ερευνηθεί σε βάθος η
διαδικασία αδειοδότησης και ο τρόπος λειτουργίας της εν λό-
γω επιχείρησης, ενώ ζητείται από τους υπουργούς Περιβάλ-
λοντος και Εσωτερικών ο τρόπος αντιμετώπισης από δω και
πέρα της κατεστραμμένης εγκατάστασης του ΚΔΑΥ Ασπρ-
οπύργου λόγω της πρόσφατης πυρκαγιάς.

«Παραμένει άγνωστο το αν η αφορμή της πυρκαγιάς ήταν α-
μέλεια ή εμπρησμός. Γνωστή, όμως, η αιτία, δηλαδή το μέχρι
σήμερα κυρίαρχο μοντέλο διαχείρισης απορριμμάτων με τις
μεγάλες συγκεντρωτικές εγκαταστάσεις, χωρίς εφαρμογή της
διαλογής στην πηγή και συσσώρευση τεράστιων όγκων
σύμμεικτων απορριμμάτων», τονίζουν οι βουλευτές του
ΣΥΡΙΖΑ και προσθέτουν:

«Το υποτιθέμενο “εργοστάσιο ανακύκλωσης” στον Ασπρόπ-
υργο δεν είναι μοναδική περίπτωση. Στην πραγματικότητα
είναι αντιπροσωπευτικό δείγμα της παθογένειας του υφιστά-
μενου συστήματος διαχείρισης στερεών αποβλήτων, που τα
τελευταία χρόνια απέκτησε τεράστια διάσταση μέσα από επι-
λογές εξυπηρέτησης μεγάλων ιδιωτικών συμφερόντων. Το
κύριο σύστημα ανακύκλωσης είναι οι μπλε κάδοι, που υπο-
δέχονται ανακατεμένα ανακυκλώσιμα υλικά συσκευασίας, τα

οποία στη συνέχεια οδηγούνται σε κέντρα διαλογής (ΚΔΑΥ),
όπως αυτό στον Ασπρόπυργο».

Αναφέρουν, εξάλλου, ότι η λειτουργία του ΚΔΑΥ Ασπροπύρ-
γου έχει ανατεθεί από την Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης
Ανακύκλωσης (μπλε κάδοι) στην ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΕΩΣ
ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΑΕ. Εταιρεία με ‘βαρύ’ ιστορ-
ικό σε εργατικά δυστυχήματα, επιδοτήσεις αδρές, πρόστιμα
για ελλείψεις, αφειδώς αδειοδοτήσεις επέκτασης μονάδων της
και με “χαλαρή εφαρμογή” περιβαλλοντικών όρων.

Οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ επισημαίνουν ότι μετά από διε-
νέργεια ελέγχου οι επιθεωρητές περιβάλλοντος είχαν επιβάλει
υψηλά πρόστιμα, με χαρακτηριστικότερο εκείνο των 132.000
ευρώ από τον Γενικό Επιθεωρητή Περιβάλλοντος το 2012.
Επίσης, ότι το Φεβρουάριο του 2015 η Περιφέρεια Αττικής ε-
πέβαλε πρόστιμο ύψους 2.590 ευρώ, ενώ ανάλογα πρόστιμα
από 2.500 ως 5.000 ευρώ είχαν επιβληθεί από την Περιφέρεια
και το 2013.

Επίσης τονίζουν ότι οι κρατικές επιδοτήσεις ήταν γενναιό-
δωρες, το 2003 με 10 εκατ., το 2009 με 14,8 εκατ., ενώ το 2013
με απόφαση του υφυπουργού Ανάπτυξης εγκρίθηκε η κατα-
βολή της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης περίπου 1 ε-
κατ. ευρώ.

Μάνδρα: Σύλληψη του διευθυντή του 
υποκαταστήματος της Εθνικής Τράπεζας

για απάτη 1,22εκ ευρώ

“Φως” για τα αίτια της πυρκαγιάς στο
ΚΔΑΥ ζητούν βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ
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Την πρόταση της ΚΕΔΕ για χρ-
ηματοδότηση ενός «Ολοκληρ-
ωμένου  Έργου Οργάνωσης

και Λειτουργικού Εκσυγχρονισμού των
325 Δήμων» στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ
2014-2020 κατέθεσε ο Πρόεδρος της
ΚΕΔΕ Γιώργος Πατούλης στους Υπο-
υργούς Εσωτερικών και Διοικητικής
Ανασυγκρότησης  Νίκο Βούτση και τον
Υπουργό Οικονομίας, Υποδομών, Ναυ-
τιλίας και Τουρισμού Γιώργο Σταθάκη,
στο πλαίσιο   των διαδικασιών εξειδίκευ-
σης  από τις Διαχειριστικές Αρχές  των
Επιχειρησιακών Προγραμμάτων.

Η πρόταση για το «Ολοκληρωμένο
Έργο Οργάνωσης και Λειτουργικού
Εκσυγχρονισμού των 325  Δήμων» – η
οποία έχει εγκριθεί από το ΔΣ της ΚΕΔΕ, μετά από δια-
βούλευση και με τις Περιφερειακές Επιτροπές Αναπτυξιακού
Σχεδιασμού (ΠΕΑΣ) ΕΣΠΑ –  παρουσιάζει την αναγκαιότητα
της οργάνωσης των Δήμων στο πλαίσιο της συνολικής οργά-
νωσης και των τεσσάρων επιπέδων της Δημόσιας Διοίκησης
(Κεντρικής Διοίκησης – Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Περιφε-
ρειών –Δήμων) και κοστολογεί μόνο το τμήμα του Προγράμ-
ματος που αφορά στους Δήμους και τις σχέσεις τους με τα άλ-
λα επίπεδα της Δημόσιας Διοίκησης.

Η πρόταση περιέχει τέσσερα  έργα που προτείνεται να εν-
ταχθούν στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μεταρρύθμιση
Δημόσιου Τομέα» (Ε.Π.Μ.Δ.Τ.) και δύο έργα που προτείνεται
να ενταχθούν στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνι-
στικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία» (Ε.Π.Αν.Ε.Κ.),

συνολικού προϋπολογισμού περίπου 50 εκ. ευρώ.

Ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ, Γ. Πατούλης,  υπογράμμισε προς το-
υς αρμόδιους Υπουργούς Εσωτερικών Ν. Βούτση και Οικο-
νομίας Γ. Σταθάκη,  την ανάγκη να γίνει παράλληλη ένταξη των
έργων και να διασφαλιστεί η απόλυτη συνέργειά τους, αλλά και
ο ίδιος ο χρονισμός (timing), τόσο κατά τη φάση της ανάλυσης,
όσο και κατά τη φάση της εφαρμογής τους, δεδομένου ότι όλα
τα έργα αφορούν στην οργάνωση και τον λειτουργικό εκ-
συγχρονισμό  των ίδιων των δομών, λειτουργιών και διαδικα-
σιών των Δήμων.

Τα τέσσερα έργα του Ε.Π.Μ.Δ.Τ. αφορούν στις υπηρεσίες
προς τους πολίτες και τα δύο έργα του Ε.Π.Αν.Ε.Κ., αφορούν
στις υπηρεσίες προς τις επιχειρήσεις.

H Eleusis21 φιλοξενεί
την Πανγαία

Ηεπιτροπή διεκδίκησης Eleusis21, στα πλαίσια του
διαλόγου για μια βιώσιμη ανάπτυξη της κοινωνίας,
σας προσκαλεί την Κυριακή 28 Ιουνίου στις 19:30 το

απόγευμα στο Παλαιό Ελαιουργείο Ελευσίνας. Θα
φιλοξενηθεί η οργάνωση Πανγαία και θα μας παρουσιάσει το

περίφημο Venus Project.

Η ανατρεπτική άποψη του Venus Project ότι όλοι οι
διαχωρισμοί, πολιτικοί, ιδεολογικοί, θρησκευτικοί, οικονομικοί,
είναι τεχνικοί και κατασκευασμένοι, σίγουρα θα μας
προβληματίσουν. 

Μαζί σας θα παρακολουθήσουμε τη πρόταση τους, ένα
σχέδιο δράσης για κοινωνική αλλαγή το οποίο
προσανατολίζεται προς έναν ειρηνικό και παγκόσμιο βιώσιμο
πολιτισμό.

Στόχος τους, η παραγωγή αφθονίας και η κάλυψη των
αναγκών του συνόλου του παγκόσμιου πληθυσμού. Το μέσο
επίτευξης είναι η διαδικασία εκμετάλλευσης της τεχνολογίας.

Αειφορία, βιωσιμότητα, νέες τεχνολογίες, κοινωνική
καινοτομία. Αν αυτές οι λέξεις έχουν κάποια σημασία για εσάς,
τότε έχετε κάθε λόγο να παρακολουθήσετε τη συγκεκριμένη
εκδήλωση.

«Λευκή Νύχτα» στο Ίλιον
στις 27 Ιουνίου.Δείτε τις 

εκδηλώσεις

Αξέχαστες στιγμές διασκέδασης και ξεγνοιασιάς ε-
πιφυλάσσει για τους επισκέπτες ο Δήμος Ιλίου στη
«Λευκή Νύχτα», το Σάββατο 27 Ιουνίου 2015, μετά

την επιτυχία των προηγούμενων ετών και τους περιμένει στο
μεγαλύτερο πολιτιστικό γεγονός της πόλης που διοργανώνει
για τρίτη συνεχόμενη χρονιά.

Τέσσερεις μουσικές σκηνές με καταξιωμένους καλλιτέχνες
και συγκροτήματα όπως, Κώστας Χατζής, Πέγκυ Ζήνα, Στέλ-
λα Κονιτοπούλου, Χρήστος Παπαδόπουλος, Γιώργος Σα-
ρρής, Πέτρος Λαέρτης, Ροκ σχήματα, το Τσίρκο Cachivache,
τους Εθνικοτοπικούς & Πολιτιστικούς Συλλόγους και Φορείς
της πόλης, θα μας διασκεδάσουν από τις 7:00 το απόγευμα
μέχρι το πρωί.

Το πρόγραμμα το οποίο ετοίμασε ο Δήμος Ιλίου για τη «Λευ-
κή Νύχτα» περιλαμβάνει επίσης, έκθεση βιβλίου, θέατρο
σκιών, θέατρο δρόμου, αγώνα μπάσκετ, δωρεάν κινηματογρ-
αφικές προβολές, ταχυδακτυλουργούς και κλόουν για τους μι-
κρούς μας φίλους κ.ά., ενώ ανοικτό θα παραμείνει το Λαογρ-
αφικό Μουσείο της πόλης.

Πανελλαδικές Εξετάσεις 2015: Τρίτη
και Πέμπτη οι βαθμολογίες

Από το Υπουργείο Πολιτι-
σμού, Παιδείας και Θρησκε-
υμάτων γνωστοποιείται ότι, η

βαθμολόγηση των γραπτών των Πα-
νελλαδικών Εξετάσεων των Γενικών
Λυκείων ολοκληρώθηκε και οι βαθμοί
θα ανακοινωθούν, αύριο, Τρίτη 23-6-
2015.

Πιο συγκεκριμένα:
Οι βαθμοί των πανελλαδικών εξετά-

σεων των ΓΕΛ και των ΕΠΑΛ-Β’ (στα
κοινά με τα ΓΕΛ μαθήματα) θα αναρτ-
ηθούν την Τρίτη 23-6-2015 περί τις
13:00 μ.μ. σε όλα τα Λύκεια της χώρ-
ας. Αντίστοιχα, οι βαθμοί των πανελ-
λαδικών εξετάσεων των ΕΠΑΛ-Α’,
καθώς και των ΕΠΑΛ-Β’ (μαθήματα
ειδικότητας) θα αναρτηθούν την Πέμ-
πτη 25-6-2015 περί τις 13:00 μ.μ. σε όλα τα ΕΠΑΛ της χώρας.

Όλοι οι υποψήφιοι θα μπορούν να βρίσκουν τη βαθμολογία τους στην ιστοσελίδα http://results.it.minedu.gov.gr πληκτρο-
λογώντας τον 8-ψήφιο κωδικό τους και τους 4 αρχικούς χαρακτήρες από το επώνυμο, το όνομα, το πατρώνυμο και το
μητρώνυμο του υποψηφίου σε κεφαλαίους ελληνικούς χαρακτήρες.

Για τους βαθμούς των ειδικών μαθημάτων θα εκδοθεί νέο δελτίο τύπου.
Υπενθυμίζεται, ότι οι υποψήφιοι για τα ΤΕΦΑΑ, οι οποίοι συμμετείχαν στις φετινές πανελλαδικές εξετάσεις, πρέπει μέχρι τις 26-

6-2015 να έχουν ολοκληρώσει την εξέτασή τους στις πρακτικές δοκιμασίες (αγωνίσματα).
Τέλος, επισημαίνεται ότι μέχρι την Τρίτη 7-7-2015 οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν οριστικοποιήσει το μηχανογραφικό τους

δελτίο στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://exams.it.minedu.gov.gr.

«Ολοκληρωμένο Έργο Οργάνωσης και Λειτο-
υργικού Εκσυγχρονισμού των 325 Δήμων» η

πρόταση της ΚΕΔΕ για το νέο ΕΣΠΑ
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Μια εξαιρετική μουσικοχορευτική παράσταση με
θέμα «Που ΄ναι τα χρόνια ωραία χρόνια!» ανέ-
βασαν, παρουσία του Δημάρχου Χρήστου Παπ-

πού,  τα παιδιά του 2ου παιδικού σταθμού Ζεφυρίου την
Πέμπτη 18 Ιουνίου στον αύλειο χώρο του σταθμού, στο
πλαίσιο της καλοκαιρινής τους γιορτής.  

Μέσα από εννέα διαφορετικά σκετσάκια ταξίδεψαν τους
θεατές στην παλιά Αθήνα του 50, του 60 και του 70 και
ζωντάνεψαν την εποχή της καντάδας, του βαλς, του
ταγκό, των χίπις αλλά και τους ρεμπέτες. Τα παιδιά χόρε-
ψαν και τραγούδησαν, απήγγειλαν ποιήματα και απεικό-
νισαν με μεγάλη επιτυχία τον τρόπο που διασκέδαζαν και
που φλέρταραν οι γονείς και οι παππούδες τους. 

Ο Δήμαρχος Φυλής στο σύντομο χαιρετισμό του ευχα-
ρίστησε τους γονείς για την εμπιστοσύνη τους και
συνεχάρη παιδιά και εκπαιδευτικούς για την ωραία παρά-
σταση. «Να χαίρεστε τα αστέρια σας! Μετά από 13 -14
χρόνια να καμαρώσετε αυτά τα βλαστάρια με πρωτιές στα
Πανεπιστήμια» ευχήθηκε  ο Χρήστος Παππούς.

Ο οικοδεσπότης της βραδιάς, Γιώργος Κούρκουλος
αφού ευχαρίστησε το Δήμαρχο
Φυλής για την στήριξη του στο
ευαίσθητο κομμάτι των παι-
δικών σταθμών σημείωσε πως
«παρά την οικονομική κρίση,
στους παιδικούς σταθμούς  όχι
μόνο δεν έγινε καμιά περικοπή
αλλά αντίθετα όπως καθημερι-
νά διαπιστώνετε έχουν
βελτιωθεί αισθητά οι παροχές
στη σίτιση και την ψυχαγωγία
των παιδιών». 

Ο Πρόεδρος των παιδικών
σταθμών Ζεφυρίου υπογράμμι-
σε πως «στους εννέα μήνες της
νέας διοίκησης ενισχύσαμε το
εκπαιδευτικό προσωπικό και
αυτή τη στιγμή υπάρχουν τρεις
δασκάλες ανά τμήμα». 

Ο Γιώργος Κούρκουλος αναφ-
έρθηκε τέλος στην πρόσφατη
αναβάθμιση των εξωτερικών χώρων του σταθμού και
προανήγγειλε πως «άμεσα θα γίνουν παρεμβάσεις και
στο εσωτερικό του σταθμού ώστε να διασφαλίσουμε ένα
σύγχρονο και ασφαλές περιβάλλον για τα παιδιά μας»
δεσμεύτηκε.

Συγχαρητήρια στο Γιώργο Κούρκουλο, τους εργαζόμε-
νους και τα παιδιά έδωσε για την παράσταση ο Αντιδήμα-
ρχος Δημήτρης Καμπόλης. «Όταν αναλάβαμε το Σεπτέμ-
βριο κάποιες Κασσάνδρες, είπαν, ότι αυτή η διοίκηση δεν
θα τα καταφέρει. Σήμερα όμως αποδεικνύεται το αντίθετο.
Ο Δήμαρχος και σύσσωμη η διοίκηση είναι και θα παρα-
μείνουν κοντά στα παιδιά σας» δεσμεύτηκε ο Αντιδήμα-
ρχος Διοίκησης και Εσόδων.

Μια ευχάριστη έκπληξη επεφύλαξε στο χαιρετισμό του ο
Αντιδήμαρχος  Τεχνικών Υπηρεσιών και μέλος του Διοικ-
ητικού Συμβουλίου των παιδικών σταθμών Ζεφυρίου
Θανάσης Σχίζας ο οποίος ανακοίνωσε πως λίγες ώρες
νωρίτερα πήρε στα χέρια του την τελική έκθεση της πυρ-

οσβεστικής υπηρεσίας για την πιστο-
ποίηση του κτιρίου του 2ου παιδικού
σταθμού. 

Τη διαβεβαίωση πως στο Δήμο Φυλής
δεν υπάρχουν πολίτες πρώτης και
δεύτερης κατηγορίας έδωσε στο χαιρε-
τισμό του ο Αντιδήμαρχος Ζεφυρίου.
«Αυτή η Διοίκηση, λειτουργεί σαν μια
γροθιά και βλέπει τα νομικά πρόσωπα,
τις Δημοτικές Ενότητες και όλους τους
δημότες ως ίσους. Βλέπετε ότι
συνεχώς γίνονται πολλά πράγματα σε
όλο το Δήμο. Στην πορεία θα γίνουν
ακόμα περισσότερα αλλά σας θέλουμε
όλους και όλες δίπλα μας» είπε χαρακ-
τηριστικά ο Γιάννης Μαυροειδάκος. 

Την επιμέλεια της παράστασης είχαν
η Διευθύντρια του παιδικού σταθμού
Ελένη Ελευθεριάδου και η παιδαγωγός
Πηνελόπη Διαμαντή ενώ συμμετείχαν

οι παιδαγωγοί Κατερίνα Σωτηρο-
πούλου ,Πολυξένη Ευθυμίου, Μαρία
Καραλή, Αθηνά Μιχαλακοπούλου,
Ασπασία  Πήλιουρα, και Θεοδωσία
Σαμακοβλή.  

Άοκνη βοηθός  και συμπαραστάτης
του Γιώργου Κούρκουλου και των παι-
δαγωγών για την άρτια διοργάνωση
της γιορτής υπήρξε η Αντιπρόεδρος
Διοικητικού Συμβουλίου Άννα Κουμε-
ρτά, η οποία φρόντισε εντελώς αθόρυ-
βα να βάλει την υπογραφή της  στην
επιτυχία της διοργάνωσης.   

Η όμορφη βραδιά έκλεισε για τα παι-
διά, με πολύ παιγνίδι στην ολοκαίνουρ-
για παιδική χαρά, αλλά και με  μια
έκπληξη. Στην είσοδο του σταθμού τα
περίμενε ο παγωτατζής και πολύ πολύ

παγωτό. Η γιορτή μαγνητοσκοπήθηκε και κάθε παιδί θα
πάρει στο τέλος Ιουλίου ως αναμνηστικό το DVD με την
εκδήλωση.

Στην εκδήλωση παρέστησαν ο Δήμαρχος Φυλής Χρή-
στος Παππούς, η Αντιπρόεδρος του Νομικού προσώπου
παιδικών σταθμών Ζεφυρίου Άννα Κουμερτά, ο Αντιδή-
μαρχος Διοίκησης και Εσόδων Δημήτρης Καμπόλης, ο
Αντιδήμαρχος Τεχνικών  Υπηρεσιών  και μέλος του Διοικ-
ητικού Συμβουλίου των παιδικών σταθμών Ζεφυρίου
Θανάσης Σχίζας, ο Αντιδήμαρχος Ζεφυρίου Γιάννης
Μαυροειδάκος, οι Αναπληρωτές Δήμαρχοι Γιώργος
Αντωνόπουλος, Τζένη Μπάρα και  Μαρίνος Σαρλάς, ο
πρόεδρος του Αθλητικού και Πολιτιστικού Οργανισμού
Πάρνηθα Γιώργος Μαυροειδής, ο Πρόεδρος των παι-
δικών σταθμών Άνω Λιοσίων Παναγιώτης Καμαρινόπου-
λος, ο Πρόεδρος του παιδικού σταθμού Φυλής  Βαγγέλης
Σταματάκος, , η πρώην Δήμαρχος Ζεφυρίου και δημοτική
σύμβουλος Φυλής Φωτεινή Γιαννοπούλου και ο τοπικός
σύμβουλος Ζεφυρίου Γιάννης Πήλιουρας.  

Νοσταλγικές νότες της παλιάς Αθήνας στην καλοκαι-
ρινή γιορτή του  2ου   Παιδικού Σταθμού  Ζεφυρίου
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Εγγραφες στους παιδικους σταθμους
ΔΗΜΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 

Από την Παρασκευή 19 Ιουνίου έως την Δευτέρα 20 Ιουλίου θα διαρκέσει η περίοδος
εγγραφών των παιδιών για τους παιδικούς σταθμούς του Δήμου μας.  

Πάντα με παράλληλη ενημέρωση για το πρόγραμμα του ΕΣΠΑ που αναμένεται.
Οι ώρες εγγραφών καθορίζονται ως εξής:

Δευτέρα - Παρασκευή  08.00 - 14.00
και

Δευτέρα και Τετάρτη  16.00 - 18.00 (αυστηρά μόνο για εργαζόμενους).
"εθελοντική προσφορά από το γραφείο των σταθμών".

Παρακαλούμε για την τήρηση των ωραρίων και της χρονικής διάρκειας. Αυτό καθο-
ρίζει και συνιστά το σεβασμό των εμπλεκομένων μελών.

Ευχαριστούμε πολύ
Από το γραφείο των παιδικών σταθμών

Είκοσι (20) νέα Προγράμματα, του
Δήμου & της 2ης ΔΥΠΕ, για
Πρόληψη & Προαγωγή

Υγείας!Πρόκειται για μια συνέργεια του
Δήμου και της 2ης ΔΥΠΕ, καρπός της
οποίας είναι, εννιά (9) Προγράμματα
Πρόληψης Υγείας, και έντεκα (11) Προ-
γράμματα Προαγωγής Υγείας, τα οποία
καλύπτουν το σύνολο σχεδόν των αναγ-
κών του ανθρώπου. Οι επιμέρους δράσεις
των Προγραμμάτων ανακοινώνονται
εγκαίρως, πριν τη φθινοπωρινή περίοδο,
προκειμένου όλοι οι Δημότες
της πόλης, να έχουν το χρόνο
να αποφασίσουν τη συμμετοχή
τους, που είναι εντελώς δωρε-
άν, σε όποιο εξ αυτών έχουν
ανάγκη ή επιθυμούν να ενημε-
ρωθούν. Υπενθυμίζεται ότι,
αυτές τις μέρες ολοκληρώθηκε
στον Ασπρόπυργο, η δωρεάν
εξέταση και η έκδοση Ατομικών
Βιβλιαρίων Υγείας, σε τριακό-
σια (300) παιδιά, τα οποία, από
τον προσεχή Σεπτέμβριο, θα
φοιτήσουν στην Α΄ τάξη του
Δημοτικού Σχολείου, ή θα εγγραφούν στα
Νηπιαγωγεία της πόλης. Επίσης, τους
προηγούμενους μήνες, επιλύοντας ένα
σοβαρότατο πρόβλημα, που αφορούσε
στην εξέταση και στη δωρεάν έκδοση
Πιστοποιητικών Υγείας, στους Μαθητές
του Δημοτικού, του Γυμνασίου και του
Λυκείου, πολυμελή Κλιμάκια της 2ης
Δ.Υ.ΠΕ επισκέφτηκαν το σύνολο των Σχο-
λείων του Ασπρόπυργου, με ευθύνη και
επιμέλεια του Δήμου Ασπροπύργου.    

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ
1. Εμβολιασμοί Παιδιών. 
Έλεγχος από κλιμάκια Επισκεπτριών

Υγείας, όλων των βιβλιαρίων όλων των
Μαθητών όλων των σχολείων, 2 με 3
φορές, στο χώρο των Σχολείων. Καθοδήγ-
ηση Γονέων που θα απευθυνθούν για τα
εμβόλια.

Ενημέρωση, για τις Προϋποθέσεις, ανα-
φορικά με το αν είναι ασφαλισμένοι, ανα-
σφάλιστοι ή άποροι.

Καθοδήγηση για το πού θα απευθύνον-
ται, με βάση τις προϋποθέσεις

2. Συγκρότηση Ιατρικών Κλιμακίων,
για το εμβόλιο της φυματίωσης, που θα
γίνει στους Μαθητές όλων των Σχολείων
(Οκτώβριος).

3. Χορήγηση Ατομικών Δελτίων
Υγείας, για τους Μαθητές των Σχολείων,
και συγκεκριμένα για τους Μαθητές της Δ΄
Δημοτικού, της Α΄ Γυμνασίου, και της Α΄

Λυκείου. (Σεπτέμβριος)
4. Ιατρικές Βεβαιώσεις για σχολική

χρήση (π.χ. για συμμετοχή σε Σχολικούς
Αγώνες) .

5. Προληπτική Οδοντιατρική στα
Δημοτικά Σχολεία. Έλεγχος από Ιατρικά
Κλιμάκια (σε επιλεγμένες τάξεις).

6. Ιατρικές Βεβαιώσεις,  για
εξωσχολική χρήση (π.χ. Κατασκηνώσεις).

7. - Έλεγχος οπτικής οξύτητας των
Μαθητών.

- Έλεγχος μυοσκελετικού συστήματος,

για αντιμετώπισης της σκολίωσης.
- Προγράμματα που αφορούν στην αντι-

μετώπιση της Παχυσαρκίας.
8.   Επίσκεψη εξειδικευμένων Ιατρ-

ικών Κλιμακίων στα Σχολεία, σε  
συνεννόηση με Θριάσιο Νοσο-

κομείο. Για εξέταση των υπόλοιπων 
Μαθητών (όχι σε Δ΄ Δημοτικού,

Α΄ Γυμνασίου και Α΄ Λυκείου που έχουν 
δοθεί τα ΑΔΥΜ).

9. Συγκρότηση Ιατρικών Κλιμακίων,
για εξετάσεις Γυναικολογικών 

Ελέγχων (ΠΑΠ - ΤΕΣΤ).

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ

Ιατρικά Κλιμάκια, που θα επισκεφθ-
ούν τα Σχολεία του Ασπρόπυργου, για
ενημέρωση των Μαθητών, των Εκπαιδευ-
τικών και των Γονέων,  για ζητήματα
όπως:

1. Κάπνισμα.
2. Διατροφή.
3. Αλκοόλ.
4. Ναρκωτικές ουσίες.
5. Σεξουαλικώς μεταδιδόμενα

νοσήματα.
6. Στοματική υγιεινή. 
7. Χρόνια νοσήματα.
8. Σχολικός Εκφοβισμός.
9. Εθισμός στο διαδίκτυο.
10. Ενημέρωση για εμβολιασμό.
11. Σωματική υγιεινή».

Με νησιώτικο
γλέντι έκλεισε τη
χρονιά ο Αιγέας

Σε αστείρευτο γλέντι, μέχρι
τις πρώτες πρωινές ώρες,
μετατράπηκε η Νησιώτικη
βραδιά που διοργάνωσε ο
Σύνδεσμος Αιγαιοπελαγίτικου
Πολιτισμού «Αιγέας» στο,
ασφυκτικά γεμάτο, προαύλιο
του 7ου δημοτικού σχολείου
Άνω Λιοσίων, την αφετηρία
όλων των δράσεων και δρα-
στηριοτήτων του.

Νησιώτικους σκοπούς, γνω-
στούς και αγαπημένους αλλά
και χορούς από την Ικαρία,
σκωπτικούς, μερακλίδικους και κεφάτους
παρουσίασαν τα χορευτικά τμήματα του
συλλόγου. Εντυπωσιακός ο χορός
«Σκάρτζα ντάμα» με την καρέκλα, εξαιρε-
τικοί οι «ευρωπαϊκοί» χοροί, διαφορετική η
«τράτα», εκπληκτικά τα μικρά χορευτικά.

Τα παιδιά πλαισίωσαν δυο μουσικά
συγκροτήματα από την Ικαρία και τη Σαν-
τορίνη ενώ λίγα λουλούδια και ένα μεγάλο

ευχαριστώ επεφύλαξαν τα μέλη του
συλλόγου στους χοροδιδάσκαλους Μάκη
Πιρπινιά και Χρύσα Μάνη.

Μέγας χορηγός της εκδήλωσης ήταν η
Κοινωφελής Επιχείρηση του δήμου Φυλής
(ΚΕΔΗΦ) ενώ χορηγοί ήταν επίσης ο αντι-

δήμαρχος Διοίκησης και Εσόδων Δημήτρ-
ης Καμπόλης, το γραφείο ασφαλιστικών
συμβούλων Παναγιώτη Λουμάκη και η
κρεπερί Plaisir.

Ο κόσμος που τίμησε με την παρουσία
του το σύλλογο ήταν περισσότερος από
κάθε άλλη φορά και συμμετείχε με την
ψυχή του στο γλέντι που ακολούθησε, για
να ευχηθεί καλό καλοκαίρι.

ΔΡΑΣΕΙΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΣΤΟ ΔΗΜΟ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
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ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΑΕ

ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 1/2015
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ

ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΕΛΚΥΣΗ ΤΩΝ ΝΑΥΑΓΙΩΝ
ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΕ ΛΙΜΕΝΙΚΕΣ  ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΟΛΕ
ΑΕ

Ο Οργανισμός Λιμένος Ελευσίνας Α.Ε. την 27-07-2015, ημέρα Δευτέρα
και ώρα 11.00 π.μ. διενεργεί στα γραφεία του Ο.Λ.Ε. Α.Ε. στην Ελευσίνα,
Κανελλοπούλου 6, Τ.Κ. 19200, επαναληπτικό ανοικτό πλειοδοτικό δια-
γωνισμό για την απομάκρυνση και διάθεση των επικίνδυνων και επιβ-
λαβών (ημι) και βυθισμένων πλοίων Δ/Ξ ΙΩΑΝΝΗΣ, Ε/Γ -0/Γ ΑΛΚΗΣΤΙΣ,
Ε/Γ CITY OF HYDRA, Δ/Ξ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Ε/Γ CITY OF MYKONOS,
Ε/Γ –Ο/Γ MEDITERRANEAN SKY, Θ/Γ THELE, ZOE OF LONDON, Φ/Γ
ΑΓ. ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ, Ε/Γ –Τ/Ρ ΚΑΜΕΛΙΑ Γ΄, Δ/Ξ ΑΛΦΑ 1, Ε/Γ –Τ/Ρ ΣΗ
ΦΛΑΟΥΕΡ, Ε/Γ –Δ/Ρ ΒΙΟΛΕΤΑ, DORIAN SKY, E/Γ –Τ/Ρ  ΩΡΑΙΑ ΕΛΕΝΗ,
Φ/Γ SOLMEGHNIY, Φ/Γ ΔΡΕΠΑΝΟ και Ε/Γ –Τ/Ρ ΔΙΟΝ, που βρίσκονται
στην λιμενική περιοχή αρμοδιότητας του Ο.Λ.Ε. Α.Ε. με αριθμό διακήρ-
υξης 1/2015.

Η διακήρυξη με τους όρους συμμετοχής καθώς και  η απόφαση προ-
κήρυξης του διαγωνισμού είναι δημοσιευμένες στην ιστοσελίδα του
Ο.Λ.Ε. Α.Ε. στην ηλεκτρονική διεύθυνση: www.life-ole.gr, ενώ η διακήρ-
υξη διανέμεται όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 8.00-14.00 από τη
Γραμματεία του Ο.Λ.Ε. Α.Ε.- Κανελλοπούλου 6  Ελευσίνα.

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση μπορείτε να απευθυνθείτε
στο  τηλ. 210 55 43755 και στο e-mail : grammatia@olesa.gr.

ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΛΕ ΑΕ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ .ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Αθανάσιος Ευαγ. Πέππας 

Η Περιφέρεια Αττικής στέ-
κεται «Απέναντι στη Βία

των Εξαρτήσεων» - 
Εκδήλωση την Τρίτη 23 Ιουνίου και ώρα
19:00 στα Προπύλαια 

Στο πλαίσιο της κοινωνικής της πολιτικής, η Περιφ-
έρεια Αττικής διοργανώνει, την Τρίτη 23 Ιουνίου
και ώρα 19:00 στα Προπύλαια του Πανεπιστημίου

Αθηνών, εκδηλώσεις με στόχο να ενημερώσει τους
πολίτες σε θέματα βίας και εξαρτήσεων, ενισχύοντας την
ευαισθητοποίηση της κοινωνίας στα θέματα αυτά και –
κυρίως προωθώντας τη συνέργεια των ίδιων των

φορέων απεξάρτησης.
Οι φορείς που συμμετέχουν είναι: Σωματείο Εργαζομέ-

νων Κέντρων Πρόληψης Περιφέρειας Αττικής, ΟΚΑΝΑ -
ΑΤΡΑΠΟΣ, ΚΕΘΕΑ - ΣΤΡΟΦΗ, 18 ΆΝΩ.

Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων περιλαμβάνει ομιλίες
και συζήτηση με τοποθετήσεις εκπροσώπων των
φορέων και της Πολιτείας αλλά και δραστηριότητες, όπως
κουκλοθέατρο από την ομάδα Εφήβων 18 Άνω, προβο-
λή video από τις ομάδες των φορέων που συμμετέχουν,
συναυλία της μπάντας του ΚΕΘΕΑ - ΣΤΡΟΦΗ.

Παράλληλα, οι φορείς και τα κέντρα πρόληψης θα παρ-
ουσιάζουν το πρόγραμμά τους μέσα από διαδραστικά
παιχνίδια και δρώμενα, θα εκθέτουν τα καλλιτεχνικά τους
έργα και θα διανέμουν το ενημερωτικό τους υλικό.

ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ
Για τη ρύθμιση οφειλών

από δημοτικά τέλη, 
φόρους, εισφορές κ.λ.π.

Σύμφωνα με  τον  πρόσφατο νόμο
4321/21.3.2015, (ΦΕΚ 32/2015)

Παρέχεται  δυνατότητα ρύθμισης και  εξόφλ-
ησης οφε ιλών από δημοτ ικά τέλη,  φόρους,
ε ισφορές  κ .λ .π.  κα ι  δυνατότητα περα ίωσης
φορολογικών διαφορών για τ ις οποίες εκκρε-
μούν προσφυγές στα διοικητικά δικαστήρια. 

• Στη ρύθμιση υπάγονται και οφειλές από
εισφορά σε χρήμα ή από μετατροπή γής σε
χρήμα των προς ένταξη αλλά και  των ήδη
ενταγμένων ιδιοκτησιών.

• Στις οφειλές που ρυθμίζονται περιλαμ-
βάνοντα ι  κα ι  όσες  θα βεβα ιωθούν μέχρ ι
26.6.2015.

• Η ρύθμ ιση κα ι  εξόφληση γ ίνετα ι  σε
μέχρι 100 δόσεις με ελάχιστη δόση 20 Ευρώ

• Με εφάπαξ καταβολή ο οφειλέτης απαλ-
λάσσεται  εντελώς από πρόσθετους φόρους,
τέλη, πρόστιμα, προσαυξήσεις και τόκους.

• Σε ρύθμιση και καταβολή με δόσεις η
απαλλαγή από πρόσθετους φόρους, τέλη, πρό-
στιμα, προσαυξήσεις και τόκους είναι ανάλογη
με τον αριθμό των δόσεων.

• Η συνεπής τήρηση του προγράμματος
ρύθμισης θα συνεπάγεται  τη δ ιαγραφή των
προστίμων των άρθρων 57 και 59 του Κ.Φ.Δ.
και του άρθρου 6 του Κ.Ε.Δ.Ε..

Η αίτηση για τη ρύθμιση πρέπει να υποβληθεί
στο δήμο μας μέχρι 26.6.2015.

Ο δήμος μας θα είναι στη διάθεση σας, να σας
ενημερώσει και να σας εξυπηρετήσει.

(αρμόδια :  Ταμε ιακή Υπηρεσία  τηλ . :
2132014918 & 920 Μάνδρα

Τοπικά Γραφεία:      τηλ. :  22630.62207 …
Ερυθρές

22633.20000…… …  Βίλια
22630.51597 ……..  Οινόη

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣΙΩΑΝΝΑ ΚΡΙΕΚΟΥΚΗ

Περισσότερα από 1500 παιδιά
και νέοι συμμετείχαν στο τουρνο-
υά μπάσκετ 3 on 3 που διοργά-

νωσε ο Δήμος Γλυφάδας

Περισσότερα από 1500 παιδιά και νέοι συμμε-
τείχαν στο τουρνουά μπάσκετ 3 on 3 που διο-
ργάνωσε ο Δήμος Γλυφάδας, σε συνεργασία με

τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Αμειβομένων Καλαθοσφαιρι-
στών (ΠΣΑΚ) και την Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφ-
αίρισης (ΕΟΚ). Το «3 on 3 Streetball - Τάπα στη βία και
στον ρατσισμό», υπό την αιγίδα της Γενικής Γραμματείας
Αθλητισμού, πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία στο
χώρο του πάρκινγκ έναντι του νέου δημαρχείου Γλυφά-

δας. 
Μετά την ολοκλήρωση του φετινού πρωταθλήματος

καλαθοσφαίρισης και πριν από την έναρξη της προετοι-
μασίας για το Ευρωμπάσκετ, αστέρια του ελληνικού
μπάσκετ όπως ο Λουκάς Μαυροκεφαλίδης, ο Βαγγέλης
Μάντζαρης, ο Ίαν Βουγιούκας και άλλοι, έπαιξαν με μικρά
παιδιά, φωτογραφήθηκαν μαζί τους και μοίρασαν αυτό-
γραφα. 

Παράλληλα με το τουρνουά, έγιναν και διαγωνισμοί,

αλλά και διάφορα happenings, ενώ οι νικητές μοιρά-
στηκαν πλούσια δώρα! Ο Δήμαρχος Γλυφάδας, Γιώργος
Παπανικολάου, ευχαρίστησε όλους τους συμμετέχοντες,
αλλά και όλους όσους συνέβαλαν στην επιτυχία της διο-
ργάνωσης και υποσχέθηκε να γίνει θεσμός για την πόλη.
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Γάμος
O ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ
ΕΛΕΝΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΚΑΛΟΥΣΙΔΟΥ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣ ΣΤΟ
ΤΣΙΜΚΕΝΤ ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΚΑΙ Η ΑΒΡΑΜΙΔΗ ΟΛΓΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΪ ΚΑΙ ΤΗΣ
ΛΙΟΥΝΤΜΙΛΑ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΛΕΜΠΕΝΤΕΒΑ
ΓΕΝΝΗΘΕΙΣΑ ΣΤΟ ΜΑΚΤΑΑΡΑΛΣΚΙ ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ
ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ, ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΕΛΘΟΥΝ
ΣΕ ΓΑΜΟ ΠΟΥ ΘΑ ΤΕΛΕΣΤΕΙ ΣΤΟΝ ΙΝ ΑΓΙΟΥ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ.

Την πρόταση της ΚΕΔΕ για
συμμετοχή της Τοπικής Αυτο-

διοίκησης στο ΕΣΠΑ 2014-2020
κατέθεσε ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ
Γ. Πατούλης στους Υπουργούς

Εσωτερικών Ν. Βούτση και Οικο-
νομίας Γ. Σταθάκη

Χρηματοδότηση «Ολοκληρωμένου Έργου Οργά-
νωσης και Λειτουργικού Εκσυγχρονισμού των
325 Δήμων» από τα Ε.Π. «Μεταρρύθμιση Δημό-

σιου Τομέα» και «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότ-
ητα, Καινοτομία»

Την πρόταση της ΚΕΔΕ για χρηματοδότηση ενός

«Ολοκληρωμένου Έργου Οργάνωσης και Λειτουργικού
Εκσυγχρονισμού των 325 Δήμων» στο πλαίσιο του
ΕΣΠΑ 2014-2020 κατέθεσε ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ Γιώρ-
γος Πατούλης στους Υπουργούς Εσωτερικών και Διοικ-
ητικής Ανασυγκρότησης Νίκο Βούτση και τον Υπουργό
Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού Γιώργο
Σταθάκη, στο πλαίσιο των διαδικασιών εξειδίκευσης από
τις Διαχειριστικές Αρχές των Επιχειρησιακών Προγραμ-
μάτων.

Η πρόταση για το «Ολοκληρωμένο Έργο Οργάνωσης
και Λειτουργικού Εκσυγχρονισμού των 325 Δήμων» - η
οποία έχει εγκριθεί από το ΔΣ της ΚΕΔΕ, μετά από δια-
βούλευση και με τις Περιφερειακές Επιτροπές Ανα-
πτυξιακού Σχεδιασμού (ΠΕΑΣ) ΕΣΠΑ - παρουσιάζει την
αναγκαιότητα της οργάνωσης των Δήμων στο πλαίσιο
της συνολικής οργάνωσης και των τεσσάρων επιπέδων
της Δημόσιας Διοίκησης (Κεντρικής Διοίκησης – Αποκεν-
τρωμένης Διοίκησης - Περιφερειών –Δήμων) και κοστο-
λογεί μόνο το τμήμα του Προγράμματος που αφορά
στους Δήμους και τις σχέσεις τους με τα άλλα επίπεδα
της Δημόσιας Διοίκησης.

Η πρόταση περιέχει τέσσερα έργα που προτείνεται να
ενταχθούν στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μεταρρύθμι-
ση Δημόσιου Τομέα» (Ε.Π.Μ.Δ.Τ.) και δύο έργα που προ-
τείνεται να ενταχθούν στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
«Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία»
(Ε.Π.Αν.Ε.Κ.), συνολικού προϋπολογισμού περίπου 50
εκ. ευρώ. 

Ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ, Γ. Πατούλης, υπογράμμισε
προς τους αρμόδιους Υπουργούς Εσωτερικών Ν.
Βούτση και Οικονομίας Γ. Σταθάκη, την ανάγκη να γίνει
παράλληλη ένταξη των έργων και να διασφαλιστεί η
απόλυτη συνέργειά τους, αλλά και ο ίδιος ο χρονισμός
(timing), τόσο κατά τη φάση της ανάλυσης, όσο και κατά
τη φάση της εφαρμογής τους, δεδομένου ότι όλα τα έργα
αφορούν στην οργάνωση και τον λειτουργικό εκσυγχρο-
νισμό των ίδιων των δομών, λειτουργιών και διαδικασιών
των Δήμων. 

Τα τέσσερα έργα του Ε.Π.Μ.Δ.Τ. αφορούν στις υπηρ-
εσίες προς τους πολίτες και τα δύο έργα του Ε.Π.Αν.Ε.Κ.,
αφορούν στις υπηρεσίες προς τις επιχειρήσεις.

Ζητήματα επανασύστασης και λειτο-
υργίας της Δημοτικής Αστυνομίας,
προβλήματα που προκύπτουν από τις

συγχωνεύσεις Αστυνομικών Τμημάτων καθώς
και η έγκαιρη αντιμετώπιση θεμάτων Πολιτικής
Προστασίας ήταν στην ατζέντα της σημερινής
συνάντησης που είχε αντιπροσωπεία της
ΚΕΔΕ, με επικεφαλής τον Πρόεδρο Γιώργο
Πατούλη με τον Αναπληρωτή Υπουργό Προ-
στασίας του Πολίτη, Γιάννη Πανούση. Στη
συνάντηση συμμετείχαν ο Β΄ Αντιπρόεδρος
της ΚΕΔΕ Γιάννης Καραγιάννης, και τα μέλη
του ΔΣ της ΚΕΔΕ Απόστολος Κοιμήσης και
Γιώργος Ιωακειμίδης, καθώς και ο Γενικός
Γραμματέας Δημόσιας Τάξης Δημήτρης Αναγ-
νωστάκης και ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής
Προστασίας Τάσος Μαυρόπουλος.

Σε ότι αφορά στην επανασύσταση της Δημο-
τικής Αστυνομίας εκ μέρους της ΚΕΔΕ
τονίστηκε ότι η πρόσφατη νομοθετική ρύθμιση δεν απέ-
δωσε τα αναμενόμενα. Η πρόβλεψη για εθελοντική επι-
στροφή δημοτικών αστυνομικών που είχαν μεταταχθεί
στην ΕΛΑΣ και σε σωφρονιστικά καταστήματα στη Δημο-
τική Αστυνομία, περιόρισε σημαντικά τον αριθμό των
δημοτικών αστυνομικών που επέστρεψαν στους δήμους,
ενώ υπάρχουν και περιπτώσεις δήμων που αδυνατούν
να προχωρήσουν στην επανασύσταση της υπηρεσίας,
λόγω μεγάλης έλλειψης προσωπικού.

Το αίτημα που διατυπώθηκε από τον Πρόεδρο της
ΚΕΔΕ Γιώργο Πατούλη προς τον Υπουργό Προστασίας
του Πολίτη είναι να προωθηθεί με νομοθετική ρύθμιση η
πρόσληψη δημοτικών αστυνομικών, προκειμένου να
καταστεί δυνατή η εύρυθμη και αποτελεσματική λειτο-
υργία τόσο της Δημοτικής Αστυνομίας, όσο και των ίδιων
των πόλεων, όπως συμβαίνει σε όλες τις ευρωπαϊκές
χώρες.

Σε ότι αφορά στις συγχωνεύσεις των Αστυνομικών
Τμημάτων, η ΚΕΔΕ ζήτησε πριν από οποιεσδήποτε απο-
φάσεις να υπάρξει συνεργασία με την Αυτοδιοίκηση, διότι
η δημόσια ασφάλεια αφορά σε μεγάλο βαθμό και τους
δήμους της χώρας. 

Επίσης μετά από πρόταση του Προέδρου της ΚΕΔΕ,
συμφωνήθηκε η σύσταση μόνιμης Επιτροπής μεταξύ της
ΚΕΔΕ και του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη με
αντικείμενο τη Διαχείριση Τοπικών και Διατοπικών Προβ-
λημάτων Ασφάλειας, με στόχο την πρόληψη και την

προώθηση λύσεων για τα προβλήματα που υπάρχουν
στις τοπικές κοινωνίες.

Για την Πολιτική Προστασία εκ μέρους της ΚΕΔΕ
ζητήθηκε να αυξηθεί η χρηματοδότηση που προορίζεται
για τους Δήμους. Επίσης, σε συνεργασία με τα κατά
τόπους Δασαρχεία, να υπάρξει πρόνοια για έγκαιρη διά-
νοιξη δασικών δρόμων και τη δημιουργία αντιπυρικών
ζωνών. 

Παράλληλα, στο πλαίσιο πρόληψης πυρκαγιών,
ζητήθηκε συνεργεία της ΔΕΗ να αναλάβουν καθαρισμό
κλαδιών δένδρων που είναι κοντά σε ηλεκτροφόρα σύρ-
ματα. 

Ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ πρότεινε τη δημιουργία σε κάθε
Δήμο Μητρώου Εθελοντών με ταυτόχρονη ασφάλισή
τους, ώστε να βοηθήσουν στην πυροπροστασία.

Ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ Γιώργος Πατούλης μετά τη
συνάντηση προέβη στην ακόλουθη δήλωση:

Σήμερα θεωρούμε όσο ποτέ άλλοτε ότι πρέπει να δια-
σφαλίσουμε για την κοινωνία το αίσθημα της ασφάλειας
του πολίτη, γι αυτό ζητήσαμε από τον Υπουργό την
ενίσχυση των Αστυνομικών Τμημάτων με έμψυχο δυνα-
μικό και τροχοφόρα. 

Επίσης υπογραμμίσαμε στον Υπουργό την πεποίθησή
μας ότι η Δημοτική Αστυνομία θα πρέπει να επανα-
συσταθεί στους δήμους με όρους που ισχύουν σε όλες τις
ευρωπαϊκές πόλεις. 

Την ουσιαστική επανασύσταση της Δημοτικής
Αστυνομίας ζήτησε η ΚΕΔΕ από τον Αναπληρωτή

Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, 



ΑΛΦΑ-ΣΙΓΜΑ ΙΚΕ
Εταιρεία µελετών και κατασκευών

ΔΔώώσσττεε  σσττηη  ΔΔΕΕΗΗ  δδεεύύττεερροο  ρρόόλλοο..
ΚΚαατταασσκκεευυαασσττιικκέέςς  εεππεεμμββάάσσεειιςς  
γγιιαα  ττηηνν  εεξξοοιικκοοννόόμμηησσηη  
εεννέέρργγεειιααςς  όόππωωςς  ::
ΑΑλλλλααγγήή  ππααλλααιιώώνν  κκοουυφφωωμμάάττωωνν  σσεε  εεννεερργγεειιαακκάά..                  
ΜΜοοννώώσσεειιςς,,  εεξξωωττεερριικκήήςς  ττοοιιχχοοπποοιιίίααςς--
ττααρρααττσσώώνν..                
ΤΤοοπποοθθέέττηησσηη  φφωωττοοββοολλττααϊϊκκώώνν..                                    
ΕΕγγκκααττάάσστταασσηη  σσυυσσττήήμμααττοοςς
ααννττλλίίααςς  θθεερρμμόόττηηττααςς..              
ΕΕγγκκααττάάσστταασσηη  σσυυσσττήήμμααττοοςς
γγεεωωθθεερρμμίίααςς..                                    
ΤΤοοπποοθθέέττηησσηη    λλααμμππττήήρρωωνν    LLeedd..                                                                
ΜΜεελλέέττεεςς  γγιιαα  ττηηνν  ααππααιιττοούύμμεεννηη
ααννααββάάθθμμιισσηη  δδωωρρεεάάνν..  
ΠΠιισσττοοπποοιιηηττιικκόό  εεννεερργγεειιαακκήήςς  ααππόό--
δδωωσσηηςς  σσττοο  ττέέλλοοςς  ττωωνν  κκαατταασσκκεευυώώνν
δδωωρρεεάάνν..  
ΤΤώώρραα  κκααιι  γγιιαα  όόσσοουυςς  έέχχοουυνν  ρρυυθθμμίίσσεειι  ττοο  ααυυθθααίίρρεεττόό  ττοουυςς  ττοο  μμιισσόό  ππρρόόσσττιιμμοο
((5500%%))  ααννττίί  γγιιαα  ττηηνν  κκααττααββοολλήή  ττοουυ  ππρροοσσττίίμμοουυ  μμπποορρεείί  νναα  χχρρηησσιιμμοοπποοιιηηθθήή  σσττιιςς
κκαατταασσκκεευυαασσττιικκέέςς  εεππεεμμββάάσσεειιςς  γγιιαα  ττηηνν  εεννεερργγεειιαακκήή  ααννααββάάθθμμιισσηη  ττοουυ  ααυυθθααιιρρέέ--
ττοουυ..  
ΣΣεε  σσυυννδδυυαασσμμόό  ττωωνν  ππααρρααππάάννωω  ηη  εεξξοοιικκοοννόόμμηησσηη    σσεε  εεττήήσσιιαα  ββάάσσηη  μμπποορρεείί

νναα  φφττάάσσηη  κκααιι  νναα  ξξεεππεερράάσσεειι  ττοο  7700%%..

ΓΓιιαα  ππεερριισσσσόόττεερρεεςς  ππλληηρροοφφοορρίίεεςς  σσααςς  ππεερριιμμέέννοουυμμεε  
σσττοο  γγρρααφφεείίοο  μμααςς,,  ΦΦυυλλήήςς  88ΑΑ  ΑΑσσππρρόόππυυρργγοοςς..  
ΤΤηηλλέέφφωωννοο    221100--55557733004422    κκ..  ΜΜααλλιιάά  ΆΆνννναα..    
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ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

Διασκευή του Δημήτρη Θεοδώρου
από το έργο των Adam Long - Daniel Singer - Jess
Borgeson

Παλαιό Ελαιουργείο Ελευσίνας
Πέμπτη–Παρασκευή–Σάββατο–Κυριακή 25–26–27–28
Ιουνίου 2015
Ώρα: 21:15 μ.μ. - Είσοδος ελεύθερη

Η Θεατρική Σκηνή Ελευσίνας με συστηματική
δουλειά και θεατρική αγωγή, υπηρετώντας το θέατρο και
τον πολιτισμό, συμπληρώνει φέτος 9 δημιουργικά χρόνια
θεατρικής διαδρομής.

Με προβολή της ελληνικής θεατρικής παραγω-
γής και δείγματα της παγκόσμιας δραματουργίας.

Με παραστάσεις που έχουν παρακολουθήσει
30.000 θεατές, στην Ελευσίνα, δήμους της Αττικής, Βοι-
ωτία, Φωκίδα, Κρήτη.

Το φετινό καλοκαίρι θα παρουσιάσουμε ένα
πρωτότυπο έργο. Ένα παζλ σκηνών και ρόλων που μας
ξεναγεί στα 37 έργα του κορυφαίου των κλασσικών της
αγγλικής αναγεννησιακής λογοτεχνίας Ουίλιαμ Σαίξπηρ.
Το συνολικό έργο του ελισαβετιανού ποιητή αποτελεί
παγκόσμια παρακαταθήκη. Με αφετηρία τα έργα του
Σαίξπηρ και με ελεύθερη, αντισυμβατική, σουρεαλιστική,
αφαιρετική, μελοδραματική, συμβολική, διαδραστική,
βουκολική διάθεση συνθέσαμε μια ανατρεπτική και χιο-
υμοριστική συρραφή-παρωδία όλων των έργων του
ποιητή. 
Ένα πολύχρωμο θεατρικό πανηγύρι αισθήσεων και παρ-
αισθήσεων.

“Όλος ο κόσμος μια σκηνή”.

Σκηνοθεσία: Δημήτρης Θεοδώρου, 
Μουσική: Δημήτρης Ανδρώνης, 
Σκηνικός Διάκοσμος: Χριστίνα Χατζηνεοφύτου, 
Χορογραφίες: Μαριάννα Σαμάτιαλη - Βίκυ Μπάκα.
Φωτογραφίες: Βούλα Ανδρώνη

Παίζουν: Ελένη Πέππα, Δέσποινα Ζουμή, Έλενα Κακα-
ρή, Βαγγέλης Λινάρδος, Νατάσσα Μενή, Αναστασία
Τσοπόκη, Βίκη Μπάκα, Χαρά Παγώνη, Αντιγόνη Ηλιο-
πούλου.

Στο Φεστιβάλ Παραδοσιακού Χορού ο
σύλλογος γυναικών ΦΥΛΑΣΙΑ

πολιτιστικές εκδηλώσεις, Μάιος 2015, Άνω
Λιόσια, Φυλασία, σύλλογος Μακεδόνων
Θρακών, Ηπειρώτες Άνω Λιοσίων, Ζεφ-

υρίου, δήμος Φυλής
Πρόσκληση για να συμμετέχει στο Φεστιβάλ Παρ-

αδοσιακού Χορού που θα πραγματοποιηθεί την
Πέμπτη 25 Ιουνίου απηύθυναν οι διοργανωτές του
στο σύλλογο ΦΥΛΑΣΙΑ. Το χορευτικό Τμήμα του
παραδοσιακού πολιτιστικού συλλόγου Γυναικών
Φυλής, με τις βαρύτιμες στολές – κειμήλια, θα παρ-
ουσιάσει παραδοσιακούς, αρβανίτικους χορούς.
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στις 8:00 το
βράδυ στον προαύλιο χώρο του 7ου Γενικού
Λυκείου Περιστερίου ενώ πούλμαν θα αναχωρήσει
στις 7:00 το βράδυ από την κεντρική πλατεία της
δημοτικής Κοινότητας Φυλής
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ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΚΥΡΙΑ Η ΔΕΣΠΟΙΝΙΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΕΙΔΩΝ ΜΕ ΓΝΩΣΕΙΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ.

ΧΩΡΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ΚΑΤΑ
ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ ΑΠΟ ΚΟΝΤΙΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ.

ΤΗΛ.ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 2105573734

Προσωρινή τροποποίηση 
Λεωφορειακών γραμμών

Προσωρινή τροποποίηση της Διαδρομής των Λεωφορειακών
γραμμών 721, 729, 537, 740, Α10, Β10, 728, 733, 878, 879,
712, 753 λόγω των Εκδηλώσεων που θα πραγματοποιηθούν

στην οδό Αρχαίου Θεάτρου (πρώην Σαλαμίνος) την Τετάρτη 24 Ιουνίου
από τις 11:00 έως 22:30.

"Κόκκινος συναγερμός" για
τις επιχειρήσεις

Οι πολύμηνες διαπραγματεύσεις που έχουν "στεγνώσει" την αγορά, η δραματι-
κή επιδείνωση των διαπραγματεύσεων μεταξύ κυβέρνησης και πιστωτών, και,
κυρίως, η βεβαιότητα για μια εξαιρετικά δύσκολη περίοδο που μπορεί να δια-

ρκέσει επί μακρόν με τα επακόλουθα μιας ρήξης ή μιας φορολογικής λαίλαπας, ανάλο-
γα με πιο σενάριο θα επικρατήσει, έχουν βγάλει από το συρτάρι σχέδια έκτακτης ανάγ-
κης για τις επιχειρήσεις.

"Θα ήταν ανεύθυνο να μην προετοιμαζόμαστε για κάθε ενδεχόμενο", αναφέρει επικε-
φαλής μεγάλης ελληνικής επιχείρησης με σημαντική παρουσία στο εξωτερικό,
συμπληρώνοντας με νόημα πως "δεν μπορεί διαρκώς η ιδιωτική πρωτοβουλία να
πληρώνει το λογαριασμό άλλων". Επί της ουσίας, το εγχώριο επιχειρείν βρίσκεται κυρ-
ιολεκτικά σε "κόκκινο συναγερμό" αναμένοντας την κατάληξη του ελληνικού δράματος
προκειμένου να λάβει αποφά-
σεις που περιλαμβάνουν,
μεταξύ άλλων, επί μακρόν
αναστολή των επενδυτικών
τους σχεδίων, νέες πρωτο-
βουλίες περιορισμού του
κόστους τους, μεταφορά της
φορολογικής τους έδρας
εκτός Ελλάδος, ακόμη και
αναστολή/μεταφορά δρα-
στηριοτήτων ή και αποχώρη-
ση από την αγορά. 

Η αδυναμία πρόσβασης σε
τραπεζική χρηματοδότηση, το
πάγωμα της κατανάλωσης, η
"εσωτερική στάση πληρωμών", η επιταχυνόμενη επιδείνωση του οικονομικού κλίματος
στη χώρα, η υπέρμετρη φορολόγηση για κέρδη που πραγματοποιούνται εκτός Ελλάδος
και τα σενάρια για νέα εταιρική φορο-επιδρομή, έχουν οδηγήσει σε αναζήτηση αντίμε-
τρων τις διοικήσεις των επιχειρήσεων. Σε γνώση του Capital.gr βρίσκονται συζητήσεις
που έχουν πραγματοποιήσει πλείστες επιχειρήσεις που αναζητούν τρόπο να μεταφέρ-
ουν τη φορολογική τους έδρα, στην Κύπρο ή σε άλλες χώρες με ευνοϊκότερο καθεστώς.
Εκ των πραγμάτων όμιλοι όπως η Coca Cola, η ΦΑΓΕ, η S&B και η ΒΙΟΧΑΛΚΟ που
προχώρησαν ήδη σε μεταφορά της έδρας τους βρίσκονται πλέον σε μια σχετική από-
σταση ασφαλείας, σε σχέση με άλλες που αντίστοιχα πραγματοποιούν το συντριπτικό
ποσοστού του τζίρου τους εκτός Ελλάδας και παραμένουν εισηγμένες αποκλειστικά στο
Χ.Α.

Είναι χαρακτηριστικό πως για πρώτη φορά δημοσίως οι επικεφαλής του Τιτάνα άφη-
σαν ένα "αλλά" στην πρόθεσή τους να παραμείνει ο όμιλος στην Ελλάδα, καίτοι κατά
καιρούς υπήρχαν πληροφορίες – οι οποίες ουδέποτε επιβεβαιώθηκαν αρμοδίως – περί
αναζήτησης εναλλακτικών επιλογών. Ο διευθύνων σύμβουλος Δ. Παπαλεξόπουλος
ανέφερε πως πρόθεσή είναι να παραμείνει στην Ελλάδα, ο όμιλος "όμως υποχρεωμέ-
νοι να είμαστε προετοιμασμένοι για όλα τα ενδεχόμενα", ενώ ο πρόεδρος του ομίλου Α.
Κανελλόπουλος σημείωσε πως έχουν επανέλθει εκ νέου τα προβλήματα με τη χρημα-
τοδότηση, λόγω της ελληνικής έδρας ενώ και άλλα ζητήματα που αφορούν στην υπέρ-
μετρη φορολόγηση για κέρδη που πραγματοποιούνται εκτός Ελλάδος. Υπάρχει και ένα
συγκεκριμένο σημείο, ένα όριο, αναφέρθηκε χαρακτηριστικά από τη διοίκηση.

Ανάλογα ζητήματα, ακόμη και προτροπές από επενδυτικά κεφάλαια, έχουν τεθεί και σε
άλλες επιχειρήσεις με έντονη εξωστρέφεια. Μόλις προ μηνός ο επικεφαλής της Intralot
Α. Κεραστάρης απαντώντας σε ερώτηση αναλυτή εάν υπάρχουν εμπόδια ή κάποιου
άλλου είδους λόγοι για τους οποίους δεν αποφασίζει μια εισαγωγή σε χρηματιστηριακή
αγορά εκτός Χ.Α. ανέφερε πως κατά τη γνώμη του η Intralot τιμωρείται λόγω της παρ-
ουσίας της στο ελληνικό χρηματιστήριο και πως θα είχε πράγματι νόημα ένα delisting,
ωστόσο αυτή είναι η προσωπική του γνώμη και μια τέτοια κίνηση αποτελεί καθαρά θέμα
των μετόχων και όχι του management. Ανάλογες συζητήσεις έχουν πραγματοποιηθεί και
για άλλες εισηγμένες και αλήθεια είναι πως, μέχρι σήμερα τουλάχιστον, οι βασικοί
μέτοχοι επέμεναν στην παραμονή τους στην Ελλάδα και το Χ.Α. Η διοίκηση μιας εξ
αυτών, της βιομηχανία Ε.Ι. Παπαδοπούλου, μόλις προ ημερών ανέφερε σε συνέντευξη
Τύπου πως αν και τα επερχόμενα φορολογικά μέτρα θα είναι βαριά, θεωρεί καθήκον της
να μην αλλάξει έδρα και να βοηθήσει την πατρίδα.

Τα περί Grexit και περιορισμού κεφαλαίων έχουν αγγίξει και τις πολυεθνικές που δρα-
στηριοποιούνται στην ελληνική αγορά. Προ ημερών εκπρόσωπος της Delhaize, μητρι-
κή της ΑΒ Βασιλόπουλος, δήλωσε σε διεθνές πρακτορείο πως η βελγική πολυεθνική δεν
σχεδιάζει να αποχωρήσει από την Ελλάδα και πρόσθεσε ότι η πορεία των καταστημά-
των της στη χώρα είναι ικανοποιητική, διευκρινίζοντας πάντως ότι έχει λάβει μέτρα για
την αντιμετώπιση μιας ενδεχόμενης στάσης πληρωμών. 

Όπως έχει γράψει το Capital.gr., η αγορά αφομοιώνει το σοκ από την προτιθέμενη επι-
βολή έκτακτης εισφοράς 12% στις επιχειρήσεις με κέρδη άνω των 500 χιλ.ευρώ (σχετι-
κή αναφορά από τον υπουργό Επικρατείας, αν και η αρχική πρόταση ήταν πάνω από
1 εκατ. ευρώ), την αύξηση του συντελεστή φορολόγησης στο 29% για τα εταιρικά κέρδη,
το ΦΠΑ στα ξενοδοχεία κ.α. 

Παρά τα δύσκολα μέτρα που θα υιοθετηθούν, όλοι, ωστόσο, στην αγορά ξορκίζουν
σενάρια ρήξης καθώς σε διαφορετική περίπτωση το σοκ για τις επιχειρήσεις θα είναι
τεράστιο και εκτιμάται ότι μόνο οι πιο ισχυρές και λιγότερες εκτεθειμένες στον πιστωτικό
κίνδυνο επιχειρήσεις θα καταφέρουν να επιβιώσουν σε ένα περιβάλλον μαζικών χρεο-
κοπιών. Στο πλαίσιο αυτό, μόλις προ ημερών οι επιχειρηματικοί φορείς της χώρας (Κεν-
τρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος, ΣΕΒ, Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου &
Επιχειρηματικότητας, Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων, Σύνδεσμος
Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος) απέστειλαν επιστολή στον Πρωθυπουργό ζητώντας να
αποφύγει η χώρα τη ρήξη με τους εταίρους και την έξοδο από την Ευρωζώνη.
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Κολομβία: Έκρυψε την κοκαΐνη
στα εμφυτεύματα στήθους

Μια γυναίκα από την Ονδούρα συνελήφθη στην Κολομβία με
ενάμισι κιλό υγρής κοκαΐνης κρυμμένο μέσα στα εμφυτεύματα
του στήθους της.

Η 22χρονη επρόκειτο να ταξιδέψει από την πρωτεύουσα Μπογκοτά
στην Ισπανία, όμως οι υπεύθυνοι του αεροδρομίου παρατήρησαν τη
νευρική συμπεριφορά της καθώς περίμενε στην ουρά.

Οι ακτινογραφίες αποκάλυψαν ότι είχε υποβληθεί πρόσφατα σε επέμ-
βαση αύξησης στήθους, και η ίδια παραδέχτηκε ότι της είχε ανατεθεί να
μεταφέρει στη Βαρκελώνη κάποια άγνωστη ουσία.

Σύμφωνα με την αστυνομία, η γυναίκα πρέπει να είχε υποβληθεί στην
επέμβαση σε παράνομη κλινική της πόλης Περέιρα στη δυτική Κολομβία.

Η 22χρονη νοσηλεύεται τώρα σε νοσοκομείο της Μπογκοτά όπου της
αφαιρέθηκαν τα εμφυτεύματα.

Κατρούγκαλος: Με φειδώ οι προσλήψεις αποφοίτων
της Εθνικής Σχολής Διοίκησης

Περιορισμό των αιτημάτων των υπηρεσιών του Δημοσίου για στελέχωση με αποφοίτους της
Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ), ζητά με εγκύκλιό του ο
αναπληρωτής υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης Γιώργος Κατρούγκα-

λος.
Ειδικότερα, να ενημερώσουν για τις ανάγκες που έχουν οι υπηρεσίες του Δημοσίου καθώς και οι φορ-

είς που εποπτεύονται από υπουργεία, προκειμένου να στελεχωθούν με αποφοίτους της ΚΔ' εκπαι-
δευτικής σειράς της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ), ζητά με εγκύκλιό
του ο αναπληρωτής υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης Γιώργος Κατρούγκαλος.

Στην εγκύκλιο, τονίζεται ότι καθίσταται απαραίτητος και επιβεβλημένος, λόγω των δημοσιονομικών
συνθηκών που αντιμετωπίζει η χώρα, ο περιορισμός των αιτημάτων των υπηρεσιών στα απολύτως
απαραίτητα στελέχη-αποφοίτους της ΕΣΔΔΑ.

Προστίθεται δε ότι για το σκοπό αυτό, πρέπει να κάνουν γνωστές, το αργότερο μέχρι τις 26/6/2015,
τις ανάγκες των υπηρεσιών και των φορέων, σε αποφοίτους της ΚΔ' εκπαιδευτικής σειράς της ΕΣΔΔΑ,
οι οποίοι θα διατεθούν μετά την αποφοίτησή τους και όχι νωρίτερα από το 2017.

Αδιάγνωστες ασθένειες του αναπ-
νευστικού για χιλιάδες καπνιστές

Σύμφωνα με νέα μελέτε, περισσότεροι από τους μισούς καπνιστές που θεω-
ρήθηκαν υγιείς αφού πέρασαν με επιτυχία μια εξέταση για τη χωρητικότητα των
πνευμόνων, στην πραγματικότητα πάσχουν από χρόνιες πνευμονικές ασθένει-

ες.
«Οι επιπτώσεις του χρό-

νιου καπνίσματος στους
πνεύμονες και την υγεία
γενικότερα έχουν υποτιμ-
ηθεί» εξήγησε ο Δρ. Τζέιμς
Κράπο, καθηγητής ιατρι-
κής στο Νάσιοναλ Τζιούις
Χελθ (NJH) στο Ντένβερ
του Κολοράντο. «Οι ασθέ-
νειες των πνευμόνων είναι
πολύ συχνές στους καπνι-
στές οι οποίοι συνήθως
υποβάλλονται σε εξετάσεις
που αφορούν τον όγκο του
εισπνεόμενου και εκπνεόμενου αέρα», συνέχισε, αναφερόμενος σε μια μελέτη που
δημοσιεύτηκε σήμερα στην αμερικανική ιατρική επιθεώρηση JAMA Internal Medicine.

Λαμβάνοντας υπόψη και άλλα κριτήρια, συμπτώματα και εξετάσεις, όπως τις αξονικές
τομογραφίες, οι επιστήμονες διαπίστωσαν ότι το 55% όσων συμμετείχαν στη μελέτη και
είχαν χαρακτηριστεί «υγιείς», στην πραγματικότητα έπασχαν από χρόνιες παθήσεις του
αναπνευστικού.

Στη μελέτη συμμετείχαν 8.872 άνθρωποι ηλικίας από 45 μέχρι 80 ετών που κάπνιζαν
τουλάχιστον ένα πακέτο τσιγάρα την ημέρα επί μια δεκαετία το ελάχιστο. Οι περισσότε-
ροι από αυτούς κάπνιζαν επί 35 χρόνια ενώ κάποιοι ήταν καπνιστές ακόμη και για μισό
αιώνα. Από αυτούς που κρίθηκαν «υγιείς» μετά από σπιρομέτρηση, διαπιστώθηκε με
την αξονική ότι το 42% είχε εμφύσημα ή πάχυνση της αναπνευστικής οδού.

Γενικά, οι καπνιστές και πρώην καπνιστές είχαν πολύ χειρότερη ποιότητα ζωής σε
σύγκριση με ανθρώπους που δεν κάπνισαν ποτέ στη ζωή τους.

Πολλοί από τους ανθρώπους αυτούς βρίσκονται ήδη στα πρώτα στάδια κάποιας χρό-
νιας αναπνευστικής νόσου —όπως είναι το εμφύσημα ή η χρόνια βρογχίτιδα— που
αποτελεί την τρίτη αιτία θανάτου στις ΗΠΑ, εκτιμούν οι ερευνητές. Αυτές οι ανίατες κατα-
στάσεις εμφανίζονται σπάνια σε ανθρώπους κάτω των 55 ετών.

Πρόσφατες έρευνες έδειξαν ότι αν οι άνθρωποι που κάπνιζαν ένα πακέτο τσιγάρα την
ημέρα επί 30 χρόνια υποβάλλονταν σε αξονική τομογραφία, τότε θα εντοπιζόταν πολύ
πιο σύντομα ένας καρκίνος των πνευμόνων και θα μειωνόταν η θνησιμότητα κατά 20%.
Επιπροσθέτως, ο έγκαιρος εντοπισμός των χρόνιων παθήσεων του αναπνευστικού επι-
τρέπει να μειώνονται τα συμπτώματα και να βελτιώνεται η ποιότητα ζωής των ασθενών.

«Ελπίζουμε ότι η μελέτη αυτή θα βοηθήσει να καταρριφθεί ο μύθος του υγιούς καπνι-
στή και να πείσουμε για το πόσο σημαντικό είναι να αποφεύγουμε το κάπνισμα», είπε
η καθηγήτρια ιατρικής Δρ. Ελίζαμπεθ Ρίγκαν.

3D εκτυπωτές θα μπορούν να
φτιάξουν ανθρώπινο δέρμα!

Οι εταιρείες που
εργάζονται για
την χρήση ζων-

τανών κυττάρων σε ειδι-
κά μηχανήματα 3D, σε
μια διαδικασία που ονο-
μάζεται βιοεκτύπωση,
αναφέρουν ότι έως το
2025 θα κοστίζει 1 δισε-
κατομμύριο δολάρια.

Σε περίπου πέντε χρό-
νια θα μπορεί να δημιο-
υργηθεί ανθρώπινο
δέρμα μέσω 3D εκτυπω-
τή, αναφέρουν οι ειδικοί.

Η εκτύπωση οργάνων
έχει εισέλθει δυναμικά στον κλάδο της υψηλής τεχνολογίας, και η μεγάλη εταιρεία καλ-
λυντικών L'Oreal ( LRLCF ) δείχνει το δρόμο.Η L'Oreal συνεργάστηκε πρόσφατα με την
εταιρεία των ΗΠΑ βιοτεχνολογίας Organovo ( ONVO ) ώστε να αναπτύξουν 3D τυπω-
μένο ιστό  δέρματος. Θέλει να δημιουργήσει τυπωμένο δέρμα για τη δοκιμή των καλ-
λυντικών της προϊόντων. 

Η γαλλική εταιρεία "μεγαλώνει" και επεξεργάζεται το δέρμα σε εργαστήρια, βάζοντας
προσθήκη χρωστικών, επεξεργάζοντας την γήρανση των ιστών, και δείχνει έτσι τον
δρόμο ώστε να σταματήσουν να δοκιμάζουν προϊόντα πάνω στα ζώα.

Για να δημιουργηθεί δέρμα είναι μια αργή και πολύπλοκη διαδικασία. Με την 3D βιο-
εκτύπωση θα επιταχυνθεί η διαδικασία. Αντί να περιμένουν για το δέρμα να αναπτυχθ-
εί στο εργαστήριο, οι εταιρείες καλλυντικών θα μπορούσαν να αξιοποιήσουν τα μοντέ-
λα πιο γρήγορα από την εκτύπωσή τους έξω. Δημιουργεί μία ισχυρή πρωτοτυπία.

Το δέρμα είναι λεπτό, το γεγονός αυτό καθιστά σχετικά εύκολο να εκτυπωθεί ιστός. Η
διαδικασία είναι απλή. Μία σύριγγα στον εκτυπωτή κινείται κατά μήκος της γραμμής του
ιστού, συμπιέζοντας ένα κυτταρικό διάλυμα πολύ αργά. Οι στιβάδες στη συνέχεια προ-
στίθενται για να δημιουργηθεί το επιθυμητό πάχος.

"Στη σύριγγα, θα ήταν δυνατό να δημιουργήσετε διαφορετικούς τύπους δέρματος»,
δήλωσε ο 

Arnold Bos, ένας σύμβουλος τεχνολογίας από την Lux Research, πρόσθεσε επίσης,
"Μπορείτε να αναδημιουργήσετε ένα ευαίσθητο δέρμα ή ένα αντρικό δέρμα."

Ο Bos πρόσθεσε "Οι ερευνητές έχουν καταφέρει να φτιάξουν ανθρώπινο δέρμα, αλλά
βρίσκονται περίπου πέντε χρόνια μακριά μέχρι να διατεθεί στο εμπόριο ή στα εργα-
στήρια των καλλυντικών εταιρειών". Ο ίδιος υποστηρίζει πως αυτό συμβαίνει εν μέρει
επειδή οι επιστήμονες πρέπει ακόμα να αντιμετωπίσουν την πρόκληση της χρήσης ζων-
τανών κυττάρων κατά τη διάρκεια της διαδικασίας της εκτύπωσης.

Αυτό θα μπορούσε να σημαίνει, νέα προϊόντα άρα και έσοδα για εταιρείες όπως η
L'Oreal. Η εταιρεία ξόδεψε σχεδόν 1 δισεκατομμύριο δολαρία για την έρευνα και την και-
νοτομία το 2013.
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«Βάση οι ελληνικές προτάσεις»

Eurogroup: Εντατική δουλειά για
συμφωνία στα τέλη της εβδομάδος

Την κατ' αρχήν ικανοποίηση του Eurogroup αφ' ενός για την υποβολή των
ελληνικών προτάσεων και αφ' ετέρου για το περιεχόμενό τους που «με μια
πρώτη ματιά αποτε-

λούν στέρεη βάση για συζήτ-
ηση» εξέφρασε ο Γερούν Ντάι-
σελμπλουμ μετά τη σύνεδρία-
ση του Eurogroup, η μικρή
διάρκεια του οποίου (περίπου
μια ώρα) προϊδέασε για το
αποτέλεσμα. Βεβαίως τον
πήχη των προσδοκιών σχετικά
με την κατάληξη σε συμφωνία
είχαν κρατήσει χαμηλά και οι
υπουργοί Οικονομικών στις
δηλώσεις τους πριν την έναρξη
του έκτακτου Εurogroup.

Ντάισελμπλουμ και Μοσκο-
βισί διευκρίνισαν ότι οι προτάσεις κατατέθηκαν αργά, «κατά συνέπεια χρειάζεται εντατι-
κή δουλειά» από τους θεσμούς και αυτή είναι η εντολή του Eurogroup με στόχο να
υπάρξει συμφωνία στα τέλη της εβδομάδας. Στο πλαίσιο αυτό η πραγματοποίηση νέου
Eurogroup εντός της τρέχουσας εβδομάδας είναι σχεδόν βέβαιη. 

Τη νέα συνεδρίαση του Eurogroup επιβεβαίωσε και ο αντιπρόδρος της Κομισιόν,
Βλάντις Ντομπρόφσκις επισημαίνοντας: οι ελληνικές προτάσεις είναι ένα θετικό βήμα,
αλλά η εντατική εργασία μαζί με τους θεσμούς είναι αναγκαία. Το Eurogroup θα ξανα-
συνεδριάσει εντός της εβδομάδας. Χρειαζόμαστε συμφωνία τις προσεχείς ημέρες».

Οι δηλώσεις αυτές δημιουργούν σε κάθε περίπτωση πρόσφορο έδαφος για εποικο-
δομητική Σύνοδο Κορυφής, όπου αναμένεται κυρίως στοιβαρή πολιτική δέσμευση για
την εύρεση λύσης, αναγνωρίζοντας τις προσπάθειες της ελληνικής κυβέρνησης και τους
συμβιβασμούς που έκανε. 

Άλλωστε μέχρι τώρα τα πράγματα εξελίσσονται όπως είχαν προβλέψει οι ψυχραιμό-
τεροι, που είχαν προειδοποιήσει ότι τελική απόφαση στο Eurogroup δεν μπορεί να
υπάρξει δεδομένου ότι οι προτάσεις δεν είχαν τύχει ενδελεχούς μελέτης και επεξερ-
γασίας από τους Θεσμούς. Το καλύτερο που μπορούσε να αναμένεται, εξηγούσαν, ήταν
θετικές δηλώσεις για την ελλάδα και καθορισμός χρονοδιάγραμματος, ώστε να μην βρει
το τέλος Ιουνίου Ελλάδα και Ευρώπη χωρίς τίποτα χειροπιαστό στο τραπέζι

Βρυξέλλες: Έντονος διάλογος Μέρκελ – Ολάντ
για την Ελλάδα

Είχε προηγηθεί κατ’ ιδίαν συνάντηση των δυο ηγετών.

Έντονο διάλογο στους διαδρόμους των Βρυξελλών –πιθανότατα για την Ελλά-
δα- εμφανίζονται να έχουν η Άνγκελα Μέρκελ και ο Φρανσουά Ολάντ σε
φωτογραφίες που είδαν το φως της δημοσιότητας. Είχε προηγηθεί κατ’ ιδίαν

συνάντηση των δυο ηγετών. 
Η γερμανίδα καγκελάριος τόνισε πως η σύνοδος κορυφής θα είναι αμιγώς συμβου-

λευτική, καθότι μετά το Eurogroup δεν υπάρχει επαρκής τεχνική βάση για συμφωνία.
Σε παραπλήσιο μήκος κύματος και ο γάλλος πρόεδρος Φρανσουά Ολάντ, ο οποίος

σημείωσε ότι δεν θα υπάρξει απόψε απόφαση, αλλά θα ανοίξει ο δρόμος για συμφωνία
το ταχύτερο δυνατό.

«Μένουμε Ευρώπη» - 
Συγκέντρωση στο Σύνταγμα

Χιλιάδες διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν απόψε στην πλατεία Συντάγματος, μπρο-
στά από το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη, με βασικό αίτημα, την υπογραφή
συμφωνίας με τους εταίρους και την παραμονή της Ελλάδας στην Ευρωζώνη.

Οι διαδηλωτές χρησιμοποιούσαν σφυρίχτρες και κρατούσαν ελληνικές σημαίες,
σημαίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και πλακάτ τα οποία έγραφαν «Όχι στο διχα-

σμό ναι στην Ευρώπη», και «Μένουμε Ευρώπη - όχι στη λιτότητα όχι στη δραχμή».
Κατά τη διάρκεια της συγκέντρωσης, ο επίτιμος πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας,

Κωνσταντίνος Μητσοτάκης μετέβη στο γραφείο του στη Βουλή και από εκεί στην πλα-
τεία Συντάγματος και προέβη σε δήλωση υπέρ της παραμονής της Ελλάδας στην Ευρ-
ωζώνη.

«Όταν η πατρίδα βρίσκεται σε κίνδυνο, κανείς δεν επιτρέπεται να εφησυχάζει η σημε-
ρινή μεγάλη συγκέντρωση δεν είναι κομματική δεν είναι διχαστική είναι ενωτική και στέλ-
νει σε διάφορες κατευθύνσεις ένα βαρύ μήνυμα η Ελλάδα είναι Ευρώπη και θα μείνει
Ευρώπη. Αυτό είναι το θέλημα του ελληνικού λαού», δήλωσε ο κ. Μητσοτάκης.

Στην εκδήλωση έδωσαν μεταξύ άλλων το παρών, πρώην υπουργοί όπως ο Ανδρέας
Λοβέρδος, ο Γιάννης Μιχελάκης, ο Κωστής Χατζηδάκης, και ο Νίκος Κοντογιαννόπου-
λος, πολλοί βουλευτές και στελέχη της Ν.Δ, του ΠΑΣΟΚ της ΔΗΜΑΡ και του Ποταμιού.

Ισπανία: Πρόστιμο 130.000€ για μαζι-
κή δηλητηριάση άγριων πτηνών

Την καταδικαστική απόφαση ισπανικού δικαστηρίου σε βάρος αγρότη
για τη δηλητηρίαση άγριων ζώων στην Κανταβρία της Βόρειας
Ισπανίας χαιρετίζει η Ομάδα Εργασίας Ενάντια στα Δηλητήρια.

Σε ανακοίνωση της η Ορνιθολογική Εταιρία διευκρινίζει ότι πρόκειται για
το σημαντικότερο περιστατικό μαζικής δηλητηρίασης άγριων ζώων στην
πρόσφατη ιστορία της περιοχής. O δράστης κρίθηκε ένοχος για τη
δηλητηρίαση τουλάχιστον 16 προστατευόμενων αρπακτικών πουλιών (11
Ψαλιδιάρηδες,  τέσσερα Όρνια,  μία Γερακίνα),  ενός Κορακιού, έξ ι
αλεπούδων, πέντε σκύλων και μιας γάτας.

Το δικαστήριο καταδίκασε τον δράστη σε δύο χρόνια φυλάκισης, σε
αποκλεισμό δύο χρόνων από οποιαδήποτε κτηνοτροφική και γεωργική
δραστηριότητα και σε αφαίρεση για τέσσερα χρόνια της κυνηγετικής του
άδειας. Επέβαλε επίσης πρόστιμο 90.270 ευρώ συν 28.500 ευρώ, το οποίο
θα αξιοποιηθεί  αποκλειστ ικά γ ια την παρακολούθηση του τοπικού
πληθυσμού του Ψαλιδιάρη για τα επόμενα τρία χρόνια (9.500 ευρώ/χρόνο).

Ο Ψαλιδιάρης, που τρέφεται και με νεκρά ζώα, όπως και το Όρνιο,
διατρέχει υψηλό κίνδυνο από τα δηλητηριασμένα δολώματα (φόλες). 

Το περιστατικό ήρθε στο φως τον Δεκέμβριο του 2011, όταν οι
Επιθεωρητές Περιβάλλοντος σε συνεργασία με την Ομάδα Σκύλων για την
Ανίχνευση Δηλητηριασμένων Δολωμάτων της Ισπανικής Πολιτοφυλακής
εντόπισαν δηλητηριασμένα ζώα κοντά στην πόλη Βαλδεολέα. Μετά από
τοξικολογικές αναλύσεις στα νεκρά ζώα διαπιστώθηκε δηλητηρίαση από
ένα ιδιαίτερα τοξικό εντομοκτόνο, το aldicarb, το οποίο είναι απαγορευμένο
στην ΕΕ. Περαιτέρω έρευνα κατέδειξε ως ύποπτο έναν κάτοικο της
περιοχής που ασχολιόταν με αγροτοκτηνοτροφικές δραστηριότητες.

Πρόκειται για τη δεύτερη πετυχημένη εκδίκαση αντίστοιχης υπόθεσης
στην Ισπανία σε ένα μόλις έτος. Οι καταδίκες αυτές, επισημαίνει η
Ορνιθολογική Εταιρία, εμπνέουν ελπίδα και αισιοδοξία για αντίστοιχα
περιστατικά και σε άλλες χώρες της Ευρώπης.
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Από τη Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού
Εγκλήματος, εξιχνιάστηκε υπόθεση  απάτης

κατ’ εξακολούθηση, μέσω διαδικτύου, σε βάρος
εταιρείας που δραστηριοποιείται στην αγορά
διαμεσολάβησης παντός είδους εισιτηρίων

Σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος 42χρονης ημεδαπής και ανώνυμης
εταιρείας με έδρα τη Θεσσαλονίκη, ενώ το ύψος της απάτης, μέχρι στιγ-
μής, δεν έχει προσδιορισθεί ακριβώς

Από τη Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, εξιχνιάστηκε υπόθεση
απάτης κατ’ εξακολούθηση και σχηματίστηκε δικογραφία τακτικής διαδικασίας,
αφ’ ενός σε βάρος 42χρονης, στη Θεσσαλονίκη και αφ’ ετέρου ανώνυμης εται-

ρείας Επενδύσεων – Επιχειρήσεων Εστιατορίων, επίσης στη Θεσσαλονίκη, για απάτη
κατ’ εξακολούθηση τελεσθείσα μέσω Διαδικτύου.

Ειδικότερα, η διερεύνηση της υπόθεσης ξεκίνησε ύστερα από καταγγελία εταιρείας, η
οποία εδρεύει στην Αττική και δραστηριοποιείται στην αγορά διαμεσολάβησης παντός
είδους εισιτηρίων, μεταξύ των οποίων και αεροπορικών.

Ειδικότερα η εταιρεία κατήγγειλε πως διαπράχθηκε απάτη σε βάρος της, καθώς είχαν
πραγματοποιηθεί αγορές αερ-
οπορικών εισιτηρίων, μέσω
διαδικτύου, με τη χρήση
πιστωτικών καρτών, που είχαν
εκδοθεί από ελληνικές και
ξένες τράπεζες και τα στοιχεία
των κατόχων τους δεν ταυ-
τίζονταν με τα δηλωθέντα
στοιχεία στις επίμαχες συναλ-
λαγές.

Πιο συγκεκριμένα, η καταγ-
γέλλουσα εταιρία έλαβε από
τραπεζικό ίδρυμα με το οποίο
συνεργάζεται, αίτημα αμφι-
σβήτησης πραγματοποιηθείσας συναλλαγής. Ύστερα από ενδελεχή ψηφιακή έρευνα
διαπιστώθηκε ότι με τα ίδια στοιχεία συναλλασσομένου προσώπου, πραγματοποιήθη-
καν εντός τριμήνου 52 συναλλαγές αγοράς  εισιτηρίων για πτήσεις:

• κοντινής ημερομηνίας και επιβάτες με ελληνικά και ξένα ονόματα, και 
• με αναχώρηση από τον Αερολιμένα Θεσσαλονίκης, με προορισμό κυρίως αερ-

οδρόμια της Γερμανίας και της Γαλλίας.

Από τη Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, διενεργήθηκε εμπεριστατωμένη
αστυνομική - ψηφιακή έρευνα και ανάλυση των δεδομένων και στοιχείων της υπόθεσης,
από την οποία πρόεκυψαν τα ακόλουθα:

• Τα καταγεγραμμένα στα πληροφοριακά συστήματα της εγκαλούσας εταιρείας
ηλεκτρονικά ίχνη, που πραγματοποίησαν τις απατηλές συναλλαγές, ήταν ελληνικής
προέλευσης.

• Οι συναλλαγές πραγματοποιήθηκαν με διάφορες πιστωτικές κάρτες που είχαν
εκδοθεί από ελληνικά τραπεζικά ιδρύματα, αλλά και χωρών του εξωτερικού (Βέλγιο,
Γερμανία, Ιταλία, Ολλανδία, Σλοβενία και Χιλή) και σύμφωνα με τη συνεργαζόμενη τρά-
πεζα της εταιρείας, τα ονόματα των πραγματικών κατόχων των καρτών που χρησιμο-
ποιήθηκαν, δεν ταυτίζονται με τα δηλωθέντα στην εκάστοτε παραγγελία εισιτηρίου.  

Για την πληρέστερη διερεύνηση της συγκεκριμένης υπόθεσης, εκδόθηκε Διάταξη και
Βούλευμα για άρση του απορρήτου των επικοινωνιών και ακολούθησε αλληλογραφία με
τους αρμόδιους παρόχους υπηρεσιών διαδικτύου και κινητής - σταθερής τηλεφωνίας.
Από τα αποτελέσματα πρόεκυψε στην υπό έρευνα υπόθεση η εμπλοκή της 42χρονης
ημεδαπής, ιδιοκτήτριας καταστήματος στη Θεσσαλονίκη και της ανώνυμης εταιρείας,
επίσης με έδρα τη Θεσσαλονίκη.

Στη συνέχεια, αστυνομικοί της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, αναζήτ-
ησαν τους εμπλεκόμενους στις φερόμενες ως διευθύνσεις κατοικίας - εργασίας στην
Θεσσαλονίκη και διαπιστώθηκε ότι πλέον έχουν κλείσει τις επιχειρήσεις – καταστήματα
τους και τυγχάνουν άγνωστης διαμονής, ενώ αναζητούνται προκειμένου να εξεταστούν
από τις Αρχές.

Από το σύνολο των στοιχείων, του προανακριτικού υλικού και της έρευνας εκτιμάται
ότι οι αναζητούμενοι προέβαιναν σε ευκαιριακό - πρόσκαιρο άνοιγμα καταστημάτων για
την τέλεση έκνομων δραστηριοτήτων, τα οποία έκλειναν ύστερα από σύντομο χρονικό
διάστημα και άλλαζαν συχνά διευθύνσεις κατοικίας και εργασίας για να καθίσταται
δυσχερής ο εντοπισμός τους.

Η σχηματισθείσα για την υπόθεση δικογραφία, τακτικής διαδικασίας υποβλήθηκε στην
αρμόδια Εισαγγελική Αρχή, ενώ ερευνάται το συνολικό ύψος της απάτης.

Τρεις τραυματίες μετά από σύγκρ-
ουση μηχανής με ομάδα Ρομά

Τρία άτομα τραυματίστηκαν μετά από σφοδρή σύγκρουση μηχανής με ομάδα
Ρομά σημειώθηκε το
μεσημέρι της Δευτέρας

στην Ακτή Δυμαίων και Παπαφ-
λέσσα με κατεύθυνση προς
Πάτρα. Επί τόπου, έσπευσαν
ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ για να
μεταφέρουν τους τραυματίες,
ενώ παραμένει στο σημείο
ισχυρή αστυνομική δύναμη
καθώς υπάρχει μεγάλη συγκέν-
τρωση συγγενών των τραυμα-
τιών.

Σύμφωνα με πληροφορίες
των τοπικών μέσων ενημέρω-
σης, ομάδα Ρομά επιχείρησε να περάσει την εθνική οδό, την ώρα που το φανάρι είχε
κόκκινο για τους πεζούς, ενώ εκείνη τη στιγμή έγιναν αντιληπτικοί από οδηγό νταλίκας
ο οποίος κατάφερε να σταματήσει το μεγάλο όχημα. Ωστόσο ένας οδηγός δικύκλου μη
έχοντας ορατότητα έπεσε πάνω στους Ρομά, με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό
τριών ανθρώπων.

Πάνω από 220 νεκροί από κύμα
καύσωνα στο νότιο Πακιστάν

Οι περισσότεροι θάνα-
τοι εντοπίζονται στη
μεγαλούπολη του

Καράτσι, όπου υπάρχει σειρά
προβλημάτων στην ηλεκτρ-
οδότηση.

Περισσότεροι από 220 άνθρ-
ωποι πιστεύεται πως έχουν
πεθάνει λόγω του κύματος
καύσωνα που πλήττει το νότιο
Πακιστάν, και συγκεκριμένα
την επαρχία Σίντχ, όπως
μεταδίδει το BBC.

Οι περισσότεροι θάνατοι
εντοπίζονται στη μεγαλούπολη του Καράτσι, όπου οι ο υδράργυρος έχει φτάσει ακόμα
και τους 45 βαθμούς Κελσίου κατά τις τελευταίες μέρες.

Τα περισσότερα θύματα είναι ηλικιωμένοι που υπέφεραν από αφυδάτωση, πυρετό και
γαστρικά προβλήματα.

Το Καράτσι έχει πληγεί από διακοπές στην ηλεκτροδότηση, λόγω της αυξημένης ζήτ-
ησης για ρεύμα, που οφείλεται στον καύσωνα αλλά και στις δραστηριότητες του Ραμα-
ζανιού.

Σύμφωνα πάντα με το BBC, τα προβλήματα ηλεκτροδότησης έχουν προκαλέσει σπο-
ραδικές διαδηλώσεις στο Καράτσι, με τους διαμαρτυρόμενους να κατηγορούν τον
βασικό πάροχο στην πόλη, την K-Electric, για την κατάσταση.

Ντράγκι σε Τσίπρα: Ασφαλείς οι τράπε-
ζες όσο η Ελλάδα είναι σε πρόγραμμα

Oπρόεδρος της
Ε υ ρ ω π α ϊ κ ή ς
Κ ε ν τ ρ ι κ ή ς

Τράπεζας (ΕΚΤ), Μάριο
Ντράγκι, διαβεβαίωσε
τον Αλέξη Τσίπρα ότι το
ελληνικό τραπεζικό
σύστημα θα παραμείνει
π ρ ο σ τ α τ ε υ μ έ ν ο
παραμένει στο
πρόγραμμα διάσωσης,
αναφέρει το πρακτορείο
Reuters, επικαλούμενο
έλληνα κυβερνητικό
αξιωματούχο.

«Ο Ντράγκι
διαβεβαίωσε τον Τσίπρα
ότι το ελληνικό τραπεζικό
σύστημα είναι ασφαλές
όσο η Ελλάδα είναι σε πρόγραμμα» τόνισε σε δημοσιογράφους, λίγο μετά τη συνάντηση
του έλληνα πρωθυπουργού με τον ιταλό κεντρικό τραπεζίτη.

Σημειώνεται ότι αύριο είναι προγραμματισμένη νέα συνεδρίαση του διοικητικού
συμβουλίου της ΕΚΤ, για την εξέταση του ορίου του ELA προς τις ελληνικές τράπεζες.
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ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΤΕΛΕΣΗΣ ΓΑΜΟΥ

O ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΛΕΝΑΣ
ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΚΑΛΟΥΣΙΔΟΥ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣ ΣΤΟ ΤΣΙΜΚΕΝΤ

ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΚΑΙ Η ΑΒΡΑΜΙΔΗ ΟΛΓΑ
ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΪ ΚΑΙ ΤΗΣ ΛΙΟΥΝΤΜΙΛΑ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΛΕΜΠΕΝΤΕΒΑ
ΓΕΝΝΗΘΕΙΣΑ ΣΤΟ ΜΑΚΤΑΑΡΑΛΣΚΙ ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ ΚΑΤΟΙΚΟΣ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ, ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΕΛΘΟΥΝ ΣΕ ΓΑΜΟ ΠΟΥ ΘΑ

ΤΕΛΕΣΤΕΙ ΣΤΟΝ ΙΝ ΑΓΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ.

Ερώτηση 66 βουλευτών στον Γ.Βαρουφάκη
ΣΥΡΙΖΑ: Άρση διατάξεων

περί συμψηφισμού
οφειλών προμηθευτών του

Δημοσίου

Την άρση των διατάξεων περί συμψηφισμού
οφειλών προμηθευτών του Δημοσίου ζητούν από
τον Γιάνη Βαρουφάκη συνολικά 66 βουλευτές

του ΣΥΡΙΖΑ, εκτιμώντας πως άμεση συνέπεια του
«μνημονιακού νόμου 3943/11 της κυβέρνησης Σαμαρά»
είναι η περαιτέρω ύφεση της οικονομίας, με το Δημόσιο
να στερείται τη δυνατότητα πολλαπλών επιλογών προμ-
ηθευτών. 

Οι βουλευτές αναφέρονται σε διάταξη που προβλέπει

ότι για τους προμηθευτές του Δημοσίου που εμπίπτουν
στις διατάξεις περί συμψηφισμού οποιασδήποτε οφειλής
στο Δημόσιο, παρακρατείται το σύνολο του τιμολογίου
μέχρι το ύψος της οφειλής και ο νόμος ουδεμία διάκριση
κάνει εάν η οφειλή έχει καταστεί ληξιπρόθεσμη, εάν
είναι στο καθεστώς ρύθμισης του νόμου 4321/2015 ή
οποιουδήποτε άλλου ή εάν εξυπηρετείται κανονικά.

Οι 66 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ επισημαίνουν στον υπο-
υργό Οικονομικών ότι λόγω των συνεπειών των υφε-
σιακών πολιτικών που ακολουθήθηκαν τα τελευταία
χρόνια στη χώρα μας, πάρα πολλές επιχειρήσεις βρέθη-
καν στη δυσάρεστη θέση να οφείλουν στο Δημόσιο όχι
από επιλογή τους, αλλά λόγω της γενικότερης οικονομι-
κής κατάστασης.

«Συνέπεια του καθεστώτος αυτού, είναι πολλοί προμ-
ηθευτές που είναι συνεπείς στις ρυθμίσεις τους να
αρνούνται να συμμετάσχουν σε διαγωνισμούς του
Δημοσίου ή να αδυνατούν να παράσχουν τις υπηρεσίες
τους», αναφέρουν οι βουλευτές και επισημαίνουν ότι ως
αποτέλεσμα αυτής της κατάστασης είναι αφ' ενός στους
διαγωνισμούς να συμμετέχουν λιγότεροι προμηθευτές
με συνέπεια να μειώνεται ο υγιής ανταγωνισμός και να
αυξάνεται το κόστος για το Δημόσιο, αφ' ετέρου πολλές
υπηρεσίες να μην μπορούν να προμηθευτούν τα απαρ-
αίτητα υλικά ή υπηρεσίες για τη λειτουργία τους. 

Επικαλούνται μάλιστα τους τομείς της υγείας και δημό-
σιας ασφάλειας που έχουν βρεθεί χωρίς προμηθευτές
σε περιόδους αυξημένης ανάγκης.

Ράλι 9% στο Χρηματιστήριο εν
μέσω ελπίδας για συμφωνία

Μεγάλα κέρδη για τις τράπεζες.

Εντυπωσιακό ράλι καταγράφηκε σήμερα Δευτέρα
στο Χρηματιστήριο Αθηνών, εν μέσω αισιοδοξίας
για επικείμενη επίτευξη συμφωνίας μεταξύ της

Ελλάδας και των δανειστών.

Ο Γενικός Δείκτης αυξήθηκε κατά 9%, κλείνοντας στις
749,17 μονάδες.

Ο Δείκτης βρέθηκε σε καθοδική πορεία μόνο γύρω στις
16:00, όταν άρχισε η συνέντευξη Τύπου του Eurogroup,
όμως στη συνέχεια «εκτινάχτηκε», μετά τις δηλώσεις
Ντάισελμπλουμ και Μοσκοβισί πως στόχος είναι η εξεύρ-
εση λύσης μέσα στην εβδομάδα.

Μεγάλα κέρδη κατέγραψαν οι μετοχές των τεσσάρων
συστημικών τραπεζών, που ανέβηκαν από 18,7 έως
23,79% .

Μέτρα 2,7 δισεκ. ευρώ το 2015 περι-
λαμβάνει η ελληνική πρόταση 

Περιλαμβάνει παρεμβάσεις 1,3 δισεκ.
ευρώ σε ετήσια βάση από τον ΦΠΑ και

έσοδα από περικοπές σε πρόωρες 
συνταξιοδοτήσεις

Δημοσιονομικά μέτρα συνολικού ύψους 2,6 δισεκ.
ευρώ για το τρέχον έτος, και 5,2 δισεκ. ευρώ για το
2016, προβλέπει η ελληνική αντιπρόταση που κατα-

τέθηκε τη Δευτέρα στους θεσμούς, 

Περιλαμβάνει παρεμβάσεις 1,3 δισεκ. ευρώ σε ετήσια βάση από τον ΦΠΑ, έσοδα από περικοπές σε πρόωρες συντα-
ξιοδοτήσεις, αύξηση των εργοδοτικών εισφορών κατά 3,9 % με στόχο 800 εκατομμύρια ευρώ ετησίως, αύξηση της
ασφαλιστικής εισφοράς των συνταξιούχων από το 4% στο 5%, αλλά και καθιέρωση εισφοράς 5% για τους συντα-
ξιούχους των επικουρικών συντάξεων. 

Η νέα ελληνική πρόταση προβλέπει ακόμα ειδικό φόρο 12% για τις επιχειρήσεις με κέρδη άνω των 500 εκατομ-
μυρίων ευρώ, αύξηση του συντελεστή φορολογίας εισοδήματος για τις επιχειρήσεις από το 26 στο 29% και περικοπές
200 εκατομμυρίων ευρώ στις αμυντικές δαπάνες. 

«Η πρόταση της Ελλάδας είναι η πρώτη πραγματική πρόταση και θα πρέπει να αξιολογηθεί από τους θεσμούς»,
τόνισε νωρίτερα ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Ντόναλντ Τουσκ.

Kων/νος Μητσοτάκης: Η
Ελλάδα είναι Ευρώπη, και θα

μείνει Ευρώπη
"Αυτό είναι το θέλημα του ελληνικού λαού"

«Η Ελλάδα είναι Ευρώπη και θα μείνει Ευρώπη» επι-
σήμανε ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, ο οποίος
συμμετέχει στη συγκέντρωση στο Σύνταγμα υπέρ

της παραμονής της χώρας στην Ευρωζώνη. 

«Όταν η πατρίδα είναι σε κίνδυνο κανείς δεν επιτρέπεται
να εφησυχάζει» τόνισε ο κ. Μητσοτάκης.

«Η μεγάλη αυτή συγκέντρωση δεν είναι κομματική, δεν
είναι διχαστική, είναι ενωτική και στέλνει προς διάφορες
κατευθύνσεις ένα πολύ δυνατό μήνυμα: Η Ελλάδα είναι
Ευρώπη και θα μείνει Ευρώπη, αυτό είναι το θέλημα του
ελληνικού λαού» ανέφερε χαρακτηριστικά ο επίτιμος
πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας.
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Ενοικιάζεται στην παραλία
Ασπροπύργου ισόγειο δια-
μέρισμα στην οδό Παλαιολό-
γου, 40 τ.μ. με τζάκι και καλο-
ριφέρ. Διαθέτει 2 κρεβατοκά-
μαρες σαλόνι - κουζίνα και
είναι επιπλωμένο. Τηλ.
6984188137

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.

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 εταιρεία με
έδρα τη Μαγούλα Αττικής για
πλήρη απασχόληση. Απο-
δοχές ανάλογες προσόντων.
Αποστείλετε 
βιογραφικά στο
viografika99graf@gmail.com
(2.3.15)

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΚΥΡΙΑ Η
ΔΕΣΠΟΙΝΙΣ ΓΙΑ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΜΕ
ΓΝΏΣΕΙΣ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΓΙΑ
8ΩΡΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
ΧΩΡΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ-
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΔΟΣ Γ.
ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ. ΚΑΤΑ
ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ ΑΠΟ
ΚΟΝΤΙΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

ΤΗΛ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ : 210
5578477, 6977910334
BΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟ EMAIL:
PMKAMPERIS@YAHOO.G
R
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
Ασπρόπυργος. Τηλέφ-
ωνα210-5572695,
6932215870

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

ΑΓΟΡΑΖΩ
ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ
ΦΟΡΤΗΓΑ ΑΠΟ ΟΛΗ ΤΗΝ
ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΙΣ
ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΤΙΜΕΣ ΤΗΣ
ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΕΞΑΓΩΓΗ
ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ,
ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΤΗΣ
ΜΕΤΡΗΤΟΙΣ. ΚΑΜΠΕΡΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΗΛ. 210
5578477
EMAIL: MKAMPERIS@YA-
HOO.GR (20.5.15)

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  δδιιάάφφοορρεεςς  ππεερρ--
ιιοοχχέέςς  ττηηςς  ΕΕλλλλάάδδοοςς    όόππωωςς  μμαασσττίίχχαα  ΧΧίίοουυ,,
μμέέλλιι,,  κκλλππ  κκααιι  ααννττίίσσττοοιιχχαα  ππρροο''ιι''όόνντταα..
σσττ))    ΚΚααλλλλυυννττιικκάά,,  ααφφρρόόλλοουυττρραα,,
οοδδοοννττόόκκρρεεμμεεςς,,    κκλλππ..  ββαασσιισσμμέένναα
σσεε  φφυυττιικκάά  ππρροοϊϊόόνντταα  όόππωωςς  ηη  μμαασσττίίχχαα,,  ηη
ααλλόόηη,,  ηη  εελλιιάά    κκ..λλ..ππ..
ζζ))  ΠΠοοττάά  ππααρρααδδοοσσιιαακκάά  γγιιαα  σσααςς  κκααιι  ττοουυςς  εεοορρ--
ττααζζοομμέέννοουυςς  φφίίλλοουυςς  σσααςς  όόππωωςς  ρραακκίί,,  ττσσίίπποουυρροο,,
μμαασσττίίχχαα..
ηη))  ΠΠααρρααδδοοσσιιαακκάά  χχεειιρροοπποοίίηητταα  εείίδδηη  ζζυυμμαα--
ρριικκώώνν  κκαατταασσκκεευυαασσμμέένναα  μμεε  ββιιοολλοογγιικκάά
υυλλκκάά..    
θθ))  ΖΖεεάάλλεευυρραα    κκααιι  ππρροο''ιι''όόνντταα  ζζέέααςς
κκααιι  πποολλλλάά  αακκόόμμαα  ππρροο''ιι''όόνντταα..
ΕΕππιισσκκεεφφθθεείίττεε  μμααςς  κκααιι  θθαα  εεκκππλλαα--
γγεείίττεε  ααππόό  ττηηνν  πποοιικκιιλλίίαα,,  ττηηνν  πποοιιόόττ--
ηητταα  ααλλλλάά  κκααιι  γγιιαα  νναα    γγννωωρρίίσσεεττεε  ττιιςς
μμεεγγάάλλεεςς  δδυυννααττόόττηηττεεςς  ττηηςς  φφύύσσηηςς
μμέέσσαα  ααππόό  τταα  φφυυττιικκάά  μμααςς  ππρροοϊϊόόνν--
τταα..

ΦΦυυλλήήςς  88ΑΑ  ΑΑσσππρρόόππυυρργγοοςς,,  
  ΤΤηηλλέέφφωωννοο::  221100--55557799880011

Τη φροντίδα 122 γατιών, εκ των
οποίων τα 52 μένουν στο σπίτι
της, έχει αναλάβει η 55χρονη

Silvana Valentino-
Locke από το Κεντ.

«Όποιος έρχεται
στο σπίτι  μου για
να υιοθετήσει μια
γάτα με ρωτά ‘είσαι
παντρεμένη;’ Γιατί
δεν πιστεύει πως
υπάρχει άνθρωπος
που θα ανεχόταν
τόσες γάτες», εξο-
μολογείται στην εφ-
ημερίδα Mirror.
«Ευτυχώς ο Tony
δουλεύει πολλές
ώρες και δεν βλέ-
πει πόσα πράγμα-
τα κάνω για να τις φροντίσω».

Το σπίτι του ζευγαριού άρχισε να με-
τατρέπεται σε καταφύγιο για γάτες πριν
από περίπου 20 χρόνια και το 1998 έφ-
τασε στο όριο της χ χωρητικότητάς του.

Σήμερα ζουν 52 γάτες με το ζευγάρι,
ενώ 30 με 40 ζουν σε σπιτάκια στον κή-
πο τους. Η Silvana φροντίζει άλλες 30
αδέσποτες γάτες που περιφέρονται στη
γειτονιά της.

Ο αριθμός 122 είναι βέβαια ελαφρώς
«ρευστός» καθώς διαρκώς γεννιούνται
γατάκια και γάτες υιοθετούνται. Η δου-
λειά και η προσπάθεια της Silvana είναι
μεγάλη- και δαπανηρή καθώς έχει να
αντιμετωπίσει τις μεγάλες ποσότητες
τροφής αλλά και τη συχνότατη αλλαγή
της άμμου.

Μάλιστα, για να τα βγάλει πέρα έχει
προσλάβει και δύο «γατό- νταντάδες»

που τη βοηθούν με τη φροντίδα των γα-
τιών.

Ετησίως ξοδεύει για τις γάτες περισ-

σότερα από 125.000 ευρώ. Το μισό
ποσό της το δίνει ο άνδρας της και τα
υπόλοιπα συγκεντρώνονται από δωρ-
εές και εκδηλώσεις συγκέντρωσης χρ-
ημάτων.

Μαζί με όλες τις άλλες υποχρεώσεις, η
γυναίκα φροντίζει και για την καθημερι-
νή καθαριότητα του σπιτιού της. Δύο φ-
ορές την ημέρα- και με βοήθεια άλλων-
καθαρίζει το σπίτι τους από άκρη σε
άκρη. «Μας παίρνει μιάμιση ώρα πε-
ρίπου. Σκουπίζουμε και σφουγγαρίζο-
υμε κάθε εκατοστό του πατώματος και
καθαρίζουμε κάθε έπιπλο», περιγράφει
η ίδια.

«Η δουλειά μου δεν σταματά ποτέ. Το
τηλέφωνο χτυπά όλη την ώρα για γάτες
που χρειάζονται προστασία και φρον-
τίδα», εξηγεί.

Βρετανίδα φροντίζει 122 γάτες! 
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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

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
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