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28η Οκτωβρίου Υπουργείο Παιδείας: Ξανά
στους άριστους η σημαία
Διευκρινιστική εγκύκλιο έστειλε
το υπουργείο Παιδείας σε όλα τα
δημόσια και ιδιωτικά δημοτικά
σχολεία της χώρας, καλώντας
τους διευθυντές να μην προβούν
σε επιλογή σημαιοφόρων με κλήρωση, καθώς
πρόκειται να αλλάξει η σχετική ρύθμιση και οι
σημαιοφόροι να ορίζονται με βάση την επίδοση
στα μαθήματα. Η εγκύκλιος στάλθηκε τώρα,
καθώς τις επόμενες μέρες επρόκειτο να γίνει η
κλήρωση για τους σημαιοφόρους οι οποίοι θα
λάβουν μέρος στην παρέλαση για την 28η
Οκτωβρίου. Το υπουργείο Παιδείας έχει ήδη
ανακοινώσει ότι θα αλλάξει τα κριτήρια για τους
σημαιοφόρους και η σχετική ρύθμιση θα ενταχθεί
άμεσα σε νομοσχέδιο που θα κατατεθεί στη
Βουλή μαζί με άλλες που αφορούν σε άλλα
εκπαιδευτικά θέματα. Παλαιότερα τη σημαία στις
παρελάσεις κρατούσαν οι αριστούχοι μαθητές. Το
2017, όμως, ο τότε υπουργός Παιδείας, Κώστας
Γαβρόγλου, άλλαξε τον τρόπο επιλογής σημαιοφόρων και παραστατών στα δημοτικά σχολεία,
καθιερώνοντας τη διεξαγωγή κλήρωσης.

Ηλεκτρονικές πληρωμές:
Στο 30% υποχρεωτικά
για όλους
Να καταπολεμήσει τη φοροδιαφυγή επιχειρεί το υπουργείο
Οικονομικών, δίνοντας ώθηση
στους καταναλωτές να χρησιμοποιούν το πλαστικό χρήμα. Είναι
χαρακτηριστικό ότι από το κείμενο του προϋπολογισμού προκύπτει για μισθωτούς και συνταξιούχους καθιερώνεται ενιαίο ποσοστό ελάχιστων
απαιτούμενων ηλεκτρονικών πληρωμών. Κι αυτό
γιατί, στόχος του υπουργείου, είναι να δοθεί σε
αυτούς αφορολόγητο όριο. Πιο συγκεκριμένα,
καθιερώνεται συντελεστής 30% του εισοδήματος
ως ελάχιστες δαπάνες με ηλεκτρονικό τρόπο για
μισθωτούς και συνταξιούχους. Στο προσχέδιο του
προϋπολογισμού αναφέρεται το εξής: «Για αυτό
τον σκοπό θεσμοθετείται αυξημένος συντελεστής
30% κατά τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος
δαπανών με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής. Η
προσπάθεια αντιμετώπισης της φοροδιαφυγής
δεν είναι άλλωστε υπόθεση αποκλειστικά και
μόνο του κράτους. Αφορά ολόκληρη την κοινωνία
και ιδίως τους φορολογούμενους πολίτες, η
κινητοποίηση των οποίων σε συνδυασμό με τη
μείωση των φορολογικών συντελεστών την οποία
ενσωματώνει ο προϋπολογισμός του 2020,
δημιουργεί το απαραίτητο πλαίσιο περιορισμού
της φοροδιαφυγής και εξασφάλισης πρόσθετου
δημοσιονομικού χώρου που θα χρησιμοποιηθεί
στα επόμενα έτη για τον περαιτέρω περιορισμό
των φορολογικών βαρών και την αύξηση των
κοινωνικών δαπανών».

Χατζηδάκης

Ερντογάν

Αστέρας

Τη στρατηγική επιλογή της κυβέρνησης για
αντιμετώπιση του φαινομένου των στρατηγικών κακοπληρωτών της ΔΕΗ, επεσήμανε
ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
Κωστής Χατζηδάκης.

«Επειτα από τη συνομιλία μου με τον Ντόναλντ
Τραμπ, η απόσυρση των αμερικανικών στρατευμάτων από τη ζώνη στα σύνορα με τη Συρία
έχει ξεκινήσει» επιβεβαίωσε ο Ρετζέπ Ταγίπ
Ερντογάν σε δηλώσεις του στον τουρκικό
Τύπο, κατά την αναχώρησή του για τη Σερβία.

Πέρα από τις αλλαγές προσώπων στη διοίκηση, που διαδέχονται η μία την άλλη τους
τελευταίους μήνες, οι πληροφορίες λένε ότι
στο παρασκήνιο «ψήνονται» και άλλου είδους
«ανατροπές» στον Aστέρα Bουλιαγμένης.

➞ σελ. 2

➞ σελ. 3

➞ σελ. 8

Πόσο θα κοστίσουν πέλετ και καυσόξυλα

Ακριβότερο φέτος
το πετρέλαιο θέρμανσης
Μ

ε άγριες διαθέσεις μπήκε ο
χειμώνας σε πολλές περιοχές της Βόρειας Ελλάδας
κάνοντας επιτακτική για νοικοκυριά
και επιχειρήσεις την ανάγκη για προμήθεια είτε πετρελαίου θέρμανσης
είτε καυσόξυλων και πέλετ, στα οποία
έχουν πλέον στραφεί οι περισσότεροι
καταναλωτές για λόγους οικονομίας.
Στη Δυτική Μακεδονία το θερμόμετρο τις τελευταίες μέρες δεν μπορεί να
ξεκολλήσει τα πρωινά από τους μηδέν
βαθμούς Κελσίου. Στη Φλώρινα και
την Πτολεμαΐδα, η θερμοκρασία το
πρωί της Δευτέρας κυμαινόταν στους
3-4 βαθμούς Κελσίου, με τον υδράργυρο να πέφτει ακόμα πιο χαμηλά στα
ορεινά χωριά και στις κωμοπόλεις της
Δυτικής Μακεδονίας. Αντίθετα, τα
ύψη τραβούν οι τιμές του πετρελαίου
θέρμανσης, ενώ σε υψηλά επίπεδα
διατηρούνται και οι τιμές του πέλετ
αλλά και των καυσόξυλων παρά τις
μεγάλες ποσότητες φθηνής ξυλείας
που έπεσαν φέτος στην αγορά.
Από 1,05 ευρώ το λίτρο και πάνω…
Η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης
θα αρχίσει στις 15 Οκτωβρίου, με την
τιμή του πάντως να μην κυμαίνεται σε
χαμηλά επίπεδα. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις πρατηριούχων, φέτος η τιμή
του θα φτάσει στο 1,05 ευρώ το λίτρο,
αλλά στην επαρχία οι καταναλωτές θα
χρειαστεί να το πληρώσουν μέχρι και

10 λεπτά ακριβότερο. Σύμφωνα με
τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρατηριούχων - Εμπόρων
Καυσίμων, Γιώργος Ασμάτογλου, η
τιμή του πετρελαίου θέρμανσης θα
είναι υψηλότερη κατά περίπου 8 λεπτά το λίτρο σε σχέση με πέρυσι. Ο κ.
Ασμάτογλου επεσήμανε σε δηλώσεις
του ότι η φορολογία στο πετρέλαιο
θέρμανσης είναι δυσβάσταχτη και τόνισε την ανάγκη να μειωθεί ο Ειδικός
Φόρος Κατανάλωσης ώστε αφενός τα
νοικοκυριά να μπορέσουν να καλύ-

ψουν τις ανάγκες τους και αφετέρου
να αυξηθούν (λόγω υψηλότερης ζήτησης) τα έσοδα του Δημοσίου.
Η υψηλή τιμή του πετρελαίου θέρμανσης είναι ο λόγος που οι καταναλωτές
έχουν στραφεί σε άλλες φθηνότερες
λύσεις θέρμανσης με κύριες το πέλετ
και τα καυσόξυλα. Το πέλετ, σύμφωνα
με παράγοντες της αγοράς, θα κυμανθεί φέτος περίπου στα 229 ευρώ
ως 240 ευρώ ο τόνος (0,229 ως 0,240
ευρώ το κιλό. Οι συσκευασίες των
15 κιλών πωλούνται στα ειδικά κα-

ταστήματα περίπου στα 4 ευρώ ως
4,79 ευρώ.
Στα περυσινά επίπεδα διατηρούνται
και οι τιμές στα καυσόξυλα. Οι τιμές
τους ανάλογα με το είδος της ξυλείας
και τον τρόπο παράδοσής τους, κυμαίνονται από 60 ως και 110 ευρώ το
κυβικό. Τα καυσόξυλα από οξυά ή δρυ
έχουν μεγαλύτερη θερμική απόδοση
από άλλες ξυλείες για αυτό και είναι
πιο ακριβά.
Η τιμή τους θεωρείται υψηλή, αφού
τους προηγούμενους μήνες έπεσαν
στην αγορά μεγάλες ποσότητες φθηνής ξυλείας κυρίως στην κεντρική
μακεδονία. Αιτία ήταν η ξύλευση μεγάλου μέρους του πάρκου – δάσους
του Σέιχ Σου αλλά και η καταστροφή
από το σφοδρό μπουρίνι στη Χαλκιδική που έριξε πολλά δέντρα. Είναι
χαρακτηριστικό πως περίπου 8.000
χωρικά καυσόξυλων συγκεντρώθηκαν
από την ολοκλήρωση της αναγκαστικής υλοτόμησης στο 90% της πευκόφυτης έκτασης 3.500 στρεμμάτων
του Σέιχ Σου, η οποία προσβλήθηκε
από το φλοιοφάγο έντομο «Tomicus
piniperda», σύμφωνα με τους υλοτόμους. Ένα χωρικό αντιστοιχεί σε περίπου 300 κιλά. Στη Χαλκιδική μετά το
σφοδρό μπουρίνι που χτύπησε μεγάλο
μέρος του νομού το περασμένο Καλοκαίρι χρειάστηκε να κοπούν περίπου
4.000 δέντρα!

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
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Επίδομα θέρμανσης:
Πότε ξεκινά
η διάθεσή του

Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΑΣ
ΕΙΝΑΙ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ

Στις 15 Οκτωβρίου αναμένεται να
ξεκινήσει η διάθεση του πετρελαίου
θέρμανσης, με το οικονομικό επιτελείο
της κυβέρνησης να εξετάζει αλλαγές
στο καθεστώς χορήγησης του επιδόματος θέρμανσης προς τους δικαιούχους.
Οι τελευταίες πληροφορίες και οι εκτιμήσεις στην αγορά μιλούν για πτώση
της τιμής του περί τα δέκα λεπτά σε
σχέση με την περυσινή χρονιά. Οπως
προαναφέρθηκε το υπουργείο Οικονομικών φέρεται να έχει ρίξει στο τραπέζι
δύο σενάρια για τη φετινή χειμερινή
περίοδο.
Ειδικότερα, τα σενάρια είναι τα εξής:
Το πρώτο σενάριο προβλέπει αύξηση
του βασικού επιδόματος κατά 20%,
από τα 0,16 στα 0,192 ευρώ ανά λίτρο
πετρελαίου.
Το άλλο σενάριο προβλέπει αύξηση του
βασικού ποσού κατά 25%, από τα 0,16
στα 0,20 ευρώ ανά λίτρο.
Την ίδια ώρα, πληροφορίες κάνουν λόγο
ότι το από το επιτελείο του υπουργείου
Οικονομικών μελετώνται αλλαγές και
στα γεωγραφικά κριτήρια αλλά και στη
διαδικασία χορήγησης του επιδόματος
θέρμανσης.
Σημειώνεται ότι το επίδομα θέρμανσης
καταβάλλεται ετησίως σε εκατοντάδες χιλιάδες νοικοκυριά με τη μορφή
επιδότησης της αγοράς συγκεκριμένης
ποσότητας βάσει γεωγραφικών, εισοδηματικών και περιουσιακών κριτηρίων.
Το ισχύον καθεστώς για το επίδομα
θέρμανσης προβλέπει ότι δικαιούχοι,
δυνητικά, είναι:
Αγαμοι φορολογούμενοι οι οποίοι κατά
το προηγούμενο έτος είχαν ετήσιο
συνολικό εισόδημα μέχρι 12.000 ευρώ
και κατείχαν την 1η Ιανουαρίου του τρέχοντος έτους αστική ακίνητη περιουσία
(κτίσματα και εντός σχεδίου πόλεως
οικόπεδα) συνολικής αντικειμενικής
αξίας μέχρι 130.000 ευρώ.
Εγγαμοι και συνάψαντες σύμφωνα
συμβίωσης φορολογούμενοι οι οποίοι
το προηγούμενο έτος είχαν ετήσιο
συνολικό οικογενειακό εισόδημα μέχρι
20.000 ευρώ και την 1η Ιανουαρίου
του τρέχοντος έτους κατείχαν αστική
ακίνητη περιουσία αντικειμενικής αξίας
μέχρι 250.000 ευρώ. Το εισοδηματικό
όριο των 20.000 ευρώ προσαυξάνεται
κατά 2.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο
τέκνο. Μονογονεϊκές οικογένειες που
κατά το προηγούμενο έτος είχαν ετήσιο
συνολικό εισόδημα μέχρι 22.000 ευρώ
και την 1η Ιανουαρίου του τρέχοντος
έτους κατείχαν αστική ακίνητη περιουσία αντικειμενικής αξίας μέχρι 250.000
ευρώ.
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Χατζηδάκης:

Διακοπή ρεύματος
σε 30.000 κακοπληρωτές

Τ

η στρατηγική επιλογή της κυβέρνησης για αντιμετώπιση του φαινομένου των
στρατηγικών κακοπληρωτών της ΔΕΗ, επεσήμανε ο υπουργός Περιβάλλοντος και
Ενέργειας, Κωστής Χατζηδάκης. Σύμφωνα με τον υπουργό, έχει δοθεί εντολή από
τη ΔΕΗ για 30.000 αποκοπές ρεύματος σε καταναλωτές που χρωστάνε, ενώ μπορούν να
πληρώσουν.
«Ξέρουμε ότι τα
μισά περίπου από
αυτά που μπορεί
να εισπράξει η
ΔΕΗ, τα χ ρωστάν 60.000 συμπολίτες μας που
φτωχούς δεν τους
λες», τόνισε.
«Θα μου πείτε,
αποκλείεται να
γίνει λάθος και να
κοπεί το ρεύμα σε
κάποιον που έχει
ανάγκη; Ευθέως
λέω δεν αποκλείω
και είμαστε εδώ
για να διορθώνουμε αμέσως το
πρόβλημα», διαβεβαίωσε ο κ. Χατζηδάκης.
Σχετικά με την ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ, ο υπουργός
Ενέργειας είπε ότι με τα σημερινά δεδομένα δεν μπορεί να
προχωρήσει, παρότι η κυβέρνηση επιθυμεί και έχει στόχος
την εύρεση στρατηγικού επενδυτή. Εξήγησε ότι ο λόγος
που δεν μπορεί να γίνει τώρα η ιδιωτικοποίηση είναι πως
η ΔΕΗ συνεχίζει να αντιμετωπίζει προβλήματα και δεν

E-mail: iho@otenet.gr

θα υπάρξει κάποιο
ενδιαφέρον.
Ο κ. Χατζηδάκης
πρόσθεσε ότι κάτι
που μπορεί να γίνει
άμεσα και θα είναι
και μια «ένεση»
στα ταμεία της
ΔΕΗ είναι η μερική ιδιωτικοποίηση του ΔΕΔΗΕ
που είναι το δίκτυο
διανομής της ΔΕΗ.
Αυτό το οποίοι
έχουμε κατορθώσει είναι η ΔΕΗ να
βγάλει τη μύτη της
έξω από το νερό και
από εδώ και πέρα
έχουμε ένα νόμο
που θα έρθει μέσα στον Οκτώβριο θέλω πιστεύω ο οποίος απελευθερώνει τη ΔΕΗ από δεσμά. Γιατί πάει με τον
αραμπά ενώ οι ανταγωνιστές της παίρνουν αποφάσεις με
ταχύτητα δευτερολέπτου».
Ο υπουργός είπε ότι τα πρόσφατα μέτρα της κυβέρνησης
για τη ΔΕΗ είχαν αποτέλεσμα «και στο χρηματιστήριο έχει
τριπλασιαστεί η τιμή της μετοχής της ΔΕΗ».

Νέες απεργίες στα μέσα
μεταφοράς την Τρίτη
και την Τετάρτη

Την Τρίτη 8 Οκτωβρίου η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σιδηροδρομικών (ΠΟΣ) έχει ανακοινώσει τρεις τρίωρες στάσεις, μεταξύ 5:00
π.μ. και 8:00 π.μ., 13:00 και 16:00, 21:00 με
24:00 – και αναμένεται να έχει αλλαγές σε
όλα τα δρομολόγια που έχουν επίσημη ώρα
αναχώρησης ή άφιξης κατά τη διάρκεια των
στάσεων εργασίας. Την επόμενη μέρα, την
Τετάρτη 9 Οκτωβρίου, έχει προγραμματιστεί
24ωρη απεργία. Να σημειωθεί πως τις ώρες
των στάσεων εργασίας, καθώς και την ημέρα
της 24ωρης απεργίας, το μετρό δεν θα κινείται
στο τμήμα Δουκ. Πλακεντίας – Αεροδρόμιο.
«Η ανεπίτρεπτη κωλυσιεργία που επιδεικνύει
η διοίκηση της ΕΕΣΣΤΥ και της ΤΡΑΙΝΟΣΕ
ως προς το ζήτημα της υπογραφής συλλογικής σύμβασης εργασίας, η οποία έχει λήξει
εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα, έχει ως
αποτέλεσμα οι εργαζόμενοι να μην καλύπτονται από συλλογική σύμβαση, και να τίθεται
σε κίνδυνο το εργασιακό τους μέλλον, ενόψει
μάλιστα και της συγχώνευσης της εταιρείας
που πρόσφατα εξαγγέλθηκε». Η συλλογική
σύμβαση εργασίας του ΟΣΕ που έχει ήδη
υπογραφεί από το Μάρτιο και βρίσκεται
'εγκλωβισμένη' στο Γενικό Λογιστήριο του
Κράτους, προκειμένου να τύχει της έγκρισης
της κυβέρνησης για ζητήματα που έχουν
συμφωνηθεί» δηλώνει σε ανακοίνωσή της η
Πανελλήνια Ομοσπονδία Σιδηροδρομικών,
και καταλήγει: «Αντιδρούμε στο νέο πολυνομοσχέδιο της κυβέρνησης, μέσω του οποίου
προωθούνται πρωτόγνωρες διαδικασίες, που
όχι μόνο καταπατούν τα εργασιακά μας δικαιώματα – όσα μας έχουν απομείνει – αλλά
προωθούνται και διαδικασίες ηλεκτρονικού
φακελώματος των συνδικάτων. Επίσης σε
απεργιακές κινητοποιήσεις προχωρά και η
Ομοσπονδία των τελωνειακών υπαλλήλων
από τις 7 έως και τις 18 Οκτωβρίου, απέχοντας
από κάθε διαδικασία τελωνισμού επιβατικών
και φορτηγών αυτοκινήτων.

Εφορία: Πόσο θα αυξηθούν οι αποδείξεις
που χρειάζονται για το αφορολόγητο

Παρέμειναν σταθεροί στην παγκόσμια
κατάταξη Τσιτσιπάς και Σάκκαρη

Εναλλακτικό «σενάριο» που προβλέπει πολύ μεγάλη αύξηση του ύψους των δαπανών
που θα πρέπει να πραγματοποιούν κάθε χρόνο οι μισθωτοί, οι συνταξιούχοι και οι
κατ’ επάγγελμα αγρότες, για αγορές αγαθών και παροχές υπηρεσιών, προκειμένου
να κατοχυρώνουν το αφορολόγητο όριο εισοδήματος των 8.636 ευρώ, μελετά να
εφαρμόσει το υπουργείο Οικονομικών από το 2020. Βάσει του νέου αυτού «σεναρίου», κάθε φορολογούμενος αυτών των κατηγοριών θα πρέπει να καλύπτει ποσοστό
30% επί του ετησίου εισοδήματός του με δαπάνες εξοφληθείσες είτε με ηλεκτρονικά
μέσα πληρωμής είτε με μετρητά, προκειμένου να διασφαλίζει το αφορολόγητο όριο
εισοδήματος. Το ποσοστό αυτό θα είναι ίδιο για όλα τα επίπεδα εισοδήματος. Το νέο
αυτό «σενάριο» προβλέπει επίσης ότι σε κάθε περίπτωση φορολογουμένου κατά την
οποία δεν καθίσταται δυνατή η κάλυψη του απαιτούμενου ποσού δαπανών, δηλαδή σε
κάθε περίπτωση κατά την οποία οι πραγματοποιηθείσες δαπάνες ανέρχονται συνολικά
σε ποσοστό χαμηλότερο του 30%, το «ακάλυπτο» ποσό θα φορολογείται με 26%.

Τις θέσεις τους στην παγκόσμια κατάταξη διατήρησαν και αυτήν την
εβδομάδα οι Στέφανος Τσιτσιπάς και Μαρία Σάκκαρη.
Ο Έλληνας τενίστας -παρά την ήττα του στον τελικό του Open της Κίνας
από τον Ντομινίκ Τιμ- παρέμεινε 7ος, έχοντας 3.630 βαθμούς. Στην πρώτη
τριάδα συνεχίζουν να βρίσκονται κατά σειρά οι Νόβακ Τζόκοβιτς, Ράφα
Ναδάλ και Ρότζερ Φέντερερ.
Από την πλευρά της, η Μαρία Σάκκαρη -έχουσα 1.741 βαθμούς- δεν μετακινήθηκε από την 30η θέση της WTA. Στην κορυφή της οποίας βρίσκεται
η Άσλεϊ Μπάρτι, με τις Καρολίνα Πλίσκοβα και Ναόμι Οσάκα να την
ακολουθούν.
Σε ό,τι αφορά τις Βαλεντίνη Γραμματικοπούλου και Δέσποινα Παπαμιχαήλ,
η πρώτη έπεσε δύο θέσεις (No 230) και η δεύτερη μία (Νο 261).
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Μητσοτάκης: Την Παρασκευή
τα ραντεβού με Τσίπρα,
Γεννηματά και Κουτσούμπα
Σε εξέλιξη βρίσκονται οι επικοινωνίες από το
γραφείο του Πρωθυπουργού με τους πολιτικούς
αρχηγούς, για τον προγραμματισμό επαφών.
Σε αυτό το παλαίσιο, έχουν ήδη έχουν κλειστεί
για την προσεχή Παρασκευή τα ραντεβού στο
γραφείο του πρωθυπουργού στη Βουλή με τους
Αλέξη Τσίπρα, Φώφη Γεννηματά και Δημήτρη
Κουτσούμπα.
Συνεχίζονται οι τηλεφωνικές επικοινωνίες, ενώ
αντικείμενο των συναντήσεων θα είναι η ψήφος
των εκτός επικράτειας Ελλήνων.
Αναβίωση του νόμου Σκανδαλίδη - Παυλόπουλου, με ένα λελογισμένο μπόνους 45 εδρών στο
πρώτο κόμμα, έτσι ώστε να προκύπτει κοινοβουλευτική αυτοδυναμία με ποσοστό 40%,
προβλέπει το κυβερνητικό σχέδιο για τον εκλογικό νόμο των βουλευτικών εκλογών το οποίο
αναμένεται να παρουσιάσει ο πρωθυπουργός
Κυριάκος Μητσοτάκης στους πολιτικούς αρχηγούς και να προωθήσει προς ψήφιση από τη
Βουλή μέχρι το τέλος του χρόνου.
Επιδίωξη του κυβερνητικού επιτελείου είναι
μέσα από την ανταλλαγή απόψεων σε επίπεδο κορυφής να βρεθεί κοινή συνισταμένη
στο τρίπτυχο των θεμάτων που αφορούν την
εκλογική διαδικασία και είναι η διευκόλυνση της
άσκησης του εκλογικού δικαιώματος από τους
ψηφοφόρους που διαμένουν εκτός Ελλάδος,
καθώς και οι αλλαγές στα εκλογικά συστήματα
της απλής αναλογικής τόσο στις βουλευτικές
όσο και στις αυτοδιοικητικές εκλογές.
Αν και η πρωθυπουργική πρόσκληση, η οποία
απευθύνεται στους Αλέξη Τσίπρα, Φώφη Γεννηματά, Δημήτρη Κουτσούμπα, Κυριάκο Βελόπουλο και Γιάνη Βαρουφάκη, αφορά καταρχήν
την «εθνική πρωτοβουλία» που, σύμφωνα με
συνεργάτες του, αναλαμβάνει ο κ. Μητσοτάκης
για να λύσει τον γόρδιο δεσμό με την άσκηση
του δικαιώματος ψήφου από τους Ελληνες του
εξωτερικού.
Τα ραντεβού του πρωθυπουργού με όλους
τους πολιτικούς αρχηγούς, την Παρασκευή,
αποτελούν το πρώτο βήμα στον κυβερνητικό
σχεδιασμό για την εμπέδωση της σταθερότητας με τη νομοθέτηση πάγιων κανόνων για τον
εκσυγχρονισμό του πολιτικού συστήματος σε
κεντρικό αλλά και περιφερειακό επίπεδο.
Προς αυτή την κατεύθυνση, το αμέσως προσεχές διάστημα θα αναληφθούν τρεις διαφορετικές νομοθετικές πρωτοβουλίες από την
κυβέρνηση:
Πρώτον, θα κατατεθεί εντός του Οκτωβρίου
νομοσχέδιο για τη διευκόλυνση των Ελλήνων
που διαμένουν στο εξωτερικό και είναι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους να
ψηφίζουν από τον τόπο όπου ζουν, εργάζονται
ή σπουδάζουν, όπως ορίζεται στο Σύνταγμα
ήδη από το 2001.
Δεύτερον, θα ακολουθήσει εντός του Νοεμβρίου νομοθετική ρύθμιση για το σύστημα των
βουλευτικών εκλογών προκειμένου να μην ισχύσει στην επόμενη αναμέτρηση το σύστημα της
απλής αναλογικής που ψήφισε η κυβέρνηση του
ΣΥΡΙΖΑ και το οποίο, όπως επιμένει η τωρινή
κυβερνητική ηγεσία, εμποδίζει τον σχηματισμό
ισχυρών κυβερνήσεων.
Τρίτον, θα ολοκληρωθεί ο κύκλος των εκλογικών νομοθετημάτων με πρωτοβουλία για την
αλλαγή στο σύστημα ανάδειξης των τοπικών
αρχόντων σε τρόπο ώστε όποιος εκλέγεται
δήμαρχος ή περιφερειάρχης να διαθέτει και
την πλειοψηφία των μελών στο δημοτικό και
περιφερειακό συμβούλιο.

Ερντογάν για τη Συρία:

Έχουμε πει
πως θα χτυπήσουμε
ξαφνικά μια νύχτα

3
Ο ΚΑΙΡΟΣ
ΣΗΜΕΡΑ
ΑΘΗΝΑ

15°C - 23°C

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

13°C - 20°C

ΠΑΤΡΑ

17°C - 23°C

ΗΡΑΚΛΕΙΟ

19°C - 26°C

ΛΑΡΙΣΑ

12°C - 18°C

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ

Υπέρταση:
Τα πιο δραστικά
βότανα
που ρυθμίζουν
την πίεση

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν με τον Τούρκο ΥΠΕΞ Μεβλούτ Τσαβούσογλου.

«Ε

πειτα από τη συνομιλία μου με τον Ντόναλντ Τραμπ, η απόσυρση των αμερικανικών στρατευμάτων από τη ζώνη στα σύνορα με τη Συρία έχει ξεκινήσει»
επιβεβαίωσε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν σε δηλώσεις του στον τουρκικό Τύπο,
κατά την αναχώρησή του για τη Σερβία, όπου έχει προγραμματίσει επίσκεψη.
«Η διαδικασία αποχώρησης των Αμερικανών έχει ξεκινήσει, σε συνέχεια όσων ανέφερε και η πλευρά του
προέδρου Τραμπ. Ωστόσο, αυτό δεν είναι κάτι νέο. Ο
πρόεδρος Τραμπ διέταξε την αποχώρηση των στρατευμάτων του αν και αυτό καθυστέρησε να γίνει. Παρά
την καθυστέρηση αυτή, οι εκπρόσωποι Αμρικανών και
Τούρκων βρίσκονταν σε διαρκείς διαπραγματεύσεις για
την περιοχή. Οι διαπραγματεύσεις θα συνεχιστούν με
την ίδια αποφασιστικότητα. Πάντα λέγαμε πως "μπορεί
να χτυπήσουμε ξαφνικά μια νύχτα" και συνεχίζουμε να
το λέμε με την ίδια αποφασιστικότητα» τόνισε για τις
εξελίξεις στο θέμα της Συρίας.
Ο Ερντογάν αναφέρθηκε, επίσης, και στο σχέδιο με τα
F-35, τονίζοντας: «Είναι μια διαδικασία που τράβηξε
χρονικά. Ελπίζω πως ο Τραμπ θα με καλέσει να μιλήσουμε και να καταλήξουμε σε μια απόφαση. Μέσα στο
πρώτο μισό του επόμενου μήνα, θα τον επισκεφτώ, εκτός
απροόπτου, στην Ουάσινγκτον. Το κύριος μέρος της
δουλειάς θα γίνει στην πρόσωπο με πρόσωπο επαφή

μας. Θέλουμε να καταλήξουμε με το θέμα των F-35 σε
αυτή την επαφή. Δεν έχουμε διακόψει τις πληρωμές
μας, έχουμε ήδη καταθέσει 1,4 δισ. δολάρια και θα τακτοποιήσουμε αυτό το ζήτημα».
σύνορά μας με τη Συρία
«Η Τουρκία είναι αποφασισμένη να καθαρίσει τα σύνορά
της με τη Συρία από τους μαχητές και να εγγυηθεί την
ασφάλεια της χώρας αυτής», δήλωσε χθες ο Τούρκος
υπουργός Εξωτερικών Μεβλούτ Τσαβούσογλου, μετά
την ανακοίνωση του Λευκού Οίκου ότι η Άγκυρα θα
εξαπολύσει σύντομα επίθεση στη βόρεια Συρία.
«Από την έναρξη της κρίσης στην Συρία, υποστηρίζαμε
την εδαφική ακεραιότητα της Συρίας και θα συνεχίσουμε
να το κάνουμε και στο εξής. Είμαστε αποφασισμένοι να
προστατεύσουμε τη δική μας (...) ασφάλεια καθαρίζοντας
την περιοχή αυτή από τους τρομοκράτες», σημείωσε
ο Τσαβούσογλου . «Θα συμβάλουμε στην ειρήνη και
την σταθερότητα στη Συρία», πρόσθεσε σε μήνυμά του
στο Twitter.

Τα πλέον δραστικά βότανα για
την καταπολέμηση της υπέρτασης είναι από τα πιο δημοφιλή
και αγαπημένα της ελληνική γης
σύμφωνα με νέα έρευνα. Ποια
είναι αυτά;
Οι ερευνητές από το Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια μελέτησαν
τη σχετική βιβλιογραφία για τα
φυτά που ιστορικά χρησιμοποιούνται για την αντιμετώπιση της
υπέρτασης και κατέληξαν στα
πλέον δραστικά αντιυπερτασικά
φυτά σε δημοσίευσή τους στο
Proceedings of the National
Academy of Sciences.
Οι ερευνητές πήραν φυτικά
εκχυλίσματα από μια πλειάδα
διαφορετικών φυτών όπως η λεβάντα, ο βασιλικός, το θυμάρι,
η μαντζουράνα, το τζίντζερ και
το χαμομήλι.
Υπό την εποπτεία του καθηγητή Geoff Abbott αναγνώρισαν
ένα βιοδραστικό συστατικό που
ήταν κοινό σε όλα τα εκχυλίσματα. Αυτό το συστατικό σύμφωνα με τους ερευνητές μάλλον
εξηγεί την ήπια αντιυπερτασική δράση που έχουν ορισμένα
βότανα.
Συγκεκριμένα βρήκαν ότι αυτά
τα βότανα ενεργοποιούν ένα συγκεκριμένο δίαυλο καλίου τον
KCNQ5. Αυτός ο δίαυλος καλίου μαζί με άλλους εντοπίζεται
στους λείους μύες που επενδύουν το εσωτερικό τοίχωμα των
αγγείων.
Όταν οι λείοι μύες συσπώνται
η πίεση του αίματος αυξάνεται.
Όταν χαλαρώνουν η πίεση του
αίματος πέφτει. Η ενεργοποίηση
του KCNQ5 οδηγεί στην χαλάρωση αυτών των μυών.
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Το λιμάνι
του Μπουργκάς κάνει
άνοιγμα στην Ελλάδα
Εχοντας αφήσει τη Σόφια πίσω μας
πριν από τέσσερις σχεδόν ώρες
φτάσαμε οδικώς στο Μπουργκάς. Εκεί
δεσπόζει το 6ο μεγαλύτερο λιμάνι της
Μαύρης Θάλασσας όσον αφορά τη
διακίνηση εμπορευματοκιβωτίων, σε
μια περίοδο όπου η Βουλγαρία θέλει
να μεγαλώσει την εμπορική και επιχειρηματική της εξωστρέφεια.
Είναι η πόλη που έχει συνδεθεί
τους προηγούμενους αιώνες με το
ελληνικό στοιχείο το οποίο ανθούσε
και προόδευε. Ελληνες εφοπλιστές
έχουν ρίζες στην ευρύτερη περιοχή
των ακτών της Μαύρης Θάλασσας,
μεταξύ των οποίων οι οικογένειες
Λασκαρίδη, με καταγωγή από τη
Μεσημβρία, και Δράγνη.
Το λιμάνι, από το 2011 πέρασε για
47 χρόνια σε ιδιωτική διαχείριση και
λειτουργία, και πιο συγκεκριμένα στον
επιχειρηματικό όμιλο των αδελφών
Κίριλ και Γκεόργκι Ντομουσίεφ. Η
απόδοσή του εκτοξεύτηκε, φτάνοντας
τα 155,8 εκατ. ευρώ ετήσιο τζίρο,
όντας πλέον το μεγαλύτερο ιδιωτικό
λιμάνι της Βουλγαρίας. Κάτω από την
ομπρέλα του ομίλου, που ιδρύθηκε
το 1990 στη Σόφια, λειτουργούν 124
εταιρείες σε 28 χώρες, μεταξύ των
οποίων φαρμακευτικές, real estate
και ναυτιλίας, οι οποίες το 2018 είχαν
συνολικό ετήσιο τζίρο 822,3 εκατ.
ευρώ. Το προσωπικό που απασχολεί ο
όμιλος φτάνει τα 7.500 άτομα.
Στις εταιρείες του ομίλου συμπεριλαμβάνεται ναυτιλιακή Navigation
Maritime Bulgare, η οποία ήταν
κρατική προτού την εξαγοράσουν,
έχει στόλο 45 φορτηγών πλοίων, τα
περισσότερα εκ των οποίων νεότευκτα, ενώ ο τζίρος της έφτασε πέρυσι
τα 161,6 εκατ. ευρώ.
Πηγαίνοντας προς το κεντρικό κτίριο
όπου στεγάζονται τα γραφεία, στρέψαμε τα βλέμμα στους προβλήτες.
Αντικρίσαμε και σε αυτό το λιμάνι τη
γαλανόλευκη να κυματίζει. Αυτή τη
φορά στον ιστό του φορτηγού πλοίου
«Μάγδα Π», ναυπηγήσεως 2010, της
εταιρείας Common Progress των
κυρίων Μιχάλη και Βαγγέλη Πατέρα
και του κ. Αναστάσιου Παπαγιαννόπουλου, τέως προέδρου της BIMCO.
«Πρόκειται για διαμετακομιστικό
λιμάνι το οποίο προσαρμόζεται στα
θέλω του κάθε πελάτη του», ήταν
τα πρώτα λόγια του διευθύνοντος
συμβούλου του ομίλου BMF Port of
Burgas Μπόρις Μπάλεφ: «Είναι η
πύλη για την Κεντρική και Ανατολική
Ευρώπη, ενώ συνδέει την Ευρώπη με
τις καυκάσιες χώρες και την Ασία».
Ο όμιλος έχει στρατηγική συνεργασία
με τη Chevron, που δραστηριοποιείται στο Καζακστάν με γεωτρήσεις.
«Φέρνουν τον εξοπλισμό για τα
τεράστια γεωτρύπανα και ό,τι άλλο
χρειάζεται από την Ιαπωνία και τη Νότιο Κορέα και τα μεταφορτώνουμε σε
ποταμόπλοια, τα οποία στη συνέχεια
πάνε στο Καζακστάν. Για παράδειγμα,
μια γεννήτρια τη φέρνουν σε τέσσερα
κομμάτια.

Πόθεν έσχες:

Στις 31 Οκτωβρίου
εκπνέει η προθεσμία

Δ

ηλώσεις Πόθεν Έσχες μέχρι και τις 31 Οκτωβρίου 2019! Αυτή είναι η καταλήκτική
ημερομηνία που έχουν οι υπόχρεοι για την υποβολή Πόθεν Έσχες.

Η διαδικασία που έχει ξεκινήσει από την 31η Ιουλίου 2019,
ηλεκτρονικά στο www.pothen.gr, συνεχίζεται υπό την
επίβλεψη της νέας ανεξάρτητης αρχής, στην οποία υποβάλλονται και ελέγχονται οι δηλώσεις, καθώς αποτελεί
καθολικό διάδοχο του κατηργημένου Γραφείου του Γενικού
Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης.
Υπενθυμίζεται ότι από την 1η Νοεμβρίου 2019 η εκπλήρωση
της υποχρέωσης υποβολής δήλωσης, θα επιτρέπεται μόνο
μετά την πληρωμή ηλεκτρονικού παραβόλου, ενώ η μη
εκπλήρωση της υποχρέωσης μέχρι και την 30η Δεκεμβρίου
2019, επιφέρει και ποινικές κυρώσεις.
Με την εμπρόθεσμη οριστικοποίηση της δήλωσής τους
έως την 31η Οκτωβρίου 2019, οι υπόχρεοι αποφεύγουν

το παράβολο και εξασφαλίζουν δικαίωμα τροποποίησης
αυτής, εφόσον το επιθυμούν, μέχρι και την 30η Νοεμβρίου
2019 καθώς από την 1η Δεκεμβρίου δεν θα είναι εφικτή
καμία τροποποίηση υποβληθείσας δήλωσης.
Αναλυτικές οδηγίες και χρήσιμα αρχεία βρίσκονται στην
αρχική σελίδα υποβολής δηλώσεων, ενώ για τυχόν πρόσθετα
ερωτήματα και διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν
να καλούν κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στο Κέντρο
Εξυπηρέτησης Υπόχρεων ΠΟΘΕΝ (ΚΕΥ-ΠΟΘΕΝ) στον
τηλεφωνικό αριθμό 210-4802100, ή και να αποστείλουν
το ερώτημά τους μέσω της ενότητας «Χρειάζεστε κάποια
βοήθεια;», αφού συνδεθούν με τους κωδικούς τους, στο
www.pothen.gr.

Παρεμπόριο: Αυξήθηκαν 52% οι παραβάσεις
Κατασχέσεις και καταστροφή «μαϊμού» προϊόντων
Το Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων και η Γενική Γραμματεία Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή ανακοινώνουν
την εβδομαδιαία επιχειρησιακή δραστηριότητα των μηχανισμών ελέγχου για την αντιμετώπιση του Παραεμπορίου.
Σημειώνεται ότι:
-Οι έλεγχοι εντατικοποιούνται καθώς για το χρονικό διάστημα από 16.09.2019 έως 05.10.2019 πραγματοποιήθηκαν
συνολικά 800, δηλαδή αυξημένοι κατά 35% σε σύγκριση με το χρονικό διάστημα από 26.08.2018 έως 15.09.2019.
-Οι παραβάσεις αυξήθηκαν κατά 52% το αντίστοιχο χρονικό διάστημα.
-Οι επιχειρήσεις ελέγχου πραγματοποιήθηκαν σε συνεργασία με την Ελληνική Αστυνομία και την συνδρομή των
τοπικών δημοτικών και περιφερειακών αρχών σε Αττική, Θεσσαλονίκη και Φλώρινα.
-Κατασχέθηκαν και καταστράφηκαν εκατοντάδες τεμάχια ειδών παραεμπορίου (κυρίως απομιμητικά είδη) τα οποία
θα διακινούνταν παράνομα στην αγορά και επιβλήθηκαν πρόστιμα σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
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Προϋπολογισμός 2020:
Αναπτυξιακά
και κοινωνικά μέτρα
€1,2 δισ.

Κατατέθηκε προς συζήτηση στη Διαρκή Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής
το ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ_ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2020, έτος που σηματοδοτεί μια
ριζική στροφή της οικονομικής πολιτικής από
την υπερφορολόγηση και την αποεπένδυση,
προς την ανάπτυξη, την απασχόληση και την
αύξηση των διαθέσιμων εισοδημάτων όλων
των πολιτών.
Το προσχέδιο προϋπολογισμού του 2020
προβλέπει πρωτογενές πλεόνασμα ύψους
3,56% του ΑΕΠ (7,026 δισ. ευρώ) την προσεχή
χρονιά, συμπεριλαμβάνοντας ολόκληρο το
πακέτο αναπτυξιακών και κοινωνικών μέτρων
ύψους 1,2 δισ. ευρώ το οποίο ανακοίνωσε ο
πρωθυπουργός στη ΔΕΘ.
Το δημοσιονομικό κόστος των φοροελαφρύνσεων και των λοιπών κοινωνικών μέτρων
καλύπτεται, σύμφωνα με τις προβλέψεις
του προσχεδίου, με την επιστράτευση δημοσιονομικών ισοδύναμων μέτρων, ύψους 1,231
δισ. ευρώ. Για φέτος εκτιμάται ότι η χρονιά
θα κλείσει με πρωτογενές πλεόνασμα ύψους
3,68% του ΑΕΠ (6,996 δισ. ευρώ).
Οι φοροελαφρύνσεις και τα υπόλοιπα μέτρα
της Θεσσαλονίκης εκτιμάται ότι θα έχουν θετική επίδραση στην ανάπτυξη. Το προσχέδιο
προβλέπει επίσης παρεμβάσεις βελτίωσης
του δημοσιονομικού αποτελέσματος, οι οποίες θα αποφέρουν συνολικά 1,231 δισ. ευρώ
επιπλέον σε σχέση με το σενάριο βάσης του
προϋπολογισμού, υπερκαλύπτοντας έτσι
το δημοσιονομικό κόστος από το πακέτο
μέτρων της Θεσσαλονίκης και οδηγώντας σε
πρωτογενές πλεόνασμα 3,56% του ΑΕΠ την
προσεχή χρονιά. Οι παρεμβάσεις αυτές είναι:
– Η αναπροσαρμογή των οροφών δαπανών
στον τακτικό προϋπολογισμό, που οδηγεί σε
εξοικονόμηση 500 εκατ. ευρώ.
– Η αναδιάρθρωση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων με ενίσχυση του συγχρηματοδοτούμενου σκέλους, από την οποία
προκύπτουν 170 εκατ. ευρώ.
– Η επισκόπηση δαπανών και εσόδων φορέων Γενικής Κυβέρνησης, που αποφέρει
συνολικά 214 εκατ. ευρώ.
– Η βελτίωση της αποτελεσματικότητας των
φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, από την
οποία εξοικονομούνται 123 εκατ. ευρώ.
– Η καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και η
διεύρυνση της φορολογικής βάσης με μέτρα
προώθησης των ηλεκτρονικών συναλλαγών,
τα οποία θα έχουν δημοσιονομικό όφελος
ύψους 642 εκατ. ευρώ.
– Η διεύρυνση της φορολογικής βάσης και
η αύξηση της εισπραξιμότητας των εσόδων
από την ακίνητη περιουσία με αύξηση εσόδων
και νέες μορφές ελέγχου Airbnb (όφελος
60 εκατ. ευρώ) και με εξορθολογισμό του
συστήματος προσδιορισμού αξιών ακινήτων
(όφελος 142 εκατ. ευρώ).
– Η επιτάχυνση επίλυσης φορολογικών
διαφορών που εκκρεμούν στα διοικητικά
δικαστήρια, με όφελος 50 εκατ. ευρώ).
Με τις παραπάνω πρωτοβουλίες η κυβέρνηση θεωρεί ότι δεν υπάρχει δημοσιονομικό
κενό για το 2020. Χωρίς τις προτιθέμενες
παρεμβάσεις θα προέκυπτε, σύμφωνα με
το προσχέδιο, πρωτογενές πλεόνασμα 3,35%
του ΑΕΠ την προσεχή χρονιά, δηλαδή θα
υπήρχε δημοσιονομικό κενό 0,15% του ΑΕΠ.

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
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11 προσλήψεις στο ΚΕΘΕΑ
για την Ανατολική
Μακεδονία και Θράκη
02/10/2019 A+ A- Η Πρόσκληση αφορά την
εγκεκριμένη πράξη με τίτλο Πολυδύναμο
Κέντρο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, με
έδρα την Αλεξανδρούπολη με Κωδικό ΟΠΣ
5033048 (Αρ. Απόφασης : 4947/24.12.2018,
ΑΔΑ : ΩΓΜ67ΛΒ-ΛΚΧ) και την εγκεκριμένη
πράξη με τίτλο Κινητή Μονάδα Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, με
έδρα την Αλεξανδρούπολη με Κωδικό ΟΠΣ
5033052 (Αρ. Απόφασης : 4948/24.12.2018,
ΑΔΑ : ΩΤΛΙ7ΛΒ-ΤΧΘ), οι οποίες εντάσσονται στον Άξονα Προτεραιότητας
Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή
- ΕΚΤ του Επιχειρησιακού Προγράμματος
Ανατολική Μακεδονία Θράκη 2014-2020
και συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ). Οι αποφάσεις
ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης για την
υλοποίηση των παραπάνω πράξεων είναι η
Απόφαση 2020/11.7.2019 (ΑΔΑ:ΨΜΕ7ΟΡ9ΥΩ9Ψ/11.7.2019) και η Απόφαση 2027/15.7.2019
(ΑΔΑ:Ω6Ω6ΟΡ9Υ-ΛΨ3/15.7.2019). Το
Πολυδύναμο Κέντρο (Π.Κ.) Περιφέρειας
Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης με έδρα
την Αλεξανδρούπολη έχει ως στόχο να
παρέχει υπηρεσίες πρωτοβάθμιας υποστήριξης και βραχείας παρέμβασης σε άτομα
που κάνουν προβληματική χρήση αλκοόλ,
σε άτομα που εμφανίζουν εξαρτητικές συμπεριφορές σε σχέση με τη χρήση τυχερών
παιχνιδιών και σε άτομα που αντιμετωπίζουν
προβλήματα σχετικά με διπλές διαγνώσεις.
ΠΕ ΨΥΧΙΑΤΡΟΣ Αλεξανδρούπολη 1 ΨΥΧΤΚΙΒ ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ Αλεξανδρούπολη 1
ΨΥΧΑ-ΚΙΒ ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ Ορεστιάδα 1
ΨΥΧΟ-ΚΙΒ ΠΕ/ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ Αλεξανδρούπολη 1 ΚΛΑ-ΚΙΒ ΠΕ/ΤΕ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ Ορεστιάδα 1
ΚΛΟ-ΚΙΒ ΔΕ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Αλεξανδρούπολη 1 ΓΡΑΜ-ΚΙΒ Η Κινητή Μονάδα (Κ.Μ.)
Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας
Θράκης έχει ως στόχο να παρέχει υπηρεσίες πρωτοβάθμιας υποστήριξης και βραχείας
παρέμβασης σε άτομα που κάνουν χρήση
εξαρτησιογόνων ουσιών (παράνομων ή
νόμιμων) ή εμφανίζουν άλλου τύπου εξαρτητικές συμπεριφορές και δεν έχουν εύκολη
πρόσβαση σε υπηρεσίες. ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ
Ξάνθη 1 ΨΥΧΚΜ1-ΚΙΒ ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ
Καβάλα 1 ΨΥΧΚΜ2-ΚΙΒ ΠΕ/ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ Ξάνθη 1 ΚΛΚΜ1-ΚΙΒ ΠΕ/
ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ Καβάλα
1 ΚΛΚΜ2-ΚΙΒ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ/ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ Καβάλα 1 ΔΙΛΟ-ΚΙΒ Σε εκτέλεση των
παραπάνω πράξεων ζητεί προσωπικό το
οποίο θα παρέχει υπηρεσίες με σύμβαση
εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου
ορισμένου χρόνου, διάρκειας ενός (1) έτους,
με δυνατότητα ανανέωσης, η οποία όμως
θα τελεί σε συνάρτηση με την ισχύ της
σύμβασης των προαναφερόμενων πράξεων.
Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν
και να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής
στο ΚΕΘΕΑ, ακολουθώντας τις οδηγίες
που περιλαμβάνονται στην Πρόσκληση. Η
προθεσμία υποβολής του φακέλου λήγει
στις 16 Οκτωβρίου 2019, ημέρα Τετάρτη. Το
εμπρόθεσμο της ταχυδρομικής αποστολής
της κρίνεται με βάση την ημερομηνία της
ταχυδρομικής σήμανσης. Οι υποψήφιοι
για γενικές διευκρινίσεις σχετικά με την
Πρόσκληση, μπορούν να απευθύνονται στο
Τμήμα Ανάπτυξης και Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού τηλεφωνικά (210 9241993-6,
εσωτ. 272 ή 267) εργάσιμες ημέρες και ώρες,
από 10:00 μέχρι 13:00.

10 προσλήψεις
προσωπικού εστίασης
στο ΓΝ Κιλκίς

Τ

ο υπουργείο υγείας ανακοίνωσε την πρόσληψη μεσω προκηρυξης του ΑΣΕΠ,
με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δέκα (10)
ατόμων για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών περιστάσεων για
τις ανάγκες εστίασης του Γενικού Νοσοκομείου Κιλκίς, που εδρεύει στο Κιλκίς του
Νομού Κιλκίς.

201 Γ.Ν. Κιλκίς Οργανική Μονάδα Κιλκίς Δήμος
Κιλκίς (Ν. Κιλκίς)
*ΔΕ Μαγείρων
Από την υπογραφή της σύμβασης
(πριν τις 31-122019) και έως 12
μήνες (πλήρης
απασχόλησηκυκλικό ωράριο) .2
202 Γ.Ν. Κιλκίς Οργανική Μονάδα Κιλκίς Δήμος
Κιλκίς (Ν. Κιλκίς)
* ΥΕ Βοηθός Μαγείρων Από την
υπογραφή της σύμβασης (πριν τις 31-12-2019) και έως
12 μήνες (πλήρης απασχόληση κυκλικό ωράριο) 1 203
Γ.Ν. Κιλκίς - Οργανική Μονάδα Κιλκίς Δήμος Κιλκίς
(Ν. Κιλκίς) * ΥΕ Τραπεζοκόμων Από την υπογραφή
της σύμβασης (πριν τις 31-12-2019) και έως 12 μήνες
(τετράωρη απασχόληση 4 204 Γ.Ν. Κιλκίς - Οργανική
Μονάδα Κιλκίς Δήμος Κιλκίς (Ν. Κιλκίς) * ΥΕ Τραπεζοκόμων Από την υπογραφή της σύμβασης (πριν τις 3112-2019) και έως 12 μήνες (πλήρης απασχόληση κυκλικό
ωράριο) 1 205 Γ.Ν. Κιλκίς - Οργανική Μονάδα Κιλκίς
Δήμος Κιλκίς (Ν. Κιλκίς) * ΥΕ Λαντζέρηδων Από την
υπογραφή της σύμβασης (πριν τις 31-12-2019) και έως
12 μήνες (τετράωρη απασχόληση κυκλικό ωράριο) 2 Οι
υποψήφιοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ
ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β), των λοιπών ιδιοτήτων
τους και της εμπειρίας τους οφείλουν να προσκομίσουν
όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά από την παρούσα
ανακοίνωση και το Παράρτημα Ανακοινώσεων Συμ-

βάσεων Εργασίας
Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ) με σήμανση έκδοσης
31/03/2017 ‘‘για
την αντιμετώπιση απρόβλεπτων
και επειγουσών
περιστάσεων για
ανάγκες καθαριότητας ή εστίασης
ή σίτισης ή φύλαξης (άρθρα: 21
του Ν. 2190/1994,
όπως ισχύει, 63
του Ν. 4430/2016
και 107 του Ν.
4461/2017)’’ σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ενότητα ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ
ΤΙΤΛΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ
του Κεφαλαίου ΙΙ του ανωτέρω Παραρτήματος. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με
κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.7 και να την υποβάλουν,
είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από
αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την
υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε
ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία
της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Γενικό
Νοσοκομείο Κιλκίς, Νοσοκομείου 1, Τ.Κ.:61100, Κιλκίς, Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού, (τηλ.
επικοινωνίας: 2341351630 ).
Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση
την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο
οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην
αίτηση των υποψηφίων.

3 προσλήψεις ΠΕ και ΤΕ Πληροφορικής στον ΕΛΓΑ
Ο ΕΛΓΑ ανακοίνωσε την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά
τριών (3) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Κεντρικής Διοίκησης του Οργανισμού
Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.), που εδρεύει στην Αθήνα, και συγκεκριμένα του εξής, ανά
υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων 101 ΕΛΓΑ Κεντρική Διοίκηση Αθήνα
Ν. Αττικής ΠΕ Πληροφορικής (Software) 8 μήνες 1 102 ΕΛΓΑ Κεντρική Διοίκηση Αθήνα Ν. Αττικής ΤΕ
Πληροφορικής (Hardware) 8 μήνες 1 103 ΕΛΓΑ Κεντρική Διοίκηση Αθήνα Ν. Αττικής ΤΕ Πληροφορικής
(Software) 8 μήνες 1 Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ
ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον
η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη
επιστολή, στην ακόλουθη διεύθυνση: ΕΛ.Γ.Α. - Κεντρική Διοίκηση, Μεσογείων 45, T.Θ. 14103 - Τ.Κ. 115 10
- ΑΘΗΝΑ, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Προσωπικού, υπόψιν κας Ν. Χασιώτη και κ. Αγγελούση (τηλ. επικοινωνίας: 210 - 7490476, 506). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των
αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή
του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων. Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση
και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΠΕ ή ΤΕ). Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών
προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων
των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.

5
14 προσλήψεις στο Ωδείο
του Δήμου Χαλκηδόνος
03/10/2019 A+ A- Ο Δήμος Χαλκηδόνος
ανακοίνωσε την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
με αντίτιμο, συνολικά δεκατεσσάρων (14)
ατόμων καλλιτεχνικού μουσικού προσωπικού
για την κάλυψη αναγκών του Δημοτικού
Ωδείου του Δήμου Χαλκηδόνος κατά τη διδακτική περίοδο 2019-2020, που εδρεύει στα
Κουφάλια και συγκεκριμένα ανά υπηρεσία,
έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης,
αριθμού ατόμων. 1 Δήμος Χαλκηδόνος Νομού
Θεσσαλονίκης Κουφάλια ΤΕ Καλλιτεχνικός
Διευθυντής - Μουσικός Έως 9 μήνες 1 2
Δήμος Χαλκηδόνος Νομού Θεσσαλονίκης
Κουφάλια ΤΕ Δάσκαλος Πιάνου - Πληκτροφόρων Οργάνων Έως 9 μήνες 2 3 Δήμος
Χαλκηδόνος Νομού Θεσσαλονίκης Κουφάλια ΤΕ Δάσκαλος Κιθάρας Έως 9 μήνες 2 4
Δήμος Χαλκηδόνος Νομού Θεσσαλονίκης
Κουφάλια ΤΕ Δάσκαλος Βιολιού - Εγχόρδων
Έως 9 μήνες 1 5 Δήμος Χαλκηδόνος Νομού
Θεσσαλονίκης Κουφάλια ΤΕ Δάσκαλος
Θεωρητικών και Ανώτερων Θεωρητικών
Μαθημάτων Έως 9 μήνες 1 6 Δήμος Χαλκηδόνος Νομού Θεσσαλονίκης Κουφάλια
ΤΕ Δάσκαλος Πνευστών Οργάνων Έως 9
μήνες 1 7 Δήμος Χαλκηδόνος Νομού Θεσσαλονίκης Κουφάλια ΤΕ Μαέστρος Παιδικής
Χορωδίας Έως 9 μήνες 1 8 Δήμος Χαλκηδόνος Νομού Θεσσαλονίκης Κουφάλια ΔΕ
Δάσκαλος Ακορντεόν Έως 9 μήνες 1 9 Δήμος
Χαλκηδόνος Νομού Θεσσαλονίκης Κουφάλια ΔΕ Δάσκαλος Μουσικής Προπαιδείας
Έως 9 μήνες 1 10 Δήμος Χαλκηδόνος Νομού Θεσσαλονίκης Κουφάλια ΔΕ Δάσκαλος
Μπουζουκιού Έως 9 μήνες 1 11 Δήμος Χαλκηδόνος Νομού Θεσσαλονίκης Κουφάλια ΔΕ
Δάσκαλος Κρουστών οργάνων Έως 9 μήνες 1
12 Δήμος Χαλκηδόνος Νομού Θεσσαλονίκης
Κουφάλια ΔΕ Δάσκαλος Φωνητικής Έως 9
μήνες 1 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ Οι ενδιαφερόμενοι
καλούνται να υποβάλουν την αίτηση με τα
δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με
άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο,
εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε
ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στο
Γραφείο Προσωπικού στην έδρα του Δήμου
Χαλκηδόνος, Εθνικής Αντίστασης 36, Τ.Κ
57100, Κουφάλια, καθημερινά τις εργάσιμες ημέρες Δευτέρα - Παρασκευή και ώρες
από 09:00 έως 14:00. Υπεύθυνοι: α) Δελιάκη
Σταυρούλα τηλ. 2391330152 και β) Ιωσηφίδης
Αντώνιος Τηλ. 2391330174. Σε περίπτωση
αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το
εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση
την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του
επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι
δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα
της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε
τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο
κατάστημα της υπηρεσίας μας και στο χώρο
ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος,
εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. Η
ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση
ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν
αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια
αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη
ημέρα. Δηλαδή η προθεσμία υποβολής των
αιτήσεων ορίζεται από 04-10-2019 έως και
14-10-2019.
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ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
«ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ» ΤΗΣ ΕΤΑΔ ΑΕ
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΕΤΑΔ ΑΕ)
προκηρύσσει ανοιχτό τακτικό διαγωνισμό με σκοπό την επιλογή
αναδόχου για την Παροχή Φύλαξης της Ολυμπιακής
Εγκατάστασης «Ολυμπιακό Κέντρο Άνω Λιοσίων» της ΕΤΑΔ Α.Ε.,
σύμφωνα με τον ισχύοντα Κανονισμό της ΕΤΑΔ ΑΕ. Ο ανωτέρω
κανονισμός ευρίσκεται αναρτημένος στην ιστοσελίδα της
Εταιρείας. (www.etad.gr - Προφίλ εταιρείας).
Η ΕΤΑΔ ΑΕ απευθύνεται σε φυσικά και νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή ενώσεις προσώπων που υποβάλλουν κοινή προσφορά καθώς και κοινοπραξίες της ημεδαπής ή της αλλοδαπής,
που έχουν την ικανότητα και την επαρκή εμπειρία να ανταποκριθούν στις ζητούμενες υπηρεσίες. Οι συμμετέχοντες στον παρόντα
Διαγωνισμό οφείλουν να διαθέτουν τις εκ του νόμου απαιτούμενες
προϋποθέσεις, τις χρηματοοικονομικές δυνατότητες, καθώς και τις
τεχνικές και επαγγελματικές ικανότητες για την εκτέλεση της υπό
ανάθεση σύμβασης παροχής υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης και
θα πρέπει να πληρούν τα κριτήρια επιλογής όπως αυτά αναλυτικά
αναφέρονται στα άρθρα 17 και 18 της Διακήρυξης η οποία είναι
αναρτημένη στην ιστοσελίδα http://www.etad.gr.
Σε περίπτωση στήριξης συμμετεχόντων σε δυνατότητες άλλων
φορέων (δάνεια εμπειρία) για την πλήρωση των κριτηρίων των
άρθρων 17 και 18 της Διακήρυξης δεν θα γίνει δεκτή η μερική ή
πολλαπλή επίκληση των δυνατοτήτων των τρίτων ή η σώρευση των
δυνατοτήτων περισσότερων φορέων για την πλήρωση των ελαχίστων απαιτήσεων ικανότητας.
Η χρονική διάρκεια της σύμβασης ορίζεται για διάστημα ενός (1)
έτους, ήτοι ενδεικτικά για χρονικό διάστημα από 21.11.2019 έως
20.11.2020. Η σύμβαση δύναται να διακοπεί αζημίως για την
ΕΤΑΔ ΑΕ κατόπιν προηγούμενης έγγραφης ειδοποίησης δεκαπέντε
(15) ημερών στον Ανάδοχο.
Συνολικός Προϋπολογισμός: Διακόσιες τέσσερις χιλιάδες ευρώ
(€204.000,00) πλέον ΦΠΑ. Στο ποσό αυτό περιλαμβάνονται το
μισθολογικό και ασφαλιστικό κόστος του προσωπικού, όλος ο απαραίτητος εξοπλισμός για τη φύλαξη, τα έξοδα δημοσίευσης το διοικητικό κόστος της σύμβασης (τουλάχιστον 1% στο σύνολο του
μισθολογικού και ασφαλιστικού κόστους), το επιχειρηματικό όφελος
του αναδόχου και κάθε άλλη νόμιμη και απαραίτητη δαπάνη για την
υλοποίηση του έργου του Αναδόχου.
Η διάρκεια των οικονομικών προσφορών ορίζεται για διάστημα
έξι (6) μηνών.
Η Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής στο Διαγωνισμό θα ανέρχεται στο
ποσό των τεσσάρων χιλιάδων ογδόντα ευρώ (4.080,00€) και θα
είναι διάρκειας επτά (7) μηνών.
Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει της τιμής.
Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική
πρόσβαση στο κείμενο της διακήρυξης στην ιστοσελίδα
http://www.etad.gr. Τα έγγραφα της διακήρυξης διατίθενται περαιτέρω σε ηλεκτρονική μορφή για όποιον το επιθυμεί, στα γραφεία της
ΕΤΑΔ ΑΕ, Βουλής 7, γραφείο 216 (Τομέας Προμηθειών), από τις
08/10/2019 έως και τις 14/10/2019, καθημερινές και ώρες
09:00 έως 15:00, με την επίδειξη βεβαίωσης κατάθεσης ποσού
τριάντα ευρώ (€30,00), μαζί με σχετική εξουσιοδότηση από τον
νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας ή του φυσικού προσώπου που
ενδιαφέρεται να συμμετάσχει στο διαγωνισμό, στην οποία θα καταγράφονται τα πλήρη στοιχεία του παραλαμβάνοντα, τα στοιχεία της
εταιρείας (επωνυμία, διεύθυνση, ηλεκτρονική διεύθυνση, τηλέφωνο,
αριθμός τηλεομοιοτυπικής συσκευής), καθώς και τα στοιχεία του
φυσικού προσώπου με διαμονή στην Αθήνα, μέσω του οποίου θα
γίνεται η επικοινωνία της ΕΤΑΔ ΑΕ με τον ενδιαφερόμενο μέχρι την
ημερομηνία υποβολής των Προσφορών. Η κατάθεση του ως άνω
ποσού μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε στον με αριθμό 0026/0025490-200-649853 τραπεζικό λογαριασμό της ΕΤΑΔ ΑΕ στην τράπεζα
Eurobank είτε στο Ταμείο της ΕΤΑΔ ΑΕ, Βουλής 7, 2 ος όροφος.
Οι Προσφορές θα κατατίθενται έως τις 23/10/2019, ημέρα
Τετάρτη και ώρα 09:30 στα γραφεία της ΕΤΑΔ ΑΕ, Βουλής 7, 2ος
όροφος, γραφείο 214 (Γενικό Πρωτόκολλο). Η αποσφράγιση των
προσφορών θα διενεργηθεί από την αρμόδια Επιτροπή
Διαγωνισμού την ως άνω ημερομηνία και ώρα 10:00, στα γραφεία
της ΕΤΑΔ ΑΕ, στην οποία μπορούν να παρίστανται οι νόμιμοι
εκπρόσωποι των συμμετεχόντων.
Αθήνα, Οκτώβριος 2019
Ο Γενικός Διευθυντής Οικονομικών & Διοικητικής Υποστήριξης
Κωνσταντίνος Κωτσάκος

ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ
ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ
Με την υπ’ αριθμ. 2694/07-10-2019 έκθεση επίδοσης της Δικαστικής Επιμελήτριας Εφετείου Δωδεκανήσου, Μαρίας
Παπαγεωργίου, ύστερα από έγγραφη
παραγγελία του Δημητρίου Κ. Χαλβατζιδόπουλου, πληρεξουσίου δικηγόρου
του Albert Paloka, κατοίκου Λάρδου (Λίνδου), νήσου Ρόδου, επεδόθη στον κ.
Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ρόδου, για τον
Αλέξανδρο Κούκουρα, ο οποίος τυγχάνει
αγνώστου διαμονής και είναι νόμιμος
εκπρόσωπος της εταιρίας με την επωνυμία «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΥΚΟΥΡΑΣ ΚΑΙ
ΣΙΑ Ο.Ε.», ακριβές αντίγραφο της υπ’
αριθμ. 184/2017 Απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου, σύμφωνα
με την οποία το δικαστήριο δίκασε στις
27-04-2017 την με αριθμό κατάθεσης
475/21-7-2014 Αγωγή του πρώτου κατά της δεύτερης εταιρίας, ερήμην της,
όρισε το παράβολο της ανακοπής ερημοδικίας στο ποσό των εκατόν πενήντα
ευρώ, δέχθηκε εν μέρει την αγωγή, και
υποχρέωσε την εναγομένη όπως προσέλθει ενώπιον της αρμόδιας Υπηρεσίας Μεταφορών και Επικοινωνιών της
Περιφερειακής Ενότητας της έδρας της
εταιρίας ή ενώπιον οποιασδήποτε άλλης
κατά τόπο αρμόδιας εντός 5 εργασίμων
ημερών από την επίδοση της απόφασης
και να δηλώσει με τον απαιτούμενο τύπο
ότι εξοφλήθηκε πλήρως και ολοσχερώς
εκ μέρους του πρώτου το συμφωνηθέν και πιστωθέν τίμημα, και να αρθεί
ο σχετικός όρος παρακράτησης κυριότητας επί του υπ’ αριθ. κυκλοφορίας
ΡΟΜ 9662 ΙΧΕ, εργοστασίου κατασκευής
OPEL τύπου ASTRA, έτος κατασκευής
2005, κ.ε. 1598 και με αριθμό πλαισίου
WOLOAHLO855114213. Σε περίπτωση
δε που αρνηθεί ή δεν προσέλθει ενώπιον
των ως άνω Αρχών, θα θεωρηθεί ότι η
δήλωση συντελέστηκε από την τελεσιδικία της απόφασης. Η δημοσίευση γίνεται
σύμφωνα με την εντολή του Εισαγγελέα
Πρωτοδικών Ρόδου, για να λάβει γνώση
και για κάθε νόμιμη συνέπεια.
Αθήνα, 07-10-2019
Ο πληρεξούσιος Δικηγόρος
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ
Όπως προκύπτει από τη με αρ. 2482/0410-2019 έκθεσή μου επίδοσης, ύστερα
από έγγραφη παραγγελία της κας Ελισάβετ Γρ. ΚΕΝΝΟΥ, Δικηγόρου και κατοίκου
Αθηνών, Λεωφ. Αλεξάνδρας αρ. 105, ως
πληρεξούσιας της Ζωής Σαμπάνη του
Ελευθερίου και της Ευγενίας, κατοίκου
Άνω Λιοσίων Αττικής, οδός Κουκουζέλη
αρ. 13, επιδόθηκε προς τον Εισαγγελέα
Πρωτοδικών Αθηνών για τον εν διαστάσει
σύζυγό της Γκουλάμ Φαρούκ (GHULAM
FAROOQ) του Μοχάμαντ Χανίφ και της
Σαριφάν, πρώην κάτοικο Περιστερίου
Αττικής, οδός Ιφιγενείας αρ. 2 και νυν
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αγνώστου διαμονής, ακριβές αντίγραφο της από 18 Ιουνίου 2019 ΑΓΩΓΗΣ
της πρώτης κατά του δεύτερου, η οποία
απευθύνεται ενώπιον του ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (Ειδική Διαδικασία, άρθ.1439 παρ.3ΑΚ) και
με την οποία ζητά να γίνει δεκτή αυτή,
να λυθεί ο τελεσθείς νόμιμος πολιτικός
γάμος κ.λ.π. Στο τέλος του δικογράφου
υπάρχουν: α)η από 27-06-2019 έκθεση κατάθεσης δικογράφου Αγωγής της
γραμματέως του πιο πάνω Δικαστηρίου
με ΓΑΚ 56238/2019 και ΕΑΚ 4884/2019
και β)η με τον ίδιο χρόνο πράξη ορισμού
συζήτησης (Διαδικασία: Οικογενειακό Ειδικές Διαδικασίες) της ίδιας γραμματέως,
με την οποία ορίστηκε χρόνος συζήτησής
της η 04-05-2020, ημέρα Δευτέρα και
ώρα 09.00, στο ακροατήριο του Πρωτοδικείου Αθηνών, στο Κτίριο 6, Αίθουσα
6, Πινάκιο Α2 (ΜΟΝ) και Αρ. Πινακίου
38, προς γνώση του και για τις νόμιμες
συνέπειες.
Αθήνα, 04 Οκτωβρίου 2019
Η Δικαστική Επιμελήτρια
Ελένη Ν. Φουτρή
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ
Με την 1633 Ε'/4-10-2019 έκθεση επιδόσεως του Δικ. Επιμελητή Πρωτοδικείου Γιαννιτσών της περιφέρειας του
Εφετείου Θεσσαλονίκης Χρυσόστομου
Σουπιάδη επιδόθηκε προς τον κ. Αντ/
σαγγελέα Πρωτοδικών Γιαννιτσών, κο
Δημήτριο- Νεκτάριο Τζανογιώργη, η με
αριθμό 136/2019 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Γιαννιτσών (αρ.
κατάθεσης αγωγής 1/2-1-2019) του
Κων/νου Ποζίδη του Μενελάου και της
Δέσποινας κατοίκου Μεγάλης Στέρνας
δήμου Κιλκίς με ΑΦΜ 046083304 κατά
της Ελένης Πρίφτη του Ράπτη και της
Μαριέττας κατοίκου Γιαννιτσών και ήδη
αγνώστου διαμονής, για να λάβει γνώση
και για τις νόμιμες συνέπειες.
Ο πληρεξούσιος Δικηγόρος
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΡΑΜΙΔΗΣ
Κουγιουμτζίδη 12
Γιαννιτσά
Τηλ. 23820-25820
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ
Κατόπιν της από 1-10-2019 παραγγελίας
της δικηγόρου ΄Εδεσσας κ. Ελενας Γερογιάννη πληρεξούσιας των 1. Κυριακής
Λόη του Νικολάου, κατοίκου ΄Εδεσσας Ν.
Πέλλας, οδός Στρατού αρ. 58, με ΑΦΜ
053359862 και 2. Ευσταθίας χήρας Ιωάννη Πέϊκου, το γένος Νικολάου Λόη,
κατοίκου ΄Εδεσσας Ν. Πέλλας, πάροδος
Αγχιάλου 9, με ΑΦΜ 120799891, επιδόθηκε στην Αντιεισαγγελέα Πρωτοδικών
΄Εδεσσας κ. Αντωνία Παρσανίκα για τον
Αλέξανδρο Κουβάτση του Κωνσταντίνου,
κάτοικο Γερμανίας και ήδη αγνώστου
διαμονής, επικυρωμένο αντίγραφο της

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ
Πληροφορίες : Ευ. Γιαννακοπούλου ΑΔΑ: ΩΛ1Ω46ΨΧΕΔ-ΩΤΔ
Τηλέφωνο
: 210-5297261

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Η ΟΣΕ Α.Ε. προκηρύσσει τον ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με
αρ.διακ.19013, για την «Μίσθωση δωματίων σε ξενοδοχείο
τριών αστέρων (Β’ κατηγορίας ή ανωτέρας) στην Θεσσαλονίκη,
για κάλυψη αναγκών κατακλίσεως του προσωπικού του ΟΣΕ που
μεταβαίνει στην Θεσσαλονίκη για υπηρεσιακούς λόγους», διάρκειας είκοσι τεσσάρων (24) μηνών με κριτήριο κατακύρωσης
την πλέον συμφέρουσα προσφορά βάσει μόνο της τιμής,
Προϋπολογιζόμενης Δαπάνης #236.848# ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 13%. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους
οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής
πύλης www.promitheus.gov.gr από 15-10-2019 ώρα 10.00 π.μ
έως 24-10-2019 και ώρα 10:00 π.μ. Για τα πλήρη τεύχη του διαγωνισμού θα παρέχεται ελεύθερη και πλήρης πρόσβαση στην
ηλεκτρονική διεύθυνση του ΟΣΕ (www.ose.gr) από την ημερομηνία της ανάρτησης της διακήρυξης στο ΕΣΗΔΗΣ.
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΠΕΦ
ΜΑΚΑΡΟΥΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
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υπ΄ αριθμόν 202/2019 απόφασης του
Μονομελούς Πρωτοδικείου ΄Εδεσσας
(Τακτική Διαδικασία) δια της οποίας κρατεί την υπ΄ αριθ. 244/5-10-2018 αγωγή
και Διατάσσει την εκδίκαση της κατά την
προσήκουσα τακτική διαδικασία, όπως
ισχύει μετά τον Ν. 4335/2015 (ΦΕΚ Α
87/23-7-2015). ΔΙΚΑΖΕΙ αντιμωλία διαδίκων. ΔΕΧΕΤΑΙ εν μέρει την αγωγή.
ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΙ ότι οι ενάγουσες, κατά
το χρόνο έναρξης του Εθνικού Κτηματολογίου στην ΄Εδεσσα Ν. Πέλλας, ήταν
πλήρεις συγκύριες σε ποσοστό 1/6 εξ
αδιαιρέτου έκαστη του περιγραφομένου
στο σκεπτικό ακινήτου, ήτοι ενός οικοπέδου, εμβαδού 50 τ.μ. περίπου (κατά
την κτηματογράφηση 52 τ.μ.), στην περιοχή «Βαρόσι» της ΄Εδεσσας, επί της
οδού Αρχ. Μελετίου 62, εντός του οποίου
υπάρχει παλαιά διώροφη οικία αποτελούμενη από ισόγεια αποθήκη, εμβαδού
50 τ.μ. περίπου, και πρώτο όροφο, ίδιο
εμβαδού, όπως τούτο αποτυπώθηκε ειδικότερα στα κτηματολογικά βιβλία του
Κτηματολογικού Γραφείου ΄Εδεσσας με
ΚΑΕΚ 380291422015/0/0. ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ
τη διόρθωση των ανακριβών πρώτων
εγγράφων στα κτηματολογικά βιβλία
του Κτηματολογικού Γραφείου ΄Εδεσσας, ώστε στο κτηματολογικό φύλλο του
αναφερόμενου στην αμέσως προηγούμενη διάταξη ακινήτου, στο οποίο αναγράφονται εσφαλμένα οι εναγόμενοι ως
συγκύριοι σε ποσοστό 1/3 εξ αδιαιρέτου
έκαστος, να αναγραφούν ως πλήρεις συγκύριες οι ενάγουσες, σε ποσοστό 1/6
εξ αδιαιρέτου έκαστη, με τίτλο κτήσης
την υπ΄ αριθ. 6615/11-3-2013 πράξη
αποδοχής κληρονομίας της συμβολαιογράφου ΄Εδεσσας Δέσποινας Αναδιώτου, που μεταγράφηκε νόμιμα στα βιβλία
μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου
΄Εδεσσας στον τόμο 703 και με αριθμό
46, απομειουμένου, παράλληλα, αναλόγως του ποσοστού συγκυριότητας, που
αντιστοιχεί σε έκαστο των εναγομένων.
Καταδικάζει τους εναγόμενους σε μέρος
των δικαστικών εξόδων των εναγουσών,
τα οποία ορίζει σε επτακόσια (700) ευρώ.
Για τη επίδοση συντάχθηκε η υπ’ αριθ.
9640Γ/4-10-2019 έκθεση επίδοσης του
δικαστικού επιμελητού του Πρωτοδικείου
΄Εδεσσας Γεωργίου Ι. Τοτίδη, κατοίκου
΄Εδεσσας
΄Εδεσσα 4/10/2019
Ο Δικαστικός Επιμελητής
ΤΟΤΙΔΗΣ Ι. ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ
(σύμφωνα με το άρθρο 135 ΚΠολΔ)
Με την με αριθμό 3713 Δ΄/02-10-2019
έκθεση μου επίδοσης, επέδωσα στην
Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ξάνθης κα.
Δήμητρα Α. Χατζάκη για λογαριασμό
του Σερκάν Γιακούπογλου του Μουσταφά, πρώην κατοίκου Ξάνθης (οδός
Μακρυγιάννη αρ. 6) και ήδη αγνώστου
διαμονής, πιστό αντίγραφο της από 2509-2019 ΑΓΩΓΗΣ του Μονομ/λούς Πρωτ.
Ξάνθης (Ειδ. Διαδικασία Γαμικών διαφορών - 592 Κ.Πολ.Δ), με αριθ. έκθεσης
κατάθεσης Μ.Ειδ. 225/27-9-2019 της
Μουσά Οζγκέ του Μουσά και της Φατμέ,
ιδ. υπαλλήλου, κατοίκου Ξάνθης (Αθαν.
Διάκου αρ. 38Α), ΑΦΜ 137886456. Ορίζεται δικάσιμος η 3-6-2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:00 π.μ., στο κατάστημα
του Πρωτοδικείου Ξάνθης, με αρ. πινακίου [17]. Σύμφωνα με την οποία ζητείτε:
Να γίνει δεκτή η αγωγή της. 1) Να λυθεί
ο πολιτικός γάμος της με τον εναγόμενο
λόγω αντικειμενικού κλονισμού της έγγαμης συμβίωσής τους σε ανεπανόρθωτο
βαθμό. 2) Να διαταχθούν οι προβλεπόμενες δημοσιεύσεις του Νόμου για την
έκδοση του διαζυγίου. 3) Να καταδικασθεί ο αντίδικος στη Δικαστικά έξοδα
της παρούσας δίκης και αμοιβή πληρεξουσίου Δικηγόρου της, καθόσον είναι
αποκλειστικά υπαίτιος για την άσκηση
της παρούσας αγωγής.
Ξάνθη, 07-10-2019
Δικαστικός Επιμελητής
Κωνσταντίνος Κατσαμπέρης
Κ. Μπένη 49
τηλ. 2541027574

ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝΜΕΝΕΜΕΝΗΣ
Αριθμ. πρωτ .19053
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ 14
ΣΤΗN OΔΟ ΜIΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ
Ο Δήμαρχος Αμπελοκήπων- Μενεμένης
διακηρύττει την εκμίσθωση του Δημ.
Ακινήτου 14 στην οδό Μικράς Ασίας
Δημοτικής Κοινότητας Μενεμένης
και
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
1. Η εκμίσθωση θα γίνει με φανερό, προφορικό, πλειοδοτικό διαγωνισμό, σύμφωνα με το ΠΔ 270/81, στο Δημαρχείο
Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης οδός
Πατρ. Γρηγορίου Ε’ 12 Αμπελόκηποι,
Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, 2ος
όροφος, την Τρίτη 22 Οκτωβρίου 2019
και ώρα 09:30πμ έως 10:00μ ενώπιον
της Επιτροπής Διαγωνισμού
2. Τιμή εκκίνησης προσφορών 450,00€
το μήνα, με ετήσια αναπροσαρμογή 1%
επί του τελευταίου μισθώματος.
3. Η σύμβαση μισθώσεως είναι εννεαετής αρχομένης από της υπογραφής του
μισθωτηρίου συμβολαίου.
4. Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό καταθέτουν με την προσφορά & εγγυητική
επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό
αναγνωρισμένης τράπεζας ή γραμμάτιο εγγυήσεως του ΤΠΔ ποσού ίσου με
10% πρώτης προσφοράς ετήσιου μισθώματος, δηλαδή 540,00€, η οποία
αντικαθίσταται, μετά την υπογραφή της
σύμβασης με την καλής εκτέλεσης της
σύμβασης, ποσού ίσου προς το 10%, επί
του επιτευχθησόμενου μισθώματος 1ος
έτους, για την εξασφάλιση της έγκαιρης
καταβολής μισθώματος και την τήρηση
των όρων του μισθωτηρίου.
5. Οι δαπάνες δημοσίευσης διακήρυξης,
αρχικής και επαναληπτικής, βαρύνουν
τον ανάδοχο.
6. Πληροφορίες & έντυπα από το Γραφείο 2 της Οικ. Υπηρεσίας του Δήμου
(1ος όροφος, τηλ.: 2313313659), τις
εργάσιμες ημέρες και ώρες από τις 07.00
– 15.00).
Αμπελόκηποι, 03/10/2019
O Δήμαρχος κ.α.α
ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΔΙΑΦΟΡΑ
ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑ
ΙΑΤΡΟΥ ΒΑΦΕΙΑΔΗ 12
69100 ΚΟΜΟΤΗΝΗ
Αρ.Πρωτ.: 12
ΤΗΛ/FAX 2531085838
e-mail: makrygianneio@gmail.com
site: www.makrygianneio.gr
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΟΡΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
ΓΑΜΗΛΙΩΝ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ
Η Εκτελεστική Επιτροπή του Μακρυγιάννειου Ιδρύματος, που εδρεύει στην
Κομοτηνή προκηρύσσει για το έτος 2019
τη χορήγηση δέκα (10) γαμήλιων βοηθημάτων ποσού 2000 ευρώ καθενός,
για υποψήφιες νέες που είναι:
α) θυγατέρες ορφανές ή και μη, ή να
είναι θυγατέρες οικονομικά αδυνάτων
και εντίμων γονέων, ορθοδόξων Ελλήνων, προερχομένων ή καταγομένων και
των δύο ή του ενός εξ αυτών , από την
Ανατολική Θράκη και εγκατεστημένων
οπουδήποτε της Ελλάδος
β) να είναι πρόσωπα ηθικώς άμεμπτα
και να προσέρχονται εις πρώτου γάμου
κοινωνία και
γ) να είναι ιθαγενείας Ελληνικής και
ηλικίας 17 έως 50 ετών και Χριστιανές
Ορθόδοξες.
Κάθε ενδιαφερόμενη μπορεί να υποβάλλει από τη δημοσίευση της προκήρυξης
αυτής στον Τύπο και μέχρι 30/11/2019
στα γραφεία του Μακρυγιάννειου Ιδρύ-
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ματος τα δικαιολογητικά που περιγράφονται στην αναλυτική προκήρυξη που
είναι ανηρτημένη στην ιστοσελίδα του
Ιδρύματος (www.makrygianneio.gr)
Όλα τα δικαιολογητικά πρέπει να σταλούν στο Μακρυγιάννειο Ίδρυμα ταχυδρομικά και συστημένα μέσα στην παραπάνω προθεσμία (30/11/2019). Η λήξη
της προθεσμίας αποδεικνύεται από τη
σφραγίδα του ταχυδρομείου ή της εταιρείας ταχυμεταφοράς στο φάκελο. Δεν
θα γίνουν δεκτές υποψηφιότητες που
δεν θα σταλούν ταχυδρομικά.
Κομοτηνή 2/09/2019
Ο Πρόεδρος-Δ/ντής
του Μακρυγιάννειου Ιδρύματος
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΝΙΚ. ΒΑΡΒΑΤΟΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ
ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ
ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ
Η ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου Κερατσινίου- Δραπετσώνας
για την ανάγκη διακοπής της λειτουργίας
του Νεκροταφείου της Ανάστασης, στην
έκτακτη συνεδρίασή του στις 3 Οκτωβρίου 2019:
Το Δημοτικό Συμβούλιο ΚερατσινίουΔραπετσώνας ζητά:
1. Από τον υπουργό Περιβάλλοντος και
ενέργειας να μην εκδώσει υπουργική
απόφαση που θα εγκρίνει τη σημειακή τροποποίηση του Γ.Π.Σ. του Δήμου
Πειραιά.
2. Από τις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές
να παρέμβουν ώστε να διακοπούν οι
παράνομες ταφές.
3. Από το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου να προστατεύσει τα συμφέροντά του, ώστε να μην ενεργοποιηθούν
ποινικές ρήτρες.
4. Το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Πειραιά
να σταματήσει την προσπάθειά του για
συνέχιση της περιβαλλοντικής και όχι
μόνο επιβάρυνσης των κατοίκων του δήμου μας και σε συνεργασία με τον Δήμο
Κερατσινίου-Δραπετσώνας να προβεί σε
έργα προς όφελος των δημοτών.
Δηλώνουμε προς όλες τις κατευθύνσεις ότι θα χρησιμοποιήσουμε όλα τα
μέσα και τους τρόπους παρέμβασης,
ώστε μετά από 20 χρόνια να διακοπεί
οριστικά η λειτουργία του νεκροταφείου
της Ανάστασης.
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
& ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Ελ. Βενιζέλου 200,
187.56, Κερατσίνι
ΤΗΛ.: 213 2074 676 – 678
Email: epikoinonia@keratsini.gr

Περίληψη Ανακοίνωσης-Πρόσκληση
Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 4/17
Συνοπτικά Στοιχεία Έργου
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ
«Άνοδος, Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών:
Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου
στο δήμο Π.Φαλήρου»
ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ
5142/17-03-2017
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΑΤΤ040
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΦΟΡΕΑΣ/ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΟΔΟΣ
	(Δ/νση: Αγ. Δημητρίου 54 ΤΚ 17341Αγ. Δημήτριος)
www.anodos.org.gr
ΣΥΜΠΡΑΤΤΩΝ ΔΗΜΟΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ
ΦΟΡΕIΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
2. ΕΚΤ
ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΟΥ
36 ΜΗΝΕΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ	Από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 	Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι
δεκαπέντε(15) ημέρες ( υπολογιζόμενες ημερολογιακά).
ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ	ΠΗΛΕΩΣ 15 & 25Ης ΜΑΡΤΙΟΥ, ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 173.41
Ο Φορέας Ψυχικής Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας «ΑΝΟΔΟΣ»
προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες της πράξης: «Άνοδος, Δομή Παροχής Βασικών
Αγαθών Δήμου Παλαιού Φαλήρου: Κοινωνικό Παντοπωλείο-Παροχή Συσσιτίου Δήμου
Παλαιού Φαλήρου» με κωδ. ΟΠΣ 5003620, στο πλαίσιο του Περιφερειακού Ε.Π. «Αττική 2014-2020», σε συγχρηματοδότηση με το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, επαναπροκηρύσσει μία (1) θέση εργασίας με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
«ΠΕ/ΤΕ-Κοινωνικός Λειτουργός».
Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 40 ετών
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Κωδικός
Τίτλος σπουδών
θέσης
και λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα
1
ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
	Πτυχίο ή δίπλωμα Κοινωνικής Εργασίας ή Κοινωνικής Διοίκησης με κατεύθυνση Κοινωνικής Εργασίας ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα
Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της
ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή Πτυχίο ή δίπλωμα Κοινωνικής Εργασίας ΤΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων
Σπουδών Επιλογής ( Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ ή αντίστοιχων κατά ειδικότητα πτυχίο ή
δίπλωμα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο τίτλο σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης
ειδικότητας ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή
ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας. Άριστη γνώση Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (i) επεξεργασίας κειμένων, (ii)
υπολογιστικών φύλλων και (iii) υπηρεσιών διαδικτύου κλπ
	Και Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος Κοινωνικής Εργασίας ή Κοινωνικού Λειτουργού.
ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
Η σειρά κατάταξης μεταξύ των υποψηφίων καθορίζεται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:
ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
1. ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ (100 µονάδες για 4 µήνες ανεργίας και 25 µονάδες ανά µήνα ανεργίας άνω των 4 µηνών, µε ανώτατο
όριο τους 12 µήνες)
12 και
µήνες
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
άνω
10
12
15
17
20
22
25
27
µονάδες
0
0
0
300
0
5
0
5
0
5
0
5
2. ΑΝΗΛΙΚΑ ή ΕΝΗΛΙΚΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΑ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ ΤΕΚΝΑ (20 µονάδες για κάθε τέκνο)
αριθµός τέκνων
1
2
3
4
5
…
…
µονάδες

20

40

60

80

100

…

…

3. ΑΓΑΜΟΣ, ΔΙΑΖΕΥΓΜΕΝΟΣή ΕΝ ΧΗΡΕΙΑ ΓΟΝΕΑΣ, εφόσον έχει την επιµέλεια τέκνων, (25 µονάδες)
4. ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΑΠΟ 50% ΚΑΙ ΑΝΩ (80 µονάδες)
5. ΕΜΠΕΙΡΙΑ συναφής µε ευάλωτες οµάδες και κοινωνική ένταξη (15 µονάδες ανά µήνα εµπειρίας και έως 40 µήνες)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
…
37
38
39
40 και άνω
µήνες εµπειρίας

Τα FAX
της εφημερίδας
είναι:
210 38.17.331210 38.17.281
Τα τηλέφωνα της
εφημερίδας είναι:
210 38.17.700210 38.17.716

µονάδες

15

30

45

60

75

90

105

120

135

150

…

555

570

585

600

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν από
την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες,
η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δεκαπέντε (15) ημέρες (υπολογιζόμενες
ημερολογιακά), είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια
αρχή, είτε ταχυδρομικά, στη διεύθυνση: ΠΗΛΕΩΣ 15 & 25Ης ΜΑΡΤΙΟΥ, ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 173.41 (τηλ. επικοινωνίας: 210-9761454 ημέρες Τετάρτη με Παρασκευή 10:00
έως 12:00, κος Ματζιάρης). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς
το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία άφιξης του φακέλου
στη θυρίδα. Μετά το πέρας των 15 ημερών οι αιτήσεις δεν θα γίνονται αποδεκτές.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δεκαπέντε (15) ημέρες(υπολογιζόμενες
ημερολογιακά)και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της
παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο φορέα μας και στο χώρο
ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος Δήμου Παλαιού Φαλήρου, εφόσον η
ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. Η ανωτέρω
προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή
είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας
μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.
Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) στο φορέα μας
στην ανωτέρω διεύθυνση· β) στην ιστοσελίδα του φορέα μας (www.anodos.org.gr)
Η πρόεδρος Δ/Σ
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Θέση μεταδιδακτορικού ερευνητή στο τμήμα
μηχανολόγων μηχανικών του πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για μια Αμειβόμενη Θέση Μεταδιδακτορικού Ερευνητή στην
Επιχειρησιακή Έρευνα, Διοίκηση Λειτουργιών και Επιχειρηματική Αναλυτική στο Τμήμα Μηχανολόγων
Μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Το Εργαστήριο Οργάνωσης Παραγωγής (ΕΟΠ) του Τμήματος
Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν
υποψηφιότητα για μία θέση Μεταδιδακτορικού Ερευνητή. O υποψήφιος που θα επιλεγεί θα διεξάγει
πρωτότυπη έρευνα στην περιοχή της Επιχειρησιακής Έρευνας, Διοίκησης Λειτουργιών (Operations
Management) και Επιχειρηματικής Αναλυτικής (Business Analytics), υπό την επίβλεψη και σε συνεργασία
με τον Διευθυντή του ΕΟΠ, Καθηγητή Γιώργο Λυμπερόπουλο. Το ΕΟΠ διεξάγει βασική και εφαρμοσμένη
έρευνα στην ανάλυση συστημάτων, αναπτύσσοντας/ χρησιμοποιώντας ποσοτικά μοντέλα και μεθόδους
Επιχειρησιακής Έρευνας, Εφαρμοσμένης Πιθανοθεωρίας και Βέλτιστου Ελέγχου, με εφαρμογές στην
Εκτίμηση της Απόδοσης και στον Προγραμματισμό και Έλεγχο Συστημάτων Παραγωγής και Αποθεμάτων,
στη Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας, στο Σχεδιασμό Αγορών Ηλεκτρικής Ενέργειας, κ.α. Το ΕΟΠ
υποστηρίζει ενεργά συνεργασίες με τη διεθνή επιστημονική κοινότητα και τη βιομηχανία. Ο/Η ιδεώδης
υποψήφιος/α είναι κάτοχος (ή είναι κοντά στη απόκτηση) Διδακτορικού Διπλώματος στη Επιχειρησιακή
Έρευνα, Διοικητική Επιστήμη, Επιχειρηματική Αναλυτική, Επιστήμη Υπολογιστών, Επιστήμη Μηχανικών
Παραγωγής και Διοίκησης, (Εφαρμοσμένων) Μαθηματικών, ή σχετικών γνωστικών αντικειμένων. Άτομα
με προχωρημένες γνώσεις και δεξιότητες στην επιχειρηματική αναλυτική, ιδιαίτερα στην ανάπτυξη και
ανάλυση στοχαστικών μοντέλων, ή αλγορίθμων βελτιστοποίησης, ή τεχνητή νοημοσύνη, ενθαρρύνονται να
υποβάλουν υποψηφιότητα. Απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή υποψηφιότητας είναι η άριστη γνώση
της Αγγλικής γλώσσας. Ο/Η υποψήφιος/α που θα επιλεγεί, πέραν της ερευνητικής του απασχόλησης, θα
υποστηρίζει και τις εκπαιδευτικές και διοικητικές δραστηριότητες του ΕΟΠ. Ο/Η υποψήφιος/α που θα
επιλεγεί θα αμειφθεί από την Εθνική Συμμετοχή 2018 του ευρωπαϊκού έργου Productive4.0 στο οποίο
συμμετέχει το ΕΟΠ. Η Εθνική Συμμετοχή 2018 χρηματοδοτείται από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας
και Τεχνολογίας, με φορέα υλοποίησης το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και Επιστημονικά Υπεύθυνο τον
Καθηγητή Γιώργο Λυμπερόπουλο. Η αμοιβή θα έχει κατά προτίμηση τη μορφή της υποτροφίας, το ύψος
της οποίας θα είναι αντίστοιχο με αυτό των Μεταδιδακτορικών Υποτροφιών του ΙΚΥ και ανάλογο με τα
προσόντα του/της υποψηφίου/ας που θα επιλεγεί. Η απασχόληση θα είναι στο Τμήμα Μηχανολόγων
Μηχανικών, για ένα έτος, με χρόνο έναρξης το συντομότερο δυνατό, και δυνατότητα παράτασης πέραν του
έτους. Η εξέταση των υποψηφιοτήτων αρχίζει άμεσα και η θέση θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι να βρεθεί
κατάλληλος/η υποψήφιος/α. Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι καλούνται να επικοινωνήσουν με τον Καθηγητή
Γιώργο Λυμπερόπουλο (glib@mie.uth.gr), στέλνοντας ένα βιογραφικό σημείωμα, σχετικές δημοσιεύσεις
ή εργασίες σε εξέλιξη και μια λίστα με άτομα για συστάσεις

4 ΠΕ Φυσικής Αγωγής στο Δήμο Παύλου Μελά
Ο Δήμος Παύλου Μελά Νομού Θεσσαλονίκης ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ατόμων για την κάλυψη αναγκών για την παροχή
υπηρεσιών έναντι αντιτίμου στο Δημοτικό Γυμναστήριο του Δήμου Παύλου Μελά Ν. Θεσσαλονίκης και
συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων. 001
ΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΥΠΟΓΕΙΑ ΔΙΑΒΑΣΗ ΟΔΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ ΠΕ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Ωχτώ (8) μήνες Τέσσερα (4) Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν
να καταθέσουν την αίτησή τους με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο
εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη
από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Παύλου Μελά, Λαγκαδά 221, ΤΚ 56430 Σταυρούπολη Νομού Θεσσαλονίκης,
απευθύνοντάς την στο Τμήμα Αθλητισμού-Πολιτισμού, υπόψη κας Μαρίας Πετράκη (τηλ. Επικοινωνίας:
2313302962, -960). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων
κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του
επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες
(υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει στις 2/10/2019 και διαρκεί μέχρι και τις 11/10/2019

15 προσλήψεις στο ΝΠ ΟΠΑΑΠ του Δήμου Περιστερίου
Ο Δήμος Περιστερίου ανακοίνωσε την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
ορισμένου χρόνου για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών για την αντιμετώπιση έκτακτων εποχικών αναγκών
των αθλητικών εγκαταστάσεων του Ν.Π. Ο.Π.Α.Α.Π. ΔΕ Φυλάκων 6 ΥΕ Βοηθητικών Εργασιών - Καθαριότητας 9 Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικώς τα εξής
δικαιολογητικά: 1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας. 2. Πιστοποιητικό
οικογενειακής κατάστασης. 3. Φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών, για την ειδικότητα που απαιτείται.
Σε περίπτωση πτυχίου ή τίτλου σπουδών της αλλοδαπής, βεβαίωση ισοτιμίας αυτό από αρμόδια αρχή. 4.
Δικαιολογητικά απόδειξης εμπειρίας όπου απαιτείται. 5. Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχουν κώλυμα κατά
τα άρθρα 16 και 17 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (Ν.3584/2007) (δηλ.
να μην έχουν καταδικαστεί ή να μην είναι υπόδικοι για εγκληματική δράση ή να μην έχουν στερηθεί τα
πολιτικά τους δικαιώματα ή να μην τελούν υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση) και ότι έχουν την
υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων των ανωτέρω
θέσεων. 6. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να δηλώνουν ότι το αμέσως προηγούμενο δωδεκάμηνο δεν
έχουν απασχοληθεί σε δημόσια υπηρεσία ή νομικό πρόσωπο του άρθρου 14 παρ. 1 του Ν.2190/1994 ως
προσωπικό για την αντιμετώπιση έκτακτων εποχικών αναγκών, ο υπολογισμός του δωδεκάμηνου γίνεται
με αφετηρία το τέλος της απασχόλησης για την οποία ο υποψήφιος πρόκειται να προσληφθεί και προς
τα πίσω. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στο Ν.Π.Δ.Δ. Ο.Π.Α.Α.Π. του Δήμου
Περιστερίου, Πλατεία Δημοκρατίας 1, στο 2ο όροφο Γραφείο Β7, από την Δευτέρα 07/10/2019 έως και
την Παρασκευή 11/10/2019. Ώρες παραλαβής των αιτήσεων από 8:30 π.μ. έως και 13:30. Η πρόσληψη
του προαναφερόμενου προσωπικού θα γίνεται σταδιακά και ανάλογα με τις παρουσιαζόμενες ανάγκες.

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
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Αντιρρησίες
συνείδησης:
Στους 15 μήνες
επανέρχεται η πλήρης
εναλλακτική θητεία
Στους 15 μήνες επανέρχεται η διάρκεια
της πλήρους εναλλακτικής υπηρεσίας
των αντιρρησιών συνείδησης μετά την
κατάργηση του προεκλογικού ρουσφετιού του ΣΥΡΙΖΑ στη συγκεκριμένη
κατηγορία. Με απόφαση των υφυπουργών Εθνικής Άμυνας και Οικονομικών
Αλκιβιάδη Στεφανή και Θεόδωρου
Σκυλακάκη, η οποία δημοσιεύτηκε σήμερα σε ΦΕΚ, ορίζεται ότι όσοι αντιρρησίες συνείδησης θα ήταν υπόχρεοι
πλήρους στρατεύσιμης στρατιωτικής
υποχρέωσης αν υπηρετούσαν ενόπλως,
απολύονται οριστικά μετά τη συμπλήρωση 15 μηνών εναλλακτικής υπηρεσίας
σε φορείς του δημοσίου τομέα.
Με τη απόφαση αυτή καταργείται
η αντίστοιχη απόφαση του πρώην
αναπληρωτή υπουργού Εθνικής Άμυνας
Παναγιώτη Ρήγα της 24ης Ιουνίου 2019,
δηλαδή 15 μέρες πριν τις εκλογές, βάσει
της οποίας αναθεωρήθηκε ο χρόνος
εναλλακτικής θητείας, που ίσχυε από το
2011, και οι 15 μήνες της πλήρους εναλλακτικής υπηρεσίας των αντιρρησιών
συνείδησης είχαν μειωθεί σε 12 μήνες.
Πλέον, αναφορικά με τη διάρκεια εναλλακτικής υπηρεσίας ισχύουν τα εξής:
«Οι αντιρρησίες συνείδησης, οι οποίοι
εκπληρώνουν εναλλακτική υπηρεσία,
απολύονται οριστικά μετά τη συμπλήρωση του παρακάτω χρόνου υπηρεσίας:
α. Δεκαπέντε (15) μηνών, όσοι θα ήταν
υπόχρεοι πλήρους στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης, αν υπηρετούσαν
ενόπλως.
β. Δώδεκα (12) μηνών, όσοι θα ήταν
υπόχρεοι μειωμένης στρατεύσιμης
στρατιωτικής υποχρέωσης εννέα (9)
μηνών, αν υπηρετούσαν ενόπλως.
γ. Εννέα (9) μηνών, όσοι θα ήταν
υπόχρεοι μειωμένης στρατεύσιμης
στρατιωτικής υποχρέωσης έξι (6) μηνών,
αν υπηρετούσαν ενόπλως.
δ. Πέντε (5) μηνών, όσοι θα απολύονταν
οριστικά από τις τάξεις των Ενόπλων
Δυνάμεων, αν εκπλήρωναν ενόπλως
τη στρατεύσιμη στρατιωτική τους υποχρέωση, μετά τη συμπλήρωση χρόνου
πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας
τριών (3) μηνών».

Ερχονται ανατροπές
στον Aστέρα

Π

έρα από τις αλλαγές προσώπων στη διοίκηση, που διαδέχονται η μία την άλλη τους
τελευταίους μήνες, οι πληροφορίες λένε ότι στο παρασκήνιο «ψήνονται» και άλλου
είδους «ανατροπές» στον Aστέρα Bουλιαγμένης.

Eπενδυτικά κεφάλαια από το Kατάρ φέρονται να έχουν
προσεγγίσει την αραβο-τουρκική κοινοπραξία, δείχνοντας
μεγάλο ενδιαφέρον για το εμβληματικό συγκρότημα.
Tο ερώτημα είναι εάν αυτό το ενδιαφέρον αφορά μόνο το
ποσοστό της Dogus ή και σε εκείνο των Aράβων της AGC.
Σε πρώτη φάση φαίνεται ότι η κουβέντα γίνεται για το 15%
του Σαχένκ που αντιμετωπίζει τα γνωστά προβλήματα με
την αναχρηματοδότηση του υπέρογκου δανεισμού του
ομίλου του.
Σε δεύτερη φάση, όμως, κανείς δεν μπορεί να στοιχηματίσει
για τη «συνέχεια» και την κατάληξη των συζητήσεων. Tο
γεγονός ότι η Nτόχα ανέκαθεν «καιγόταν» για τον Aστέρα,
από την εποχή του Aλ Θανί και του διαγωνισμού για την
πώλησή του, είναι γνωστό. Aπό την άλλη, η AGC Equity
Partners που «εκπροσωπεί» κυρίως κεφάλαια από το
Aμπού Nτάμπι, το Nτουμπάι και το Kουβέιτ, όπως αποδεικνύεται και από τους διαρκείς «ανασχηματισμούς», δεν
είναι ιδιαίτερα ικανοποιημένη με τις μέχρι τώρα επιδόσεις.
Eπομένως, τίθεται ένα ζήτημα «συμμετοχής» (και) άλλων
αραβικών κεφαλαίων; Ή μήπως ακόμη και μιας πιθανής
ολοκληρωτικής «διαδοχής»; Tην ίδια ώρα πάντως που
η AGC ποντάρει και στη Mύκονο (με το «The Mykonos
Project»), προχωράει με αργούς ρυθμούς τις 12 βίλες του

Aν θέλετε να γίνετε συνδρομητές
στην ηλεκτρονική έκδοση
της εφημερίδας

Επικοινωνήστε στο
210 3817700

Aστέρα από τις οποίες περιμένει την απόσβεση της επένδυσης. Tα οικονομικά αποτελέσματα της «Aστήρ Παλλάς»
(για το 2018) που βγήκαν πριν λίγες μέρες, εκπέμπουν
ανησυχητικά «μηνύματα».
Eκτός από τις αναμενόμενες ζημιές, -αφού το συγκρότημα
άνοιξε φέτος το Mάρτιο-, το μεγάλο ομολογιακό των 265
εκ. που ελήφθη τον Aύγουστο του 2017, «χτύπησε» με την
έννοια ότι «λόγω μη εκπλήρωσης των χρηματοοικονομικών
υποχρεώσεων που απορρέουν από τη σύμβαση», το υπόλοιπο
ύψους 193,8 εκ. αναταξινομήθηκε στις βραχυπρόθεσμες
υποχρεώσεις.
Mπορεί η εταιρία να εξασφάλισε τη συγκατάθεση των τραπεζών για «απαλλαγή» και παράταση μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου
2019, αλλά επιπλέον αναγκάστηκε να πάρει νέο δάνειο 18,7
εκ. (για τις εργασίες ανακαίνισης και για κεφάλαιο κίνησης),
-με εξασφαλίσεις σε περιουσιακά στοιχεία της εταιρίας-,
ενώ με βάση την εικόνα που υπήρχε τουλάχιστον στα τέλη
της περσινής χρονιάς, τα ίδια κεφάλαια ήταν κάτω του 50%
του μετοχικού κεφαλαίου.
H διοίκηση ανέμενε να «διορθώσει» αυτό το γεγονός φέτος
από τα κέρδη της επαναλειτουργίας των ξενοδοχείων και τη
συμφωνία πώλησης των οικοπέδων για τις βίλες. Aρκούν,
όμως, αυτά;

Διαβάστε
καθημερινά
δωρεάν
το πρωτοσέλιδό μας
με ένα κλικ
www.ihodimoprasion.gr
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Mεγάλο φαβορί η Hard
Rock για το IRC
στο Eλληνικό

Mε τη Hard Rock International να αποτελεί το μεγάλο φαβορί για το πρώτο IRC
στην Eυρώπη, που θα πάρει σάρκα και
οστά στο Mega Project του Eλληνικού,
ολοκληρώνεται η φάση των δεσμευτικών
προσφορών για την άδεια καζίνο.
Όπως όλα δείχνουν, στην EEEΠ θα κατατεθούν δύο φάκελοι, με την υπόθεση
να αποκτά χαρακτήρα «αμερικανικού
μπραντρεφερ». O ένας από την Hard
Rock International (HRI) με partner στο
κατασκευαστικό σκέλος την Intrakat και
ο δεύτερος από την Mohegan Gaming &
Entertainment (MGE) με την οποία συμπράττει ο όμιλος ΓEK-TEPNA.
Aν και οι δύο «μονομάχοι» είναι ιδιαίτερα
ισχυροί διαθέτοντας ο καθένας τα «όπλα»
του, στην αγορά θεωρείται ότι η Hard Rock
διαθέτει σαφές προβάδισμα.
Kι αυτό δεν προκύπτει μόνο από τη βεβαιότητα και την ετοιμότητα που βγαίνει από τις
επίσημες δηλώσεις του επικεφαλής της Jim
Allen, ότι «ανυπομονούμε να προσφέρουμε
τη χαρακτηριστική εμπειρία του brand μας
στους επισκέπτες της περιοχής, ξεκινώντας
με το πρώτο μας θέρετρο με καζίνο στην
Eυρώπη» και ότι «η οικογένεια της Hard
Rock είναι ενθουσιασμένη με την προοπτική να φέρουμε στην Aθήνα τις κορυφαίες
και διεθνώς αναγνωρισμένες υπηρεσίες
μας στους τομείς της φιλοξενίας και της
ψυχαγωγίας».
Tούτος ο διπλός χαρακτήρας (φιλοξενίαψυχαγωγία) και η ικανότητα της Hard Rock
να τον υποστηρίξει με τον καλύτερο τρόπο,
λόγω της τεράστιας εμπειρίας της επί 50
χρόνια, είναι κάτι που αναλύθηκε ιδιαίτερα και στις συναντήσεις, -μακριά από τα
«φώτα»-, που είχε ο Allen στην Aθήνα κατά
την επίσκεψή του στα τέλη Aυγούστου. Δεν
είναι τυχαίο ότι υπουργός που συμμετείχε
σε αυτές «περιέγραφε» σε συνεργάτες του
την υπεροχή της Hard Rock.
Έτσι, τουλάχιστον με βάση όσα έχουν συζητηθεί, εκτιμάται ότι έχει περισσότερα
εχέγγυα για τη δημιουργία στο Eλληνικό
ενός νέου παγκοσμίου φήμης προορισμού
και ενός ολοκληρωμένου τουριστικού συγκροτήματος που δεν θα επικεντρώνεται
στα τυχερά παιχνίδια, αλλά θα αναδείξει
την Aθήνα σε διεθνή κόμβο ψυχαγωγίας
και φιλοξενίας.

