
ΠΠρροοκκηηρρύύχχθθηηκκεε  οο
ΔΔιιααγγωωννιισσμμόόςς  γγιιαα

ττοο  ΘΘρριιάάσσιιοο
δεσμευτικές προτάσεις μέχρι τις 31 Μαρτίου 2016.

Λαμπρές εορταστικές
εκδηλώσεις για τη γιορτή των

Ενόπλων Δυνάμεων στις Αχαρνές

Ο ανάδοχος που
θα προκύψει από το

διαγωνισμό, θα
συστήσει ανώνυμη

εταιρεία ειδικού σκο-
πού (παραχωρη-

σιούχος) και θα ανα-
λάβει τη μελέτη,

κατασκευή, χρημα-
τοδότηση, λειτο-

υργία, συντήρηση
και εκμετάλλευση

για 50 έτη 

Αθώος
παμψηφεί

ο Στρ-
ιφτός

Ενημέρωση και εξε-
τάσεις για τον

Σακχαρώδη διαβήτη

Για τις 13 Δεκεμβρίου
προγραμματίζονται οι

εκλογές στη ΝΔ

Δ. Λιάκος: Μέλος του
ΣΥΡΙΖΑ Χαϊδαρίου ο νέος
οικονομικός σύμβουλος

του Τσίπρα!

Πήρε εξιτήριο από
το νοσοκομείο ο

Κασσαβός

«Πολιτικό σαμποτάζ» με δια-
κοπές ρεύματος σε φτωχούς

φοβάται η κυβέρνηση
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Θ Ρ Ι Α Σ Ι Ο
ιδιοκτησία:

ΛΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.
Εφημερίδα - Εκδόσεις - Εκτυπώσεις

Εκδότης- Διευθυντής - Αρχισυντάκτης:
Ευάγγελος Λιάκος

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

Διεύθυνση: Πατριάρχου Γρηγορίου 4 19300
Ασπρόπυργος Αττικής

Τηλ - fax: 210 5571855 Κιν: 6977410968

Συνδρομές Ετήσιες: 20€ 

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ:
ΛΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ

Εθνική Τράπεζα
IBAN: GR72 0110 2000 0000  

2004 4032 660

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

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

κη τις απόψεις της εφημερίδας

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

2-θριάσιο Τρίτη 24 Νοεμβρίου 2015

Ασπρόπυργος
ΣΑΒΒΙΝΙΔΟΥ ΚΥΡΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ Λεωφόρος

Ειρήνης 218, 2105598618
Ελευσίνα

Στυλιαρά Ελένη Κ. Λεωφόρος Εθνικής Αντι-
στάσεως 88, 2105541216

Μάνδρα
ΣΙΜΠΑΡΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΤΕ ΛΟΥΚΑ
ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΟΕ Δήλου 12 & Κοροπούλη Βαγ-

γέλη, 2105551232

Αχαρνές
Χρηστίδου Δομνίκη Π. Αριστοτέλους 132,

2102462255

Άνω Λιόσια
IKEAPHARM.COM - ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΡΧΟΝΤΙΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ Τσακάλωφ Αθανάσιου
14 & Λεβέντη, 2102484070

Χαϊδάρι
Γιαννάκη Μαρία Ι. Ανεξαρτησίας 54 & Κορυ-

τσάς, 210581308

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ
Μερική Συννεφιά

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί απο 14
εως 20 βαθμούς Κελσίου. Υγρασία 68%

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ

Ιερομαρτύρων Κλήμεντος Πάπα
Ρώμης και Πέτρου επισκόπου Αλε-

ξανδρείας, Ερμογένους επισκόπου Ακραγαν-
τίνων

Προκηρύχθηκε ο διεθνής διαγωνισμός
για την ανάπτυξη του Εμπορευματι-
κού Κέντρου Θριάσιου Πεδίου με

πρόσκληση στους ενδιαφερόμενους επεν-
δυτές να υποβάλλουν δεσμευτικές προτάσεις
μέχρι τις 31 Μαρτίου 2016.

Η επένδυση, ύψους άνω των €250 εκατ.
εντάσσεται στο συνολικό σχεδιασμό της
κυβέρνησης και του υπουργείου για την
προώθηση νέων έργων υποδομών στους
τομείς των συνδυασμένων μεταφορών και
των κοινωνικών υποδομών, ανακοίνωσε ο
υπουργός Υποδομών Μεταφορών και Δικ-
τύων Χρήστος Σπίρτζης.

Ο υπουργός εκτιμά ότι θα υπάρξουν πολλοί
υποψήφιοι και πολλά οικονομικά οφέλη για το
Ελληνικό Δημόσιο και ένα από αυτά θα είναι η
δημιουργία 3.000 νέων θέσεων εργασίας σε
βάθος δεκαετίας.

Σύμφωνα με τον κ. Σπίρτζη, τα οφέλη από τη νέα επέν-
δυση στο Θριάσιο Πεδίο είναι πολλαπλά:

Προσφέρει σημαντικά οικονομικά ανταλλάγματα στο
Ελληνικό Δημόσιο

Αλλάζει θετικά το επενδυτικό τοπίο δημιουργώντας ένα
νέο επενδυτικό κλίμα, συνεισφέροντας σημαντικά στη
οικονομική ανάκαμψη και ανάπτυξη της χώρας μας,

Η Ελλάδα καθίσταται παράγοντας υψηλής γεωστρατ-
ηγικής σημασίας και αποκτά δεσπόζουσα θέση στη νοτια-
νατολική Ευρώπη στο τομέα των μεταφορών

Δίνεται ώθηση στις μεταφορές εμπορευμάτων μέσω
του σιδηροδρόμου

Δημιουργείται σημαντικός αριθμός νέων θέσεων
εργασίας

Υποστηρίζεται η εξαγωγική δραστηριότητα των
ελληνικών επιχειρήσεων και ενισχύεται η εξωστρέφεια
της Οικονομίας

Αλλάζει θεαματικά προς το καλύτερο το τοπίο των μετα-
φορών στη χώρα. 

Ο ανάδοχος που θα προκύψει από το διαγωνισμό, θα
συστήσει ανώνυμη εταιρεία ειδικού σκοπού (παραχωρη-
σιούχος) και θα αναλάβει τη μελέτη, κατασκευή, χρημα-
τοδότηση, λειτουργία, συντήρηση και εκμετάλλευση για
50 έτη του Εμπορευματικού Κέντρου συνδυασμένων
μεταφορών που θα κατασκευαστεί, με ταυτόχρονη κατα-
βολή οικονομικού ανταλλάγματος προς τη ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε.
Στους όρους προκήρυξης του διαγωνισμού προβλέπεται
υπέρ του δημοσίου η καταβολή ποσοστού επί του ετή-
σιου τζίρου της επένδυσης.

Το ποσοστό ορίζεται με μαθηματικό τύπο, ενώ σε κάθε
περίπτωση διασφαλίζεται ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα

του δημοσίου από την επένδυση το οποίο είναι:
-Για τα πρώτα 12 χρόνια από την έναρξη λειτουργίας

του Εμπορευματικού Κέντρου ελάχιστο εγγυημένο εισόδ-
ημα του Δημοσίου, ύψους 500.000 ευρώ ετησίως 

-Από το 13ο χρόνο και έως το τέλος της παραχώρησης
προβλέπεται εγγυημένο εισόδημα του Δημοσίου ύψους
1.500.000 ευρώ ετησίως 

Το κριτήριο κατακύρωσης του διαγωνισμού είναι αποκ-
λειστικά η πιο συμφέρουσα οικονομική προσφορά. 

Η έκταση του συγκροτήματος εγκαταστάσεων του
Θριασίου Πεδίου για την ανάπτυξη του Εμπορευματικού
Κέντρου, περιλαμβάνει:

Το χώρο ιδιοκτησίας ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε. 588 στρεμμάτων,
με δυνατότητα δόμησης περίπου 235.000 τ.μ. στεγασμέ-
νων χώρων. Έκταση και εγκαταστάσεις, που περιλαμβά-
νονται στο διαγωνισμό, ο οποίος προκηρύχθηκε από τη
ΓΑΙΑΟΣΕ ΑΕ.

Tο σταθμό διαλογής και μεταφόρτωσης φορτίων, εμβα-
δού περίπου 1450 στρεμμάτων, ιδιοκτησίας ΟΣΕ Α.Ε..
Σημειώνεται ότι προβλέπεται επόμενος διαγωνισμός,
όταν ολοκληρωθούν τα εν εξελίξει έργα για τη σιδηροδρ-
ομική λειτουργία.

Επιπροσθέτως, η έκταση ανάπτυξης του νέου Εμπορ-
ευματικού Κέντρου Θριάσιου Πεδίου διαθέτει:

Οδικές συνδέσεις προς τον αυτοκινητόδρομο της Αττι-
κής Οδού και τη Λεωφόρο ΝΑΤΟ και

Σιδηροδρομική σύνδεση με το εθνικό σιδηροδρομικό
δίκτυο και τον εμπορικό λιμένα του Πειραιά (Νέο Ικόνιο).

Σημειώνεται, ότι οι διαδικασίες για το Εμπορευματικό
Κέντρο του Θριάσιου Πεδίου ξεκίνησαν το 2003. Επί 12
χρόνια το έργο ταλανιζόταν από αδράνειες, εμπλοκές και
καθυστερήσεις, ενώ υπήρξαν δύο αποτυχημένοι διαγωνι-
σμοί το 2006 και το 2009. 

Αθώος παμψηφεί ο Στριφτός

Αθώος παμψηφεί κρίθηκε από το Τριμελές Εφε-
τείο ο πρώην Δήμαρχος Αχαρνών Σπύρος Στρ-
ιφτός. Η δικαστική περιπέτειά του πήρε τέλος, το

μεσημέρι της Δευτέρας 23 Νοεμβρίου 2015, με την ανα-
κοίνωση της αθωωτικής Απόφασης του δικαστηρίου. 

Υπέρ της απαλλαγής από τις κατηγορίες είχε αγορ-
εύσει και η Εισαγγελέας. 

Η δυσάρεστη έκπληξη της δίκης ήταν η επιμονή των
δικηγόρων της πολιτικής αγωγής να αναδείξουν τα
στοιχεία της δικογραφίας που οδήγησαν στην παραπομ-
πή του. Παρά ταύτα, ο δικηγόρος του Βασίλης Αλεξό-
πουλος είχε πριν από μέρες προβλέψει την αίσια έκβαση
της δίκης, επισημαίνοντας ότι δεν στοιχειοθετούνται οι
κατηγορίες.

Με δήλωσή του ο Σπύρος Στριφτός ευχαρίστησε τους
φίλους του για τη στήριξή τους, επισημαίνοντας ότι σε
όλη τη διάρκεια της περιπέτειάς του οι εκδηλώσεις
συμπαράστασης στο πρόσωπό του υπήρξαν συγκινητι-
κές.

Προκηρύχθηκε ο Διαγωνισμός
για το Θριάσιο

δεσμευτικές προτάσεις μέχρι τις 31 Μαρτίου 2016.
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Βλάβη στο σύστημα σηματοδότησης του Μετρό –
Κλειστό το τμήμα Μοναστηράκι – Αγία Μαρίνα

Άγνωστο παρα-
μένει το χρονικό
διάστημα που

θα χρειαστεί για να επι-
διορθωθεί η βλάβη.

Κλειστοί οι σταθμοί
του μέτρο στο τμήμα
από το Μοναστηράκι
μέχρι την Αγία Μαρίνα,
λόγω βλάβης στο
σύστημα σηματοδότ-
ησης. 

Άγνωστο παραμένει το
χρονικό διάστημα που
θα χρειαστεί για να επι-
διορθωθεί η βλάβη.

Ενημέρωση και εξετάσεις για τον
Σακχαρώδη διαβήτη

Το τμήμα Κοινωνικής
Πολιτικής του
Ν . Π . Δ . Δ

Π.Α.Κ.Π.Π.Α του Δήμου Ελευ-
σίνας σε συνεργασία με το
Κέντρο Υγείας και την διεύθυ-
νση Υγείας, οργανώνει δρά-
σεις και προγραμματίζει σεμι-
νάρια αγωγής υγείας και
έλεγχο Σακχάρου αίματος
σχετικά με την πρόληψη και
έγκαιρη ανίχνευση του
Σακχαρώδη Διαβήτη στην
ηλιακή ομάδα άνω των 55
ετών.

Ο Σακχαρώδης Διαβήτης προλαμβάνεται. Σε διαφορετική περίπτωση αποτελεί μια
διαχειρίσιμη νόσο. Ελάτε να μάθετε, να προλάβετε.

Το πρόγραμμα αναλυτικά:
Α' Κ.Α.Π.Η:

Στις 25/11/2015 ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ 8.30 π.μ θα γίνει ενημέρωση και συζήτηση για τον
Διαβήτη στο Α' Κ.Α.Π.Η Ελευσίνας. Είναι προσκεκλημένα τα μέλη των ΚΑΠΗ αλλά και
οι συγγενείς τους και οι φίλοι που δεν είναι εγγεγραμμένα μέλη. Γενικά μπορεί να προ-
σέλθει για να ενημερωθεί, όποιος πολίτης επιθυμεί.

Στις 26/11/2015 ημέρα ΠΕΜΠΤΗ στις 8 π.μ θα παρευρεθεί κλιμάκιο επαγγελματιών
υγείας στο Α' Κ.Α.Π.Η προκειμένου να γίνει τεστ Σακχάρου ΝΗΣΤΕΙΑΣ με μηχανάκι και
κατάλληλη συμβουλευτική, αναλόγως αποτελέσματος, σε όποιο πολίτη άνω των 55
ετών το επιθυμεί. Η εξέταση θα είναι δωρεάν. Όσοι γνωρίζουν ότι έχουν Διαβήτη  να
φέρουν μαζί τους και τις τελευταίες εργαστηριακές εξετάσεις.

Θα προηγηθεί Δωρεάν εξέταση σακχάρου στο Κέντρο Υγείας (Χαριλάου Τρικούπη
43) στις 24/11/2015 και ώρα 8 π.μ σε όσα άτομα επιθυμούν να προσέλθουν.

Β' Κ.Α.Π.Η:
Στις 2 Δεκεμβρίου ημέρα Τετάρτη 8.30 π.μ θα γίνει ενημέρωση και συζήτηση για τον

Διαβήτη στο Β' Κ.Α.Π.Η Ελευσίνας. Είναι προσκεκλημένα τα μέλη των ΚΑΠΗ αλλά και
οι συγγενείς τους και οι φίλοι που δεν είναι εγγεγραμμένα μέλη. Γενικά μπορεί να προ-
σέλθει για να ενημερωθεί όποιος πολίτης επιθυμεί.

Στις 3 Δεκεμβρίου ημέρα Πέμπτη στις 8 π.μ θα παρευρεθεί κλιμάκιο επαγγελματιών
υγείας στο Β' Κ.Α.Π.Η προκειμένου να γίνει τεστ Σακχάρου ΝΗΣΤΕΙΑΣ με μηχανάκι και
κατάλληλη συμβουλευτική, αναλόγως αποτελέσματος σε όποιο πολίτη άνω των 55 ετών
το επιθυμεί. Η εξέταση θα είναι δωρεάν. Όσοι γνωρίζουν ότι έχουν Διαβήτη να φέρουν
μαζί τους και τις τελευταίες εργαστηριακές εξετάσεις.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ Π.Α.Κ.Π.Π.Α
ΜΑΡΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

Για τις 13 Δεκεμβρίου προγραμ-
ματίζονται οι εκλογές στη ΝΔ

Ολοκληρώθηκε η
συνεδρίαση της
Κεντρικής Εφορευ-

τικής Επιτροπής (ΚΕΦΕ) της
ΝΔ. Όπως αποφασίστηκε θα
προχωρήσουν άμεσα οι διά-
δικασίες εξεύρεσης νέας εται-
ρείας που θα αναλάβει το
έργο της διαδικασίας εκλογής
προέδρου, με στόχο, σύμφω-
να με πληροφορίες, τη διεξα-
γωγή των εκλογών στις 13
Δεκεμβρίου.

Την Τρίτη το απόγευμα
(19:00) θα συνεδριάσει η Κοι-
νοβουλευτική Ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Πληροφορίες που μετέδωσε το Mega
αζνέφεραν ότι στο πλαίσιο της συνεδρίασης της ΚΟ ο κ. Βαγγέλης Μεϊμαράκης θα παρ-
αιτηθεί από την προεδρία του κόμματος και μεταβατικός πρόεδρος θα αναλάβει ο γραμ-
ματέας της ΚΟ και μέλος της ΚΕΦΕ Γιάννης Πλακιωτάκης. 

Με ανακοίνωσή τους τα μέλη της ΚΕΦΕ «εκφράζουν την οφειλόμενη συγγνώμη τους
στα στελέχη, τα μέλη και τους φίλους του κόμματος για τα προβλήματα που ανέκυψαν
και οδήγησαν στην αναβολή των εκλογών για την ανάδειξη Προέδρου της Νέας Δημο-
κρατίας».

«Καθοριστικό εμπόδιο στη διεξαγωγή των χθεσινών εκλογών ήταν τα τεχνικά προβ-
λήματα, που οφείλονταν στην εταιρία, η οποία, παρά τις διαβεβαιώσεις προς την ΚΕΦΕ,
ακόμη και μέχρι το Σάββατο το απόγευμα, δεν ανταποκρίθηκε στις συμβατικές της
υποχρεώσεις».

Κατά τη σημερινή συνεδρίαση, όπως επισημαίνετα στην ανακοίνωση, «τα μέλη της
ΚΕΦΕ επεσήμαναν αδυναμίες και, για αυτό το λόγο, αποφάσισαν την αναδιάρθρωση
υπηρεσιών του κόμματος, αλλά και τη σύσταση επιτροπών παρακολούθησης της εξέ-
λιξης του έργου, που με βάση τα χρονοδιαγράμματα θα αναφέρονται συνεχώς στην
ΚΕΦΕ.

»Εκφράστηκε ομόφωνα η βούλησή τους να εργαστούν με όλες τους δυνάμεις, προ-
κειμένου να προχωρήσουν άμεσα οι διαδικασίες και μέσα στα επόμενα 24ωρα να ορι-
στεί η νέα ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών.

»Οι υποψήφιοι πρόεδροι της Νέας Δημοκρατίας δια των εκπροσώπων τους στην
ΚΕΦΕ, δήλωσαν ότι αποδέχονται το συγκεκριμένο θεσμικό όργανο για τη διεξαγωγή της
εκλογικής διαδικασίας για την ανάδειξη του νέου Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας.

»Όλα τα μέλη της ΚΕΦΕ τονίζουν ότι αυτό που προέχει για όλους είναι η διασφάλιση
της ενότητας της Παράταξης».

Τα μέλη της ΚΕΦΕ διέκοψαν το μεσημέρι της Δευτέρας συνεδρίασή τους ζητώντας
από τους τέσσερις υποψηφίους να τους δώσουν «ψήφο εμπιστοσύνης», για να
συνεχίσουν τη διαδικασία. Αφού οι τέσσερις εξέφρασαν την εμπιστοσύνη τους η συνε-
δρίαση ξανάρχισε αναζητώντας νέα ημερομηνία εκλογών.

Πόλεμος δηλώσεων
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Αδωνις Γεωργιάδης σήκωσαν το γάντι που έριξε ο

Β.Μεϊμαράκης και δήλωσαν παραίτηση από τις θέσεις των κοινοβουλευτικών εκπρ-
οσώπων της ΝΔ, ενώ ο κ. Μητσοτάκης έδωσε στη δημοσιότητα και επιστολή του προς
τον κ. Μεϊμαράκη από τις 11 Νοεμβρίου, με την οποία τον προειδοποιούσε για δυσλει-
τουργίες στο τεχνικό σύστημα. 

Αντιθέτως, ο Απόστολος Τζιτζικώστας αρνήθηκε να παραιτηθεί από τη θέση του περ-
ιφερειάρχη λέγοντας ότι είναι αιρετός, κι όχι διορισμένος, όπως οι κ.κ. Μητσοτάκης και
Γεωργιάδης.

Ο Βαγγέλης Μεϊμαράκης άνοιξε μέτωπο και με τον πρώην πρωθυπουργό Αντώνη
Σαμαρά σημειώνοντας ότι η εταιρεία που οδήγησε σε φιάσκο τις εσωκομματικές εκλο-
γές είχε αναλάβει αρκετά έργα επί πρωθυπουργίας Σαμαρά. Είπε μάλιστα ότι «ο Σαμα-
ράς είχε εγγυηθεί σε συνεργάτη δικό μου για την εταιρία αυτήν».

Άμεση και σκληρή ήταν η αντίδραση από το περιβάλλον του πρώην πρωθυπουργού.
Συνεργάτες του έκαναν λόγο για «κουτοπονηριές και ανοησίες» και ζήτησαν να αναλά-
βουν τις ευθύνες τους όσοι ήταν υπεύθυνοι για την επιλογή της εταιρείας.

Επίσης, στη δήλωσή του ο κ. Μεϊμαράκης έβαλε στο στόχαστρό του και τον Μάκη
Βορίδη - που έχει ταχθεί ανοικτά υπέρ του Απ.Τζιτζικώστα - αφήνοντας να εννοηθεί ότι
είχε συνεργαστεί με την εταιρεία infosolution είτε ως υπουργός, είτε ως δικηγόρος.

Ο κ. Μεϊμαράκης κάλεσε ακόμη τους «άρτι αφιχθέντες» στη ΝΔ «να σέβονται εκείνο-
υς που έχουν 40 χρόνια ιστορίας στο κόμμα που τους υποδέχθηκε».

Ο κ. Βορίδης απάντησε πως ουδέποτε είχε σχέση με την εν λόγω εταιρεία, ούτε ως
υπουργός ούτε ως δικηγόρος, και κάλεσε τους «παλαιούς» που ισχυρίζονται πως είναι
θεματοφύλακες του πολιτικού πολιτισμού να κρατούν την αντιπαράθεση σε ένα επίπε-
δο.
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Κίνηση 20 βουλευτών της ΝΔ για μεταβα-
τικό πρόεδρο Κοινοβουλευτικής Ομάδας

Ζυμώσεις επί
ζυμώσεων γίνον-
ται από χθες το

απόγευμα στη Νέα
Δημοκρατία, μετά την
αναβολή της ψηφοφο-
ρίας για την ανάδειξη
προέδρου, με νέες πληρ-
οφορίες να κάνουν λόγο
για ύπαρξη κειμένου, το
οποίο υπεγράφη από
τουλάχιστον 20 βουλευ-
τές από όλη την Ελλάδα,
στο οποίο προτείνονταν
η άμεση σύγκληση της
ΚΟ του κόμματος.

Συζητήσεις, ωστόσο, που προηγήθηκαν του συγκεκριμένου κειμένου φέρονται να
περιλαμβάνουν εκτός από την άμεση σύγκληση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας και πρό-
ταση, αν και εφόσον η εκλογή του Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας δεν γίνει σε εύλο-
γο χρονικό διάστημα, να υπάρξει μεταβατικός πρόεδρος της ΚΟ του κόμματος, η θητεία
του οποίου θα διαρκούσε για έξι μήνες. 

Θιασώτης της συγκεκριμένης πρότασης ήταν και ο βουλευτής της Β' περιφέρειας
Θεσσαλονίκης Θ. Καράογλου, ο οποίος επιβεβαιώνει στο Newpost ότι υπήρχε αυτό το
κείμενο, υπογεγραμμένο από 20 τουλάχιστον βουλευτές της παράταξης, το οποίο,
όμως, τελικά δεν δόθηκε στην δημοσιότητα, καθώς ενημερώθηκαν ότι υπήρχε σημαν-
τικό ενδεχόμενο για σύγκληση της ΚΟ αύριο, όπως τελικά επιβεβαιώθηκε και θα λάβει
χώρα στις 7 το απόγευμα.

Ερωτηθείς από το Newpost για το αν υπήρξε κάποια πρόταση για συγκεκριμένο πρό-
σωπο, o κ. Καράογλου ανέφερε ότι δεν έπεσε κανένα όνομα για τον μεταβατικό επικε-
φαλής της ΚΟ στο τραπέζι των συζητήσεων ανάμεσα στους βουλευτές. 

Υπήρξαν, ωστόσο, κάποιες πληροφορίες ότι το όνομα του προτεινόμενου ως μετα-
βατικού προέδρου της Νέας Δημοκρατίας ήταν αυτό της Ντόρας Μπακογιάννη, χωρίς,
αυτό, όμως να επιβεβαιώνεται από καμία πλευρά...

2ο Aτομικό Σχολικό Πρωτάθλημα
Σκάκι Δήμου Αχαρνών

Σάββατο 5 Δεκεμβρίου 2015
στις 16:30 Χώρος διεξαγω-
γής αγώνων:Δημαρχείο Αχα-

ρνών (αίθουσα εκδηλώσεων)Συνδιο-
ργανωτές: Δήμος Αχαρνών,
Ελληνικός Ορειβατικός Σύλλογος
Αχαρνών

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι
μαθητές των νηπιαγωγείων, δημο-
τικών, γυμνασίων και λυκείων του
Δήμου Αχαρνών. Η συμμετοχή είναι
ελεύθερη.

● Τα σχολεία θα πρέπει να απο-
στείλουν τις συμμετοχές των μαθη-
τών τους μέχρι την Τρίτη 1 Δεκεμ-
βρίου 2015 στα email:
blue_train9@yahoo.gr και
eosachess@hotmail.gr.

● Όλοι οι συμμετέχοντες θα πρέπει
να επιβεβαιώσουν τη συμμετοχή τους
στη γραμματεία των αγώνων με την
παρουσία μισή ώρα πριν την καθορι-
σμένη ώρα έναρξης του 1ου γύρου.

● Δηλώσεις συμμετοχής θα γίνον-
ται δεκτές και την ημέρα των αγώνων
μέχρι και τις 16:00. Όσοι προσέλθουν
καθυστερημένα θα μπορούν να αγω-
νιστούν από το 2ο γύρο.

● Στους τρεις πρώτους κάθε τάξης-
ομίλου καθώς και στο πρώτο κορίτσι
κάθε τάξης-ομίλου θα δοθούν μετάλλια.

● Σε όλους τους συμμετέχοντες θα δοθεί αναμνηστικό δίπλωμα.
● Επιπλέον θα υπάρξουν κύπελλα για το πρώτο Νηπιαγωγείο, τρία  καλύτερα Δημο-

τικά, για το πρώτο Γυμνάσιο και το πρώτο Λύκειο.
● Επίσης ποσοστό 20% των συμμετεχόντων θα προκριθεί απευθείας στην Τελική

Φάση των Ατομικών Σχολικών Πρωταθλημάτων Αττικής 2016.
● Στην περίπτωση που κάποιος αγωνιστεί σε πάνω από ένα Περιφερειακό Προκρι-

ματικό Σχολικό, χάνει το δικαίωμα πρόκρισης στην ΤΕΛΙΚΗ ΦΑΣΗ.
Πληροφορίες:

Παντελίδης Ιωάννης: 6947445702
Παγώνας Παναγιώτης: 6972865500

Λαμπρές εορταστικές
εκδηλώσεις για τη γιορτή των

Ενόπλων Δυνάμεων στις Αχαρνές

Με λαμπρότητα
εορτάστηκε η
γιορτή των

Ενόπλων Δυνάμεων στις
Αχαρνές ανήμερα των
Εισοδίων της Θεοτόκου,
προστάτιδας των ενόπ-
λων δυνάμεων της
χώρας μας.

Η επίσημη δοξολογία
τελέστηκε στον Καθεδρ-
ικό Ναό Αγίου Βλασίου,
παρουσία εκπροσώπων
της πολιτικής και στρα-
τιωτικής ηγεσίας της
χώρας, αιρετών του
Δήμου Αχαρνών, και
πλήθους πιστών, που
τίμησαν με την παρουσία
τους τη Γιορτή των Ενόπ-
λων Δυνάμεων. Τον Παν-
ηγυρικό της ημέρας
εκφώνησε ο Σμήναρχος
(Ι) Ζήσης Βασίλειος.

Μετά το τέλος της
Δοξολογίας, ακολούθησε
κατάθεση στεφάνων και
απόδοση τιμών στο
μνημείο του Μήτρου Λέκκα. Στέφανα κατέθεσαν εκ μέρους του Δήμου Αχαρνών, ο
Αναπληρωτής Δημάρχου Αντιδήμαρχος κ Χίος Αναστάσιος, ο Βουλευτής Περιφέρειας
Αττικής κ Ιωάννης Δέδες εκπροσωπώντας το Ελληνικό Κοινοβούλιο, ο Σμήναρχος (Ι)
Αλέξανδρος Μαρίνος εκ μέρους των Ενόπλων Δυνάμεων, ο Ταξίαρχος της Δ/νσης
Αστυνομίας Δυτικής Αττικής κ Κορδολέμης Παναγιώτης από την Ελληνική Αστυνομία,
και ο Πλοίαρχος Καραγεώργος Γεώργιος, Διοικητής Υπηρεσίας Εναέριων Μέσων από
το Λιμενικό Σώμα. Επίσης, η κα Σακελαρόγλου Σμαράγδα, Διευθύντρια του 25ου Δημο-
τικού Σχολείου Αχαρνών εκ μέρους της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαρνών, ο κ Ελε-
υθεράκης Αντώνιος, Διευθυντής του 5ου Γενικού Λυκείου Αχαρνών από την Δευτεροβά-
θμια Εκπαίδευση, και ο κ Δημήτρης Δημόπουλος μέλος του Δ.Σ. της ΙΛΕΑ.

Το παρόν στον εορτασμό των Ενόπλων Δυνάμεων έδωσαν οι Βουλευτές Περιφέρει-
ας Αττικής κκ Ιωάννης Δέδες και Θανάσης Μπούρας, ο κ Χίος Αναστάσιος, Αντιδήμα-
ρχος Διοικητικών Υπηρεσιών & Ανθρώπινου Δυναμικού και Αναπληρωτής Δημάρχου, η
κα Ελένη Σαχσανίδη Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής, ο κ Συρινίδης Θεόδωρος Αντι-
δήμαρχος Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, η κα Ναυροζίδου Μαρία Πρόεδρος της
ΔΗ.Κ.Ε.Α., ο κ Γιώργος Δασκαλάκης Πρόεδρος ΔΗ.Φ.Α., ο κ Καρυδάκης Κων/νος Πρόε-
δρος της Α’ Σχολικής Επιτροπής, η κα Τουμανίδου Ευθυμιάδου Γεωργία Πρόεδρος Β’
Σχολικής Επιτροπής, ο κ Γκασούκας Νικόλαος Πρόεδρος Αρωγής, ο κ Κατσιγιάννης
Θανάσης Γενικός Γραμματέας του Δήμου Αχαρνών.

Επίσης, παρόντες ήταν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κκ Πεδιαδίτης Στέργιος, και Ρούσσας
Κων/νος, ο Διοικητής του Α.Τ. Αχαρνών κ Μπουτσαρέλης Γιώργος, ο κ Καραγιώργος
εκπρόσωπος της Ένωσης Γονέων Αχαρνών, ο Αντιπρόεδρος της Τοπικής Οργάνωσης
ΝΔ κ Λουμάκος Παναγιώτης, και αντιπροσωπείες Στρατιωτικών από τα παρακείμενα
Στρατόπεδα του Δήμου Αχαρνών.

Τέλος, τον εορτασμό των Ενόπλων Δυνάμεων τίμησαν Πολιτιστικοί Τοπικοί Σύλλογοι
της Πόλης, που η παρουσία τους έδωσε ιδιαίτερο χρώμα στη γιορτή με τα παιδιά που
συμμετείχαν στα χορευτικά τμήματά τους, και η Φιλαρμονική του Δήμου Αχαρνών.

Μειοδοτικός διαγωνισμός για
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ – ΜΙΣΘΩΣΗ 3

ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ «ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟΥ
ΧΩΡΙΟΥ 2015»

ΟΠρόεδρος της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Ελευσίνας και έχοντας
υπόψη την με αρ. 60/15  στις 23-10-2015 απόφαση του Διοικητικού Συμβου-
λίου περί έναρξης της Δράσης «ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ ΧΩΡΙΟ 2015»

Προκηρύσσει την επιλογή αναδόχου με πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό και με κρι-
τήριο επιλογής την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά για τη μίσθ-
ωση 3 παιχνιδιών στα πλαίσια της δράσης του «ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟΥ ΧΩΡΙΟΥ
2015»,  βάσει του Π.Δ. 28/80. 

Η προκηρυσσόμενη σύμβαση έχει  προϋπολογισμό 35.000,00 €, συμπεριλαμβα-
νομένου ΦΠΑ 23% και έχει Κ.Α.15.6236.1501 .
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Δ. Λιάκος: Μέλος του ΣΥΡΙΖΑ Χαϊ-
δαρίου ο νέος οικονομικός

σύμβουλος του Τσίπρα!

Τη θέση του επικεφαλής του οικο-
νομικού γραφείου του Μεγάρου
Μαξίμου αναλαμβάνει ο οικονο-

μολόγος Δημήτρης Λιάκος. Πρόκειται για
στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ που έχει υπηρετή-
σει προηγουμένως στο γραφείο του
αντιπροέδρου της κυβέρνησης, Γιάννη
Δραγασάκη και νωρίτερα στα Νάντια
Βαλαβάνη, ενώ σημαντική ήταν η συνει-
σφορά του στις διαπραγματεύσεις με
την τρόικα, συμμετέχοντας και στην
ομάδα που επί 30 και πλέον ώρες δια-
πραγματευόταν στο Hilton για τη συγγρ-
αφή της συμφωνίας.

Τώρα καλείται να επιτελέσει διττό
ρόλο συνεισφέροντας τόσο στη διαδι-
κασία υλοποίησης του προγράμματος
όσο και στη διάνοιξη του εναλλακτικού
δρόμου για την ανακούφιση των συνε-
πειών από τα μέτρα λιτότητας.

Πρόκειται για πρόσωπο με credit pos-
sitive αντιμετώπιση στην τραπεζική
αγορά και στους κύκλους των επεν-
δυτών. Οι γνωρίζοντες επισημαίνουν ότι
πρόκειται για στέλεχος που προέρχεται
από την αγορά, έχοντας ικανή θητεία ως
διαχειριστής κεφαλαίων και risk manag-
er.

Ο κ. Λιάκος ανέπτυξε έντονη δρα-
στηριότητα κατά την περίοδο της διαπρ-
αγμάτευσης με την τρόικα, ενώ είχε καθ-
οριστική συμβολή στο τελικό κείμενο για
την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών.

Η γνώση της αγοράς, αλλά και των
εσωτερικών ζητημάτων των τραπεζών,
καθώς και τα ισχυρά αντανακλαστικά
είναι άλλωστε ποιότητες που του αναγ-
νωρίζουν και οι τραπεζίτες.

Καλά πληροφορημένες πηγές του αποδίδουν την αλλαγή της διατύπωσης καθιστά
τελικά δυνατή την ανακεφαλαιοποίηση και των μη συστημικών τραπεζών από το ΤΧΣ.

Σύντομο βιογραφικό
Ο Δημήτρης Λιάκος είχε αναπτύξει ιδιαίτερα έντονη δράση στη διαπραγμάτευση, διατ-

ηρώντας ωστόσο χαμηλούς τόνους και μένοντας πάντα μακριά από κάμερες και μικρ-
όφωνα. Ήταν μέλος της ομάδας Χουλιαράκη και διατηρεί ιδιαίτερα καλές σχέσεις τόσο
με τον Ευκλείδη Τσακαλώτο, όσο και με τον Γιώργο Σταθάκη καθώς και με τα υπόλοιπα
μέλη της διαπραγματευτικής ομάδας.

Κατά τη διάρκεια της διαπραγμάτευσης αποδείχθηκε γεφυροποιός σε μια σειρά από
ζητήματα, προλαμβάνοντας κρίσεις στα αρχικά τους στάδια.

Με μεγάλη εμπειρία σε θέσεις ευθύνης του ιδιωτικού τομέα στο κομμάτι της διαχείρι-
σης κεφαλαίων και συνεπώς άριστη γνώση των αναγκών της αγοράς κάθε στιγμή, ο κ.
Λιάκος είναι αναπόσπαστο μέλος της ελληνικής ομάδας διαπραγμάτευσης από την ένα-
ρξη των επαφών μεταξύ των δύο πλευρών.

Κουρουμπλής: Αδικη η κατάργηση
της προσωπικής διαφοράς

Επαναφορά της
υπερβάλλουσας
μείωσης για τις

κατηγορίες των υπαλλή-
λων που την απώλεσαν
και απελευθέρωση προ-
σλήψεων για συγκεκρι-
μένες ειδικότητες στους
δήμους, υποσχέθηκε
στην ΠΟΕ – ΟΤΑ ο υπο-
υργός Εσωτερικών και
Διοικητικής Ανασυγκρότ-
ησης, Παναγιώτης Κουρ-
ουμπλής.

Ο κ. Κουρουμπλής παραδέχτηκε ότι είναι άδικη η κατάργηση της υπερβάλλουσας
μείωσης (προσωπική διαφορά) για όσους υπαλλήλους μετατάχθηκαν, συμμετείχαν
στην ενδοδημοτική κινητικότητα, ή επαναπροσλήφθηκαν μετά από διαθεσιμότητα και
απολύσεις -και δεσμεύτηκε για αποκατάσταση σε συνεργασία φυσικά με το Ελεγκτικό
Συνέδριο.

Ο υπουργός μάλιστα, επικοινώνησε άμεσα με την πρόεδρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου
Ανδρονίκη Θεοτοκάτου, η οποία τον διαβεβαίωσε ότι θα εξετάσει ενδελεχώς το θέμα. Το
ζήτημα αφορά περίπου 6.000 υπαλλήλους (δημοτικούς αστυνομικούς, σχολικούς φύλα-
κες κ.ά.), οι οποίοι μετά από σχετική απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου δεν έχουν
δικαίωμα να λαμβάνουν τη συγκεκριμένη παροχή.

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, υπάλληλοι που μετατέθηκαν σε άλλο δήμο να λαμβάνουν
λιγότερες αποδοχές σε σχέση με τους συναδέλφους τους του ίδιου δήμου και της ίδιας
ειδικότητας. Η διαφορά φτάνει ακόμα και τα 400 ευρώ το μήνα για υπαλλήλους τεχνικών
ειδικοτήτων.

Για την άρση των περιορισμών στις προσλήψεις στους δήμους, ο κ. Κουρουμπλής
ανέφερε ότι το υπουργείο σχεδιάζει την ενεργοποίηση του μέτρου από το 2016 για
υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα (π.χ. καθαριότητα), καθώς και για εργατοτεχνίτες
και χειριστές μηχανημάτων.

Οι συνδικαλιστές έθεσαν και το θέμα της αξιολόγησης, ζητώντας να υπάρξει ξεχωρι-
στό νομοθετικό πλαίσιο για τους δημοτικούς υπαλλήλους. Ο υπουργός απάντησε
τονίζοντας την ανάγκη αναβάθμισης των υπηρεσιών και ανθρώπινου δυναμικού, και
έθεσε ως προϋπόθεση να συσταθούν οργανισμοί σε όλους τους δήμους, ώστε να
πραγματοποιηθεί η αξιολόγηση με την απαιτούμενη αρτιότητα και επάρκεια και με μηδε-
νικό περιθώριο αμφισβήτησης.

Πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο
ο Κασσαβός

Καλύτερα του ανα-
μ ε ν ο μ έ ν ο υ
εξελίσσεται η υγεία

του Γιάννη Κασσαβού. Ο
Δήμαρχος Αχαρνών πήρε,
το μεσημέρι της Δευτέρας
23 Νοεμβρίου 2015, εξιτήρ-
ιο από το νοσοκομείο
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ
και τις επόμενες μέρες θα
βρίσκεται στο σπίτι του. 

Ο ίδιος ζήτησε να επι-
στρέψει αμέσως στα καθή-
κοντά του, ωστόσο οι γιατρ-
οί του συνέστησαν ολιγοή-
μερη ανάπαυση και του ζήτ-
ησα
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Βενιζέλος: Η τράπεζα του ψεύδους δεν
ανακεφαλαιοποιείται εύκολα

«Υπάρχει μια και
μόνη τράπεζα
στην οποία το

χαρτοφυλάκιο μετοχών
του ΣΥΡΙΖΑ και των
εταίρων του, εμφανών
και αφανών, πάει καλά: η
Τράπεζα του Ψεύδους
που δεν περιέχει θυρίδες
αυτοσυνειδησίας και
συγγνώμης και ευτυχώς
δεν μπορεί να ανακεφα-
λαιοποιηθεί πλέον εύκο-
λα», αναφέρει σε άρθρο
του για τις τράπεζες ο
βουλευτής και τέως πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Ευάγγελος Βενιζέλος.

Ο κ. Βενιζέλος επισημαίνει, μεταξύ άλλων, πως «η εικόνα του ελληνικού τραπεζικού
συστήματος είναι πλέον ριζικά διαφορετική» και συμπληρώνει: «Και βεβαίως τελείως
αντίθετη από αυτή που αποτέλεσε τη βάση της εύκολης και πολύ συχνά χυδαίας αντιμ-
νημονιακής δημαγωγίας των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ και όλων των "αγανακτισμένων" δυνάμεων». 

Όπως αναφέρει, «τώρα αναζητούν απεγνωσμένα μια άλλη αφήγηση και νομίζουν ότι
την βρήκαν στο "παράλληλο τραπεζικό σύστημα" εκτός εποπτείας της ΕΚΤ και του
SSM! Ξεχνούν όμως το θεσμικό ρόλο της ΤτΕ και κυρίως την ανάγκη κεφαλαίων».

«Η κυβέρνηση με τις καθυστερήσεις, τις ανακολουθίες και τα λάθη της διαμόρφωσε
τα χειρότερα δυνατά συμφραζόμενα για την ανακεφαλαιοποίηση παράγοντας και ανακ-
υκλώνοντας την πολιτική και οικονομική αβεβαιότητα», υπογραμμίζει ο βουλευτής του
ΠΑΣΟΚ και σημειώνει πως «φτάσαμε στη νέα ανακεφαλαιοποίηση που οργάνωσε η
κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ / ΑΝΕΛ, η κυβέρνηση αυτών που κατηγόρησαν ως σκανδαλώδεις
τις προηγούμενες ανακεφαλαιοποιήσεις και την προσέλκυση ιδιωτικών κεφαλαίων». 

ICAP: «Πονοκέφαλος» η έλλειψη
ρευστότητας

Πάνω από
το 25%
τ ω ν

εταιρειών έχει να
α ν τ ι μ ε τ ω π ί σ ε ι
ε π ι σ φ α λ ε ί ς
απαιτήσεις σε
π ο σ ο σ τ ό
μεγαλύτερο του 2%
του τζίρου τους,
γεγονός το οποίο
δεν είναι αμελητέο
αν συνυπολογίσει
κανείς τα ιδιαίτερα
χαμηλά περιθώρια
κέρδους.

Με αυξημένα
EBITDA στα 10 δισ.
οι 500 πιο
κερδοφόρες εταιρείες 04/11 13:39

Η έλλειψη ρευστότητας αποτελεί τον μεγαλύτερο «πονοκέφαλο» για τις ελληνικές
επιχειρήσεις, με μία στις τρεις εταιρείες να θέτει ως προτεραιότητά της τη βελτίωση των
ρευστών διαθεσίμων της.

Η συγκεκριμένη διαπίστωση προκύπτει από έρευνα της ICAP, με βάση την οποία οι
ελληνικές επιχειρήσεις σε ποσοστό 31% έχουν θέσει ως προτεραιότητα την αύξηση της
ρευστότητάς τους, ενώ το 30% αυτών θέτει ως προτεραιότητα την ενίσχυση των
πωλήσεών τους, το 23% τη μείωση των επισφαλειών και το 11% τη μείωση κόστους.

Τα αποτελέσματα της έρευνας παρουσίασε στο 8ο Συνέδριο ΙCAP Credit Risk
Management ο εκτελεστικός διευθυντής πωλήσεων και marketing της εταιρείας Σέρκο
Κουγιουμτζιάν, ο οποίος σημείωσε:

«Η ΙCAP, η μοναδική ελληνική εταιρεία και μία από τις λίγες στην Ευρώπη που έχει
αναγνωριστεί ως Credit Rating Agency από τη European Securities and Markets
Authority, με την πρόσφατη πρωτοβουλία της να εκπονεί ετησίως εξειδικευμένη έρευνα
για τον πιστωτικό κίνδυνο σε επαγγελματίες του χώρου αποδεικνύει έμπρακτα τη
δέσμευσή της να βρίσκεται δίπλα στις επιχειρήσεις ως αρωγός αυτών, αλλά και ως
έμπιστος συνεργάτης για την προστασία τους.

Αξιοσημείωτο μεταξύ των ευρημάτων της έρευνας για το 2014 είναι ότι οι ελληνικές
επιχειρήσεις, προς διαφύλαξη της ρευστότητας τους, περιόρισαν τις πιστώσεις τους με
σημαντικότερα κριτήρια τη φερεγγυότητα του πελάτη, τη μείωση του ύψους των
επισφαλών απαιτήσεων και τη διάρκεια είσπραξης χρέους».

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με την έρευνα, η φερεγγυότητα του πελάτη αποτελεί το
πρωταρχικό κριτήριο παροχής πίστωσης για το 96,3% των εταιρειών.

Σε δεύτερο επίπεδο τίθεται το ύψος των συναλλαγών και η πολυετής συνεργασία με
τον πελάτη, με το 83,7% και το 83,5% των εταιρειών να θεωρούν αντίστοιχα σημαντικά
τα δύο αυτά κριτήρια, ενώ ως 4ο σημαντικό κριτήριο θεωρούνται η φήμη και το κύρος
του πελάτη, σύμφωνα με τις απαντήσεις του 73,5% των εταιρειών.

Ενα ακόμη σημαντικό στοιχείο που προκύπτει από την έρευνα είναι το ύψος των
επισφαλών απαιτήσεων σε σχέση με τις πωλήσεις.

Προκύπτει, λοιπόν, ότι μία στις 10 εταιρείες δηλώνει ότι οι επισφαλείς απαιτήσεις
ξεπερνούν το 5% των συνολικών πωλήσεων.

Αυτό δεν φαίνεται να ισχύει για τις πολύ μεγάλες εταιρείες, όπου μόλις το 4,8% έχει
ποσοστό απαιτήσεων που φτάνει σ’ αυτό το επίπεδο.

Συνολικά, πάντως, πάνω από το 25% των εταιρειών έχει να αντιμετωπίσει επισφαλείς
απαιτήσεις σε ποσοστό μεγαλύτερο του 2% του τζίρου τους, γεγονός το οποίο δεν είναι
αμελητέο αν συνυπολογίσει κανείς τα ιδιαίτερα χαμηλά περιθώρια κέρδους.

Επίσης σχετικά με την παροχή πιστώσεων η έρευνα καταδεικνύει ότι οι εταιρείες σε
ποσοστό 64,7% δεν δίνουν πίστωση άνω των 90 ημερών.

Να σημειώσουμε εδώ ότι οι πολύ μεγάλες εταιρείες στη συντριπτική τους πλειονότητα
(95%)παρέχουν μέσο όρο πιστώσεων το πολύ 90 ημέρες.

Την ίδια στιγμή ο μέσος όρος είσπραξης απαιτήσεων για τις μισές περίπου εταιρείες
(48,1%) ξεπερνά τις 90 ημέρες. Βέβαια, οι πολύ μεγάλες εταιρείες είναι πιο «τυχερές»,
καθώς σε ποσοστό 78,9% έχουν μέσο όρο είσπραξης απαιτήσεων μικρότερο των 90
ημερών.

Οι εταιρείες πάντως τα δύο τελευταία χρόνια περιορίζουν τις πιστώσεις τους, με το
76% να δηλώνει ότι έχει προχωρήσει σε τέτοιες ενέργειες και μόλις το 6% έχει αυξήσει
τις πιστώσεις που δίνει.

Επίσης το 65,1% θεωρεί ότι ο μέσος όρος παρεχόμενων πιστώσεων σε ημέρες θα
περιοριστεί περαιτέρω την επόμενη διετία.

Ακόμη, τα στοιχεία για τη συναλλακτική συμπεριφορά των πελατών θεωρούνται οι
σημαντικότερες πληροφορίες για τη διαμόρφωση της πιστοληπτικής πολιτικής μιας
εταιρείας, με το 47,4% να τις θεωρεί πάρα πολύ σημαντικές και το 41,6% πολύ
σημαντικές.

Επίσης το 67% θεωρεί ως πολύ/πάρα πολύ σημαντική την αξιολόγηση (rating) του
πελάτη.

Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι μόλις το 60% θεωρεί σημαντικά τα στοιχεία
από τους ισολογισμούς και τους αριθμοδείκτες και επίσης το 57% θεωρεί σημαντικά τα
δελτία επιχειρηματικής πληροφόρησης.

Οπως προκύπτει από τις απαντήσεις των επιχειρήσεων που συμμετείχαν στην
έρευνα, για τις μισές από αυτές η είσπραξη των εκπρόθεσμων απαιτήσεων γίνεται από
το τμήμα πωλήσεων, ενώ το περίπου 39% από ξεχωριστό τμήμα εισπράξεων.

Μόλις το 4,65% των εταιρειών έχει συνεργασία με κάποια εισπρακτική εταιρεία.
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Ενέκρινε ο ESM την εκταμίευση
της υποδόσης των 2 δισ. ευρώ

Τη ν
εκταμίευση
της υποδό-

σης ύψους 2 δισ.
ευρώ ενέκρινε το
Ε κ τ ε λ ε σ τ ι κ ό
Συμβούλιο του
ESM, κατά τη συνε-
δρίαση του τη Δευ-
τέρα.

Εντωμεταξύ σε
εξέλιξη βρίσκεται η
συνεδρίαση των
υπουργών Οικονο-
μικών της ευρ-
ω ζ ώ ν η ς ,
Eurogroup, κατά
την οποία οι υπουρ-
γοί αναμένεται να
εγκρίνουν και τυπι-
κά την εκταμίευση
της δόσης των 2 δισ. ευρώ. 

Θετική εισήγηση θα δώσουν και στην απελευθέρωση των 10 δισ. ευρώ, τα οποία
προορίζονται για την ανακεφαλαιοποίηση των ελληνικών τραπεζών.

Ακόμη, οι Ευρωπαίοι υπουργοί εκτιμάται ότι θα προβούν σε συστάσεις προς την
Ελλάδα και τους θεσμούς να επιταχύνουν τις συζητήσεις για το δεύτερο πακέτο προα-
παιτούμενων, με στόχο να ολοκληρωθεί εγκαίρως η πρώτη αξιολόγηση του προγράμ-
ματος.

Κατόπιν της ολοκλήρωσης του Eurogroup, είναι πιθανό να υπάρξει επίσημη ενημέρ-
ωση από τον πρόεδρο, Γερούν Ντέισελμπλουμ και τον Επίτροπο Οικονομικών, Πιερ
Μοσκοβισί.

Η ανακοίνωση του ESM
To Συμβούλιο των Διοικητών του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (ESM)

ενέκρινε την εκταμίευση της δόσης των 2 δισ. ευρώ για την Eλλάδα, αναφέρει η ανα-
κοίνωση του ESM.

«Η απόφαση αυτή ακολουθεί την ολοκλήρωση από την ελληνική κυβέρνηση της
πρώτης ομάδας των προαπαιτούμενων. Η εκταμίευση που εγκρίθηκε σήμερα θα χρη-
σιμοποιηθεί κατά πρώτο λόγο για την εξυπηρέτηση του χρέους, καθώς και για την
εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών και συγχρηματοδοτούμενων έργων που χρηματο-
δοτούνται από διαρθρωτικά ταμεία της ΕΕ» προστίθεται στην ανακοίνωση.

Ο επικεφαλής του ESM, Κλάους Ρέγκλιντκ δήλωσε: «Η σημερινή απόφαση για την
εκταμίευση των 2 δισ. ευρώ από κεφάλαια του ESM αντανακλά την δέσμευση της
ελληνικής κυβέρνηση στο πρόγραμμα με την εφαρμογή εκτεταμένης λίστας ουσια-
στικών μεταρρυθμίσεων. Σε αυτές περιλαμβάνονται μεταρρυθμίσεις κλειδιά για τον
χρηματοπιστωτικό τομέα, που είναι σημαντικές για να στηριχθεί η συνεχιζόμενη διαδι-
κασία ανακεφαλαιοποίησης.» 

» Αν παραμείνει εξίσου ισχυρή η εφαρμογή του προγράμματος, είμαι βέβαιος ότι οι
μεταρρυθμιστικές προσπάθειες του ελληνικού λαού θα του επιτρέψουν να επιτύχει
ορατά βήματα προς μια υγιή ανάκαμψη»

Κακουργηματική δίωξη για διαγραφή
προστίμου σε γνωστό κοσμηματοπώλη

Πο ι ν ι κ ή
δίωξη σε
β α θ μ ό

κ α κ ο υ ρ γ ή μ α τ ο ς
άσκησαν οι Εισαγ-
γελείς Διαφθοράς σε
βάρος τριών στε-
λεχών της Επιτρο-
πής Επίλυσης Φορ-
ολογικών Διαφορών
για διαγραφή προ-
στίμου, ύψους 2
εκατ. ευρώ, που
επιβλήθηκε το 2013
από το ΣΔΟΕ σε
γνωστό κοσμημα-
τοπώλη στην
Αθήνα.

Και οι τρεις βαρύνονται με τις κατηγορίες για το αδίκημα της απιστίας στην υπηρεσία
σε βάρος του Δημοσίου, ενώ ο εκπρόσωπος της επιχείρησης κατηγορείται για το
αδίκημα της ηθικής αυτουργίας στην απιστία.

Το επίμαχο πρόστιμο αφορούσε στην έκδοση εικονικών τιμολογίων και αποδείξεων
πώλησης με στόχο τη μη καταβολή ΦΠΑ.

Για το θέμα της διαγραφής του προστίμου έγινε καταγγελία πριν αρκετούς μήνες στον
Εισαγγελέα Διαφθοράς Θεσσαλονίκης, ο οποίος διαβίβασε την δικογραφία στην εισαγ-
γελέα Διαφθοράς Ελένη Ράικου, καθώς τόπος τέλεσης της καταγγελλόμενης πράξης
είναι η Αθήνα.

Από την εισαγγελική έρευνα προέκυψε ότι οι δύο επιχειρήσεις του κοσμηματοπώλη
πωλούσαν ρολόγια σε Έλληνες φορολογούμενους, εμφανίζοντας τους ως αγοραστές
κατοίκους εξωτερικού, ώστε να μην καταβάλουν ΦΠΑ, και σύμφωνα με τη δικογραφία
στις αποδείξεις πώλησης έβαζαν πλαστές σφραγίδες ξένων τελωνειακών αρχών προ-
κειμένου τα ρολόγια να εμφανίζεται πως έχουν εξαχθεί.

ΔΕΗ: Αν έγιναν λάθος διακοπές ρεύμα-
τος θα κάνουμε επανασύνδεση

Δεν αποκλείεται
περίπτωση σφάλμα-
τος, ωστόσο τα στε-

λέχη και οι εργαζόμενοι της ΔΕΗ
και του ΔΕΔΔΗΕ (Διαχειριστής
Δικτύου) ενεργούν με τον προ-
σήκοντα επαγγελματισμό στα
πλαίσια των υπηρεσιακών
εντολών και οδηγιών, επιδεικ-
νύοντας παράλληλα την μέγιστη
δυνατή κοινωνική ευαισθησία
και ευελιξία.

Αυτό ανέφεραν απόψε κύκλοι
της ΔΕΗ με αφορμή τις πληροφορίες που έγιναν νωρίτερα γνωστές περί αποκοπών
πελατών με χαμηλές οφειλές.

Οι ίδιες πηγές πρόσθεταν ότι:
Οποιαδήποτε συγκεκριμένη καταγγελία γίνεται θα ερευνάται με βάση τις υπηρεσιακές

διαδικασίες της ΔΕΗ. Σε περίπτωση σφάλματος οι αρμόδιες υπηρεσίες προβαίνουν, το
ταχύτερο δυνατό, σε επανασύνδεση.

Η διοίκηση της ΔΕΗ βρίσκεται σε πλήρη συνεργασία με το αρμόδιο υπουργείο Περι-
βάλλοντος και Ενέργειας για την αντιμετώπιση του μείζονος θέματος των ληξιπρόθε-
σμων οφειλών προς τη ΔΕΗ με την απαιτούμενη αποφασιστικότητα και κοινωνική ευαι-
σθησία.
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Ηράκλειο: Γκαζάκια & κροτίδες σε
μουσουλμανικό χώρο προσευχής

Άγνωστοι δράστες
τ ο π ο θ έ τ η σ α ν
τέσσερα γκαζά-

κια στην είσοδο καθώς
και κροτίδες χωρίς κανέ-
να από αυτά να εκραγεί.

Γκαζάκια, που δεν εξε-
ρράγησαν τοποθέτησαν
άγνωστοι σε σπίτι στην
περιοχή των Καμινίων
του Ηρακλείου που φέρε-
ται να χρησιμοποιείται
περιστασιακά ως χώρος
προσευχής Μουσουλμά-
νων.

Οι άγνωστοι δράστες τοποθέτησαν τέσσερα γκαζάκια στην είσοδο καθώς και κροτίδες
χωρίς κανένα από αυτά να εκραγεί. Η Αστυνομία έχει ξεκινήσει έρευνες για την υπόθε-
ση.

Πάνω από 20,6 εκατ. τουρίστες στην Ελλάδα
το εννιάμηνο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου

Σε πάνω από
20,6 εκατομμύρ-
ια υπολογίζονται

οι τουρίστες που επισ-
κέφθηκαν την Ελλάδα
στο εννεάμηνο Ιανουα-
ρίου Σεπτεμβρίου 2015.

Σύμφωνα με τα
στοιχεία της Τραπέζης
της Ελλάδος η εισαγό-
μενη τουριστική κίνηση
εμφάνισε αύξηση κατά
17,1% σε σύγκριση με
την αντίστοιχη περίοδο
πέρυσι.

Η εξέλιξη αυτή είχε ως αποτέλεσμα οι ταξιδιωτικές εισπράξεις να εμφανίσουν αύξηση
κατά 4,7% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2014 αγγίγοντας τα 12,6 δισ. ευρώ,
ενώ οφείλεται στην αύξηση κατά 10,5% των εισπράξεων από κατοίκους των χωρών της
ΕΕ-28, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 8.174 εκατ. ευρώ, καθώς οι εισπράξεις από
κατοίκους των λοιπών χωρών εκτός της ΕΕ-28 μειώθηκαν κατά 4,8% και διαμορφώθη-
καν στα 4.084 εκατ. ευρώ.

Αναλυτικότερα, οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ζώνης του ευρώ διαμο-
ρφώθηκαν στα 5.208 εκατ. ευρώ, δηλαδή αυξήθηκαν κατά 6,7% και οι εισπράξεις από
κατοίκους των χωρών της ΕΕ-28 εκτός της ζώνης του ευρώ παρουσίασαν αύξηση κατά
18,0% και διαμορφώθηκαν στα 2.966 εκατ. ευρώ.

Ειδικότερα, οι εισπράξεις από τη Γερμανία αυξήθηκαν κατά 7,4% και διαμορφώθηκαν
στα 1.859 εκατ. ευρώ και οι εισπράξεις από τη Γαλλία αυξήθηκαν κατά 3,1% και διαμο-
ρφώθηκαν στα 1.069 εκατ. ευρώ.

Επίσης, οι εισπράξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο διαμορφώθηκαν στα 1.749 εκατ.
ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 25,2%. Από τις λοιπές χώρες εκτός της ΕΕ-28,
μείωση κατά 69,0% παρουσίασαν οι εισπράξεις από τη Ρωσία, οι οποίες διαμορφώθη-
καν στα 342 εκατ. ευρώ, ενώ αυτές από τις ΗΠΑ αυξήθηκαν κατά 38,4% και διαμορ-
φώθηκαν στα 804 εκατ. ευρώ.

Συνακόλουθα, την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2015, το ταξιδιωτικό ισοζύγιο
εμφάνισε πλεόνασμα 11.074 δισ. ευρώ, αυξημένο κατά 5,8% έναντι πλεονάσματος
10.464 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2014.

Ειδομένη: Μετανάστες ράβουν τα στό-
ματά τους απέναντι στα κλειστά σύνορα

Περισσότεροι από
1.000 άνθρωποι
βρίσκονται εγκλωβι-

σμένοι στην περιοχή. Τουλάχι-
στον 10 Ιρανοί έχουν ξεκινήσει
απεργία πείνας. Οι μετανάστες
διαμαρτύρονται για την πολιτι-
κή «φιλτραρίσματος» βάσει
εθνικότητας στις άδειες διέλευ-
σης & την παροχή ασύλου από
την ΠΓΔΜ, τη Σλοβενία και την
Κροατία.

Μαροκινοί, Ιρανοί και Πακι-
στανοί μετανάστες κατέλαβαν
τις σιδηροδρομικές γραμμές στην ουδέτερη ζώνη Ελλάδας – ΠΓΔΜ την Δευτέρα
απαιτώντας ελεύθερη διέλευση στη Δυτική Ευρώπη. Οι μετανάστες διαμαρτύρονται για
την πολιτική «φιλτραρίσματος» βάσει εθνικότητας για την παροχή ασύλου. Στην περιοχή
βρίσκονται περισσότεροι από χίλιοι πρόσφυγες και μετανάστες.

Οι εικόνες που φτάνουν από την περιοχή δείχνουν τουλάχιστον 10 ανθρώπους, στην
πλειοψηφία τους Ιρανούς, να έχουν ξεκινήσει απεργία πείνας, ράβοντας τα στόματά
τους. 

Ένας 34χρονος ηλεκτρολόγος μηχανικός από την Τεχεράνη δήλωσε στο πρακτορείο
Ρόιτερς πριν ράψει το στόμα του: «Θέλω να πάω σε οποιαδήποτε ελεύθερη χώρα του
κόσμου. Δεν μπορώ να γυρίσω πίσω. Θα με κρεμάσουν».

Τους τελευταίους μήνες, εκατοντάδες χιλιάδες πρόσφυγες που εγκατέλειψαν την
εμπόλεμη Συρία χρησιμοποιούν σαν πέρασμα την βαλκανική χερσόνησο. Φτάνοντας
στην Ελλάδα με πλωτά μέσα από την Τουρκία, οι περισσότεροι από αυτούς έχουν τελικό
προορισμό της χώρες της κεντρικής και δυτικής Ευρώπης όπως η Γερμανία και η Σου-
ηδία. 

Την προηγούμενη εβδομάδα ωστόσο, η Σλοβενία που είναι μέλος της ζώνης Σέγκεν,
ανακοίνωσε πως θα επιτρέπει τη διέλευση μόνο στους πρόσφυγες από τη Συρία, το
Ιράκ και το Αφγανιστάν, χαρακτηρίζοντας τους υπόλοιπους «οικονομικούς μετανάστες
που θα πρέπει να επιστρέψουν πίσω».

Το παράδειγμα της Σλοβενίας ακολούθησαν αμέσως η Κροατία, η Σερβία και η ΠΓΔΜ,
με αποτέλεσμα να λιμνάζουν ολοένα και περισσότεροι μετανάστες στους καταυλισμούς
των βαλκανικών συνόρων.

Λίγο νωρίτερα ένα γκρουπ μεταναστών από το Μπαγκλαντές, έγραψαν συνθήματα
στα γυμνά τους στήθη και στάθηκαν απέναντι στις δυνάμεις ασφαλείας της ΠΓΔΜ.
«Πυροβολείστε μας, δε γυρίζουμε πίσω». «Ή σώστε μας ή σκοτώστε μας», γράφουν
μερικά από αυτά. 

Όσοι από τους «μπλοκαρισμένους» μετανάστες το επιθυμούν μπορούν να επιστρέ-
ψουν στην Αθήνα καταβάλλοντας το αντίτιμο των 50 ευρώ. Ωστόσο αρκετές είναι οι ανθ-
ρωπιστικές οργανώσεις που διαμαρτύρονται τόσο για τα «εθνικά κριτήρια» παροχής
ασύλου όσο και για την τιμή του εισιτηρίου επιστροφής.

Ανοίγει ξανά το Τάε Κβον Ντο για
τους πρόσφυγες

Ως προσωρινό
κέντρο φιλο-
ξενίας μετα-

ναστών και προ-
σφύγων θα λειτουργή-
σει ξανά το γήπεδο Τάε
Κβον Ντο στο Παλαιό
Φάληρο, καθώς το
Παλαί του Γαλατσίου
παύει από αύριο να
χρησιμοποιείται από το
υπουργείο Μετανα-
στευτικής Πολιτικής.

Είναι η δεύτερη φορά
που το γήπεδο Τάε
Κβον Ντο ανοίγει τις
πόρτες του για μετανάστες και πρόσφυγες, καθώς είχε χρησιμοποιηθεί ξανά για τον ίδιο
σκοπό για μία εβδομάδα τον περασμένο Σεπτέμβριο.

Όπως d;hlvse στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο δήμαρχος Παλαιού Φαλήρου, Διονύσης Χατζηδάκης,
ο αναπληρωτής υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής τον ενημέρωσε ότι το γήπεδο θα
αξιοποιηθεί ως προσωρινό κέντρο φιλοξενίας για 7-10 ημέρες, με σκοπό να στεγάσει
περίπου 300 άτομα, και τον διαβεβαίωσε ότι όλα τα έξοδα καθαριότητας και τροφο-
δοσίας θα τα αναλάβει το ίδιο το υπουργείο. Όπως ej;hghse, εξάλλου, ο κ. Χατζηδάκης
το γήπεδο μπορεί να φιλοξενήσει πρόσφυγες μέχρι τις επόμενες αθλητικές δραστηριότ-
ητες, που είναι τον ερχόμενο Ιανουάριο.

Σήμερα οι πρόσφυγες και μετανάστες που διαμένουν στο Παλαί του Γαλατσίου υπο-
λογίζονται σε 210 άτομα, ενώ αύριο όσοι δεν επιλέξουν να φύγουν για τα σύνορα, θα
μεταφερθούν με λεωφορεία στο γήπεδο Τάε Κβον Ντο. Σύμφωνα με πηγές του υπουρ-
γείου Μεταναστευτικής Πολιτικής, αν αυξηθούν οι ροές και προκύψουν νέες ανάγκες,
τότε θα αναζητηθούν και άλλοι χώροι προσωρινής φιλοξενίας.
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Απεργία την 1η Δεκεμβρίου αποφάσι-
σαν οι πράκτορες του ΟΠΑΠ

Σε 24ωρη προει-
δ ο π ο ι η τ ι κ ή
π α ν ε λ λ α δ ι κ ή

απεργία του κλάδου
προχωρούν την Τρίτη 1η
Δεκεμβρίου οι πράκτορ-
ες της ΟΠΑΠ και προγρ-
αμματίζουν «κάθοδο
όλων των συναδέλφων
στην Αθήνα και πορεία
διαμαρτυρίας στο υπο-
υργείο Οικονομικών». 

Η απόφαση για επιβο-
λή φόρου στα παιχνίδια
του ΟΠΑΠ, τονίζουν οι
πράκτορες, είναι καταστροφική. Μιλούν για εχθρική ενέργεια σε βάρος τους, παρά τις
διαβεβαιώσεις Τσίπρα για προστασία τους και προειδοποιούν ότι η απεργία αποτελεί
μόνο την αρχή του αγώνα που θα δώσουν.

«Αρχίζει ο πόλεμος εναντίον της απόφασης»
«Η απόφαση της κυβέρνησης για επιβολή φόρου σε όλα τα παιχνίδια της ΟΠΑΠ ΑΕ

είναι καταστροφική» τονίζεται στην ανακοίνωση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Επαγ-
γελματιών Πρακτόρων Παιχνιδιών Πρόγνωσης ΟΠΑΠ ΑΕ (ΠΟΕΠΠΠ). 

«Την θεωρούμε εχθρική ενέργεια σε βάρος των πρακτόρων ΟΠΑΠ ΑΕ, που υποτίθε-
ται ότι θα προστατεύονταν από την σημερινή κυβέρνηση -κατά δήλωση του Κου
Τσίπρα– έναντι των μεγάλων συμφερόντων στο χώρο των τυχερών παιχνιδιών» προ-
σθέτει η Ομοσπονδία και τονίζει: 

« Ειδικότερα δε η απαλλαγή από τον φόρο για άλλες επιχειρήσεις, στον χώρο μας,
εκτός ΟΠΑΠ ΑΕ, την καθιστά ενέργεια διπλά εχθρική, κατευθυνόμενη και στοχευό-
μενη.» 

» Γι αυτό από σήμερα αρχίζει ο πόλεμος, εναντίον αυτής της απόφασης και εναντίον
αυτών που την πήραν. Χωρίς περιστροφές και μασημένα λόγια. Το λέμε για ακόμα μια
φορά. Η επιβολή φόρου στα νόμιμα τυχερά παιχνίδια: Είναι καταστροφική, για τους
πράκτορες. Δεν καλύπτει τους δημοσιονομικούς στόχους της κυβέρνησης. Θα φέρει
συνολικά λιγότερα έσοδα από τα σημερινά στο κράτος. Ευνοεί τον παράνομο τζόγο και
τους βαρώνους του χώρου. Καθιστά ανακόλουθη την κυβέρνηση.» 

«Κάνοντας πράξη τα λόγια μας για άμεσες και δυναμικές παρεμβάσεις και ενέργειες,
το Δ.Σ. της ΠΟΕΠΠΠ αποφάσισε την κήρυξη 24ωρης προειδοποιητικής πανελλαδικής
απεργίας του κλάδου την Τρίτη 1 Δεκεμβρίου 2015 με κάθοδο όλων των συναδέλφων
στην Αθήνα και με πορεία διαμαρτυρίας στο Υπουργείο Οικονομικών» αναφέρει η Ομο-
σπονδία και προσθέτει: 

«Προειδοποιούμε την κυβέρνηση δε, ότι αυτή είναι μόνο η αρχή. Θα ακολουθήσουν
και άλλες μορφές αγώνων και κινητοποιήσεων. Η προσπάθεια να μας κλείσουν δεν θα
περάσει. Η προσπάθεια για αποδυνάμωση του νόμιμου δικτύου θα αποτύχει. Αυτοί που
καλύπτουν τους παράνομους θα αποκαλυφθούν. Θα παλέψουμε μέχρι την τελική μας
δικαίωση». 

Μυτιλήνη: Μηδενική ροή προσφύγων
& μεταναστών μετά από μήνες

Καμία άφιξη
μεταναστών
στη Λέσβο

δεν έχει αναφερθεί
από το βράδυ της
Κυριακής, σύμφωνα
με ανώτερο αξιωμα-
τικό της Ελληνικής
Αστυνομίας στην
περιοχή.

Τον τελευταίο καιρό
οι προσφυγική ροή
από τις τουρκικές
ακτές είχαν μία εμφα-
νή τάση μείωσης
αλλά εδώ και 20
ώρες είναι «σαν να
έκλεισε κάποιος τη
βρύση», ανέφερε
χαρακτηριστικά το ίδιο στέλεχος της ΕΛ.ΑΣ, τονίζοντας πως οι αρχές «δεν μπορούν να
εξηγήσουν» για την ώρα το φαινόμενο.

Πάντως οι καιρικές συνθήκες με νοτιάδες έντασης έξι μποφόρ που πνέουν τις τελευ-
ταίες μέρες δεν είναι η αιτία της μείωσης αφού με ανάλογης έντασης ανέμους και μερι-
κές φορές ισχυρότερους, υπήρχαν ροές μεταναστών της τάξης των έως και 5.000 ατό-
μων τη μέρα μέσα στον Οκτώβριο.

Το Κέντρο καταγραφής και Ταυτοποίησης Μεταναστών και προσφύγων στη Μόρια
όπως και ο καταυλισμός στον καρά Τεπέ είναι άδειοι. Άδειο είναι και το λιμάνι της Μυτι-
λήνης ενώ θεωρείται βέβαια ότι με δεδομένη αυτή την κατάσταση με τα βράδυνα πλοία
προς Πειραιά θα αδειάσει εντελώς το νησί από μετανάστες και πρόσφυγες.

«Πολιτικό σαμποτάζ» με διακοπές ρεύματος
σε φτωχούς φοβάται η κυβέρνηση

Το ενδεχόμενο «πολιτικού σαμποτάζ» με διακοπές ρεύματος σε καταναλωτές για
μικρές οφειλές προς τη ΔΕΗ αφήνουν ανοιχτό πηγές του υπουργείου Ενέργειας,
τονίζοντας ότι, «αν κάποιος περιφερειακός διευθυντής δείχνει υπερβάλλοντα ζήλο,

θα αντιμετωπιστεί με πλεόνασμα αυστηρότητας». 
Σύμφωνα με τις σχετικές πληροφορίες, έχουν υπάρξει καταγγελίες στο υπουργείο για δια-

κοπές ρεύματος σε καταναλωτές που χρωστούν 300 ευρώ, για τις οποίες έχει ξεκινήσει διε-
ρεύνηση, ενώ η οδηγία που έχει δοθεί είναι να μην γίνονται διακοπές για χρέη κάτω από
1.000 ευρώ.

«Δεν αποκλείουμε το ενδεχόμενο πολιτικού σαμποτάζ. Αυτή η κυβέρνηση τα έχει δει όλα.
Έχουμε δώσει πολύ συγκεκριμένες κατευθύνσεις, η δουλειά των διευθυντών είναι να
κινούνται με βάση τις κατευθύνσεις της διοίκησης», ανέφεραν οι ίδιες πηγές.

Παράλληλα, δεν απέκλεισαν το ενδεχόμενο μείωσης των τιμολογίων της ΔΕΗ, εφόσον οι
τιμές του πετρελαίου παραμείνουν σε χαμηλά επίπεδα και αντιμετωπιστεί ως ένα βαθμό το
πρόβλημα των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς την επιχείρηση. 

Επίκειται, πάντως, η κατάργηση της έκπτωσης 20% στα βιομηχανικά τιμολόγια του ηλεκ-
τρικού και αμέσως μετά η έναρξη συζητήσεων μεταξύ ΔΕΗ και μεγάλων καταναλωτών για τη
διαμόρφωση νέων τιμολογίων. 

Ζήτημα ημερών είναι και η υπογραφή της απόφασης με την οποία θεσπίζεται το μέτρο της
λεγόμενης διακοψιμότητας που οδηγεί, επίσης, σε μείωση του κόστους για τις ενεργοβόρες
επιχειρήσεις.

Σε καλό δρόμο βρίσκεται, σύμφωνα με το υπουργείο, η διαπραγμάτευση με τους εταίρους
για τον ΑΔΜΗΕ (Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας). 

Η ελληνική πρόταση προβλέπει τη μεταφορά των παγίων σε εταιρεία υπό τον έλεγχο
(51%) του Δημοσίου με συμμετοχή κατά 49% της ΔΕΗ. Από την πλευρά των εταίρων, έχει
τεθεί, επίσης, η παραχώρηση του μάνατζμεντ σε ιδιώτες, ενδεχομένως από τους υφιστάμε-
νους μετόχους της ΔΕΗ, πρόταση με την οποία δεν συμφωνεί η κυβέρνηση. 

Αναζητείται, επίσης, η μέθοδος αποζημίωσης της ΔΕΗ για την αξία των παγίων που θα
εισφερθούν στη νέα εταιρεία (υπολογίζεται σε 450 εκατ. ευρώ) είτε με παραχώρηση άλλων
μετοχών εταιρειών του Δημοσίου, είτε με αύξηση μετοχικού κεφαλαίου. 

Στη διαπραγμάτευση εντάσσονται, επίσης, οι δημοπρασίες λιγνιτικής και υδροηλεκτρικής
ενέργειας (τα λεγόμενα ΝΟΜΕ), προκειμένου να ανοίξει η αγορά ηλεκτρικής ενέργειας.

Σε σχέση με τους αγωγούς, οι πηγές του υπουργείου ανέφεραν ότι η διαπραγμάτευση με
την κοινοπραξία του ΤΑΡ εξασφάλισε αποζημίωση για τη δημόσια γη και για τα δάση, από τα
οποία θα διέλθει ο αγωγός, ενώ αυξήθηκαν σε 32 εκατ. (από 11-16) οι δαπάνες της εταιρείας
στο πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης προς τους τοπικούς Δήμους. 

Στις 10 Δεκεμβρίου αναμένεται επίσης να υπογραφεί στη Σόφια η επενδυτική απόφαση για
τον ελληνοβουλγαρικό αγωγό (IGB), ενώ αναζωπυρώνεται το ενδιαφέρον και για τον Greek
Stream, για τον οποίο, όπως τονίστηκε, ενδιαφέρονται και άλλες ευρωπαϊκές χώρες, όπως η
Ιταλία και η Γαλλία. 

Ο νέος αγωγός, όπως και συνολικά το φάσμα των ελληνορωσικών ενεργειακών σχέσεων,
θα συζητηθούν κατά την επίσκεψη του υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Πάνου Σκο-
υρλέτη, στη Μόσχα την 1η και 2 Δεκεμβρίου.

Τέλος, τις επόμενες ημέρες, αναμένεται η ολοκλήρωση της αξιολόγησης των προσφορών
για έρευνες υδρογονανθράκων στη Δυτική Ελλάδα και θα ακολουθήσει η αντίστοιχη διαδι-
κασία για τις θαλάσσιες περιοχές στο Ιόνιο.

Ξεπέρασαν τα 10 δισ. ευρώ τα νέα
«φέσια» στην Εφορία το 2015

Έσπασε το
φράγμα των 10
δισ. ευρώ το

ύψος των ληξιπρόθε-
σμων οφειλών προς τις
Εφορίες, που έχουν
συσσωρευτεί από την
αρχή του χρόνου. Η
αύξηση τους κατά 832
εκατ. ευρώ τον Οκτώβρ-
ιο, δείχνει ότι ο ρυθμός
αύξησης τους έχει επιβρ-
αδυνθεί μετά την έκρηξη
του Σεπτεμβρίου, ωστό-
σο τα χρέη που μένουν
απλήρωτα κάθε μήνα παραμένουν πολλά. 

Αν προστεθούν και τα ληξιπρόθεσμα που είχαν σχηματιστεί μέχρι τέλος του 2014,
τότε ο λογαριασμός εκτοξεύεται στα 82,294 δισ. ευρώ, με την ανησυχία ως προς την
αποπληρώμή τους να αυξάνεται μετά τις αλλαγές στη ρύθμιση των 100 δόσεων.

Ειδικότερα, τα στοιχεία της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (ΓΓΔΕ) δείχνουν
ότι οι συνολικοί απλήρωτοι φόροι από τις αρχές του έτους έφτασαν στο τέλος Οκτω-
βρίου τα 10,380 δισ. ευρώ, από 9,548 δισ. ευρώ τον Σεπτέμβριο.

Το «αποτελεσματικό νέο» ληξιπρόθεσμο χρέος που δημιουργήθηκε από τις αρχές του
έτους έως το τέλος Οκτωβρίου ανέρχεται σε 6,554 δισ. ευρώ. Το μέγεθος αυτό αναφέρ-
εται, γιατί δίνει μια ένδειξη ως προς το ποιες από αυτές τις ληξιπρόθεσμες οφειλές μπο-
ρούν να διεκδικηθούν, καθώς δεν περιλαμβάνει πτωχούς οφειλέτες, και μηδενικά και
πλασματικά ΑΦΜ. 

Ειδικότερα, το «Αποτελεσματικό Νέο Ληξιπρόθεσμο Υπόλοιπο» διαμορφώνεται βάσει
των εξής παραμέτρων: α) Δεν περιλαμβάνει Πτώχους οφειλέτες, Δημόσιες-Δημοτικές
επιχειρήσεις, καθώς και μηδενικά και πλασματικά Α.Φ.Μ., β) Περιλαμβάνει μόνο
στοιχεία εντός προϋπολογισμού γ) Δεν περιλαμβάνει τις κατηγορίες φόρων 25 (Λοιπές
Εισφορές), 27 (Έμμεσοι Υπέρ Τρίτων), 31 (Μισθώματα), 32 (Υπηρεσίες), 35 (Πρόστιμα
Κ.Β.Σ.), 36 (Δάνεια), 37 (Υπέρ Διαφόρων Τρίτων), 38 (Λοιπά Πρόστιμα μη Φορολογι-
κά), 39 (Παράβολα), 41 (Καταλογισμοί) και 49 (Λοιπά μη Φορολογικά).
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΥΠΟΚ/ΜΑ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

Βαθμός Ασφαλείας
.........................
Ελευσίνα,  20 Νοεμβρίου 2015           
Αριθμ. Πρωτ.17155

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

Το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ προκηρύσσει δημό-
σιο μειοδοτικό διαγωνισμό μίσθω-
σης νέου κτιρίου για τη μεταστέ-
γαση του Περιφερειακού Υποκα-
ταστήματος ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Ελευ-
σίνας. Η αιτούμενη προς μίσθω-
ση επιφάνεια ανέρχεται σε 1.750

τ.μ. περίπου εκ των οποίων τα
600 τ.μ. για γενικό αρχείο, κατά
προτίμηση σε υπόγειο εάν διατίθ-
εται.
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί τη
Δευτέρα 21 Δεκεμβρίου 2015 και
ώρα 13.00 μ.μ. στα γραφεία του
Περιφερειακού Υποκαταστήματος
ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Ελευσίνας, οδός Κελε-
ού και Μιαούλη, 19200 Ελευσίνα,
1ος όροφος.
Πληροφορίες παρέχονται κάθε
μέρα από τις 08:00 μέχρι τις
14:00 (τηλ. 210 55 14 737, 210
55 14 750).
Σημειώνεται ότι η προκήρυξη του
διαγωνισμού διατίθεται στον ιστό-
τοπο www.ika.gr. 

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
ΖΑΜΠΕΤΑΚΗ – ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ 

ΑΡΓΥΡΩ

Μπάμ ο Λέων… 2-1 στη Νέα Πέραμο
τον Ατταλο

Το μπάμ έκανε η
ομάδα του Λέον-
τα στα πλαίσια

της 9ης αγωνιστικής του
πρωταθλήματος της
Α΄κατηγορίας αφού επι-
κράτησε στη Νέα Πέραμο
με 2-1 του Ατταλου και
ανάπνευσε βαθμολογικά
πετυχαίνοντας την πρώτη
του νίκη.

Προηγήθηκαν οι φιλο-
ξενούμενοι στο 28’ με τον
Σαββίδη για να ισοφα-
ρίσει ο Χωραβάτης στο
46’. Το τελικό 1-2 σημείωσε ο Μινοσιάν στο 57’.

Διατήτευσε ο Μεντής. Βοηθοί: (Δημόπουλος-Φούρκας).
ΑΤΤΑΛΟΣ: Ρόκκας, Νικολάου, Ασλανίδης, Στάθης, Γαλανός, Μπαγδάτογλου, Τσε-

κάι(65΄Χάντης), Γκελάι(80΄Δικράν), Χωραβάτης, Κατσίκης, Αμπαζίδης.
ΛΕΩΝ: Πιπερόπουλος, Σαξανίδης, Φίλης, Μιχαηλίδης, Βαβάτσικος, Σαββίδης,

Μάτουσιακ, Καμαρίτης, Ζαπουνίδης(60’Συμεωνίδης), Μινοσιάν(75’Διονυσόπουλος),
Αγγελιδάκης(88’Μπελέσκας).

Αγώνες κυπέλλου την Τετάρτη στην
Δυτική Αττική(ΕΠΣΔΑ)

Αγώνες για την 3η φάση του κυπέλλου θα
γίνουν την Τετάρτη στην Δυτική Αττική.
Αναλυτικά:

ΜΑΝΔΡΑΙΚΟΣ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ
ΦΡΑΓΚΕΙΟ

ΕΝ.ΠΑΝΑΣΠΡ/ΚΟΥ-ΔΟΞΑ - Δ.Α.Ο
ΖΩΦΡΙΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

ΒΥΖΑΣ - ΑΣΑ Ν.ΠΕΡΑΜ.ΑΤΤΑΛΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΜΕΓΑΡΩΝ

ΑΕ ΖΕΦΥΡΙΟΥ-ΛΑΜΠΕΡΗ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ

Ολα τα παιχνίδια θα ξεκινήσουν στις 15:00.

Διαφήμιση ποδοσφαίρου στη Νέα Πέρα-
μο…Αργώ-Δύναμη 6-4

Διαφήμιση ποδο-
σφαίρου στο
γήπεδο της Νέας

Περάμου όπου η Αργώ
Μεγάρων επικράτησε της
Δύναμης Ασπροπύργου
με 6-4.

Τα τέρματα των γηπε-
δούχων σημείωσαν οι:
Γκουτσούλας95’ 70’),
Μπέλτσης (28 ’90+3) ,
Δάλλας 8’(πέν), Μητρό-
πουλος 84’. Για τους
φιλοξενούμενους σκόρα-
ραν οι: Γελάδας
20’(αυτογκόλ), Κουσίδης 65’ Λαμπρόπουλος(75’ 80΄).

Ο διαιτητής Χρόνης απέβαλε στα τελευταία λεπτά με κόκκινη κάρτα τον
Δανιηλίδη(Δύναμης). Βοηθοί: (Μηλιώνης-Νατσιόπουλος).

ΑΡΓΩ ΜΕΓΑΡΩΝ(προπονητής Ιερόθεος Μαργέτης): Σκληρός, Πομώνης, Μητρόπου-
λος, Γελάδας, Στρατούρης(60’Κουφής), Δάλλας, Σακκάς, Καλιπέτσης(75’Χαμπιλάι),
Μπέλσης, Γκουτσούλας(65’Βοιδήλας), Ζουμπουρλής.

ΔΥΝΑΜΗ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ(προπονητής Γιώργος Γεωργιάδης):Σιδηρόπουλος,Λακάι,
Ερχίδης, Λαμπρινάτος Γ, Κουντουράρου(30’Κουρτανίδης), Κομιώτης, Σοιλεμετζίδης(60’
Δανιηλίδης), Κουσίδης, Λαμπρινάτος Ιουλ, Συμεωνίδης, Μυρσνιάς(75’Απαζίδης).

Επιτέλους νίκη ο Πανελευσι-
νιακός…1-0 τον Πανσερραικό

ΟΠανελευσ-
ινιακός στα
π λ α ί σ ι α

της 9ης αγωνιστικής
σημείωσε την πρώτη
νίκη στο πρωτάθλ-
ημα αφού επικράτ-
ησε του Πανσερραι-
κού με 1-0. Το τέρμα
που έκρινε την ανα-
μέτρηση σημείωσε ο
Μποτωνάκης στο
50’.

Ευκαιρίες για τους
σταχυοφόρους στο
19’ με τον Τσο-
λακίδη, στο 33’ με
τον Κορνελάτο, στο
(36’ 49’ 69’) ο Πλα-
βούκος.

Για τον Πανσερραικό οι Τσιμίκας 30’ Πόποβιτς 60’.
Διαιτητής Καλούδης(Λέσβου), βοηθοί: Σαμοίλης(Αθήνας)

Αρμακόλας(Κυκλάδων).4oς: Κοσικίδης(Αθήνας).
ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ(προπονητής Νίκος Κάτσικας): Μανιάτης, Παληγεώργος, Τσο-

λακίδης (29' Κορνελάτος), Γκεμίσης, Μποτωνάκης (85' Κασνέτση), Λίτσος, Τσίγκρος,
Ανδρίκος, Κακαράς, Μπλάνκο, Πλαβούκος (66' Δημόπουλος).

Εκτός έμειναν οι Μπαντίκος, Ταμπάκης, Πούρνος, Χαλιώτης και Μπαρμπόσα.
ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ(προπονητής Μάκης Κατσαβάκης): Ανδρούτσος, Κουκόλης (46'

Μπαλού), Σιάκκας, Ιωαννίδης, Τσιμίκας (56' Ραμίρεζ), Βοσκόπουλος, Κιοσέ, Πόποβιτς
(64' Παπαστεργίου), Μπεριάν, Ατματσίδης, Φουρτάδο.

Aπόντες ήταν οι: Στεργιανός, Περπερίδης, Ρούτσης, Προβατίδης και ο τιμωρημένος
Ολίσε.

Δηλώσεις προπονητών:
ΝΙΚΟΣ ΚΑΤΣΙΚΑΣ: <<Είμαστε πολύ ευχαριστημένοι από το αποτέλεσμα. Είχαμε

συνέπεια και διάθεση να κυκλοφορήσουμε την μπάλα για 45 λεπτά πολύ καλά. Στο
δεύτερο ημίχρονο δώσαμε χώρο στον αντίπαλο γιατί θέλαμε μα διαφυλάξουμε το σκορ.
Αν συνεχίσουμε με αυτόν τον τρόπο θα μπορούμε να έχουμε ανάλογα αποτελέσματα
και στη συνέχεια».

ΜΑΚΗΣ ΚΑΤΣΑΒΑΚΗΣ: «Νιώθω μεγάλη πίκρα σαν προπονητής, σαν παλαίμαχος
και σαν ποδοσφαιριστής για την κάκιστη εικόνα μας στο δεύτερο ημίχρονο. Δεν ήμαστε
ούτε ερασιτεχνική ομάδα. Δεν θέλω να πω κάτι άλλο ευχαριστώ πάρα πολύ».

***Η προιστορία με γηπεδούχο τον Πανελευσινιακό ήταν με τους σταχυοφόρους
αφού σε πέντε παιχνίδια έχει τρείς νίκες και δύο ισοπαλίεςμε τέρματα 10-2. (67) 1-0,
(97) 1-0, (98) 6-0, (2Ο00) 1-1, (11/00) 1-1.
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ΑΔΑΜ : 15PROC003338710
ΑΔΑ  : ΨΡ8Ζ46ΨΧΕΔ-ΓΡΑ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ
ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
ΓΡΑΜΜΗΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ  ΑΝΟΙΚΤΟΥ
ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Α.Δ.1524
1.Η Διεύθυνση Συντήρησης Γραμ-
μής του ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ
ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
Α.Ε., προκηρύσσει πρόχειρο
ανοιχτό μειοδοτικό διαγωνισμό
σύμφωνα με το άρθρο 29 του Ν.
3669/2008 για την ανάθεση του
έργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΗΡΑΓΓΩΝ
ΤΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ
ΓΡΑΜΜΗΣ ΣΚΑ - Σ.Σ.ΚΙΑΤΟ»
(Α.Δ. 1524)  με προϋπολογισμό
πενήντα εννιά χιλιάδες εννιακόσια
ενενήντα πέντε ΕΥΡΩ και σαράν-
τα τέσσερα λεπτά (59.995,44 €)
χωρίς Φ.Π.Α., συμπεριλαμβανο-

μένων Γ.Ε.&Ο.Ε., απροβλέπτων,
απολογιστικών και εκτιμώμενης
αναθεώρησης. 
2.Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με
την παράδοση των προσφορών,
στις 15-12-2015 ημέρα Τρίτη και
ώρα 10:00 στα γραφεία του ΟΣΕ/
ΔΙΣΥΓ/ΥΓΚΝΕ/ΤΑ στην Αθήνα επί
της οδού Δομοκού 1 (Σταθμός
Λαρίσης).
3.Στην δημοπρασία γίνονται δεκ-
τές Ελληνικές Εργοληπτικές
Επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο
ΜΕΕΠ κάτοχοι  οποιασδήποτε
τάξης έργων κατηγορίας
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ που η σχετική
βεβαίωση εγγραφής τους στο
ΜΕΕΠ είναι σε ισχύ και αλλοδα-
ποί διαγωνιζόμενοι σύμφωνα με
τις παραγράφους 21.1(β) και (γ)
της υπόψη Διακήρυξης.
4.Τα τεύχη του διαγωνισμού
διατίθενται από τον
ΟΣΕ/ΔΙΣΥΓ/ΥΓΚΝΕ/ΤΑ, οδός
Δομοκού 1, πληροφορίες στα τηλ.
210 – 5298883 &885 μέχρι και
την 10-12-2015 ημέρα Πέμπτη και

ώρα 15:00. Για την παραλαβή
των τευχών οι ενδιαφερόμενοι
καταβάλλουν τη δαπάνη αναπαρ-
αγωγής τους, που ανέρχεται στο
ποσό των 20,00 ΕΥΡΩ,  εκτός αν
αναλάβουν την αναπαραγωγή
των τευχών με δική τους δαπάνη
και επιμέλεια.  Οι ενδιαφερόμενοι
έχουν επίσης τη δυνατότητα να
λάβουν γνώση του περιεχομένου
των τευχών δημοπράτησης στην
ηλεκτρονική διεύθυνση
http://www.ose.gr. Για να υποβάλ-
λουν όμως προσφορά θα πρέπει
προηγουμένως να έχουν προμηθ-
ευτεί εγκαίρως, σύμφωνα με τα
παραπάνω αναφερόμενα της
παρούσας, το έντυπο της Οικονο-
μικής Προσφοράς,  το οποίο
στην περίπτωση αυτή διατίθεται
δωρεάν. Για την παραλαβή των
τευχών προσκομίζεται,  φωτοαν-
τίγραφο πτυχίου της εταιρείας και
σχετική  εξουσιοδότηση.  

ΕΚ ΤΟΥ Ο.Σ.Ε.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ    ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ
Ταχ. Δ/νση : Δήμητρος & Χαζ-
ηδάκη 41 Ελευσίνα           
Ταχ. Κωδ. 19200
Αριθ. Πρωτ. διακ. Οικ.: 24471
Πληροφορίες : Σερδενιώτη Αγγελι-
κή    
Τηλ.: 2105537 275
Φαξ : 2105537 257                                        
E-mail : texniki2@elefsina.gr 
«Συντήρηση και επισκευή κεντρι-
κής θέρμανσης  Σχολικών και
Δημοτικών κτιρίων του Δήμου
Ελευσίνας 2015 - 2016» 
Κ.Α. Πίστωσης: 30.7331.0058
Ποσό Προϋπολογισμού :
39.052,05  €
ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ο Δήμαρχος Ελευσίνας:
Διακηρύσσει  Πρόχειρο  Διαγωνι-
σμό, σύμφωνα  με την αρ. 558/15
Απόφαση της Οικονομικής Επιτρ-
οπής, για την εργασία «Συντήρηση
και επισκευή κεντρικής θέρμανσης
Σχολικών και Δημοτικών κτιρίων
του Δήμου Ελευσίνας 2015 -

2016»  με κριτήριο κατακύρωσης
τη χαμηλότερη τιμή σύμφωνα με
την αριθ. 11/2015 Τεχνική Περιγρ-
αφή της Διεύθυνσης Τεχνικών
Υπηρεσιών.
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποι-
ηθεί  την 1/12/2015   ημέρα Τρίτη
και  ώρα 10:00 π.μ.      ( ώρα λήξης
παράδοσης των προσφορών ) στο
Δημαρχείο  Ελευσίνας  , που
βρίσκεται   στην  διεύθυνση  Χατ-
ζηδάκη 41 και  Δήμητρος, ενώπιον
της αρμόδιας Επιτροπής   Διεξα-
γωγής Δημοπρασιών. Στον διαγω-
νισμό γίνονται δεκτά τα φυσικά
πρόσωπα που είναι κάτοχοι άδει-
ας εγκαταστάτη εγκαταστάσεων
καύσης σύμφωνα με το Π.Δ
114/12 ή άδειας εγκαταστάτη
αερίων καυσίμων σύμφωνα με το
Π.Δ 362/01 και άδειας εγκατα-
στάτη καυστήρων υγρών καυ-
σίμων σύμφωνα με το Π.Δ 511/77
καθώς και οι μηχανολόγοι ή ηλεκ-
τρολόγοι μηχανικοί Πανεπιστημια-
κού και Τεχνολογικού Τομέα που
είναι κάτοχοι βεβαίωσης αναγ-
γελίας από τη Δ/νση Ανάπτυξης
της Περιφέρειας.
Όσον αφορά τα νομικά πρόσωπα
θα πρέπει να προσκομιστεί

Υπεύθυνη Δήλωση κατόχου των
ανωτέρω αδειών ότι θα συμπράξει
με το συμμετέχοντα για την εκτέλε-
ση των εργασιών
Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να

προσκομίσουν τα απαραίτητα
έγγραφα όπως αυτά περιλαμβά-
νονται στην διακήρυξη του διαγω-
νισμού.
Εγγύηση συμμετοχής ορίζεται το
ποσόν των  635,00 € . 
Η μελέτη και η διακήρυξη θα παρ-
αλαμβάνονται :
α) από το γραφείο του  Τμήματος
Προμηθειών τις εργάσιμες ημέρες
και ώρες  επί της οδού Χατζηδάκη
41 & Δήμητρος , τηλ.  2105537237
&  246, φαξ  210 5537268 , email:
prom@elefsina.gr ) 
β) ηλεκτρονικά από την ιστοσελίδα
του Δήμου:
http://www.eleusina.gr/diag_diak.a
spx?sflang=el
Διευκρινήσεις σχετικά με την Τεχνι-
κή έκθεση  δίνονται από την Δ/νση
Τεχνικών Υπηρεσιών κα Σερδε-
νιώτη στο  τηλ.  210 5537275.

Ο    Δήμαρχος 
Γεώργιος      Τσουκαλάς   

ΓΑΜΟΣ

Ο ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΗΝΕΛΟΠΗΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ
ΚΟΙΛΙΑ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΡΤΑ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΓΡΕΒΙΑΣ ΠΗΓΩΝ ΑΡΤΑΣ ΚΑΙ Η
ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ
ΘΩΔΗ ΓΕΝΗΗΘΕΙΣΑ ΣΤΟ ΑΓΡΙΝΙΟ ΚΑΤΟΙΚΟΣ  ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ
ΕΛΘΟΥΝ ΣΕ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΓΑΜΟ ΠΟΥ ΘΑ ΤΕΛΕΣΤΕΙ ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ
ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΛΕΝΤΙΝΙ ΑΡΤΑΣ.

ΓΑΜΟΣ

Ο ΠΑΛΟΥΚΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΘΥΜΙΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ
ΜΑΝΤΖΟΥΤΣΟΥ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΡΕΒΕΖΑ ΠΡΕΒΕΖΗΣ ΚΑΤΟΙΚΟΣ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΚΑΙ Η ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΝΑ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΙ ΤΗΣ
ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΡΟΥΚΟΥΝΙΩΤΗ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣΑ ΣΤΗ ΝΙΚΑΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΕΛΘΟΥΝ ΣΕ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΓΑΜΟ ΠΟΥ ΘΑ
ΤΕΛΕΣΤΕΙ ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ.

Σήμερα η εκταμίευση της δόσης των 2
δισ. ευρώ - «Παγώνουν» φόροι σε αγρ-

ότες, ενοίκια, έκτακτη εισφορά

Στα ελληνικά
ταμεία αναμένε-
ται να μπουν

σήμερα τα δύο δισ. ευρώ
της υποδόσης μετά την
ολοκλήρωση του πρώτου
σετ των προαπαιτούμε-
νων μέτρων.

Το περασμένο Σάββα-
το το EuroWorking Group
συμφώνησε ότι η Ελλάδα
ολοκλήρωσε το πρώτο
σετ προαπαιτούμενων
και ως εκ τούτου τη Δευ-
τέρα ο ESM θα δώσει την
τελική έγκριση για την εκταμίευση της δόσης.

Σήμερα το απόγευμα θα συγκληθεί το διοικητικό συμβούλιο του ESM για να δώσει την
τελική έγκριση για την εκταμίευση της υποδόσης των 2 δισ. ευρώ.

Μετατίθενται χρονικά φόροι σε αγρότες, ενοίκια, έκτακτη εισφορά
Την ίδια ώρα, σύμφωνα με πηγές του υπουργείου Οικονομικών, τα  τρία «αγκάθια»

στις διαπραγματεύσεις κυβέρνησης και δανειστών, τα οποία είναι η αύξηση του συντε-
λεστή φορολογίας των αγροτών, η νέα φορολογική κλίμακα των ενοικίων και η ενσωμά-
τωσης της έκτακτης εισφοράς στην κλίμακα φορολογίας εισοδήματος μετατίθενται χρο-
νικά, το πιθανότερο, για το επόμενο έτος.

Πληροφορίες από το υπουργείο Οικονομικών αναφέρουν ότι τα τρία αυτά θέματα δεν
θα περιλαμβάνονται στη λίστα των προαπαιτούμενων για την εκταμίευση του 1 δισ.
ευρώ προς τη χώρα μας, που απομένει από τη δόση των 3 δισ. ευρώ.

Η δεύτερη αυτή λίστα των προαπαιτούμενων αποτελεί αντικείμενο διαπραγμάτευσης
με τους θεσμούς αλλά σύμφωνα τις πληροφορίες η ελληνική πλευρά φέρεται να έχει
εξασφαλίσει παράταση για τα τρία αυτά θέματα. Ωστόσο, στη δεύτερη αυτή λίστα των
προαπαιτούμενων θα περιλαμβάνονται θέματα που έχουν σχέση με τη διαχείριση των
κόκκινων δανείων, τον ΑΔΜΗΕ, την ανεξαρτησία της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων
Εσόδων και το ενιαίο μισθολόγιο στο δημόσιο. 

Ειδικά για το νέο μισθολόγιο στο δημόσιο υπάρχει ρητή αναφορά στον προϋπολογι-
σμό που κατατέθηκε στη Βουλή. Όπως αναφέρεται, η μισθολογική κατάταξη των υπαλ-
λήλων θα πραγματοποιείται ανάλογα με την κατηγορία εκπαίδευσης και η ένταξη τους
στα μισθολογικά κλιμάκια θα καθορίζεται ανάλογα με τον χρόνο υπηρεσίας και τα τυπι-
κά τους προσόντα ή την κατοχή θέσης ευθύνης.  

«Προκειμένου να επιτευχθεί μεγαλύτερη αποσυμπίεση σε όλο το μισθολογικό φάσμα,
η μισθολογική εξέλιξη συντελείται με διαφορετικό τρόπο στις υπάρχουσες κατηγορίες
των υπαλλήλων, ενισχύονται τα επιδόματα θέσης ευθύνης αλλά και η διασύνδεση ενός
μέρους των αποδοχών του υπαλλήλου με την περιγραφή των καθηκόντων κάθε θέσης
εργασίας» αναφέρεται χαρακτηριστικά.

Ζωή σε πέντε ασθενείς χάρισε
37χρονη

Δώρα ζωής σε πέντε
ασθενείς, ανάμεσά
τους κι ένα 15χρονο

αγόρι, προσέφερε με τον
θάνατό της 37χρονη δότρια
οργάνων από την Πάτρα.

Η δωρεά πραγματοποιήθη-
κε την Κυριακή στο Πανεπι-
στημιακό Γενικό Νοσοκομείο
Πατρών, όπου η άτυχη
γυναίκα κατέληξε από εγκεφ-
αλική αιμορραγία.

Ενημερώθηκε ο Εθνικός
Οργανισμός Μετα-
μοσχεύσεων και το Γραφείο Συντονισμού Μεταμοσχεύσεων Βορείου Ελλάδας, το οποίο
ανάλαβε τις διαδικασίες συντονισμού της λήψης των οργάνων και ανεύρεσης των
κατάλληλων ληπτών σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και υπόλοιπη Ευρώπη, σε διαδικασία που
διήρκεσε περίπου 40 ώρες.

Στο χειρουργείο προσήλθε ομάδα γιατρών από τη Γερμανία για να παραλάβει τους
πνεύμονες για ασθενή στο Ανόβερο. Μέσω του Ωνάσειου Καρδιοχειρουργικού Κέντρου,
η καρδιά της 37χρονης χτυπά πλέον στο στήθος 29χρονης, η οποία βρισκόταν σε μηχα-
νική υποστήριξη εδώ και δυόμισι χρόνια. 

Γιατροί από το Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης πήραν το ήπαρ που δόθηκε σε 64χρονο
από τη Θεσσαλονίκη, ενώ οι δύο νεφροί αφαιρέθηκαν από τους χειρουργούς του Πανε-
πιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών και μεταμοσχεύτηκαν σε 15χρονο αγόρι
από τη Θεσσαλονίκη και 48χρονο Αθηναίο, ο οποίος έκανε αιμοκάθαρση επί 15 χρόνια.

Για την άμεση μεταφορά των μοσχευμάτων σε Θεσσαλονίκη και Γερμανία συνεργά-
στηκαν το ΕΚΑΒ, η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας και ο Aερολιμενάρχης του
Aεροδρομίου Αράξου, ενώ για τη μεταφορά της χειρουργικής ομάδας και των μοσχε-
υμάτων στη Θεσσαλονίκη διατέθηκε το πρωθυπουργικό αεροσκάφος.

Ο πρόεδρος του ΕΟΜ Ανδρέας Καραμπίνης ευχαρίστησε θερμά όλους όσοι συνέβα-
λαν σε αυτή τη «γέφυρα ζωής» και ιδιαίτερα την οικογένεια της δότριας για την πράξη
αυτή ανθρωπισμού και γενναιοδωρίας. Όπως ανέφερε, «η δωρεά οργάνων απαιτεί
μεγαλοψυχία και ευαισθησία, ενώ αποτελεί πράξη που τιμά τη μνήμη της εκλιπούσης
και εξυψώνει ηθικά την οικογένειά της. Σε μια περίοδο που η δωρεά οργάνων στην
Ελλάδα βρίσκεται σε τρομερή ύφεση και δεν υποστηρίζεται από το υπάρχον σύστημα
υγείας, τέτοια περιστατικά άριστης συνεργασίας ιατρών και επαγγελματιών υγείας μάς
δίνουν την ελπίδα ότι οι μεταμοσχεύσεις μπορούν να ανακάμψουν προς όφελος των
ασθενών συνανθρώπων μας» σημείωσε ο κ. Καραμπίνης.
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Ραγδαίες εξελίξεις στη ΝΔ μετά το
φιάσκο των εσωκομματικών εκλογών

Εμφύλιος ξέσπα-
σε στη ΝΔ μετά
το φιάσκο των

ε σ ω κ ο μ μ α τ ι κ ώ ν
εκλογών, ενώ λάδι στη
φωτιά έριξαν τη Δευτέρα
δηλώσεις των υποψ-
ηφίων. Πόλεμο κατά πάν-
των άνοιξε ο Βαγγέλης
Μεϊμαράκης, ο οποίος
δήλωσε έτοιμος να αφή-
σει τη θέση του μεταβατι-
κού προέδου, εάν παρ-
αιτηθούν από τις θέσεις
ευθύνης τους και οι ανθυ-
ποψήφιοί του. Διεκόπη η συνεδρίαση της ΚΕΦΕ, ζητούν εγγυήσεις ότι τους εμπι-
στεύονται οι τέσσερις υποψήφιοι, δεν παραιτείται ο Ανδρέας Παπαμιμίκος.

Μεϊμαράκης: Παραιτούμαι αν αφήσουμε και οι «4» τις θέσεις ευθύνης μας
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Αδωνις Γεωργιάδης σήκωσαν το γάντι και δήλωσαν

παραίτηση από τις θέσεις των κοινοβουλευτικών εκπροσώπων της ΝΔ, ενώ ο κ. Μητσο-
τάκης έδωσε στη δημοσιότητα και επιστολή του προν τον κ. Μεϊμαράκη από τις 11 Νοεμ-
βρίου, με την οποία τον προειδοποιούσε για δυσλειτουργίες στο τεχνικό σύστημα.

Μητσοτάκης: Σηκώνει το γάντι και δημοσιοποιεί επιστολή προς Μεϊμαράκη
Παραιτήθηκε ο Αδ.Γεωργιάδης από κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ
Αντιθέτως, ο Απόστολος Τζιτζικώστας αρνήθηκε να παραιτηθεί από τη θέση του περ-

ιφερειάρχη λέγοντας ότι είναι αιρετός, κι όχι διορισμένος, όπως οι κ.κ. Μητσοτάκης και
Γεωργιάδης.

Απ.Τζιτζικώστας: Δεν παραιτούμαι από περιφερειάρχης
Ο Βαγγέλης Μεϊμαράκης άνοιξε μέτωπο και με τον πρώην πρωθυπουργό Αντώνη

Σαμαρά σημειώνοντας ότι η εταιρεία που οδήγησε σε φιάσκο τις εσωκομματικές εκλο-
γές είχε αναλάβει αρκετά έργα επί πρωθυπουργίας Σαμαρά.

Είπε μάλιστα ότι «ο Σαμαράς είχε εγγυηθεί σε συνεργάτη δικό μου για την εταιρία
αυτήν».

Αμεση και σκληρή ήταν η αντίδραση από το περιβάλλον του πρώην πρωθυπουργού.
Συνεργάτες του έκαναν λόγο για «κουτοπονηριές και ανοησίες» και ζήτησαν να αναλά-
βουν τις ευθύνες τους όσοι ήταν υπεύθυνοι για την επιλογή της εταιρείας.

Στην αντεπίθεση ο Σαμαράς μετά τις καταγγελίες Μεϊμαράκη
Επίσης, στη δήλωσή του ο κ. Μεϊμαράκης έβαλε στο στόχαστρό του και τον Μάκη

Βορίδη -που έχει ταχθεί ανοικτά υπέρ του Απ.Τζιτζικώστα- αφήνοντας να εννοηθεί ότι
είχε συνεργαστεί με την εταιρεία infosolution είτε ως υπουργός, είτε ως δικηγόρος.

Ο κ. Μεϊμαράκης κάλεσε ακόμη τους «άρτι αφιχθέντες» στη ΝΔ «να σέβονται εκείνο-
υς που έχουν 40 χρόνια ιστορίας στο κόμμα που τους υποδέχθηκε».

Ο κ. Βορίδης απάντησε πως ουδέποτε είχε σχέση με την εν λόγω εταιρεία, ούτε ως
υπουργός ούτε ως δικηγόρος, και κάλεσε τους «παλαιούς» που ισχυρίζονται πως είναι
θεματοφύλακες του πολιτικού πολιτισμού να κρατούν την αντιπαράθεση σε ένα επίπε-
δο.

Βορίδης: Δεν έχω καμία σχέση με την εταιρεία που ανέλαβε τις εκλογές

Αλεξιάδης: Μέχρι τέλος του χρόνου το
Περιουσιολόγιο

Μέχρι τέλος του χρόνου θα έρθουν στη Βουλή οι ρυθμίσεις για την εθε-
λοντική αποκάλυψη αδήλωτων εισοδημάτων και για το Περιουσιολό-
γιο. 

Αυτό δήλωσε στην ΕΡΤ ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Τρύφων Αλε-
ξιάδης, ο οποίος  πρόσθεσε πως θα δοθεί η τελευταία δυνατότητα στους
πολίτες να δηλώσουν εισοδήματα που έχουν στο εσωτερικό ή και στο εξωτερ-
ικό και δεν έχουν συμπεριλάβει στις φορολογικές τους δηλώσεις. Σημείωσε πως
οι συντελεστές δεν θα πολύ μεγάλοι, ούτε και χαριστικοί, με στόχο να προσελ-
κυστούν εισοδήματα.

Εξήγησε ότι πρόκειται για την τελευταία ευκαιρία γιατί, με βάση το περιου-
σιολόγιο όταν θα εντοπίζονται εισοδήματα και περιουσιακά στοιχεία που δεν
έχουν δηλωθεί θα δεσμεύονται, θα ξεκινά φορολογικός έλεγχος και θα
αποδίδονται στον κάτοχο όταν ολοκληρωθεί ο έλεγχος και εφόσον δικαιολο-
γούνται από τα εισοδήματα του. Ξεκαθάρισε ότι δεν θα είναι υποχρεωμένοι να
δηλώσουν στο περιουσιολόγιο «μια βέρα ή ένα δακτυλίδι της γιαγιάς».

Εξήγησε ότι, έτσι θα κάνουν όλοι οι πολίτες μια νέα αρχή με την εφορία και
δεν θα έχουν κανένα πρόβλημα.

Μίλησε, επίσης, για έναν ενιαίο φόρο στα ακίνητα που θα εφαρμοστεί στο
μέλλον όπου θα ληφθούν υπόψη οι εμπορικές αξίες. Σε ότι αφορά το αφορ-
ολόγητο τόνισε ότι θα αυξάνεται, με βάση τη χρήση πλαστικού χρήματος.

Στα 314,5 δισ. ευρώ αυξήθηκε
το δημόσιο χρέος

Στα 314,552 δισ.
ευρώ ανήλθε το
δημόσιο χρέους

στα τέλη του γ' τριμήνου,
καταγράφοντας αύξηση
σχεδόν 1,8 δισ. ευρώ σε
σχέση με το προηγούμε-
νο τρίμηνο.

Σύμφωνα με τα
στοιχεία του Οργανισμού
Διαχείρισης Δημοσίου
Χρέους (ΟΔΔΗΧ), το
χρέος είναι διαπραγμα-
τεύσιμο σε ποσοστό
23,8%, ενώ διαχωρίζεται
σε τίτλους σταθερού επιτοκίου (31,5%) και κυμαινόμενου επιτοκίου σε ποσοστό 68,5%.

Το δελτίο Δημόσιου Χρέους
Παράλληλα, σύμφωνα με τον ΟΔΔΗΧ, το ελληνικό χρέος απαρτίζεται από ομόλογα

και βραχυπρόθεσμους τίτλους συνολικού ύψους 74,72 δισ. ευρώ, ενώ τα δάνεια -
μεταξύ των οποίων και αυτά του Μηχανισμού Στήριξης- ανέρχονται στα 239,8 δισ. ευρώ,
αυξημένα κατά 8,5 δισ. περίπου σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο

ΕΣΕΕ: Απαισιοδοξία στις μικρές επιχειρήσεις -
Αύξηση της απασχόλησης κατά 5,3% στο εμπόριο

Ενίσχυση της απασχόλ-
ησης στο εμπόριο κατά
5,3% για το 2015 και

μερική αναστροφή του κλίματος
στον επιχειρηματικό κόσμο με
ανάσχεση των λουκέτων για
πρώτη φορά, καταγράφει η
Ετήσια Έκθεση Ελληνικού
Εμπορίου που παρουσίασε
σήμερα η Ελληνική Συνομο-
σπονδία Εμπορίου και Επιχειρ-
ηματικότητας (ΕΣΕΕ). Ωστόσο
διάχυτη είναι η αγωνία μεγάλης μερίδας του επιχειρηματικού κόσμου για την απασχόλ-
ηση καθώς για το 2016 προβλέπεται στασιμότητα ενώ μοιρασμένες είναι οι προβλέψεις
ανάλογα με τη νομική μορφή των επιχειρήσεων σχετικά με τις πωλήσεις και τα κέρδη.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έκθεσης η αύξηση της απασχόλησης για το 2015 μεταφ-
ράζεται σε 32.824 νέες θέσεις εργασίας στο εμπόριο μετά από πέντε χρόνια (2009-
2014) διαρκούς μείωσης της απασχόλησης. Έτσι σήμερα στο εμπόριο απασχολούνται
657.319 άτομα που σημαίνει ότι η απασχόληση έχει επανέλθει στα επίπεδα του 1997.

Όπως παρατήρησε ο πρόεδρος της ΕΣΕΕ Βασίλης Κορκίδης σύμφωνα με τα στοιχεία
η προέλευση των προϊόντων στα ελληνικά ράφια δείχνει αύξηση των ελληνικών προϊόν-
των.

Οι περαιτέρω επιβαρύνσεις, σύμφωνα με τον προϋπολογισμό, για το 2016 όπως είπε
ο κ. Κορκίδης, δημιουργούν ανησυχία στο εμπόριο ότι θα αυξηθούν οι ληξιπρόθεσμες
οφειλές αλλά εκτίμησε ότι θα υπάρξουν θετικές εξελίξεις μέχρι το τέλος του χρόνου και
θα αποφευχθούν οι προβλέψεις για αύξηση των λουκέτων και της ανεργίας. Σημείωσε
ακόμα ότι το 2016 φαίνεται ότι θα υπάρχει σταθεροποίηση στην απασχόληση για την
αύξηση του μισθολογικού κόστους όχι για την αύξηση του μη μισθολογικού κόστους.

Οι προβλέψεις για το 2016
Οι προβλέψεις των εμπορικών επιχειρήσεων για το 2016 διαφοροποιούνται αναλό-

γως της νομικής μορφής, κοινή όμως συνισταμένη είναι οι «απαισιόδοξες» προβλέψεις.
Περίπου 4 στις 10 ΑΕ και ΕΠΕ εκτιμούν ότι οι πωλήσεις και τα κέρδη τους δεν θα παρ-

ουσιάσουν επιδείνωση το 2016 (προβλέπουν αύξηση ή σταθερότητα), ενώ σχεδόν
ισοδύναμη μερίδα αδυνατεί να προβλέψει.

Στην πλευρά των ΟΕ, ΕΕ και ΑτΕ πάνω από 4 στις 10 προβλέπουν μείωση πωλή-
σεων και κερδών το 2016, ενώ περίπου 1 στις 3 απέφυγε ή δεν ήταν σε θέση να προβ-
λέψει την εξέλιξη.

Όσον αφορά τις προβλέψεις για επενδύσεις, η πλειονότητα των ΑΕ και ΕΠΕ προβλέ-
πει στασιμότητα το 2016, ενώ 1 στις 3 ΟΕ, ΕΕ και ΑτΕ προβλέπει μείωση των επεν-
δύσεων.

Όσον αφορά την απασχόληση, επικρατέστερη τάση είναι η στασιμότητα για το 2016,
η οποία όμως συνοδεύεται και από μεγάλη αβεβαιότητα.

Το 43% των ΑΕ και ΕΠΕ προβλέπουν ότι δεν θα υποστούν επιδείνωση της ρευστότ-
ητάς τους το 2016.

Αντίθετα, η σχετική πλειονότητα (43,5%) των ΟΕ, ΕΕ και ΑτΕ προβλέπει επιδείνωση
ρευστότητας.
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ΓΑΜΟΣ
Ο ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΥ ΒΛΑΔΙΜΗΡΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ
ΣΟΦΙΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΤΣΙΡΙΚΙΔΟΥ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣ ΣΤΟ ΤΑΡΑΖ

ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ΦΥΛΗΣ ΚΑΙ Η MACHA-
RASHVILI MARINA TOY ΤΙΤΙΚΟ KAI THΣ SOFΥA TO ΓΕΝΟΣ

GAVRILIDI ΓΕΝΝΗΘΕΙΣΑ ΣΤΟ ΤΖΑΜΠΟΥΛ ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ ΚΑΤΟΙΚΟΣ
ΤΑΡΑΖ ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΕΛΘΟΥΝ ΣΕ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΓΑΜΟ

ΠΟΥ ΘΑ ΤΕΛΕΣΤΕΙ ΣΤΟ ΚΑΛΙΝΙΓΚΡΑΝΤ ΡΩΣΙΑΣ

ΓΑΜΟΣ
Ο ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΟΦΙΑΣ ΤΟ

ΓΕΝΟΣ ΚΑΡΙΠΙΔΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΚΑΙ Η ΚΟΥΡΤΙΔΟΥ
ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΑΝΑΣΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ

ΚΕΡΑΜΙΔΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΕΛΘΟΥΝ
ΣΕ ΓΑΜΟ ΠΟΥ ΘΑ ΤΕΛΕΣΤΕΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ

ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ 

ΓΑΜΟΣ
O ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΕΡΑΣ ΤΟ

ΓΕΝΟΣ ΑΜΑΡΑΝΤΙΔΗ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣ ΣΤΟ ΤΑΡΑΖ ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ ΚΑΙ Η
ΜΑΥΡΟΔΟΝΤΗ ΓΑΛΗΝΗ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ

ΜΟΥΤΤΑ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣΑ ΣΤΟ ΤΣΙΜΚΕΝΤ ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ
ΝΑ ΕΛΘΟΥΝ ΣΕ ΓΑΜΟ ΠΟΥ ΘΑ ΤΕΛΕΣΤΕΙ ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ.
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ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ

Μάνδρα Οικισμός ΤΙΤΑΝ Αγ.
Σωτήρα: Ενοικιάζεται μονο-
κατοικία 100τμ με ηλιακό, θ-
έρμανση, τζάκι, πάρκινγκ.
Τηλέφωνο επικοινωνίας
6948 911 222 κα Βασιλείου.
(22.9.14)

Ενοικιάζεται πλήρως επιπ-
λωμένο οροφοδιαμέρισμα
90 τμ στη Μάνδρα, πλησίον
της κεντρικής πλατείας, σε
διώροφη οικοδομή, επί οικο-
πέδου 500 τμ, με κήπο.
Ενοίκιο:450 ευρώ. Είναι σε
άριστη κατάσταση, διαθέτει
αυτόνομη θέρμανση, κλιματι-
σμό και θέση σταθμεύσεως.
Τηλ επικοινωνίας: 210-
5555391, 6937895583

Ενοικιάζεται στην Ελευσίνα
4αρι διαμέρισμα με αυτό-
νομη θέρμανση, στην οδό
Κοντούλη , πλησίον Δημοτι-
κού πάγκινγκ Τηλ.
2105542610 ( 4.10.14)

Ενοικιάζεται στον Ασπρόπ-
υγο διαμέρισμα 60 τμ με
ηλιακό,, αυτόνομη θέρμαν-
ση, θέση parking.
Τηλ:6937050218(4.11.14)

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Παραλία,
μονοκατοικία 75 τ.μ., ισόγεια,
διαμπερής, 2 υ/δ (το 1 mas-
ter), κατασκευή '63, 2 μπά-
νια, σε οικόπεδο 279 τ.μ., 3
κτισματα, αυτόνομη θέρμαν-
ση, αποθήκη 40 τ.μ., ιδιόκ-

τητη ταράτσα 75 τ.μ., κήπος
40 τ.μ., χωρίς κοινόχρηστα,
ελεύθερη, κατάλληλη και για
επαγγελματική χρήση, καλή
κατάσταση, ανακαίνιση '00,
τιμή 52.000€, συζητήσιμη ,
09:00-21:00
τηλ:6945983862

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Γκοριτσα,
θέση Θερμοκήπια, νεόδμητη
μονοκατοικία 120 τ.μ., ισο-
γείου - 1ου, 4 υ/δ (τα 2 mas-
ter), κατασκευή '01, 2 μπά-
νια, σε οικόπεδο 180 τ.μ., αυ-
τόνομη θέρμανση, ελεύθερη,
ανακαίνιση '10, τιμή
110.000€, συζητήσιμη
τηλ:6994844465

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Νεόκτιστα,
μονοκατοικία 90 τ.μ., 3 υ/δ,
κήπος 60 τ.μ., καρποφόρα
δέντρα, πωλείται λόγω ανάγ-
κης, τιμή 20.000€
τηλ:2105126436

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ μονοκα-
τοικία 120 τ.μ., διαμπερής, σε
οικόπεδο 1.520 τ.μ., τζάκι, α-
ποθήκη, πλήρως ανακαινι-
σμένο, τιμή 80.000€
τηλ:6930916701

ΕΛΕΥΣΙΝΑ νεόδμητο δια-
μέρισμα ρετιρέ 107 τ.μ., 3ου
ορόφου, 3 υ/δ, κατασκευή
'09, πάρκιν, αποθήκη, άρι-
στης κατασκευής, τιμή
125.000€ , 210/5543780

ΕΛΕΥΣΙΝΑ Κέντρο, οροφο-
διαμέρισμα 50 τ.μ., 1ου, κα-
τάλληλο και για ιατρείο, πω-
λείται , 6980/860940

ΕΛΕΥΣΙΝΑ νεόδμητη γκαρ-
σονιέρα 58 τ.μ., 1ου - 2ου -
4ου, 1 υ/δ, κατασκευή '05,
μπάνιο, επιπλωμένη, αυτό-
νομη θέρμανση, κλιματι-
σμός, πόρτα ασφαλείας, τέν-
τες, θέα θάλασσα, μεσίτες
δεκτοί, τιμή 57.000€, συζητή-
σιμη
τηλ:6978415698

ΕΛΕΥΣΙΝΑ νεόδμητη γκαρ-
σονιέρα 31 τ.μ., 1ου - 2ου, 1
υ/δ, κατασκευή '05, μπάνιο,
studio, τέντες, δωμάτιο με ε-
νιαία κουζίνα, κλιματιστικό, τι-
μή 28.000€, συζητήσιμη
τηλ:6978415698

ΕΛΕΥΣΙΝΑ Παράδεισος,
ημιτελής μεζονέτα 162 τ.μ., 2
επίπεδα, ισόγεια, γωνιακή, 4
υ/δ (το 1 master), 2 μπάνια,
σε οικόπεδο 183 τ.μ., πάρκιν,
αποθήκη 25 τ.μ., τιμή
309.000€, συζητήσιμη
τηλ:6945466284

ΜΑΝΔΡΑ επί της οδού
Ανδρομάχης 9, αέρας 160
τ.μ. (120 τ.μ.) 2ος, (40 τ.μ.)
3ος, οικοδομήσιμος, σε τρ-
ιώροφη οικοδομή με πιλοτή. 
Πωλείται και χωριστά, ήσυχο
σημείο, τιμή ευκαιρίας. Τηλ.
6973315768   (7.5.14)

Πωλείται ελλειπτικό μηχάν-
ημα γυμναστικής μάρκας
PEGASUS σε άριστη κατά-
σταση, τιμή 250€ Τηλ επικοι-
νωνίας 6946 87 32 48 και
213 040 6488
( 18.2.15)

Πωλείται οικόπεδο
εντός σχεδίου πόλεως Ρου-
πακίου 400μ². Τιμή 35.000€.
Είκοσι χιλιάδες μετρητά και
1.500€ τον μήνα. Πληροφο-
ρίες στο 6977-646768.

ΛΑΥΡΙΟ - ΝΕΑΠΟΛΗΣ επί
Λαυρίου - Σουνίου Θέα απε-
ριόριστη. 200μ από το λιμάνι
και τη μαρίνα. Διαμερίσματα,
54τμ - 62τμ - 74τμ - 77τμ -
80τμ - 98τμ - 110τμ - 123τμ.
Τα ισόγεια με μεγάλους κή-
πους - θέα - 1ος - 2ος - 3ος
με πολύ μεγάλα μπαλκόνια -
περιβάλλον χώρος οικοπέ-
δου με γκαζόν και φυτά. Κου-
ζίνες - ντουλάπες ιταλικές.
Αυτόνομη θέρμανση - αποθ-
ήκη - θέσεις parking. Στην
καλύτερη θέση του Λαυρίου.
Τιμές συζητήσιμες, 6944 361
391 Γεώργιος Οικονόμου.

ΩΡΩΠΟΣ παραλία Μαρκό-
πουλου, μοντέρνα μονοκα-
τοικία με άδεια οικοδομής
κοντά στο κέντρο ,50 λεπτά
από την Αθήνα ,τρία υπνο-
δωμάτια ,μεγάλος
κήπος.Χαμηλότερο κόστος
χρήσης με δικιά της γεώτρη-
ση. (Κωδ.1009). RE/MAX
ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ,
210-68.96.940

ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ
Καθηγήτρια Φιλόλογος με
15ετή φροντιστηριακή πείρα
αναλαμβάνει υπεύθυνα την
προετοιμασία μαθητών
Γυμνασίου, Λυκείου και Πα-

νελληνίων Εξετάσεων.
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
6947310243  (2.3.15)

Τελειόφοιτος Μαθηματικού
Αθηνών. Πολυετής πείρα.
Παραδίδει ιδιαίτερα μαθήμα-
τα σε μαθητές Δημοτικού,
Γυμνασίου, Λυκείου. Τηλ:
6974549839 (7.10.14)

Μαθηματικός Πανεπι-
στημίου Πατρών παραδίδει ι-
διαίτερα μαθήματα σε μαθη-
τές Δημοτικού-Γυμνασίου-
Λυκείου και φοιτητές στην
περιοχήΘριασίου.Ειδικές Τι-
μές σε ολιγομελή
group.Τηλέφωνο:
6944132114 (30.1.14)

Προετοιμασία Μαθητών
Δημοτικού Γυμνασίου
Λυκείου
Τρυπιτσίδη Σοφία, 
Πτυχιούχος του τμήματος
Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής 
και Ψυχολογίας του 
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. 
τηλ.: 6971862201 και e-mail: 
sofi_tripitsidou@hotmail.com

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ZΗΤΕΙΤΑΙ ΚΟΦΤΗΣ -
ΨΗΣΤΗΣ ΓΙΑ ΤΑΒΕΡΝΑ
ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ 
ΤΗΛ:  6977219556

Υπάλληλος Γραφείου
ζητείται από ανώνυμη εταιρ-
εία με έδρα τη Μαγούλα Αττι-
κής για πλήρη απασχόληση.
Αποδοχές ανάλογες πρ-
οσόντων. Αποστείλετε 

βιογραφικά στο
viografika99graf@gmail.com
(2.3.15)

ΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

Κυρία Ιταλίδα αναλαμβάνει
τη φύλαξη παιδιών στην περ-
ιοχή της Ελευσίνας. Τηλέφω-
νο επικοινωνίας:
6971829355 (24.7.14)

Ελληνίδα κυρία, αναζητά ερ-
γασία αναλαμβάνοντας τη
φύλαξη & φροντίδα ηλικιωμέ-
νων καθώς και τις οικιακές ε-
ργασίες σε όλη την περιοχή
της Δυτικής Αττική. Διαθέτει
σχετική προυπηρεσία . Τηλ.
6984459927 (8.7.14)
Κυρια ελληνιδα αναλαμβανει
φυλαξη παιδιων στην περ-
ιοχη της Μανδρας . 
Τηλεφωνο επικοινωνιας:
6908855698

ΤΕΧΝΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ Ι.
ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ. 
Αλ. Παναγούλη 5 Ασπρόπ-
υργος. Τηλέφωνα210-
5572695, 6932215870

ΣΤΕΛΙΟΣ ΑΛΜΠΑΝΤΗΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕΛΕΤΕΣ
ΙΔΙΩΤΙΚΑ & ΔΗΜΟΣΙΑ
ΕΡΓΑ. Γραφείο: Φυλής 8 Ά
Ασπρόπυργος.Τηλέφωνο:
210-5573042. Fax: 210-
5576988
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 ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΡΙΑΣΙΟ 
213 2028000

ΙΚΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ (ΓΡΑΦΕΙΑ)
2105586830
ΙΚΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ (ΙΑΤΡΕΙΑ) 210
5586773
ΙΚΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 210 5561388 
ΙΚΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Α’ ΒΟΗΘΕΙΕΣ 210
5546980
ΙΚΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 210 2318684
ΙΚΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2469171
ΙΚΑ ΜΑΝΔΡΑΣ 210 5555373

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΥΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
213 2047002

ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
210 5577190 - 210 5571805
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
210 5581070
ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 210 5581072
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 210
5581085
ΚΕΠ 213 2006700-9213 2006710
(ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ)

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 
213 2072300-2, 210 2415300-2
ΑΣΤΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210
2478000
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2478020
ΔΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2407444
ΔΕΗ 210 2469393 (Δ. ΒΑΡΕΛΑ 3 &
ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ 7 - ΠΛ ΑΓ.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ)
ΕΥΔΑΠ 210 2405240-1 ΒΛΑΒΕΣ 214
45504562
ΚΕΠ 213 2060200 (ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ 34
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ
210 24000216
ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ 210 2468360

ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
210 5537100 - 5537252
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΓΟΥΛΑΣ 213
2140410
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 210 5561840
ΑΣΤΥΝ ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 210
5546674-5546285
ΔΕΗ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 210 5546227
ΔΕΗ ΒΛΑΒΕΣ 10507
ΟΤΕ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ: 210 5562999
ΔΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 210 557543560 (ΕΘΝ
ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ & ΔΗΜΗΤΡΟΣ)
ΕΥΔΑΠ 210 5547731
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 210 2484210
ΙΚΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 210
5542913 
ΙΚΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 210
5514736
ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
210 5565520-580

ΟΛΕ 210 5562805
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 210
5543211
ΤΡΟΧΑΙΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 210 5546579-
5546930

ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ

213 2014900
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΑΝΔΡΑΣ 210
55555512
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΑΝΔΡΑΣ 210 5558577
ΚΕΠ 210 5559626

ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ
2132042700-1
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΖΕΦΥΡΙΟΥ 213
2038801
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ
210 2486223
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΖΕΦΥΡΙΟΥ 210
2474446
ΚΕΠ ΖΕΦΥΡΙΟΥ 210 2319180

ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ
22960 81007
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 22960 22100
ΙΚΑ 22960 21537
ΚΕΠ 22960 83270

ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ 
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ : 213 20 47 200 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ : 213 20 47
215,  FAX : 210 58 19 841, email :
gm@haidari.gr
ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ : 213 20 47 263  ,  213 20
47 262 , 213 20 47 269   FAX : 210 58
11 621
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
(ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΑ) : 213 20 47 253  ,
213 20 47 254 , 213 20 47 258   FAX :
210 58 11 621
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΔΟΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ :
213 20 47 265 , 213 20 47 266 , 
213 20 47 267
ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ : 213 20 47
268 , 213 20 47 269 , 213 20 47 270 
ΤΜΗΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ &
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ : 213 20 47 256 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ : 213 20 47 204, 213
20 47 255, 213 20 47 344 
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
: 213 20 47 244 , 210 58 18 860
ΤΜΗΜΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ : 210 58 22 240
ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ : 210 58 10 901 
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ
ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ : 213 2047360 , 213 20 47
364 , 213 20 47 367  
ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ-ΒΡΑΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ
ΣΤΑΘΜΩΝ : 213 20 47 264 , 213 20 47
251 , 213 20 47 249 , 213 20 47 250 ,
213 20 47 252 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (ΕΡΕΙΣΜΑ) :
210 53 23 090
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ : 210 58 21
574
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΛΑΤΑΚΙ :
210 58 21 639 , 210 53 21 142
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΑΣΟΥΣ : 210
58 22 074 
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΓΡΗΓΟΡΟΥΣΑΣ : 210 58
21 723
ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΑΠΗ 

1ο ΚΑΠΗ: 210 58 12 080 
2ο ΚΑΠΗ: 210 53 21 631 
3ο ΚΑΠΗ: 210 58 15 608

ΧΧΡΡΗΗΣΣΙΙΜΜΑΑ  ΤΤΗΗΛΛΕΕΦΦΩΩΝΝΑΑ

ΙΒΙΣΚΟΣ
Στο κατάστηµά µας θα βρείτε:

αα))  ΒΒόότταανναα    ((ιιββίίσσκκοοςς,,  ααλλόόηη,,  
σσππιιρροουυλλίίνναα,,    κκλλππ))
ββ))  ΑΑρρωωμμααττιικκάά  φφυυττάά    ((μμέένντταα,,  δδυυόόσσμμοοςς,,  ρρίίγγααννηη,,  κκλλππ))
γγ))  ΑΑφφεεψψήήμμαατταα  ((ττσσάάιι,,  χχααμμοομμήήλλιι,,  φφαασσκκόόμμηηλλοο,,  κκλλππ))
δδ))  ΜΜππααχχααρριικκάά    σσεε  μμεεγγάάλληη  πποοιικκιιλλίίαα  κκάάθθεε  εείίδδοουυςς  όόππωωςς
κκάάρρυυ,,  ππιιππέέρριι,,  μμεείίγγμμαατταα  μμππααχχααρριικκώώνν  γγιιαα
ξξεεχχωωρριισσττέέςς    χχρρήήσσεειιςς  κκααιι    γγεεύύσσεειιςς  κκααιι  ααλλάάττιι
δδιιααφφόόρρωωνν  ττύύππωωνν  κκααιι  ππρροοεελλεεύύσσεεωωνν..
εε))  ΤΤοοππιικκάά  ΕΕλλλληηννιικκάά  ππρροοϊϊόόνντταα  ααππόό  δδιιάάφφοορρεεςς  ππεερριιοοχχέέςς
ττηηςς  ΕΕλλλλάάδδοοςς    όόππωωςς  μμαασσττίίχχαα  ΧΧίίοουυ,,  μμέέλλιι,,  κκλλππ  κκααιι
ααννττίίσσττοοιιχχαα  ππρροο''ιι''όόνντταα..
σσττ))    ΚΚααλλλλυυννττιικκάά,,  ααφφρρόόλλοουυττρραα,,  οοδδοοννττόό--
κκρρεεμμεεςς,,    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  ζζυυμμααρριικκώώνν
κκαατταασσκκεευυαασσμμέένναα  μμεε  ββιιοολλοογγιικκάά  υυλλκκάά..    
θθ))  ΖΖεεάάλλεευυρραα    κκααιι  ππρροο''ιι''όόνντταα  ζζέέααςς  κκααιι
πποολλλλάά  αακκόόμμαα  ππρροο''ιι''όόνντταα..
ΕΕππιισσκκεεφφθθεείίττεε  μμααςς  κκααιι  θθαα  εεκκππλλααγγεείίττεε
ααππόό  ττηηνν  πποοιικκιιλλίίαα,,  ττηηνν  πποοιιόόττηητταα  ααλλλλάά
κκααιι  γγιιαα  νναα    γγννωωρρίίσσεεττεε  ττιιςς  μμεεγγάάλλεεςς
δδυυννααττόόττηηττεεςς  ττηηςς  φφύύσσηηςς    μμέέσσαα  ααππόό  τταα
φφυυττιικκάά  μμααςς  ππρροοϊϊόόνντταα..

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

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΣ & ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΓΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ 25 ΕΩΣ 35 ΕΤΩΝ,

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΙΑ
ΠΛΗΡΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ. ΑΠΟΣΤΕΙΛΕΤΕ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟ egk@archeiothiki.gr ‘Η

ΣΤΟ ΦΑΞ 210-5599076.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 
2 επιχειρήσεις σε 180 τμ. Αναψυκτήριο και ψητοπωλείο. Νέα Ζωή Ασπρ-

οπύργου. Τηλ. επικοινωνίας: 2105573304, κος Μανώλης
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