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Τι είναι το καταπίστευμα?
Το Καταπίστευμα είναι θεσμός του Κληρονομικού
δικαίου (άρθρα 1923 – 1941 του Αστικού Κώδικα).
Η έννοια του καταπιστεύματος όπως νομικά ορίζεται,
είναι η σχέση που δημιουργείται κατά τη διάρκεια ζωής
ενός ατόμου ή εις θάνατο, από ένα πρόσωπο (ο
Ιδρυτής), ο οποίος διαθέτει περιουσιακά στοιχεία υπό
τον έλεγχο άλλου προσώπου (ο Διαχειριστής) προς
όφελος τρίτου (ο Δικαιούχος).
Δηλαδή, Ο ιδρυτής. ορίζει για τα περιουσιακά του
στοιχεία (κινητά ή ακίνητα) έναν διαχειριστή ο
οποίος, βάσει συγκεκριμένης συμφωνίας, ενεργεί προς
όφελος ενός τρίτου προσώπου/οντότητας.

Το 1930 δημιουργήθηκε η B.I.S. (BANK OF INTERNATIONAL SETTLEMENTS)- Τράπεζα
Διεθνών Διακανονισμών. Είναι ένας διεθνής οργανισμός αποτελούμενος από
κεντρικές τράπεζες, και δεν βρίσκεται υπό τον έλεγχο καμίας εθνικής κυβέρνησης.

Για ποιο λόγο ιδρύθηκε η τράπεζα αυτή και πώς
χρηματοδοτείται?
Η τράπεζα ιδρύθηκε για να υποβοηθά την διεθνή νομισματική και
χρηματοοικονομική συνεργασία και δρα ως μια τράπεζα για τις κεντρικές τράπεζες.

Στο τέλος της κάθε ημέρας οποιαδήποτε εμπορική
συναλλαγή γίνεται από τον κάθε άνθρωπο στην
υφήλιο, οποιαδήποτε συναλλαγή εταιρείας κ.λπ. γίνεται
εκκαθάριση από την B.I.S.
Η Τράπεζα αυτή δημιουργήθηκε μετά τον πρώτο παγκόσμιο
πόλεμο αρχικά από τα μεγάλα κράτη του κόσμου και
συμπληρώθηκε αργότερα από περισσότερα (σύνολο 112
σήμερα).
Για τον λόγο αυτό έχει τρία (3) κεντρικά υποκαταστήματα και
έδρες, ένα είναι στην Βασιλεία της Ελβετίας, ένα στην Πόλη
του Μεξικού και το τρίτο στο Χόνγκ Κόνγκ.

ΤΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΤΑΜΕΙΑ – ΣΥΝΘΗΚΗ BRETTONWOODS 1944
Το 1944 έγινε μία σύνοδος στο BrettonWoods, μιά
μικρή πόλη των Η.Π.Α. στο New Hampshire της
πολιτείας της Νέας Αγγλίας. Στη συνάντηση πήραν
μέρος44 κράτη τα οποία ήταν σύμμαχοι στον Β’ΠΠ,
με σκοπό να δουν πώς θα διαχειριστούν τις
αποζημιώσεις των Γερμανών από τον Β’
Παγκόσμιο πόλεμο. Αυτός ήταν ο λόγος που
προέβαλαν δημόσια για το σκοπό της συνάντησης.
Εκεί δημιουργήθηκε η νομοθεσία για την
δημιουργία της Παγκόσμιας Τράπεζας και του
Δ.Ν.Τ.(Διεθνές Νομισματικό Ταμείο).

Η Συνθήκη BRETTON WOODS -1944 εξασφάλισε:
Πρώτον, ότι δεν υπάρχει απευθείας ισοτιμία μεταξύ χρυσού και
των νομισμάτων. (το μόνο νόμισμα που θα είχε αντίκρισμα σε
χρυσό, θα ήταν το αμερικανικό δολάριο).
Δεύτερον, εξασφάλισε την μονοπωλιακή διακίνηση αγαθών
ανάμεσα στις χώρες.
ΦΕΚ Α 315/1945 : Νόμος περί κυρώσεως των εν Bretton Woods συμφωνιών

ΤΟ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΝΟΗΜΑ ΤΟΥ ΠΑΓΟΣΜΙΟΥ
ΚΑΤΑΠΙΣΤΕΥΜΑΤΟΣ
Εάν για ένα αγαθό η πραγματική του αξία είναι τρεις δραχμές, συμφωνήσανε όλοι
στον πλανήτη (οι κυβερνήσεις) να έχουνε την δυνατότητα να προσαρμόσουνε την
χρηματιστηριακή του αξία (και να το πληρώνουνε τελικά) τριάντα δραχμές.

Ήμασταν τόσο βλάκες να το συμφωνήσουμε και εμεί; Όχι
βέβαια!!!
Η συμφωνία ανάμεσα στα Έθνη έγινε για τον εξής λόγο: Την
διαφορά αυτή που προκύπτει (30 δρχ. -6 δρχ.), να μπορούν να
την θεωρήσουν κέρδος. Να δημιουργήσουν από το πουθενά, ένα
πραγματικό κέρδος από υπερτιμολόγηση οποιουδήποτε
αγαθού.
Το 60% αυτού του κέρδους πηγαίνει σε ένα συγκεκριμένο ιδιαίτερο ταμείο το οποίο
καλούμε Παγκόσμιο Ταμείο Καταπιστευμάτων και αποτελείται από πολλούς
διαφορετικούς λογαριασμούς.

Το σκεπτικό ήταν το εξής: Δημιουργούμε χρήμα από “αέρα”
αλλά το μεγαλύτερο ποσοστό θα επιστρέψει στους λαούς
μέσω προγραμμάτων ανθρωπιστικής βοήθειας.

Το Παγκόσμιο Ταμείο Καταπιστευμάτων λοιπόν
διογκώνεται καθημερινώς όποτε γίνεται μια
συναλλαγή, όποτε υπάρχει μία μεταπώληση
πετρελαίου, φυσικού αερίου, σιταριού,
αεροπλάνων, αυτοκινήτων, μετοχών στο
χρηματιστήριο. ότι γίνεται το οποίο είναι
χρηματιστηριακή αξία, το 60% των κερδών της
μεταπωλήσεως πηγαίνει στα παγκόσμια ταμεία
υπέρ των διαφόρων κρατών του κόσμου. Τα
κράτη αυτά έχουν ένα συγκεκριμένο ποσοστό σε
αυτά τα κέρδη.
Η Ελλάδα συμμετείχε σε αυτήν την
συνεδρίαση στο Bretton Woods και
συνέβαλε με το δικό της μερίδιο γι’ αυτό τον
σκοπό.

Σαν αποτέλεσμα αυτής της συμμετοχής η Ελλάδα έχει
δημιουργήσει το δικό της μερίδιο (καταπίστευμα) το
οποίο σήμερα είναι περίπου 335 τρισεκατομμύρια
δολλάρια.
Το αρχικό ποσόν που εδόθη (65 εκ. δολ.), επενδύθηκε
όλα αυτά τα χρόνια σε πολύτιμα μέταλλα, πετρέλαια,
κλπ και γι’ αυτό σήμερα έχει φθάσει σ’ αυτό το
αστρονομικό ποσό.
Το ίδιο έχει συμβεί και με τα καταπιστεύματα των
άλλων κρατών. Υπ’ όψη ότι τα κέρδη από τις
επενδύσεις του παγκόσμιου καταπιστεύματος είναι
ένα γιγαντιαίο ποσό, μιλάμε για 5άκις, 6άκις, 7άκις.
Μόνο ο απολογισμός του 2012 έχει 272
μηδενικά από πίσω του, στο Παγκόσμιο
Καταπίστευμα (World Trust).

Για να δοθεί όμως η περιουσία αυτή στα διάφορα
έθνη πρέπει να υπάρξουν συγκεκριμένες
διαδικασίες.
Χρειάζονται τρείς (3) προϋποθέσεις για να περάσει η
περιουσία στις χώρες στις οποίες ανήκει:
1η ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΗ
Να έχεις ένα Χρηματοοικονομικό εργαλείο δηλαδή
Aξιόγραφο, ως εγγύηση, που να έχει αντίκρισμα
/δέσμευση σε Χρυσό ή σε Χωράφια ή Βαπόρια κ.λ.π.
Αυτό απαιτείται για να είναι εξασφαλισμένη η
επιστροφή του 2% του κεφαλαίου στο Παγκόσμιο
Καταπίστευμα μέσα σε 100 χρόνια και μάλιστα
άτοκα!!!

2η ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΗ
Να έχεις Σκοπό/Σχέδιο (Project) υλοποίησης έργων
μέσω των χρημάτων για ανάπτυξη και πρόοδο
κοινωνική / ατομική, συγκεκριμένες δράσεις όχι
αοριστίες, με χρονοδιάγραμμα και ρήτρες
πραγματοποίησης.
3η ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΗ
Να υπάρχει Θεσμός Δημόσιος.
Ο θεσμός μεμονωμένα ή συλλογικά.
Εδώ να προσέξουμε ότι ο δημόσιος θεσμός
προέρχεται από τον Λαό και Λειτουργεί για τον Λαό.
Θα δώσει την εντολή αίτησης ενδιαφέροντος της
ανάληψης για το ποσόν που ενδιαφέρεται.

Θεσμοί στην χώρα μας είναι το Κράτος δηλαδή:
ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας,
ο Πρωθυπουργός,
ο Υπουργός Οικονομικών,
η Εκκλησία δηλ. ο Αρχιεπίσκοπος
και μετά την ψήφιση του νομοσχεδίου για την τοπική
αυτο-διοίκηση με την ονομασία “ΚΑΛΙΚΡΑΤΗΣ”,
οι Δήμοι.
Δηλαδή οι Δήμαρχοι με τα δημοτικά συμβούλια!
Μόνον αυτοί μπορούν να πάρουν χρήματα από το
ελληνικό καταπίστευμα.
Μέχρι τώρα όμως κανείς δεν το έκανε για να
ευημερήσει η χώρα μας.

Με την ανάλυση αυτή, γίνεται γνωστό τώρα ότι για να
μπορέσουμε να πάρουμε τα χρήματα που μας ανήκουν
πρέπει να καταθέσουμε ένα Νόμιμο αξιόγραφο, πού θα
συνοδεύεται με τους δύο αντίστοιχους παράγοντες,
διότι μόνον έτσι ξεκλειδώνει ο Λογαριασμός του
Καταπιστεύματος.
Τώρα είναι που Λάμπει όλη η Αλήθεια για τον
Αρτέμη Σώρρα! – αυτός μας φανέρωσε αυτό το
κρυμμένο μυστικό
Ο Αρτέμης Σώρρας, έχει την Υποσχετική του χρέους (το
Ομόλογο ως εγγύηση). Eχει την δυνατότητα
πρόσβασης σε αυτά τα ταμεία, και περιμένει τον
Δημόσιο φορέα για να πάρει τα χρήματα που είναι ήδη
κατατεθειμένα σε
καταπιστευματικό λογαριασμό στο όνομα της Ελληνικής
Δημοκρατίας!

Για να καταλάβουμε καλύτερα,
όταν το 2000 ανέλαβε Πρόεδρος
της Ρωσίας ο Πούτιν, πήρε από
το Π.Κ. της χώρας του, 155 τρις
δολλάρια και την ανάστησε μέσα
σε δύο χρόνια!
Όπως και ο Γ. Παπαδόπουλος
πήρε χρήμματα από το Π.Κ. και
έκανε τα έργα, τα οποία πιστεύω
να θυμόμαστε όλοι μας.

ΟΣΜΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΚΑΤΑΠΙΣΤΕΥΜΑΤΟΣ ΑΠΟ
ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ Περιόδου Δικτατορίας 1967 με
1974….
Την περίοδο αυτή εμφανίζονται τα δάνεια σε συνάλλαγμα.
Πρόκειται για δάνεια εργοληπτικών εταιρειών (PROJECT ,
ΚΑΤΑΠΙΣΤΕΥΜΑΤΟΔΕΚΤΗΣ), τα οποία έπαιρναν από το
εξωτερικό, υπό την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου( ΑΙΤΩΝ
ΦΟΡΕΑΣ ΚΑΙ ΕΓΓΥΟΔΟΤΗΣ).!!!!!!!!
Στη συνέχεια τα παραχωρούσαν στο Ελληνικό Δημόσιο προς
εκτέλεση δημοσίων έργων, με ανάδοχους τις εν λόγω εταιρείες.
Συνολικά συνομολογήθηκαν 59 τέτοια δάνεια.
ΟΠΩΣ:
Η ΙΔΡΥΣΗ ΤΟΥ ΝΑΥΠΗΓΕΙΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΜΙΛΟ
ΑΝΔΡΕΑΔΗ ΤΟ 1969 ΜΕ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΔΑΝΕΙΑ ΤΗΣ
ΧΟΥΝΤΑΣ.
ΤΗΣ ΚΟΝΣΕΡΒΟΠΟΙΙΑΣ ΚΥΚΝΟΣ Η ΟΠΟΙΑ ΕΧΟΝΤΑΣ
ΑΦΘΟΝΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΑΓΟΡΑΖΕ ΣΧΕΔΟΝ ΤΖΑΜΠΑ ΤΙΣ
ΤΟΜΑΤΕΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥΣ.

ΤΟ ΜΕΡΙΔΙΟ ΤΟΥ ΤΟΜ ΠΑΠΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ESSOPAPPAS ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΗΝ
ΠΟΛΥΔΙΑΦΗΜΙΣΜΕΝΗ ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ
COCA-COLA, ΜΟΝΟΠΩΛΙΟ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΤΗΣ
ΝΤΟΜΑΤΑΣ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΚΑΙ ΕΝΑ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ
ΠΟΛΛΩΝ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΩΝ ΔΟΛΑΡΙΩΝ ΑΠΟ ΧΗΜΙΚΕΣ ΚΑΙ
ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ, ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟΛΟΥΣ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΦΟΡΩΝ.
Ειδικά από τα κεφάλαια του Τομ Πάπας και της εταιρείας
EssoPappas, σύμφωνα με κατάθεση του δημοσιογράφου
Η. Δημητρακόπουλου στο αμερικάνικο κογκρέσο, η χούντα
διοχέτευσε στο ταμείο της εκστρατείας του Νίξον 549.000 δολάρια
σε μετρητά για τη προεκλογική εκστρατεία του το 1968. Το ποσό
αυτό προερχόταν από τα κονδύλια που η CIA διοχέτευσε στην
ελληνική ΚΥΠ, για την αντικομουνιστική της εκστρατεία( δηλ.
τροφοδοτούσανε την εκστρατεία του Νίξον μέσω της CIA. με
χρήματα του Ελληνικού καταπιστεύματος).
ΤΑ ΞΕΡΟΥΝ ΛΟΙΠΟΝ ΟΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΚΑΙ ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ ΚΑΛΑ
ΗΡΘΕ Η ΩΡΑ ΤΗΣ ΑΦΥΠΝΙΣΗΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ

Αλλά, για μισό λεπτό:
Ο υπέρογκος δανεισμός δεν οδήγησε την χώρα στην
χρεοκοπία; Οπότε, γιατί η χώρα παίρνει κι άλλο δάνειο;
Όταν η Ελλάδα είχε χρέος 120%, οι αγορές της έκοψαν
τα δάνεια.
Τώρα που το χρέος είναι πάνω από 170%, γιατί της
δίνουν δάνεια;
Αφού οι πάντες παραδέχονται πως το χρέος της
Ελλάδας είναι μη βιώσιμο, πώς θα δανειστεί η χώρα με
«ευνοϊκούς όρους»;
Θα μπορούσε η Ελλάδα να βγει να δανειστεί αν δεν
ήταν πια «δεμένη» από παντού για τα επόμενα 40
χρόνια;
Αφού, όπως υποστηρίζει η κυβέρνηση Σαμαρά, το
Μνημόνιο πέτυχε και η χώρα έχει πρωτογενές
πλεόνασμα, γιατί η χώρα βγαίνει να δανειστεί
ξανά;
Γιατί κάποτε τα ψέματα τελειώνουν. Κι αυτό το
«κάποτε» είναι τώρα!

Είδαμε λοιπόν πολύ περιληπτικά πως λειτουργεί το
Π.Κ για όφελος των λαών, σε σχέση με το ψεύτικο
Παγκόσμιο Χρηματοικονομικό Σύστημα το οποίο
Π.Χ.Σ. από τις αρχές του 20ου αιώνα μέχρι & σήμερα
δημιουργήθηκε κυρίως για ίδιον όφελος μερικών, οι
οποίοι καταδυναστεύουν τον πλανήτη μας και τους
κατοίκους του, και ανήκει σε λίγες τον αριθμό (13)
οικογένειες, οι οποίες παρουσιάζονται με διάφορα
ονόματα, όπως Ιλλουμινάτοι, Ιησουίτες, Νέα τάξη
καθώς και το Βατικανό!
Οι υγειές δυνάμεις του πλανήτη που εδώ και 30
χρόνια άρχισαν να οργανώνονται σε πολλά κράτη, και
όλους τους παραπάνω τους αποκαλούν "Cabal",
δηλαδή "Κλίκα". Δυστυχώς το μεγαλύτερο ποσοστό
των κατοίκων της Γης βρίσκεται σε πλήρη άγνοια
όλων αυτών που αναφέρθηκαν.

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΑΡΤΕΜΗ ΣΩΡΡΑ ΚΑΙ ΤΟΥ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ EI-E.N.D. (EndNationalDebt)
Ο Αρτέμης Σώρρας μαζί με τους ανθρώπους του
οργανισμού EI-E.N.D., μετά από μία τρομερή
προσπάθεια, περίπου 2 χρόνων, κατέθεσαν – και
εγκρίθηκαν από το παγκόσμιο σύστημα- μελέτες για
περίπου 50 χιλιάδες έργα συνολικά (που μέσα σε αυτά
τα μπορούν να συμπεριληφθούν και άλλα έργα σε κάθε
δήμο). Το συνολικό ποσό το οποίο
έχει κατ’ αρχήν εγκριθεί για την Ελλάδα & για την Κύπρο
είναι :
Δύο τρισεκατομμύρια τριάντα δισεκατομμύρια
ευρώ (2.030 τρις)
Και διακόσια δισεκατομμύρια (200δις) για την Κύπρο

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΑΡΤΕΜΗ ΣΩΡΡΑ ΚΑΙ ΤΟΥ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ EI-E.N.D. (EndNationalDebt)
Τα χρήματα αυτά είναι η γενική έγκριση για την
Ελλάδα, η οποία πρέπει να μοιραστεί με αναλογία
πληθυσμού στην κάθε δημοτική αρχή. Αυτή η
αναλογία χρήματος ανά πληθυσμό αν το πάμε κατά
κυριολεξία είναι από 150 έως 180 χιλιάδες ευρώ ανά
κάτοικο.
Αυτά τα χρήματα μπορούνε να δοθούνε μέσω της
δημοτικής αρχής, δηλαδή μέσω της συμμετοχής του
δημάρχου, διότι ο δήμαρχος κατά τον νόμο του
Καλλικράτη και η δημοτική αρχή έχει αναγνωριστεί
και στον Ελληνικό νόμο αλλά και στον παγκόσμιο
θεσμό ως αρχηγός κράτους ο δήμαρχος και ως μικρό
κράτος η δημοτική αρχή, ο Δήμος.

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΑΡΤΕΜΗ ΣΩΡΡΑ ΚΑΙ ΤΟΥ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ EI-E.N.D. (EndNationalDebt)
Ως εκ τούτου έχει το δικαίωμα της σφραγίδας, να
κατεβούν χρήματα για έργα ανθρωπιστικής
βοήθειας και επενδυτικά, ανταποδοτικά και
κοινωφελή στην κάθε τοπική κοινωνία – κράτος –
δήμο.
Και καλείτε τώρα να συνεργαστεί ο κάθε δήμαρχος
δίνοντας, χωρίς να αποκτά υποχρεώσεις, αλλά
δίνοντας τη συγκατάθεσή του / εντολή στον
συγκεκριμένο άνθρωπο που είναι ο Αρτέμης
Σώρρας, να διαθέσει αυτός τις εγγυήσεις προς
όφελος των Δήμων και της Ελλάδος συνολικά και να
αποταμιευτούν τα χρήματα.

Ακολουθεί έγγραφο 112 σελίδων (σε PDF) που
αναρτήθηκε στο διαδίκτυο (στην διεύθυνση
http://www.scribd.com/doc/135370661/Complete-Puzzleof-ASBLP-File-of-2007)
και φαίνεται να είναι η έκθεση του 2007 των
λογαριασμών του παγκόσμιου καταπιστεύματος με την
έγκριση και τις υπογραφές της επιτροπής των
300 μεταξύ των οποίων και των δικών μας- υπουργού
οικονομικών τότε Γ. Αλογοσκούφη, του πρόεδρου της
δημοκρατίας Κ. Παπούλια καθώς και οι
καταπιστευματικοί λογαριασμοί καταθέσεων, με
υπέρογκα ποσά μετρητών αλλά και χρυσού, από όλες
τις χώρες που έλαβαν μέρος.
Εναλλακτικά μπορείτε να δείτε ή/και να κατεβάσετε το πλήρες κείμενο
της έκθεσης από εδώ:
135370661-Complete-Puzzle-of-ASBLP-File-of-2007

Διεθνείς
θεσμοί
που
συμμετέχ
ουν σελ.
2

Ελληνικοί
λογαριασμ
οί σε
ελληνικές
τράπεζες
με
καταθέσεις
στο
Παγκόσμιο
Καταπίστε
υμα σελ. 55
& 56

Υπογραφή Καρόλου Παπούλια σελ. 101

Υπογραφή Γεωργίου Αλογοσκούφη σελ.95

Υπογραφή έλληνα πρεσβευτή Αδαμαντίου Βασιλάκη σελ.
107

Υπογραφή Κύπριου δικαστή Γεωργίου Πίκη σελ. 112

Eσωτερικό έγγραφο του
Υπουργείου Εσωτερικών
απευθυνόμενο στους
Καλλικρατικούς δήμους
με χαρακτηρισμό
Εξαιρετικά Επείγον
(27/9/13 Αρ.Πρωτ.:
38745), σύμφωνα με το
οποίο ερωτά τους
δήμους της χώρας εάν
έχουν υπογράψει
συμβάσεις με την EIE.N.D.

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΡΤ. ΣΩΡΡΑ 1,2 δις στην ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 30-5-2013

Δεν υπήρξε καμία δήλωση ή σχολιασμός εκ μέρους της Τραπέζης

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΑ – Η
ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΧΡΗΜΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΑ – Η
ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΧΡΗΜΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ

