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● άρθρο

Η αριστεία
στα σχολεία

ΣΤΕΡΕΑ ΝΕΑ
Εκδότης
ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΥΚΟΥΡΑΣ ΜΟΝ. ΙΚΕ
Διευθυντής: Ανδρέας Κούκουρας

Ο άνθρωπος για να έχει λόγο ύπαρξης
πρέπει να θέτει στόχους. Ο στόχος είναι η
ελπίδα που γεμίζει τη ζωή σου και σε κρατά σε εγρήγορση. Για να πετύχεις όμως το
στόχο χρειάζεται προσπάθεια που έχει
βασική ανάγκη την οξυδέρκεια, που προέρχεται από την μάθηση. Για να υπάρξουν
όλα αυτά πρέπει να δώσεις τον καλλίτερο
εαυτό σου.
Αν όμως αυτό που σ’ ενδιαφέρει είναι να
περνάς απλά καλά, έστω και σε βάρος των
συνανθρώπων σου, τότε στόχος προόδου
δεν υπάρχει. Αντίθετα στόχος σου είναι να
κάνεις και τους άλλους χειρότερους από

σένα. Προσπάθειά σου είναι να ψαλιδίσεις
τις δυνατότητες όσων θέλουν να πετύχουν
στη ζωή τους, στοχοποιώντας την αριστεία.
Κάπως έτσι πρέπει να νιώθει ο χαοτικός πρ.
υπουργός Παιδείας, Κώστας Γαβρόγλου,
που στοχοποίησε με κάθε τρόπο την λέξη
αριστεία στους μαθητές. Αδιαφόρησε για
την άμιλλα των μαθητών, αφού έφτασε να
εξισώσει ΤΕΙ με ΑΕΙ και να εισαχθούν στα
ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα σπουδαστές με γραπτό κάτω της μονάδας!
Η αριστεία προφανώς είναι πανάκεια
για τον ίδιο και τους συνοδοιπόρους του.
Ίσως γιατί δεν θέλουν να έχουν σκεπτό-

μενους ανθρώπους. Ίσως γιατί οι ίδιοι
νιώθουν μειονεκτικά, καθώς οι όποιες
επιστημονικές περγαμηνές διαθέτουν να
μην αντέχουν σε σύγκριση με άλλες.
Στη ζωή όμως η αριστεία ανταμείβεται με πολλά οφέλη για όποιον την επιδιώκει και την πετυχαίνει. Η αριστεία χρειάζεται για να μπορεί η κοινωνία να βασίζεται σ’ αυτούς για ένα καλλίτερο αύριο. Όχι
μίζερο, αλλά καλλίτερο. Και μια κοινωνία
με σωστή εκπαίδευση έχει μέλλον. Αλλιώς
υπάρχει οπισθοδρόμηση με την επικράτηση των χείριστων και ανίκανων.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΥΚΟΥΡΑΣ

Χαοτική διαφορά μεταξύ ΝΔ
και ΣΥΡΙΖΑ!
Τι αποκαλύπτει νέα δημοσκόπηση-«φωτιά»
δύο μήνες μετά τις εκλογές
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Μ

ε περισσότερες από 18 μονάδες
προηγείται η Νέα Δημοκρατία
έναντι του ΣΥΡΙΖΑ στην πρώτη
έρευνα της Opinion Poll μετά τις εκλογές της 7ης Ιουλίου. Συγκεκριμένα, η ΝΔ
εμφανίζει ποσοστό 41,9% έναντι 23,07%
για την αξιωματική αντιπολίτευση, ενώ
ακολουθούν ΚΙΝΑΛ με 5,37% και ΚΚΕ με
4.46%.
Ως πιο ικανός πρωθυπουργός θεωρείται από το 50,56% ο Κυριάκος Μητσοτάκης, έναντι 20,75% που συγκεντρώνει
ο Αλέξης Τσίπρας. Η επιλογή «κανένας
από τους δύο» καταλαμβάνει τη δεύτερη
θέση.
– Η έρευνα καταγράφει και την αποδοχή των υπουργών. Πρώτος με διαφορά
είναι ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη
Μιχάλης Χρυσοχοίδης και καθαρά δεύτερος, μακριά από τον τρίτο ο υπουργός Ανάπτυξης Άδωνις Γεωργιάδης. Την
πρώτη πεντάδα συμπληρώνουν οι Νίκος
Δένδιας, Νίκη Κεραμέως και Κωστής Χατζηδάκης.
Όπως αναφέρει ο υπεύθυνος ερευνών της εταιρείας Ζαχαρίας Ζούπης, τα
βασικά συμπεράσματα της δημοσκόπησης έχουν ως εξής:
– Το 53.27% δηλώνει πιο αισιόδοξο
για το μέλλον της χώρας και της Οικονομίας, ενώ πιο απαισιόδοξο δηλώνει το
24.48%.
– Το 55.14% είναι ικανοποιημένοι από
την Κυβέρνηση έναντι ενός 41.55% .
– Το 61.5% είναι ικανοποιημένο από
την συνολική παρουσία του Πρωθυπουργού Κ. Μητσοτάκη έναντι ενός 34.52%,

ενώ ο Πρωθυπουργός εμφανίζει υψηλή
δημοφιλία της τάξης του 61.3%. Είναι ο
μόνος πολιτικός αρχηγός που παρουσιάζει θετικό ισοζύγιο στις απόψεις για το
πρόσωπό του.
– Οι πολίτες ιεραρχούν την πορεία της
Οικονομίας, την αντιμετώπιση της ανεργίας και την Ανάπτυξη ως τα τρία βασικά θέματα που πρέπει να πιαστεί η Κυβέρνηση
με ποσοστά 43.15%, 31.19% και 22.49%
αντίστοιχα. Ακολουθούν η κατάσταση
στον χώρο της Υγείας, η ασφάλεια των
πολιτών / αντιμετώπιση της ανομίας και η
μείωση των φόρων με 20.32%, 17.97% και
17.47% αντίστοιχα.
– Μεγάλη απήχηση έχουν πρωτοβουλίες της Κυβέρνησης όπως η κατάρ-

γηση του Πανεπιστημιακού Ασύλου με
74.1%, η μείωση του ΕΝΦΙΑ και άλλων
φόρων με 88.49%, οι επιχειρήσεις της
ΕΛΑΣ για την ανακατάληψη των δημοσίων και ιδιωτικών χώρων από το 83.82%.
Είναι σημαντικό ότι αυτές για παράδειγμα οι πρωτοβουλίες συναντούν μεγάλη
απήχηση και ανάμεσα στους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ με 48.73%, 75.13% και
70% αντίστοιχα.
– Ταυτόχρονα, το 73.31% θεωρεί ότι
φέτος υπήρχε μια μεγαλύτερη ετοιμότητα
και καλύτερος συντονισμός για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών, ενώ το 58.5%
κρίνει ότι η άρση των capital controls
οφείλεται και στην κατάσταση που υπήρχε από την Κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ.
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ειδήσεις ●

Δύο μεγάλες χασισοφυτείες αποκάλυψε
η Αστυνομία

Α

πό την Ομάδα Δίωξης Ναρκωτικών του
Τμήματος Ασφάλειας
Κοζάνης εντοπίστηκαν δύο
μεγάλες φυτείες κάνναβης
και συνελήφθησαν τέσσερα
άτομα, μέλη εγκληματικής
ομάδας που είχε συσταθεί με
σκοπό την καλλιέργεια, προμήθεια, μεταφορά, κατοχή,
αποθήκευση και διακίνηση
κάνναβης.
Η αποδόμηση της συγκεκριμένης εγκληματικής ομάδας επιτεύχθηκε μετά από πολύμηνη και εμπεριστατωμένη
έρευνα, κατά τη διάρκεια της
οποίας
χρησιμοποιήθηκαν
ειδικές ανακριτικές τεχνικές
και αξιοποιήθηκαν κατάλληλα ερευνητικά στοιχεία, με
αποτέλεσμα τον γεωγραφικό
εντοπισμό των δυο φυτειών,
αποτελούμενες συνολικά από
1.249 δενδρύλλια κάνναβης,
σε ιδιαίτερα δυσπρόσιτη και
δύσβατη ορεινή περιοχή των
Τ.Κ. Νεράιδας και Καροπλεσίου της Καρδίτσας, τις οποίες
καλλιεργούσαν συστηματικά
τα μέλη της ομάδας.
Στο τελικό στάδιο των
ερευνών, την Τρίτη οργανώθηκε ευρείας κλίμακας συντονισμένη και ταυτόχρονη
επιχείρηση από αστυνομικούς
της Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών του Τμήματος Ασφάλειας Κοζάνης στις πόλεις της
Πτολεμαΐδας και της Λαμίας,
καθώς και σε δύσβατη ορεινή περιοχή της Καρδίτσας, σε
συνεργασία με αστυνομικούς
του Τμήματος Ασφάλειας Καρδίτσας και με τη συνδρομή
ελικοπτέρου της Ελληνικής
Αστυνομίας, των Ομάδων
Δημόσιας Ασφάλειας, Κρατικής Ασφάλειας και Ο.Π.Κ.Ε.

Το

του Τμήματος Ασφάλειας Κοζάνης, των Ομάδων Δίωξης
Ναρκωτικών των Τμημάτων
Ασφάλειας Εορδαίας και Λαμίας, της Ο.Π.Κ.Ε. του Τμήματος
Ασφάλειας Καρδίτσας, καθώς
και αστυνομικών σκύλων των
Διευθύνσεων Αστυνομίας Καστοριάς και Φλώρινας.
Κατά τη διάρκεια της
οργανωμένης
επιχείρησης
εντοπίστηκαν οι παραπάνω
δυο φυτείες δενδρυλλίων
κάνναβης και συνελήφθησαν
σε περιοχές της Πτολεμαΐδας
και της Φθιώτιδας, τέσσερα
μέλη της εγκληματικής ομάδας και συγκεκριμένα 53χρονος και τρεις αλλοδαποί, δυο
43χρονοι και ένας 46χρονος,
για συμμετοχή σε εγκληματική ομάδα, παραβάσεις των

νόμων περί ναρκωτικών και
περί όπλων και εκρηκτικών,
κατά περίπτωση, ενώ επιπλέον σχηματίσθηκε δικογραφία,
κακουργηματικού χαρακτήρα,
σε βάρος τριών ακόμη μελών
της ομάδας.
Τα παράνομα έσοδα της
εγκληματικής ομάδας (συμμορίας), από τη συγκομιδή αποσπασμάτων κάνναβης από τα
δενδρύλλια των παραπάνω
φυτειών, υπολογίζονται τουλάχιστον στο 1.200.000 ευρώ.
Όσον αφορά στις δυο
φυτείες, εκ των οποίων η μία
αποτελούμενη από 1.001 δενδρύλλια κάνναβης, ύψους έως
3,5 μέτρα και η άλλη αποτελούμενη από 248 δενδρύλλια
κάνναβης, ύψους έως 0,60
εκατοστά, αυτές βρίσκονταν

σε κοντινή απόσταση μεταξύ
τους (τριακόσια μέτρα), ενώ
συνδέονταν μέσω ενός αυτοσχέδιου μονοπατιού, που είχε
δημιουργηθεί από μέλη της
εγκληματικής ομάδας.
Στον χώρο των φυτειών
εντοπίστηκαν σκαπτικά εργαλεία, σύνεργα και είδη ποτίσματος, ενώ βρέθηκαν δυο
πρόχειρα καταλύματα, στα
οποία διέμεναν τρία από τα
μέλη της εγκληματικής ομάδας που ήταν επιφορτισμένα
με τη φροντίδα και την επιτήρηση των φυτειών.
Στις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στον χώρο της
φυτείας, καθώς και στις οικίες
των συλληφθέντων, σε περιοχές της Εορδαίας και της Φθιώτιδας, βρέθηκαν συνολικά και
κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων:
•
(1.249) δενδρύλλια κάνναβης,
• (2.885) γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης,
•
(154) γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης στο στάδιο
της αποξήρανσης,
• (24) σπόροι κάνναβης,
• (3) Ι.Χ.Φ. αυτοκίνητα,
• (2) Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητα,
• πιστόλι με γεμιστήρα,

Καφέ – Snack
καθημερινό delivery
στο σπίτι, στο γραφείο

στην ημέρα σας

• (2) κυνηγετικά όπλα,
• (781) κυνηγετικά φυσίγγια,
• (17) φυσίγγια πολεμικού τυφεκίου,
• (3) μαχαίρια,
• αναδιπλούμενο στιλέτο,
• (2) πυροκροτητές μεταλλικοί,
•
(8,2) μέτρα βραδύκαυστο
φυτίλι,
•
(2,5) συσκευασίες εκρηκτικού τύπου «λουκούμι»,

• (2) ασύρματοι ενδοεπικοινωνίας,
• ψηφιακή ζυγαριά,
• (16) κινητά τηλέφωνα με (14)
κάρτες sim,
•
έντυπο υλικό καλλιέργειας
κάνναβης,
• σκαπτικά εργαλεία, σύνεργα
και είδη ποτίσματος,
• ζευγάρι κιάλια και
• χρηματικό ποσό (255) ευρώ.
Στο πλαίσιο της ίδιας υπόθεσης προέκυψε η εμπλοκή
επιπλέον τριάντα πέντε ατόμων,
σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία για διακίνηση, κατοχή και χρήση ναρκωτικών ουσιών, κατά περίπτωση.
Το προανακριτικό έργο
διενεργεί το Τμήμα Ασφάλειας
Κοζάνης, ενώ οι συλληφθέντες,
με τη δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα που σχηματίσθηκε σε βάρος τους, οδηγήθηκαν στον κ. Εισαγγελέα
Πλημμελειοδικών Κοζάνης.
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● αυτοδιοίκηση

Περιφερειακή ανάπτυξη και κοινωνική
συνοχή, στην ατζέντα της σύσκεψης του
πρωθυπουργού με τους περιφερειάρχες

Μ

ε βασικά θέματα
στην ατζέντα την περιφερειακή ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή,
πραγματοποιήθηκε σύσκεψη
υπό τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, με τους
περιφερειάρχες της χώρας,
στο Μέγαρο Μαξίμου. Με τη
σύσκεψη αυτή εγκαινιάζεται
η δίμηνη τακτική συνάντηση
που έχει εξαγγείλει ο πρωθυπουργός, προκειμένου να
υπάρχει η καλύτερη δυνατή
συνεργασία μεταξύ της κεντρικής διοίκησης και των περιφερειών.
Στην τοποθέτησή του
στην έναρξη της συνάντησης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης
τόνισε πως στόχος του είναι
το όργανο αυτό να αποκτήσει θεσμικά χαρακτηριστικά
και να συζητά συγκεκριμένα
ζητήματα τα οποία αφορούν
την καλύτερη δυνατή συνεργασία μεταξύ της κεντρικής
διοίκησης και των περιφερειών. «Χαίρομαι που σήμερα
κάνουμε τα εγκαίνια αυτής της
πρωτοβουλίας -για την οποία
θυμίζω ότι είχα δεσμευτεί
κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου- παρουσία
του υπουργού Εσωτερικών,
του υπουργού Ανάπτυξης, του
υπουργού Επικρατείας και του
επιτελείου μας, για να προδιαγράψουμε -κατ' αρχάς- και
να περιγράψουμε τον τρόπο
με τον οποίον πιστεύουμε ότι
πρέπει να λειτουργήσει το όργανο αυτό, αλλά να βάλουμε
και μια συγκεκριμένη ατζέντα
σε δύο πλαίσια για τους βα-

σικούς στόχους που θέλουμε
να διέπουν την πολιτική μας
γύρω από την περιφερειακή
ανάπτυξη», είπε βάζοντας στο
τραπέζι τρία βασικά ζητήματα.
Το πρώτο ζήτημα αφορά,
όπως είπε, τον τρόπο με τον
οποίο μπορεί να υπάρξει συνεργασία για μια εθνική πολιτική στα ζητήματα περιφερειακής ανάπτυξης. «Έχουμε μαζί
μας τον υπουργό Ανάπτυξης
και Επενδύσεων, θα έχουμε
μαζί μας και τους γενικούς
γραμματείς, οι οποίοι είναι
επιφορτισμένοι με την υλοποίηση του ΕΣΠΑ, για να δούμε
με ποιο τρόπο μπορούμε να
επιταχύνουμε τις διαδικασίες
χρηματοδότησης που αφο-

ρούν τις περιφέρειες, καθώς
τα ποσά τα οποία καλείστε να
διαχειριστείτε είναι πάρα πολύ
σημαντικά -5,6 δισ. στο σύνολό τους», είπε ο πρωθυπουργός και πρόσθεσε: «Είναι απολύτως κρίσιμο να μην έχουμε
καθυστερήσεις στην υλοποίηση του ΕΣΠΑ, αλλά και οι
πολιτικές αυτές να είναι εναρμονισμένες με την κεντρική
αναπτυξιακή πολιτική. Γιατί,
στο παρελθόν, δεν εκτιμώ ότι
υπήρχε κατ' ανάγκη αυτός ο
απαραίτητος συντονισμός μεταξύ κεντρικής κυβέρνησης
και περιφερειακής ανάπτυξης,
όπως τη δρομολογούσαν οι
δικές σας δράσεις».
Το δεύτερο ζήτημα, το
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αυτοδιοίκηση ●
οποίο έθεσε, αφορά τις πολιτικές γύρω από την κοινωνική
συνοχή, όπου οι περιφέρειες
έχουν να παίξουν έναν πολύ
σημαντικό ρόλο. «Τονίζω την
κοινωνική συνοχή, διότι το
κεντρικό μήνυμα ενόψει της
Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης είναι: Ανάπτυξη για όλους.
Δεν αφήνουμε κανέναν πίσω.
Και οι πολιτικές κοινωνικής
συνοχής που δρομολογούνται από τις περιφέρειες είναι
εξαιρετικά σημαντικές για να
εξασφαλίσουμε ότι, καθώς η
χώρα επιστρέφει σε μια τροχιά ευημερίας, όλοι οι Έλληνες
πολίτες θα καρπωθούν αυτήν
την ευημερία. Και, αν υπάρχει
ανάγκη υποστήριξης των πιο
αδύναμων συμπολιτών μας
-που υπάρχει ανάγκη υποστήριξης- αυτοί θα καλυφθούν
και θα υποστηριχθούν, όπως
έχουμε ευθύνη στο πλαίσιο
ενός σύγχρονου κοινωνικού
κράτους, όπως εμείς το αντιλαμβανόμαστε», τόνισε.
Το τρίτο θέμα είναι το σχέδιο της κυβέρνησης για ένα
τολμηρό νομοσχέδιο, το οποίο
θα αφορά την πολυεπίπεδη διακυβέρνηση. «Έχουμε μιλήσει
κατά καιρούς και στα θεσμικά
σας όργανα -όταν ήμουν αρχηγός της αντιπολίτευσης- για τον
τρόπο που αντιλαμβανόμαστε
μια τολμηρή θεσμική μεταρρυθμιστική πρωτοβουλία, η
οποία θα ξεκαθαρίζει τα όρια
των αρμοδιοτήτων μεταξύ της
κεντρικής διοίκησης, των αποκεντρωμένων
περιφερειών,
της περιφερειακής διοίκησης
και της αυτοδιοίκησης πρώτου
βαθμού», είπε ο πρωθυπουργός και πρόσθεσε: «Έχουμε,
ήδη, κάνει -όπως γνωρίζετεμια σειρά από παρεμβάσεις οι
οποίες είχαν κατεπείγοντα χαρακτήρα και οι οποίες πιστεύω
ότι διευκολύνουν περιφέρειες
και δήμους να ασκήσουν τις
αρμοδιότητές τους, λαμβάνοντας υπόψη και τα προβλήματα που προκύπτουν από την
απλή αναλογική. Αλλά έχουμε
δεσμευτεί ότι σύντομα θα φέρουμε ένα πολύ πιο τολμηρό
νομοθέτημα το οποίο θα καθορίζει με πολύ μεγαλύτερη
ευκρίνεια τα όρια των αρμοδιοτήτων, θα μειώνει τη γραφειοκρατία και θα σας επιτρέπει
να εστιάσετε στον πυρήνα της
δουλειάς σας και θα επιτρέψει
και σε εμάς να μπορούμε να
σχεδιάζουμε και να εφαρμόζουμε πολιτικές, γνωρίζοντας ο
καθένας τι ακριβώς πρέπει να
κάνει, ανάλογα με το επίπεδο
αρμοδιότητας το οποίο μπορεί
να κινηθεί».

Ο κ. Μητσοτάκης επισήμανε πως ο κεντρικός σύνδεσμος επικοινωνίας μεταξύ
των περιφερειών και του Γραφείου Πρωθυπουργού είναι η
Γραμματεία Συντονισμού της
Κυβέρνησης, δια του υπουργού Επικρατείας και του υφυπουργού του κ. Άκη Σκέρτσου.
«Προσβλέπω,
πραγματικά,
αυτή η όσμωση να μη γίνει
απλά για επικοινωνιακούς λόγους -γνωρίζετε πολύ καλά την
έμφαση που δίνω πάντα στην
ουσία και στο αποτέλεσμα και
όχι την επικοινωνία- αλλά να
είναι μια διαδραστική διαδικασία η οποία θα μας επιτρέψει
τελικά να εστιάσουμε σε αυτό
που είναι το πιο σημαντικό: Να
δίνουμε λύση στα προβλήματα των πολιτών, να παράγουμε
μετρήσιμο αποτέλεσμα. Διότι
γνωρίζουμε πολύ καλά ότι και
εμείς, αλλά και εσείς, από αυτό
τελικά θα κριθείτε», τόνισε.
Οι περιφερειάρχες παρουσίασαν αναλυτικά τα προβλήματα και τις προκλήσεις
που αντιμετωπίζουν, ιεραρχώντας παράλληλα τις άμεσες προτεραιότητές τους σε
κάθε περιοχή. Τόνισαν, δε, την
εξαιρετικής σημασίας πρώτη
συνάντηση που είχαν με τον
πρωθυπουργό, μόλις μερικά
εικοσιτετράωρα μετά την ανάληψη των καθηκόντων τους,
κάτι που, όπως σημείωσαν,
δεν έχει επαναληφθεί προγενέστερα.

Ο κ. Μητσοτάκης, από την
πλευρά του, ανέφερε πως στο
πλαίσιο των τακτικών επαφών
που θα υπάρχει εφεξής, η ουσιαστική συνεργασία με στόχο
την επίβλεψη, τον σχεδιασμό
δράσεων και τελικά την υλοποίησή τους θα είναι πρώτη
προτεραιότητα και των δύο
πλευρών.
Στη σύσκεψη ήταν παρό-

ντες ο υπουργός Ανάπτυξης
και Επενδύσεων, Άδωνις Γεωργιάδης, ο υπουργός Εσωτερικών, Τάκης Θεοδωρικάκος, ο
υπουργός Επικρατείας, Γιώργος Γεραπετρίτης, ο υφυπουργός Εσωτερικών, Θοδωρής
Λιβάνιος, και ο υφυπουργός
παρά τω πρωθυπουργώ αρμόδιος για τον συντονισμό
του κυβερνητικού έργου, Άκης

Σκέρτσος
Στη σύσκεψη ήταν, επίσης,
παρόντες ο γενικός γραμματέας Συντονισμού Εσωτερικών
Πολιτικών, Θανάσης Κοντογεώργης, ο γενικός γραμματέας
Ιδιωτικών Επενδύσεων και
ΣΔΙΤ, Νίκος Μαντζούφας, και
ο γενικός γραμματέας Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ,
Δημήτρης Σκάλκος.

ΑΡΩΝΙΑ το «θαύμα» της φύσης!
ΑΡΩΝΙΑ η μελανόκαρπη, είναι ένας φυλλοβόλος
θάμνος και φτάνει α 3 μέτρα. Ο καρπός του είναι
βιολογικός γιατί δεν χρειάζεται ραντίσματα. Έχει
χαρακτηριστεί ως φαρμακευτικός και βρίσκεται στις
πρώτες θέσεις στη Διεθνή κλίμακα φαρμακευτικών
φυτών. Καλλιεργείτε στην Ελλάδα και στην Εύβοια και
είναι ποιοτικά ανώτερη λόγω του μικροκλίματος και της
Ηλιοφάνειας.
Λειτουργικές ιδιότητες της Αρώνιας
Η περιεκτικότητα της Αρώνιας σε βιταμίνη P είναι από
τις υψηλότερες όλων των φρούτων, ενώ είναι πηγή
προβιταμίνης Α (β καροτένιο) και βιταμινών Β2, Β6, Β9,
Ψ, Ε, Κ.
Εργαστηριακές αναλύσεις έδειξαν πως: Ο χυμός
αλλά και ο αποξηραμένος καρπός Αρώνιας της
FILEVIA περιέχουν ΜΑΓΓΑΝΙΟ, ιχνοστοιχείο, με υψηλές
ντιοξειδωτικές ιδιότητες, σε ποσότητα ώστε να μας δίνει το
δικαίωμα, ισχυρισμού Υγείας, σύμφωνα με τον ΚΑΝΟΝ. Αριθ.
432/2012 της Ε.Ε.
Ο χυμός ΑΡΩΝΙΑΣ περιέχει 2.6 MG στα 100 ml και
Ο αποξηραμένος καρπός περιέχει 3,8 mg στα 100
gr Μαγγάνιο και:
● Συμβάλλουν στη φυσιολογική λειτουργία των
μεταβολικών διεργασιών που αποσκοπούν στην
παραγωγή ενέργειας.
● Συμβάλλουν στη διατήρηση της φυσιολογικής
κατάστασης των οστών.
● Συμβάλλουν στην προστασία των κυττάρων από
το οξειδωτικό στρες.

ΤΩΡΑ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡ
ΩΜ
ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΑΡΩΝΙΑ Α
Σ
Περιέχει κερκετ

ίνη το πρώτο φυτικ
ό αντιοξειδωτικό!

Μητροπέτρος και Σια Ε.Ε.
ΕΚΘΕΣΗ: Μεσσαπίων 28α – Χαλκίδα
Τηλ. 2221082661 – Κ 6932603718
filevia@outlook.com | www.filevia.gr
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● ειδήσεις

Πρώτη Π. Ποδάρα στη ΝΟΔΕ
μετά την νίκη της ΝΔ

Π

ραγματοποιήθηκε
χθες,
2/9/2019, η πρώτη συνεδρίαση της ΝΟ.Δ.Ε. Ευβοίας μετά
τις βουλευτικές εκλογές της 7ης Ιουλίου, παρουσία των βουλευτών του
κόμματος, κ. Θανάση Ζεμπίλη και κ.
Σπύρου Πνευματικού, όπως επίσης
και των πολιτευτών, κας Κωνσταντίνας Καραμπατσώλη, κ. Γιάννη Μανώλη και κας Ευαγγελίας Μιμίκου.
Στη συνεδρίαση του κομματικού οργάνου έγινε αποτίμηση του
αποτελέσματος όλων των εκλογικών
αναμετρήσεων του 2019: των Αυτοδιοικητικών εκλογών, των Ευρωεκλογών και των Εθνικών εκλογών και
τέθηκαν οι κατευθυντήριες γραμμές
για τη λειτουργία της οργάνωσης στο
προσεχές διάστημα.
Κατά τη συζήτηση, στην οποία
έλαβαν τον λόγο όλα τα παριστάμενα μέλη, όπως επίσης και οι δύο

παρόντες βουλευτές και οι πολιτευτές, επιβεβαιώθηκε ότι οι εκλογικοί
στόχοι επιτεύχθηκαν πλήρως και ότι
η λειτουργία των Οργανώσεων στην
Εύβοια, υπό τον συντονισμό του προέδρου της ΝΟΔΕ κ. Πέτρου Ποδάρα
συνετέλεσε καθοριστικά στο νικηφόρο αποτέλεσμα σε όλα τα εκλογικά
μέτωπα: Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας με το Φάνη Σπανό, Δήμο Χαλκιδέων με την Έλενα Βάκα, επικράτηση
στις Ευρωεκλογές, νίκη και στις Εθνικές Εκλογές στην Εύβοια μετά από 30
χρόνια!
Ιδιαιτέρως, έγινε υπόμνηση ότι,
με πρωτοβουλία του Πρωθυπουργού, κ. Κυριάκου Μητσοτάκη, στην
ομιλία του ενώπιον της Πολιτικής
Επιτροπής, επισημάνθηκε ο καθοριστικός ρόλος των κομματικών
οργανώσεων στην περαιτέρω διαμόρφωση της κυβερνητικής, πλέον,

πολιτικής, με την αμφίδρομη επικοινωνία αυτών με τα κορυφαία όργανα
της ασκούμενης διακυβέρνησης. Στο
πλαίσιο αυτό συζητήθηκαν οι κεντρικοί άξονες δραστηριοποίησης της
ΝΟ.Δ.Ε., των θεματικών τομέων δράσης και των ΔΗΜ.Τ.Ε. της Εύβοιας για
το επόμενο διάστημα, οι οποίοι και
θα εξειδικευτούν λεπτομερώς στην
επόμενη συνεδρίαση, εντός του μηνός.
Η ΝΟ.Δ.Ε. Ευβοίας, ευχαριστώντας και πάλι τον Ευβοϊκό λαό για την
απόφασή του να συμβάλλει σημαντικά στην απομάκρυνση της επικίνδυνης κυβέρνησης των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ,
απελευθερώνοντας τη δυναμική της
χώρας από ιδεοληψίες και παρελθοντικές εμμονές, δεσμεύεται ότι θα
διατυπώσει ευθέως πολιτικό λόγο και
προτάσεις, που θα καθιστούν πρωτεύοντα τα συμφέροντα του τόπου.

Ορίστηκαν οι αντιδήμαρχοι
Χαλκίδας
Με απόφασή της, η Δήμαρχος Χαλκιδέων
Ελένη Βάκα, όρισε τους αντιδημάρχους του Δήμου Χαλκιδέων, με θητεία από 2-9-2019 έως και
1-9-2020 και συγκεκριμένα:
1. Τον Ελεύθεριο Λειβαδίτη αρμόδιο Αντιδήμαρχο Αυλίδας, και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες και τον εξουσιοδοτεί να
υπογράφει τα κάτωθι:
2. Τον Χαράλαμπο Κώσταρο, αρμόδιο
Αντιδήμαρχο Νέας Αρτάκης, και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες :
3. Τον Κωνσταντίνο Καρβούνη αρμόδιο
Αντιδήμαρχο Ανθηδόνας, και του μεταβιβάζει
τις παρακάτω αρμοδιότητες.
4. Τον Δημήτριο Σέρρα, αρμόδιο Αντιδήμαρχο για τη Δημοτική Ενότητα Ληλαντίων, και
του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες :
5. Tον Βασίλειο Γουρνή αρμόδιο Αντιδήμαρχο σε θέματα Τεχνικών Υπηρεσιών, Υποδομών, Έργων Αυτεπιστασίας, Πολιτικής Προστασίας και Πολεοδομίας
6. Τον Ιωάννη Νέζη αρμόδιο Αντιδήμαρχο για θέματα Τουρισμού, Προγραμματισμού
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Επίσης ορίζεται Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας
Ζωής και Πρόεδρος της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης.
7. Τον Νικόλαο-Παναγιώτη Παπαγεωργόπουλο αρμόδιο Αντιδήμαρχο για θέματα
Διοίκησης, Οικονομικών και Κέντρων Εξυπηρέ-

τησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.). Επιπλέον ορίζεται Πρόεδρος της Επιτροπής Διαβούλευσης .
8. Την Αναστασία Ψυχογυιού-Μακαρώνα αρμόδια Αντιδήμαρχο για θέματα Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, Περιβάλλοντος, Γεωτεχνικών Υπηρεσιών και Πρασίνου
Επίσης αναπληρώνει τη Δήμαρχο κα.
Ελένη Βάκα απουσιάζουσα ή κωλυόμενη.
9. Την Αικατερίνη Μεγάλου αρμόδια
Αντιδήμαρχο για θέματα Υγείας και Πρόνοιας
και Δημόσιας Υγιεινής.
Τέλος σημειώνεται ότι η τέλεση των πολιτικών γάμων στη Δημοτική Ενότητα Χαλκίδας
θα γίνονται από τη δημοτική σύμβουλο και
Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμητρα
Σακελλαράκη.

Με τους εργαζόμενους
στο Μέγαρο Κότσικα
συναντήθηκε η Έλενα Βάκα

Με τους εργαζόμενους των υπηρεσιών του Δήμου Χαλκιδέων που στεγάζονται
στο Δημαρχιακό Μέγαρο Κότσικα στην οδό
Φαρμακίδου, συναντήθηκε σήμερα Τρίτη 3
Σεπτεμβρίου η Δήμαρχος Χαλκιδέων Έλενα
Βάκα.
Η Δήμαρχος είχε συνάντηση με τους
υπαλλήλους της Διεύθυνσης Πολεοδομίας και
τους εργαζόμενους στο Δημοτικό Οργανισμό

Άθλησης, Πολιτισμού και Περιβάλλοντος.
Εξαίροντας την υπευθυνότητα και εμπειρία του συνόλου των εργαζομένων, αλλά και
τη σπουδαιότητα των συγκεκριμένων υπηρεσιών για την πόλη και τους δημότες, η Δήμαρχος ζήτησε από τους εργαζόμενους να συνεχίσουν να θέτουν σε απόλυτη προτεραιότητα
τον πολίτη, συμβάλλοντας στην αναπτυξιακή
και πολιτιστική πορεία του Δήμου Χαλκιδέων.
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● συνέντευξη

ΦΑΝΗ ΠΑΠΑΘΩΜΑ

Όλα τα θέματα της Π.Ε. Βοιωτίας… «επί τάπητος»
■ ΣΤΗΝ ΙΩΑΝΝΑ ΜΟΥΤΣΑΝΑ
■Φ
 ΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΡΑΓΙΑΝΝΗΣ

Τ

η θητεία της Φανής Παπαθωμά, στο «τιμόνι» της Περιφερειακής Ενότητας, ανανέωσε
ο νέος Περιφερειάρχης Στερεάς,
Φάνης Σπανός. Μία απόφαση την
οποία η ίδια έσπευσε να αναγάγει σε
«Συμβόλαιο Τιμής» για τη μέχρι τώρα
προσφορά της στην Αυτοδιοίκηση
και τον τόπο της.
Η Φανή Παπαθωμά ξέρει να αναγνωρίζει την «ήρα» του φαίνεσθαι
από το «σιτάρι» της ωμής πραγματικότητας. Έχασε την πρωτιά στη
«μάχη του σταυρού» των τελευταίων
Περιφερειακών Εκλογών... Από αυτή
τη μάχη όμως βγήκε πιο δυνατή κι
εξηγεί γιατί.
Δηλώνει απόλυτα εξοικειωμένη
τόσο με τον ρομαντισμό, όσο και
με τη γενναιότητα. Χρησιμοποιεί τις
λέξεις ως σημεία αναφοράς, δεν επιδιώκει να εντυπωσιάσει με λογοπαίγνια….
Τη ρωτώ πόσο ουσιαστικά θα
μιλήσουμε. Αν είναι διατεθειμένη να
πούμε αλήθειες.
Και σε αυτό ακριβώς το σημείο,
μου θυμίζει ένα στίχο του αγαπημένου ερμηνευτή με τη βαθιά ερωτική
φωνή, Λέοναρντ Κοέν… αφού μου
ζητά να κάτσουμε πιο αναπαυτικά κάπου, μέχρι να «στηθούν» οι κάμερες.
«Που να καθίσουμε; Βρισκόμαστε στο ρετιρέ του Διοικητηρίου» την
ρωτάω. «Όπου να ‘ναι… στο πάτωμα!
Να εδώ!» με προκαλεί και κάθεται ευθύς αμέσως οκλαδόν.
«Έχω πάρει διαζύγιο με την υποκρισία της εικόνας» μου εκμυστηρεύεται και είναι κάτι στο οποίο μπορώ
να συνομολογήσω χωρίς δεύτερη
σκέψη.
«Μπορείς να με ρωτήσεις ό,τι θέλεις έχω ξεκάθαρα αποτιμήσει μέσα
μου την αξία της αυθεντικότητας»
μου λέει καθώς με κοιτάει με αφοπλιστική ευθύτητα στα μάτια. «Οι λέξεις
είναι εργαλεία για να πεις αλήθειες.
Αλίμονο αν προσπαθήσω να χειραγωγήσω όσους συνομιλώ με αυτές,
πόσο μάλλον εσένα. Δεν φοβάμαι να
είναι ο εαυτός μου. Θα σου πω τα δεδομένα και θα πάω παρακάτω.
Ο λατρεμένος Λέοναρντ Κοέν
είχε πει, «Ποτέ μην προσπαθήσεις να
υψωθείς από το πάτωμα, όταν μιλάς
για πέταγμα». Μην προσπαθήσεις
καν. Το μόνο που θα καταφέρεις είναι
να φέρεις τον εαυτό σου αντιμέτωπο
με τη χλεύη εκείνων που έχουν νιώσει την αλήθεια σου, συναναστρεφόμενοι μαζί σου».
Κύρια Παπαθωμά συγχαρητήρια. Ο
νέος περιφερειάρχης Στερεάς ανανέωσε τη θητεία σας στο τιμόνι της
περιφερειακής ενότητας Βοιωτίας.
Υποθέτω ότι ήταν μία πολύ ευχάριστη είδηση αυτή για σας.
Πραγματικά. Ήταν η δικαίωση
της δουλειάς που έγινε τα τελευταία
πέντε χρόνια στη Βοιωτία και βεβαίως η δικαίωση του αγώνα που δώσαμε μέσα από μία εκλογική διαδικασία, η οποία είχε διαφορετικά χαρακτηριστικά και πολιτικά και κοινωνιολογικά. Ήταν όμως μία διαδικασία η
οποία μας έκανε όλους, πιο δυνατούς
και πιο σοφούς.
Ήταν δύσκολη μάχη;
Ναι, πολύ δύσκολη. και αυτό το
λέω, έχοντας πάντα στο μυαλό όλες
τις προηγούμενες μου, εκλογικές σε
αναμετρήσεις.

Ήταν μία δύσκολη μάχη γιατί είχε
πολύ διαφορετικά χαρακτηριστικά,
όπως ήδη ανέφερα. Αυτό σημαίνει
ότι ήμουν στη διαδικασία του «σταυρού», ενώ ήμουν εν ενεργεία Χωρική
Αντιπεριφερειάρχης και θα έπρεπε
να «ανταγωνιστώ» τους ίδιους τους
συνεργάτες μου. Τους ανθρώπους
που αποτελούσαμε ομάδα. Και επιπλέον, είχα να παλέψω με δύο κομματικά συστήματα, δύο μεγάλων
κομμάτων, που είχαν υποψηφίους σε
αυτές τις περιφερειακές εκλογές.
Ήταν δύσκολο μας λέτε, να αντλήσετε ψήφους από τις «δεξαμενές»
αντίπαλων συνδυασμών, ή να προσελκύσετε ψηφοφόρους που ενδεχομένως να είχατε κοινό πολιτικό
προσανατολισμό… λόγω πόλωσης
του κλίματος;
Δεν ήταν αυτός ο αυτοσκοπός.
Μπορεί έτσι να φαίνεται, όμως δεν
είναι αυτή η ουσία. Γύρισα όλη τη
Βοιωτία από άκρη σε άκρη και διαπίστωσα ότι οι άνθρωποι έχουν κατανοήσει ότι δεν έχουν σημασία τα
στερεότυπα των κομμάτων, αλλά οι
άνθρωποι που μπαίνουν σε αυτή τη
διαδικασία.
Εσείς με ποια «όπλα» μπήκατε σε
αυτή την εκλογική αναμέτρηση;

Με την αλήθεια... παρά τις δύσκολες συνθήκες. Έκανα εκλογές,
ερχόμενη το πρωί στο γραφείο, γιατί η Περιφέρεια έπρεπε να συνεχίσει
να διοικείται. Ερχόμουν το πρωί και
έφευγα αργά το μεσημέρι ή το απόγευμα, όπου ξεκινούσα να δω τον κόσμο από τη μία, στην άλλη άκρη της
Βοιωτίας και να τους ενημερώσω για
την υποψηφιότητά μου. Και πιστέψτε
με, το λέω με περηφάνια, έκανα ένα
προεκλογικό αγώνα πολύ έντιμο.
Η αλήθεια σας περιελάμβανε κυρίως έργα; Τα πεπραγμένα σας;
Η αλήθεια μου περιελάμβανε
έργα αλλά και προβλήματα τα οποία
διαχειριστήκαμε μέσα στην πενταετία και τα οποία ενδεχομένως δεν
είχαν την καλύτερη έκβαση. Εγώ
μπορεί να ήμουν με την εντύπωση
ότι τα είχα επιλύσει αλλά οι πολίτες
τα έβλεπαν να αιωρούνται στη συνείδησή τους.
Είπατε όμως ότι βρεθήκατε κάποιες
φορές να αναμετράστε με κάποιους
συνεργάτες σας, διεκδικώντας την
ψήφο των συμπολιτών σας. «Τσαλακωθήκαν» αυτές οι σχέσεις κυρία
Παπαθωμά;
Καθόλου. Στην κυριολεξία καθόλου. Θα έλεγα ότι σφυρηλατήθη-
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Θέλω αυτή την τετραετία οι
συμπολίτες μου να είναι πιο
χαρούμενοι κι ευτυχισμένοι και θέλω
αυτή την τετραετία με τη γνώση του
παρελθόντος να είμαι πιο κοντά στους
ανθρώπους.
και δεν είναι σεξιστική αυτή η προσέγγιση αλλά είναι μία πραγματικότητα. Μία γυναίκα είναι και πάλι μέσα
στους χωρικούς Αντιπεριφερειάρχες
της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
Ίσως είναι αυτό. Αλλά και πάλι, δεν
είναι κάτι που αλλάζει στη σχέση μου
με τον πρώτο σε ψήφους Περιφερειακό Σύμβουλο και αναφέρομαι στον
Κώστα Μπακόμητρο, με τον οποίο
έχουμε μία άριστη σχέση και με τον
οποίο λειτουργούμε μαζί σε όλα τα
θέματα της Βοιωτίας. Το ίδιο ισχύει και
για τον τρίτο και για τον τέταρτο και
για τον πέμπτο και για τον έκτο...

καν και ενδυναμώθηκαν. Μέσα από
σκληρές εμπειρίες, παραμένουμε
μία δυνατή ομάδα όπου ο ένας συμπληρώνει τον άλλον. Βγήκαμε πιο
δυνατοί από αυτή τη διαδικασία...
ίσως επειδή αυτές οι εκλογές είχαν
και πολλή μοναξιά.
Όλοι όμως, δώσαμε μία μάχη,
μετά το πέρας της οποίας παραμένουμε ενωμένοι. Ακόμα και με όσους
δεν κατάφεραν να εκλεγούν παραμένουμε ομάδα.
Μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι
η πόρτα της Αντιπεριφέρειας είναι
ανοιχτή για όλους. Ήταν και παραμένει ανοιχτή για όλους. Το λέω με πολλή

περηφάνια και μέσα από την καρδιά
μου... 5 χρόνια ήμουν Αντιπεριφερειάρχης όλων των Βοιωτών.
Ωστόσο, κ.Παπαθωμά δεν ήσασταν
η πρώτη σε ψήφους του συνδυασμού του Φανή Σπανού στην
Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας.
Με ποια κριτήρια φαντάζεστε ότι
αποφάσισε ο Φάνης Σπανός, να
παραμείνετε στο «τιμόνι»;
Ίσως, με το κριτήριο της συνέχειας. Ίσως να συνέβαλλε η «αριθμητική», το γεγονός ότι μία γυναίκα ήρθε
τόσο ψηλά σε σταυρούς και «χτυπήθηκε» η πρωτιά του συνδυασμού…

Να αναφέρουμε ωστόσο, ότι με
τον τρίτο σε ψήφους Περιφερειακό
Σύμβουλο Βοιωτίας δώσατε μία
μάχη πραγματικά στήθος με στήθος, κύρια Παπαθωμά. Λόγος για
τον οποίο λέγεται ότι θα μοιραστείτε αυτή την Αυτοδιοικητική θητεία.
Δεν θα το έλεγα ότι ήταν μία
μάχη στήθος με στήθος. Το αποτέλεσμα ήταν ξεκάθαρο. Οι αριθμοί λένε
την αλήθεια.
Δεν είναι Βεβαίως πάντοτε οι
αριθμοί αυτοί που μπαίνουν στη
ζυγαριά ενός ηγέτη και στην
προκειμένη περίπτωση του Φάνη
Σπανού, προκειμένου να ζυγίσει
τις υποψηφιότητες για την έδρα

της Αντιπεριφέρειας στη Βοιωτία.
Σίγουρα συνυπολόγισε και άλλα
χαρακτηριστικά.
Έχετε μία πρώτη εικόνα του μοντέλου που ο κ. Σπανός προτίθεται
να διοικήσει την Περιφέρεια. Έχετε
ήδη πάρει κάποιες νέες κατευθυντήριες οδηγίες;
Κοιτάξτε, δεν είμαστε καινούργιοι. Είμαστε μία ομάδα η οποία
αγαπάει πάρα πολύ αυτό που κάνει.
Ο Φάνης Σπανός έχει καθαρά Αυτοδιοικητικά χαρακτηριστικά. Δεν έχει
διατελέσει προηγούμενα υπουργός
ή βουλευτής. Όλη του η θητεία είναι στον πρώτο και δεύτερο βαθμό
Αυτοδιοίκησης. Αυτό λοιπόν σημαίνει, για μένα προσωπικά, ότι συνεργάστηκα με έναν πολύ καλό φίλο ο
οποίος είναι καθαρά αυτοδιοικητικός.
Βέβαια, στην πρώτη μας θητεία
υπήρχαν προτεραιότητες, όπως η
αναπτυξιακή δομή της περιφέρειας σε όλα τα επίπεδα. Είτε ήταν το
αγροτικό, είτε ο τουρισμός, είτε ο πολιτισμός ή η βιομηχανία... Η Βοιωτία
είναι ένας Νομός ο οποίος έχει πολλά
και διαφορετικά χαρακτηριστικά σε
σχέση με τους άλλους της περιφέρειας. Έχει έναν ισχυρό Πρωτογενή
Τομέα, έχει έναν ισχυρό Δευτερογεσυνέχεια στη σελ. 10 
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νή και Τριτογενή Τομέα, έχοντας τον
Παρνασσό και το Χιονοδρομικό…
Επομένως η Βοιωτία είναι πραγματικά ένας Νόμος των προκλήσεων.
Εγώ κρατώ ότι ο Φάνης Σπανός δεν
έχει αφήσει τα περιθώρια να γίνει
ευδιάκριτο το στίγμα που προτίθεται να αφήσει στην Περιφέρεια
και με το οποίο θα διοικήσει στην
αμέσως επόμενη αυτοδιοικητική
του θητεία.
Το στίγμα του είναι εμφανές.
Βεβαίως και έχουμε συζητήσει και
έχουμε λάβει όλοι τις κατευθυντήριες
γραμμές. Υπήρξε ένας ουσιαστικός
διάλογος μεταξύ μας. Εξάλλου όλα
αυτά τα είχαμε αποτυπώσει στις προγραμματικές μας δηλώσεις. Υπήρξαν σαφείς δεσμεύσεις από πλευράς
Φάνη Σπανού και σε ότι αφορά τον
πώς θα πορευτούμε.
Επιμένω σε αυτή την ερώτηση κ.
Παπαθωμά, γιατί μέχρι και την
τελευταία στιγμή ο Κώστας Μπακογιάννης επέλεξε να επικοινωνεί
έργα και παρεμβάσεις που προτίθεται να αναλάβει η Περιφέρεια...
Οικειοποιούμενος ενδεχομένως την
«πατρότητα», την ταυτότητα αυτών.
Αναρωτιέμαι αν η επόμενη περίοδος θα είναι κυρίως διαχειριστική.
Ο απερχόμενος Περιφερειάρχης
Κώστας Μπακογιάννης, έκανε μέχρι
την τελευταία ημέρα τη δουλειά του
ΚΑΙ αυτό είναι πραγματικά άξιο θαυμασμού. Διότι έδινε την εκλογική του
μάχη για το δήμο Αθηναίων και ταυτόχρονα ήταν παρών σε όλα τα εύκολα και τα δύσκολα αλλά και τα αναπτυξιακά θέματα για την περιφέρεια
Στερεάς. Αυτό κάναμε και οι χωρικοί
Αντιπεριφερειάρχες, ταυτόχρονα με
την δική μας εκλογική μάχη και τη
δουλειά που είχαμε να κάνουμε ως
νυν Περιφερειακή Αρχή.
Και αυτό εμείς εδώ στη Βοιωτία
το γνωρίζουμε πολύ καλά, καθώς
μόλις στο τελευταίο περιφερειακό
συμβούλιο ανακοινώθηκε αύξηση
των κονδυλίων για τη συνέχιση του
αρχαιολογικού Πάρκου στον Ορχομενό.
Ακριβώς. Θέλω λοιπόν να πω το
εξής, υπάρχει συνέχεια του έργου
που προσέφερε ο Κώστας Μπακογιάννης. Και είναι λογικό και αυτό
πρέπει να κάνουμε, γιατί όλα αυτά
τα έργα πρέπει να τα δούμε να παίρνουν σάρκα και οστά.
Υπάρχει όμως και η δική μας ταυτότητα. Το δικό μας όραμα και οι στόχοι που έχουν γι αυτή τη νέα αυτοδιοικητική θητεία που μόλις ξεκίνησε.

Μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι
η πόρτα της Αντιπεριφέρειας
είναι ανοιχτή για όλους. Ήταν και
παραμένει ανοιχτή για όλους. Το λέω
με πολλή περηφάνια και μέσα από την
καρδιά μου...
Από εσάς, να περιμένουμε κάποιες
αλλαγές; Αναρωτιέμαι αν σοφότερη
από την πλούσια θητεία που προηγήθηκε, αποφασίσατε να υιοθετήσετε κάποιες αλλαγές… ή να εδραιώσετε κάποιες τομές, σε πολιτικές ή
πρόσωπα.
Σας διαβεβαιώ ότι στην θητεία
μου την πενταετή έδωσα στη Βοιωτία του 100% του εαυτού μου. Βέβαια, όταν κάποιος δουλεύει, κάνει
και λάθη. Λάθη όμως από σκοπιμότητα δεν έγιναν. Μπορεί από κεκτημένη
ταχύτητα να έγιναν κάποια αλλά αυτό
δεν σημαίνει ότι δεν θα διορθωθούν,
αν έγιναν λάθη και όπου έγιναν.
Προσωπικά κοιμάμαι ήσυχη τα
βράδια. Πάρα πολύ ήσυχη και χαρούμενη έχοντας κάνει το καλύτερο δυνατό για το Νομό και για τους συμπολίτες μου. Έτσι θα συνεχίσω να τους
υπηρετώ και σε αυτή την Θητεία μου,
με τον ίδιο τρόπο.
Έχετε ξαναπεί κυρία Παπαθωμά
ότι κοιμόσαστε ήσυχη τα βράδια.
Όπως έχετε πει ότι αισθάνεστε και
ελεύθερη, μακριά από κόμματα που
σας κρατούσαν δέσμια τα προηγούμενα χρόνια. Να υποθέσουμε ότι με
την πρόσφατη αλλαγή του τοπίου
στην κεντρική πολιτική σκηνή, ήγγικεν η ώρα να αλλάξετε και Πολιτική οικογένεια;
Νομίζω ότι πολιτικά, το πού ανήκει ο καθένας από μας, δεν ενδιαφέρει κανέναν από τους συμπολίτες
μας. Έχω την αίσθηση ότι κανέναν
δεν νοιάζει αν η Παπαθωμά είναι
ΠΑΣΟΚ, Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ ή
ΚΚΕ... Ίσως να ενδιαφέρει κάποιους
κομματάρχες που έμαθαν να κινούνται στα στεγανά των κομμάτων
τους. Τους πολίτες όμως δεν τους
νοιάζει αυτό. Γιατί για τους πολίτες η
«λακκούβα» δεν έχει χρώμα... Κανένα
πρόβλημα δεν έχει χρώμα.
Το έχω πει, και πραγματικά έτσι
είναι. Η Αυτοδιοίκηση με έκανε να
αισθάνομαι πολύ ελεύθερη. Είμαι
ελεύθερη από κόμματα και το απο-

λαμβάνω.
Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα
αποκτήσω πολιτική ταυτότητα στο
μέλλον. Θα αποκτήσω όμως στο χρόνο που εγώ θέλω και με τον τρόπο
που εγώ θα κρίνω… αν τελικά θελήσω να αποκτήσω. Στην παρούσα
φάση όμως, είναι το τελευταίο πράγμα που με απασχολεί.
Θα ήθελα να μου αναφέρετε, τρία
μεγάλα χαρτοφυλάκια που έχετε
πάνω πάνω στο γραφείο σας, προς
προώθηση και ολοκλήρωση.
Θέλω αυτή την τετραετία να δω
το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο στην
Αλίαρτο να ξεκινά. Θέλω να δω τους
κόμβους να έχουν υλοποιηθεί. Θέλω
αυτή την τετραετία να δω το αρχαιολογικό Πάρκο του Ορχομενού να
ολοκληρώνεται. Θέλω να δω την
ΟΧΕ στον Ασωπό, που είναι τώρα στα
σπάργανα, να είναι ήδη μία πραγματικότητα. Θέλω αυτή την τετραετία οι
συμπολίτες μου να είναι πιο χαρούμενοι κι ευτυχισμένοι και θέλω αυτή
την τετραετία με τη γνώση του παρελθόντος να είμαι πιο κοντά στους
ανθρώπους.
Όλα αυτά τα «θέλω» έχουν κι ένα
σύντομο χρονικό ορίζοντα υλοποίησης.
Πιστεύω ότι μέχρι τα μέσα της
τετραετίας, όλα αυτά θα έχουν πάρει
«σάρκα και οστά».
Στο τέλος της διετίας, όταν και θα
λήξει δηλαδή η θητεία σας στο
τιμόνι της περιφερειακής ενότητας
Βοιωτίας;
Εσείς το λέτε αυτό. Αυτό που πρέπει να κρατήσετε είναι ότι δεν έχουν
σημασία οι θέσεις. Μπορείς να προσφέρεις από παντού και πιστέψτε με
αν μου ζητούσε ο Περιφερειάρχης να
είμαι η τελευταία από όλους, θα το
έκανα με πολύ μεγάλη χαρά.
Καλή θητεία να σας ευχηθούμε.
Σας ευχαριστώ πολύ!

17/3/2019
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Δεν είναι μόνο το Μάτι…

Η

επίσκεψη του πρωθυπουργού
στο Μάτι δύο φορές, από την
ανάληψη της πρωθυπουργίας,
έφερε στο φως τους σωρούς σκουπιδιών που είχαν συσσωρευτεί και
αποτελούσαν εστίες φωτιάς. Κι αν
στο Μάτι μαζεύτηκαν τα σκουπίδια,
δυστυχώς στην υπόλοιπη Ελλάδα,
όπως και την Στερεά, υπάρχουν τόσες πολλές εστίες που πρέπει άμεσα
οι αρμόδιες υπηρεσίες να μεριμνήσουν γι’ αυτές.
Καταγράψαμε μία που βρίσκεται σε ακάλυπτο οικόπεδο στη θέση
Τροχός στη Χαλκίδα. Εκεί ο καθένας
που θέλει να ξεφορτωθεί τα σκουπίδια του, τις βραδινές ώρες τα αφήνει
χωρίς να σκεφτεί την ζημιά που προκαλεί. Από τα υλικά αυτά έχει κλείσει
ο αγωγός ομβρίων υδάτων με αποτέλεσμα σε κάθε νεροποντή να πλημυρίζει η περιοχή και να καταστρέφονται οι επιχειρήσεις που λειτουργούν
στο σημείο. Οι υπηρεσίες του Δήμου
έχουν πολλές φορές επέμβει καθαρίζοντας το χώρο, όπως κι από μόνοι
τους οι επιχειρηματίες. Οι ίδιοι μάλιστα τοποθέτησαν και τα εμπόδια
που φαίνονται στις φωτογραφίες,
προκειμένου να αποτρέψουν τους
ασυνείδητους να επιχειρούν την παράνομη εναπόθεση σκουπιδιών. Και
σαν να μην έφτανε αυτό, όπως μας είπαν ακόμη και φορτηγά προχωρούν
σε καθαρισμό τους σε παρακείμενο
νταμάρι, στέλνοντας κάθε είδους
βρωμιά στον αγωγό.
Ο Δήμος Χαλκιδέων μέχρι σήμερα παρά τις συνεχείς οχλήσεις δεν
έχει προβεί σε καμία ενέργεια ώστε
να σταματήσει την παράνομη δραστηριότητα. Ούτε αντιλαμβάνονται

οι αρμόδιοι τους κινδύνους για την
δημόσια υγεία και ιδιαίτερα το καλοκαίρι.
Σε άλλο σημείο, ιδιοκτήτες εξοχικών κατοικιών κλαδεύουν τα δέντρα
τους ή καθαρίζουν από τα χόρτα τα
οικόπεδά τους και στην συνέχεια τα
αφήνουν όπου βρουν. Όμως με την
ενέργεια αυτή δεν αντιλαμβάνονται
ότι δημιουργούν εστίες πυρκαγιάς.
Οι φωτογραφίες είναι τραβηγμένες
από την περιοχή Μπουρνώντας στη
Δροσιά Χαλκίδας, όπου εκτός από τα
ξερόκλαδα, υπάρχουν και οργανικά
σκουπίδια από ασυνείδητους. Πρόκειται για μόνιμες εστίες μόλυνσης.
Ο Δήμος δεν ευαισθητοποιείται να
τα περισυλλέξει, παρ’ ότι από την περιοχή διέρχονται συχνά απορριμματοφόρα του για την αποκομιδή των
σκουπιδιών από τους κάδους.
Τέτοια σημεία υπάρχουν σε όλη
την Στερεά, όπως έχουμε διαπιστώσει. Δείχνουν την γενική αντίληψη

αδιαφορίας που διακατέχει τις υπηρεσίες καθαριότητας. Δεν είναι μόνο
ο αστικός ιστός που χρήζει μέριμνα
καθαριότητας, υπάρχει ανάγκη να
δίνεται η δέουσα προσοχή σε όλη
την διοικητική περιφέρεια κάθε Δήμου. Κι αν δεν υπάρχουν οι σχετικές
υλικοτεχνικές δυνατότητες, να μεριμνήσουν με οποιοδήποτε τρόπο για
αποκατάσταση ανάλογων φαινομένων, ώστε ν’ αποτρέπεται γ δημιουργία σημείων που προσφέρονται
όχι μόνο για οικολογική καταστροφή, αλλά και απώλεια ανθρώπινων
ζωών.
Αυτό που διαπιστώνουμε είναι
ότι τίποτε δεν μας γίνεται μάθημα. Κι
αυτό αφορά κι όσους δημιουργούν
τις εστίες, αλλά κι αυτούς που έχουν
την ευθύνη να τις αποκαθιστούν.
Πρέπει να καταλάβουμε τη ζημιά που
προκαλούμε από την απερισκεψία
μας. Ας ελπίσουμε ανάλογα φαινόμενα να μην τα ξαναδούμε.
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Έφοδος αλλοδαπών στη Μαλακάσα: Kατέλαβαν τις γραμμές του ΟΣΕ

Διεθνή ΜΜΕ: «Οι Έλληνες θα ζήσουν
δραματικό χειμώνα»

Σ

το απροχώρητο βρίσκεται η
κατάσταση με τους αλλοδαπούς καθώς πριν λίγο πραγματοποίησαν νέα έφοδο και κατέλαβαν
τις γραμμές του τραίνου στον σταθμό Σφενδάλη στη Μαλακάσα “κόβοντας στα δύο την χώρα”
Πιο αναλυτικά, μετά το χτεσινό
χάος την Αθηνών-Λαμίας, δεκάδες
αλλοδαποί πραγματοποίησαν νέα
έφοδο στις γραμμές του ΟΣΕ στον
σταθμό της Σφενδάλης στη Μαλακάσα με αποτέλεσμα να έχει διακοπεί η
κυκλοφορία των συρμών.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση της
ΤΡΑΙΝΟΣΕ, αναμένονται καθυστερήσεις στις αμαξοστοιχίες 53 και 54
που πραγματοποιούν το δρομολόγιο Θεσσαλονίκη- Αθήνα και Αθήνα
-Θεσσαλονίκη καθώς επίσης και στο
δρομολόγιο 1546 και 1547 ΑθήναΧαλκίδα και Χαλκίδα- Αθήνα αντίστοιχα.
FAZ: «Νέα προσφυγική κρίση
με προαναγγελία»
«Στα ελληνικά νησιά φθάνουν και
πάλι τόσοι πρόσφυγες όσοι το 2016.
Στα πρόθυρα αποτυχίας η προσφυγική συμφωνία ΕΕ-Τουρκίας;» διερωτάται η Frankfurter Allgemeine Zeitung
σε άρθρο με τίτλο «Νέα Προσφυγική
κρίση με προαναγγελία». Η εφημερίδα σημειώνει:
«Είναι πιθανότατα θέμα χρόνου
έως ότου μεταφερθούν και πάλι πρόσφυγες στην ηπειρωτική χώρα για
να αποσυμφορηθούν τα νησιά. Η
τάση είναι σαφής: ενώ τον Ιανουάριο
πέρασαν στα ελληνικά νησιά 2.000
πρόσφυγες και μετανάστες, τον Ιούλιο ξεπέρασαν τις 5.600. Παρά την
ύπαρξη της προσφυγικής συμφωνίας
ΕΕ-Τουρκίας μια πτυχή της δεν λειτούργησε ποτέ. Η κυβέρνηση Τσίπρα
ουδέποτε ενδιαφέρθηκε να δημιουργήσει τις αναγκαίες δομές για να
επιταχυνθεί η διαδικασία χορήγησης
ασύλου. Με αποτέλεσμα τη συνεχή
αύξηση των προσφύγων στους καταυλισμούς των νησιών.»

Μεταφορές με πλοία όπως το
Aqua Blue δείχνουν ότι η προσφυγική συμφωνία βρίσκεται πλέον στα
πρόθυρα αποτυχίας. Πρόκειται όμως
για μια αποτυχία που θα μπορούσε
να αποτραπεί, συνεχίζει η FAZ.
«Η τήρηση της συμφωνίας από
την Άγκυρα εξαρτάται από τις πολιτικές εξελίξεις στο εσωτερικό, αλλά
και τα δις που λαμβάνει η Τουρκία
από την ΕΕ. Όσον αφορά την Ελλάδα
είναι γνωστό εδώ και καιρό τι πρέπει
να γίνει. Χρειάζονται υποδομές και η
πολιτική βούληση έτσι ώστε οι αρχές
να αποφασίζουν πιο γρήγορα αν θα
χορηγήσουν ή όχι άσυλο. Σε αντίθεση με τον Αλέξη Τσίπρα, ο Κυριάκος
Μητσοτάκης δείχνει να έχει την απαραίτητη πολιτική βούληση».
ΝZZ: «Πλησιάζει δραματικός
χειμώνας στα ελληνικά νησιά»
«Τον Ιούλιο και τον Αύγουστο
έφθασαν στην Ελλάδα από την Τουρκία 12.000 αιτούντες άσυλο», γράφει
η Neue Zürcher Zeitung σε άρθρο με
τίτλο «Πλησιάζει δραματικός χειμώνας στα ελληνικά νησιά».
Η ελβετική εφημερίδα παρατηρεί ότι οι λόγοι για την ενίσχυση των
προσφυγικών ροών είναι ασαφείς.
«Όλοι όμως γνωρίζουμε τις επιπτώσεις. Η άνοδος του αριθμού των
προσφύγων σχετίζεται εν μέρει με
τις πιέσεις που δέχονται οι περίπου
4 εκατομ. πρόσφυγες από τη Συρία
στην Τουρκία. Λόγω της εντεινόμενης δυσαρέσκειας του τουρκικού
πληθυσμού η Άγκυρα υιοθετεί σκληρότερη στάση έναντι, κυρίως, των
Σύρων προσφύγων. Οι περισσότεροι
πρόσφυγες που περνούν στην Ελλάδα ωστόσο είναι Αφγανοί.
Στην Ελλάδα εκτιμάται ότι η άνοδος του αριθμού των προσφύγων
έχει πολιτικό υπόβαθρο. Λέγεται μάλιστα ότι στη διένεξη με την Κύπρο
με αφορμή τα κυριαρχικά δικαιώματα στην ανατολική Μεσόγειο, η
Άγκυρα εντείνει συνεχώς την πίεση,
γεγονός που αντανακλά και στην Ελ-

λάδα καθώς και το ζήτημα των κυριαρχικών δικαιωμάτων στο Αιγαίο. Και
είναι αλήθεια εντυπωσιακό ότι αυτές
οι προσφυγικές ροές περνούν απαρατήρητες από την τουρκική ακτοφυλακή.
Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η προσφυγική συμφωνία αποτελεί μέσο πίεσης της Άγκυρας στην ΕΕ. Θα πρέπει

ωστόσο να σημειωθεί ότι και ο αριθμός των προσφύγων και μεταναστών
που αποτρέπουν τούρκοι συνοριοφύλακες από μια μετάβαση στα ελληνικά
νησιά έχει αυξηθεί. Μέχρι σήμερα δεν
υπάρχουν ενδείξεις ότι η Τουρκία αθετεί συστηματικά τις υποχρεώσεις της
που προκύπτουν από την προσφυγική συμφωνία με την ΕΕ».
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Αστυνομικές ταυτότητες με ψηφιακή υπογραφή

Σ

τα σκαριά η Βίβλος Ψηφιακού
Μετασχηματισμού από τον
Γρηγόρη Ζαριφόπουλο και η
απλοποίηση των γραφειοκρατικών διαδικασιών από τον Γιώργο Γεωργαντά
Στα βήματα που θα φέρουν την
Ελλάδα πιο κοντά στον ευρωπαϊκό
μέσο όρο στον τομέα της ψηφιακής
σύγκλισης και εξυπηρέτησης του πολίτη αναφέρθηκαν τα μέλη της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σε συνάντηση
που είχαν με τους δημοσιογράφους
που καλύπτουν το ρεπορτάζ της ψηφιακής πολιτικής.
Ο Κυριάκος Πιερρακάκης ανακοίνωσε τη συγκρότηση επιτροπής
προσωπικοτήτων στην οποία θα
συμμετέχει και ο πρώην πρόεδρος
της Εσθονίας Toomas Hendrik Ilves.
Διετέλεσε πρόεδρος της Δημοκρατίας της Εσθονίας από το 2006
έως το 2016 και είναι διεθνώς γνωστός για τη συμβολή του στον μετασχηματισμό της Εσθονίας στο πλέον
πρότυπο ψηφιακό κράτος σε παγκόσμιο επίπεδο.
Ο υπουργός Επικρατείας, απαντώντας σε σχετική ερώτηση για τις

νέες αστυνομικές ταυτότητες που
ετοιμάζει το υπουργείο Προστασίας
του Πολίτη, διευκρίνισε ότι θα έχουν
ψηφιακή υπογραφή, ώστε οι πολίτες
να μπορούν να κάνουν ένα μεγάλο
μέρος των επαφών τους με τη διοίκηση από τον υπολογιστή της δουλειάς
ή του γραφείου τους.
Στόχος είναι να φθάσουμε στον
Αριθμό Μητρώου Πολίτη, ο οποίος
θα αντικαταστήσει όλους τους σημερινούς αριθμούς και κωδικούς
(αστυνομική ταυτότητα, κοινωνική
ασφάλιση κοκ).
Οι συγκεκριμένες κινήσεις περιλαμβάνονται στη Βίβλο Ψηφιακού
Μετασχηματισμού που ετοιμάζει ο
αρμόδιος υφυπουργός Γρηγόρης Ζαριφόπουλος.
Ο έτερος υφυπουργός που έχει
αναλάβει την απλοποίηση των γραφειοκρατικών διαδικασιών ώστε να
μη ψηφιοποιηθεί το χάρος τόνισε
πως ότι εργασία θα γίνεται από τους
υπολογιστές θα μπορεί να εκτελεστεί και στα ΚΕΠ για όσους δεν έχουν
πρόσβαση ή άνεση με το διαδίκτυο.
Η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης έδει-

ξε ιδιαίτερο βάρος και στα θέματα
ασφάλειας και κυρίως στο ζήτημα
της προστασίας κρίσιμων υποδομών
από διαδικτυακές επιθέσεις.

Συνελήφθησαν τρεις στη Χαλκίδα
για κατοχή ναρκωτικών
Στο πλαίσιο αστυνομικών ελέγχων, που διενεργούνται
καθημερινά με σκοπό την καταπολέμηση της διάδοσης των
ναρκωτικών, συνελήφθησαν το Σάββατο το απόγευμα στη
Χαλκίδα, τρεις άνδρες ηλικίας 50, 46 και 44 χρόνων, για κατοχή
ηρωίνης.
Άνδρες του Αστυνομικού Τμήματος Χαλκίδας, σε έλεγχο
που έκαναν σε αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν οι συλληφθέντες, ιδιοκτησίας του 46χρονου, βρέθηκε στην κατοχή τους και
κατασχέθηκε μία αυτοσχέδια συσκευασία που περιείχε ποσότητα ηρωίνης, μεικτού βάρους 6,9 γραμμαρίων.
Την προανάκριση διενήργησε το Τμήμα Ασφαλείας Χαλκίδας, ενώ οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Χαλκίδας.

Είκοσι επτά συλλήψεις
σε εξόρμηση
της αστυνομίας

Συνελήφθη 21χρονος στη
Χαλκίδα, για απόπειρα ληστείας
Συνελήφθη, την Δευτέρα
το πρωί στη Χαλκίδα, από
αστυνομικούς του Τμήματος
Ασφαλείας Χαλκίδας, ένας
21χρονος, για απόπειρα ληστείας, σε βάρος 53χρονου
αλλοδαπού, στην οικία του.
Ο δράστης, λίγες ώρες
νωρίτερα, εισήλθε στην οικία
του παθόντα και με την απειλή μαχαιριού, απαίτησε από
αυτόν χρήματα, πλην όμως ο
53χρονος αντιστάθηκε και ο

21χρονος τράπηκε σε φυγή.
Αστυνομικοί της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ευβοίας,
άμεσα προέβησαν σε επιστάμενες αναζητήσεις, με
αποτέλεσμα αστυνομικοί του
Τμήματος Άμεσης Δράσης
Χαλκίδας, να καταφέρουν
να εντοπίσουν τον δράστη
και να τον προσαγάγουν στο
Τμήμα Ασφαλείας Χαλκίδας,
όπου αναγνωρίστηκε ανεπιφύλακτα από τον παθόντα και

Συνελήφθη ο 21χρονος
που αναζητούταν για τη
χθεσινή ληστεία, σε βάρος
του ηλικιωμένου στη Λαμία

συνελήφθη, στο πλαίσιο της
αυτόφωρης διαδικασίας.
Στην κατοχή του βρέθηκε
και κατασχέθηκε, ένα μαχαίρι
κουζίνας, συνολικού μήκους
17 εκατοστών.
Την προανάκριση διενήργησε το Τμήμα Ασφαλείας
Χαλκίδας, ενώ ο συλληφθείς
οδηγήθηκε στον κ. Εισαγγελέα
Πρωτοδικών Χαλκίδας και παραπέμφθηκε για να απολογηθεί στον κ. Ανακριτή Χαλκίδας.

Eντοπίσθηκε σήμερα
το μεσημέρι στη Λαμία και
συνελήφθη, από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφαλείας Λαμίας και ο 21χρονος συνεργός, ο οποίος
αναζητούταν στο πλαίσιο
της αυτόφωρης διαδικασίας για διάπραξη ληστείας
σε βάρος 88χρονου ημεδαπού, χθες το πρωί σε περιοχή της Λαμίας,.
Την προανάκριση διενεργεί το Τμήμα Ασφαλείας
Λαμίας, ενώ ο συλληφθείς
θα οδηγηθεί στο κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Λαμίας.

Στοχευμένες αστυνομικές επιχειρήσεις πραγματοποιήθηκαν την Τρίτη, σε περιοχές Βοιωτίας,
Ευβοίας, Φθιώτιδας, Φωκίδας και Ευρυτανίας,
στο πλαίσιο αντιμετώπισης της εγκληματικότητας, καθώς και της διαμόρφωσης ασφαλών συνθηκών διαβίωσης των πολιτών.
Οι επιχειρήσεις οργανώθηκαν και υλοποιήθηκαν από τις Διευθύνσεις Αστυνομίας των
ανωτέρω Νομών, σύμφωνα με τον επιχειρησιακό σχεδιασμό της Γενικής Περιφερειακής
Αστυνομικής Διεύθυνσης Στερεάς Ελλάδας.
Οι συγκεκριμένες δράσεις πραγματοποιήθηκαν με στόχο την πρόληψη κλοπών και διαρρήξεων, την καταπολέμηση της διάδοσης
των ναρκωτικών, τον εντοπισμό φυγόποινων,
την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων, τον
εξονυχιστικό έλεγχο οχημάτων και της νόμιμης
κυκλοφορίας αυτών, την προσαγωγή υπόπτων
τέλεσης αξιόποινων πράξεων και γενικότερα
την αντιμετώπιση κάθε μορφής παραβατικής
συμπεριφοράς.
Στο πλαίσιο της εξόρμησης προέκυψαν τα
ακόλουθα αποτελέσματα:
Ελέγχθηκαν: 755 άτομα, εκ των οποίων
574 ημεδαποί και 181 αλλοδαποί, καθώς και
584 οχήματα.
Προσήχθησαν: 48 άτομα, εκ των οποίων
31 ημεδαποί και 17 αλλοδαποί.
Συνελήφθησαν: 27 άτομα, εκ των οποίων
13 ημεδαποί και 14 αλλοδαποί και συγκεκριμένα:

• 2
 ημεδαποί και 1 αλλοδαπός, για παραβάσεις νομοθεσίας περί ναρκωτικών.
• 1 αλλοδαπός, για παραβάσεις νομοθεσίας
περί ναρκωτικών & αλλοδαπών, καθώς και
πλαστογραφία.
• 8 ημεδαποί και 1 αλλοδαπός, για παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.
• 10 αλλοδαποί, για παραβάσεις νομοθεσίας
περί αλλοδαπών.
• 1 ημεδαπός, για παράβαση σε κατάστημα
υγειονομικού ενδιαφέροντος.
• 2 ημεδαποί & 1 αλλοδαπός, για λοιπά ποινικά αδικήματα.
Κατασχέθηκαν:
• Μικροποσότητες ακατέργαστης κάνναβης &
βουπρενορφίνης.
Βεβαιώθηκαν συνολικά: 197 παραβάσεις
και συγκεκριμένα:
• 177 παραβάσεις περί Κ.Ο.Κ. {ήτοι: 66 για
υπερβολική ταχύτητα, 6 για μη χρήση προστατευτικού κράνους, 2 για μη χρήση ζώνης
ασφαλείας, 2 για ΚΤΕΟ και 101 λοιπές παραβάσεις.}
• 4 παραβάσεις του νόμου περί ναρκωτικών.
• 11 παραβάσεις του νόμου περί αλλοδαπών.
• 5 λοιπές παραβάσεις.
Παρόμοιες επιχειρησιακές δράσεις, οι
οποίες αποσκοπούν στην πρόληψη και στην
καταστολή της εγκληματικότητας, θα συνεχιστούν σε όλες τις περιοχές της Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας.
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Άμεση σύλληψη κλέπτη αποθήκης
Από αστυνομικούς του Τμήματος
Ασφαλείας Λαμίας, συνελήφθη την Κυριακή το μεσημέρι στη Λαμία, ένας 43χρονος
για διάπραξη κλοπής.
Ο 43χρονος εντοπίσθηκε από αστυνομικούς, να έχει στην κατοχή του μία
τσάντα που περιείχε διάφορα αντικείμενα
(ηλεκτρική σκούπα, gps αυτοκινήτου κ.α.),
τα οποία όπως προέκυψε είχε αφαιρέσει
λίγα λεπτά νωρίτερα, από ισόγεια αποθήκη, παραβιάζοντας την πόρτα της.
Τα αντικείμενα κατασχέθηκαν και
αποδόθηκαν νομότυπα.
Την προανάκριση διενήργησε το Τμήμα Ασφαλείας Λαμίας, ενώ ο συλληφθείς
θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Λαμίας.

Συνελήφθη 47χρονη
στη Λιβαδειά, για διάπραξη
κλοπής

Έπιασαν 44χρονο στη Λαμία
με αεροβόλο

Συνελήφθη, την Κυριακή το βράδυ
στην ευρύτερη περιοχή της Λαμίας, από
αστυνομικούς του Τμήματος Άμεσης Δράσης Λαμίας, ένας 44χρονος.
Μετά από έλεγχο που διενεργήθηκε
από τους αστυνομικούς, σε αυτοκίνητο
ιδιοκτησίας του, στο οποίο επέβαινε, βρέθηκε στην κατοχή του και κατασχέθηκε,
ένα αεροβόλο πιστόλι με αμπούλα αερίου,
το οποίο κατείχε παράνομα.
Την προανάκριση διενήργησε το Τμήμα Ασφαλείας Λαμίας, ενώ ο συλληφθείς
θα οδηγηθεί στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Λαμίας.

Συνελήφθη, την Δευτέρα
το πρωί στη Λιβαδειά, από
αστυνομικούς του Τμήματος
Ασφαλείας Λιβαδειάς, μία
47χρονη, για διάπραξη κλοπής.
Ειδικότερα, η 47χρονη
εισήλθε σε κατάστημα υγειονομικού
ενδιαφέροντος
και αφαίρεσε από τη τσάντα
42χρονης αλλοδαπής, η οποία
εργαζόταν στο κατάστημα, το
πορτοφόλι της που περιείχε το
χρηματικό ποσό των 60 ευρώ
και διάφορα προσωπικά της
έγγραφα.
Αστυνομικοί στο πλαίσιο
άμεσων αναζητήσεων, εντόπισαν και συνέλαβαν την 47χρονη, ενώ βρέθηκε και κατασχέθηκε το πορτοφόλι, με όλο το
περιεχόμενό του και αποδόθηκε στην παθούσα.
Την προανάκριση διενήρ-

γησε το Τμήμα Ασφαλείας
Λιβαδειάς, ενώ η δικογραφία
που σχηματίσθηκε θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Λιβαδειάς.
Εκκρεμούσε καταδικαστική Απόφαση για κλοπή
Συνελήφθη, την Τρίτη
το πρωί στη Λιβαδειά, από
αστυνομικούς του Τμήματος
Ασφαλείας Λιβαδειάς, ένας
21χρονος, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε η από 19-112018 καταδικαστική Απόφαση
του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Άμφισσας, με ποινή
φυλάκισης δώδεκα μηνών για
διάπραξη κλοπής.
Ο συλληφθείς οδηγήθηκε
στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών
Λιβαδειάς, όπου διατάχθηκε η
φυλάκισή του σε Κατάστημα
Κράτησης της Χώρας.

Συνελήφθη 50χρονος
για ασέλγεια σε 11χρονο κορίτσι
Συνελήφθη 20χρονος αλλοδαπός
στη Θήβα, για κατοχή και διακίνηση στα Άσπρα Σπίτια
ναρκωτικών
Συνελήφθη, την Τρίτη το
απόγευμα στη Θήβα, από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφαλείας Θηβών, ένας 20χρονος
αλλοδαπός, για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών. Επιπλέον
όπως διαπιστώθηκε, στερούταν
των απαραίτητων εγγράφων νόμιμης διαμονής στη Χώρα μας.
Ειδικότερα, μετά από κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριακών στοιχείων, σχετικά με διακίνηση ναρκωτικών στην περιοχή
από τον 20χρονο, βρέθηκε στην
κατοχή του και κατασχέθηκε μία
αυτοσχέδια συσκευασία που περιείχε ποσότητα ακατέργαστης
κάνναβης, μεικτού βάρους 112
γραμμαρίων.
Την προανάκριση διενήργησε το Τμήμα Ασφαλείας Θηβών,
ενώ ο συλληφθείς οδηγήθηκε
στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών
Θηβών.

Οι γονείς της 11χρονης κατήγγειλαν ότι
ο 50χρονος άρχισε να της μιλάει για σεξ και
κατέβασε το παντελόνι του – Η αστυνομία
εντόπισε τον 50χρονο και τον συνέλαβε
Στη σύλληψη ενός 50χρονου για ασέλγεια προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στα
Αντίκυρα, μετά την καταγγελία γονέων ενός
11χρονου κοριτσιού.
Ο 50χρονος, κάτοικος της περιοχής, φέρεται ότι πλησίασε την 11χρονη και ξεκίνησε να της μιλά για σεξ.
Οι γονείς κατήγγειλαν ότι το κοριτσάκι
αιφνιδιάστηκε και όταν προσπάθησε να τον
αποφύγει, ο 50χρονος κατέβασε το παντελόνι του και επέδειξε τα γεννητικά του όργανα.
Έντρομο και σοκαρισμένο το ανήλικο
κορίτσι έβαλε τις φωνές και τράπηκε σε
φυγή.
Αμέσως ενημέρωσε για το συμβάν τους
γονείς οι οποίοι με την σειρά τους κατήγγειλαν το περιστατικό στην αστυνομία όπου
τελικά εντόπισε και συνέλαβε τον 50χρονο
άνδρα.
Ο φερόμενος ως δράστης αναμένεται
να οδηγηθεί στον εισαγγελέα της Λιβαδειάς.
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Οινοστάφυλα: Στα 28-30 λεπτά το Σαββατιανό
στη Βοιωτία - «Τσιμπά» προς τα πάνω
για Αττική - Εύβοια - Φθιώτιδα

■ Της Άννας Στεργίου

Σ

ταθερή ή πολύ μικρή άνοδος
στις τιμές για τα οινοστάφυλα
αναμένεται τη φετινή χρονιά
για τους παραγωγούς της αμπελουργικής ζώνης της Στερεάς Ελλάδας,
που υπερβαίνει τα στενά διοικητικά
όρια της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. Ως γνωστόν η κύρια αμπελουργική ζώνη της Στερεάς Ελλάδας
εκτείνεται στην Αττική, τη Βοιωτία,
την Εύβοια και την Φθιώτιδα και σε
ορισμένες περιοχές της Αιτωλοακαρνανίας, παρότι ανήκει σε διαφορετική Περιφέρεια, όπως κι η Αττική, που
είναι αυτόνομη.
Η παραγωγή κυμάνθηκε σε διαφορετικά επίπεδα, ανάλογα με
την περιοχή και το μικροκλίμα στην
αμπελουργική ζώνη Στερεάς Ελλάδας κι ακόμη δεν υπάρχουν λεπτομέρειες για τον όγκο των οινοστάφυλων, αφού δεν έχει ολοκληρωθεί η
διαδικασία συγκέντρωσης.
Βασικό στοιχείο για τον καθορισμό της τιμής, η ποιότητα των
οινοστάφυλων, που ήταν σε συνάρτηση με τις τοπικές συνθήκες και το
μικροκλίμα κάθε περιοχής για τη μικρή διακύμανση στις τιμές. Υπήρξαν
περιοχές, όπου αυξήθηκε η ελαφρά
η παραγωγή αλλά κι άλλες όπου η
μείωση έφτασε έως και 30%-35%. Τα
προβλήματα στους αμπελώνες της
Στερεάς Ελλάδας προέκυψαν από το
ωίδιο και χρειάζεται να υπάρξει προσοχή και για την επόμενη χρονιά.
Βοιωτοί αγρότες μας ανέφεραν
πως η τιμή παραγωγού για το Σαββατιανό, που είναι η βασική ποικιλία
της Αττικοβοιωτίας κινείται αυτή τη
στιγμή στα 28 έως 30 λεπτά το κιλό.
Από την ερχόμενη εβδομάδα αναμένεται να δώσουν τιμές και συνεταιριστές της Αττικής από τον Αγροτικό
Συνεταιρισμό Μαρκοπούλου για τα
οινοστάφυλα, ο οποίος διαθέτει κατεξοχήν Σαββατιανό. Πληροφορίες
αναφέρουν πως αναμένεται να κινηθεί σε 31-32 λεπτά, λόγω υψηλότερης ποιότητας.
Κοντά στα 30 λεπτά και με μικρή ανοδική τάση αναμένεται να
κινηθούν οι τιμές προς την Εύβοια.
Ευτυχώς, η μεγάλη φωτιά, που εκδηλώθηκε, δεν πείραξε τον ευβοϊκό
αμπελώνα. Η τιμή για τον Ροδίτη
είναι κοντά στα 35 λεπτά και για το
Σαββατιανό, ανάλογα με την ποιότητα και στην Αταλάντη. Καλύτερες οι
τιμές για τις ποικιλίες Μερλό και Καμπερνέ στη Φθιώτιδα κι αναμένεται
να κινηθούν κοντά στα 40-45 λεπτά.
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Τα στοιχεία της ΚΕΟΣΟΕ
Περιφέρεια
1. Δ. Μακεδονία
2. Κρήτη
3. Πελοπόννησος
4. Θεσσαλία
5. Στ. Ελλάδα
6. Ήπειρος

Ευνοημένες Περιφέρειες σε σχέση με το 1%
Αποδεκτά (επιλέξιμα) Χορήγηση 1% επί της περιφερειακής
αιτήματα
έκτασης
922,2
668,7
256,1
1076,11
1020,8
762,9
2510,7
1238,4
997,2
2386,5
491,1
396,3
2100,4
766,7
687,6
159,7
150,1
81,1

Διαφορά χορηγηθέντων
από 1%
412,6
257,9
241,2
94,8
79,1
69

Περιφέρειες στις οποίες χορηγήθηκαν λιγότερα στρέμματα σε σχέση με το 1%
Αποδεκτά (επιλέξιμα) Χορήγηση 1% επί της περιφερειακής Διαφορά χορηγηθέντων
αιτήματα
έκτασης
από 1%
1. Δυτική Ελλάδα
2346,9
171,9
873,7
-701,8
2. Αττική
440,6
305,7
617,8
-312,1
3. Κ. Μακεδονία
2151,5
169,4
464,5
-295,1
4. Ιόνια Νησιά
121,1
119,8
274,8
-155
5. Β. Αιγαίο
149,9
149,9
280,5
-130,6
6. Ν. Αιγαίο
325,8
325,3
380,7
-55,4
7. Αν. Μακεδονία-Θράκη
2571,8
178,6
207,3
-28,7
Περιφέρεια

Οι αιτήσεις για άδειες φύτευσης
οινοστάφυλων και στη Στερεά Ελλάδα είναι πολλαπλάσιες των αδειών, που εγκρίθηκαν. Οι επιφυλάξεις,
που εκφράζονται από πηγές του
υπουργείου είναι πως τυχόν απότομη αύξηση των στρεμμάτων για την
παραγωγή οινοστάφυλων –ακόμη κι
αν δεν υπήρχε το πλαφόν -θα σήμαινε κατάρρευση της τιμής τους, όπως
συνέβη αντίστοιχα και με την άρση
ποσόστωσης στο γάλα.
Στο μεταξύ στην ανάλυση και
επεξεργασία των δεδομένων για τις
Άδειες Φύτευσης οινοστάφυλων, που
χορηγήθηκαν το 2019, προχώρησε
η Κεντρική Συνεταιριστική Ένωση
Αμπελοοινικών Προϊόντων (ΚΕΟΣΟΕ)
με βάση τα στοιχεία του τμήματος
Αμπέλου, Οίνου και Αλκοολούχων
Ποτών του υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της αρμόδιας υπηρεσίας του υπουργείου
Αγροτικής Ανάπτυξης, το 2019 υποβλήθηκαν αιτήματα για 19.816,3
στρέμματα, από αυτά ήταν επιλέξιμα
17.263,20 στρέμματα και τελικά χορηγήθηκαν βάσει του ποσοστού 1%
επί της συνολικής φυτεμένης έκτασης με αμπέλια στην Ελλάδα, που δικαιούται η χώρα μας, περίπου 6.200
στρέμματα.
Η ΚΕΟΣΟΕ θεωρεί ότι χρειάζεται
εκ νέου τροποποίηση των κριτηρίων
κατανομής, που χωρίζουν την Ελλάδα σε τρεις μείζονες περιφέρειες και
στην προκειμένη περίπτωση:
Περιφέρεια Α: Αν. Μακεδονίας-Θράκης, Κ. Μακεδονίας, Δ. Μακεδονίας, Θεσσαλίας και Δυτικής Ελλάδας
Περιφέρεια Β: Ηπείρου, Ιονίων

Νήσων, Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου και Κρήτης
Περιφέρεια Γ: Στερεάς Ελλάδας,
Πελοποννήσου κι Αττικής.
Στην κάθε ομάδα περιφερειών
χορηγήθηκε συνολικά έκταση ισοδύναμη με το 1% της συνολικής έκτασης με φυτεμένους αμπελώνες των
επιμέρους περιφερειών, με αποτέλεσμα εντός της Ομάδας των Περιφερειών να υπάρξουν Περιφέρειες που
ευνοήθηκαν και αντίστοιχα άλλες,
που έλαβαν λιγότερα στρέμματα από
αυτά που δικαιούνταν, εάν το μοντέλο κατανομής είχε διαφορετικό.
Μ’ αυτήν την υπόθεση εργασίας,
σύμφωνα με την οποία κάθε περιφέρεια, λαμβάνει Άδειες Φύτευσης αντίστοιχες με το 1% των φυτεμένων σε
αυτή εκτάσεων με αμπελώνες, προκύπτουν οι παρακάτω πίνακες:
Η εικόνα αυτή, όπως λένε από
την ΚΕΟΣΟΕ, καταδεικνύει για μια
ακόμη χρονιά, την στρέβλωση στο
μοντέλο κατανομής των εκτάσεων
με κραυγαλέα περίπτωση αυτή της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος, που
θα ελάμβανε επιπλέον 873,7 στρέμματα. Παρότι στην πράξη ο αμπελώνας της Αιτωλοακαρνανίας είναι στην
ίδια αμπελουργική ζώνη της Στερεάς
Ελλάδας συμμετέχει στην Ομάδα Περιφερειών Α, στην οποία συμμετέχει
επίσης, η Περιφέρεια της Δ. Μακεδονίας που λαμβάνει 412,6 στρέμματα
παραπάνω, πάντα σε σχέση με το 1%
των εκτάσεών τους.
Κατά την ΚΕΟΣΟΕ τέτοιου είδους
ανισοκατανομές, υπό προϋποθέσεις
αμβλύνονται με την εφαρμογή αμιγώς περιφερειακού μοντέλου, σύμφωνα με το οποίο σε κάθε Περιφέρεια χορηγούνται Άδειες Φύτευσης,

ίσες σε στρέμματα με το 1% των φυτεμένων με αμπέλια εκτάσεών τους.
Παγίδα σε αυτήν την ιστορία,
που αναγνωρίζει η ΚΕΟΣΟΕ είναι πως
ελλοχεύει ο κίνδυνος να μην απορροφηθούν από κάποιες Περιφέρειες
Άδειες Φύτευσης, εάν τα αιτήματα
(τα αποδεκτά κυρίως), που θα κατατεθούν είναι σε στρέμματα λιγότερα
του 1% της φυτεμένης με αμπέλια
έκτασής τους.
Στην χορήγηση Αδειών Φύτευσης του 2019, τα αποδεκτά (επιλέξιμα) αιτήματα ήταν λιγότερα σε
στρέμματα από το ισοδύναμο σε
στρέμματα του 1% για τις Περιφέρειες: Ιονίων Νήσων (121,1 – 274,8), του
Β. Αιγαίου (149,9 – 280,5), του Ν. Αιγαίου (325,8 – 380,7) και της Αττικής

Η ζώνη ΠΓΕ Στερεάς Ελλάδας
Τη ζώνη της Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης Στερεά Ελλάδα, που θεσπίστηκε
το 1996 συγκροτούν οι εξής 7 περιφερειακές
ενότητες: Αιτωλοακαρνανία, Αττική, Βοιωτία,
Εύβοια, Ευρυτανία, Φθιώτιδα και Φωκίδα. Οι
τύποι κρασιών, που συναντάμε είναι λευκός
ξηρός, ροζέ ξηρός κι ερυθρός ξηρός, προερχόμενοι από ντόπιες αλλά και ξένες ποικιλίες,
ορισμένες εκ των οποίων είναι αρκετές δεκαετίες στη χώρα.
Ο κύριος όγκος των αμπελιών της Στερεάς Ελλάδας συναντάται σε Αττική, Βοιωτία,
Εύβοια και Φθιώτιδα, ενώ απουσιάζει από
τον οινολογικό χάρτη η Ευρυτανία. Σύμφωνα με τον Εθνική Διεπαγγελματική Οργάνωση Αμπέλου και Οίνου (ΕΔΟΑΟ) η συνολική
έκταση αμπελιών της ενιαίας και αυτόνομης

αμπελουργικής περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας
την κατατάσσει στη 2η θέση μετά την Πελοπόννησο.
Το νοτιοανατολικό τμήμα της Στερεάς Ελλάδας (Αττική, Βοιωτία, Εύβοια) είναι η μάνα
γη της γνωστής αρωματικής ποικιλίας σαββατιανό, που τη συναντάμε και σε άλλες περιοχές της χώρας από την οποία προέκυπτε στο
παρελθόν και το εθνικό κρασί, η «ρετσίνα».
Ο σύγχρονος αμπελώνας της Στερεάς
Ελλάδας αναπτύσσεται σε πλαγιές βουνών,
με μέσα έως και μεγάλα υψόμετρα, αξιοποιώντας με ιδιαίτερη επιτυχία πλήθος ελληνικών και διεθνών ποικιλιών. Οίνοι ΠΓΕ Στερεά
Ελλάδα παράγονται από 19 οινοποιεία εντός
ζώνης και με τις απαραίτητες συνεργασίες κι
από άλλο ένα εκτός αυτής.

(440,6 – 617,8).
Η ΚΕΟΣΟΕ έχει γίνει αποδέκτης,
έντονων διαμαρτυριών, από συνεταιρισμούς στις περιοχές των οποίων, ενώ είναι ζώνες ΠΟΠ (π.χ. Νάουσα Ημαθίας), δεν έλαβαν ούτε ένα
στρέμμα για νέα άδεια φύτευσης.
Το ενδιαφέρον για την ενασχόληση με την αμπελοκαλλιέργεια οινοστάφυλων, αυξάνεται δεδομένου ότι
κάθε χρόνο κατατίθενται τριπλάσια
αιτήματα για νέες άδειες φύτευσης. Η
κρίση ευνόησε την αύξηση των ετεροκαλλιεργητών -αμπελουργών, που
άφηναν οικογενειακά χωράφια αδιάθετα ενώ κι η άνοδος του ελληνικού
κρασιού στις ξένες αγορές ευνόησε
την τάση εισόδου ανθρώπων, που
δεν είναι μόνο κατά κύριο επάγγελμα

αγρότες αλλά κι ετεροκαλλιεργητές.
Εκτός των Περιφερειών, που
προαναφέρθηκαν (Αττικής, Β. και
Ν. Αιγαίου και Ιονίων Νήσων), στις
υπόλοιπες Περιφέρειες της χώρας
τα επιλέξιμα αιτήματα, μαζί και της
Στερεάς Ελλάδας είναι πολλαπλάσια
των δικαιούμενων από τη χώρα μας
Αδειών Φύτευσης.
Σαφώς, η ζήτηση για τα ελληνικά
κρασιά δεν είναι παντού ίδια κι αυτό
σημαίνει ότι αυτό το κριτήριο θα
πρέπει να ληφθεί υπόψη. Υπάρχουν
ποικιλίες, που έχουν μεγαλύτερη ζήτηση και στην εγχώρια και στις ξένες
αγορές κι αυτό θα πρέπει να είναι ένα
κριτήριο για την αύξηση στα δικαιώματα φύτευσης, ανά αμπελουργική
ζώνη.
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Νέα πακέτα ηλεκτρικής ενέργειας
από την Protergia
Ν
έα πακέτα ηλεκτρικής ενέργειας για τα νοικοκυριά, με
σταθερή τιμολόγηση ανακοίνωσε σήμερα η Protergia, της
MYTILINEOS, με τρεις επιλογές ανάλογα με τον όγκο της κατανάλωσης.
Πρόκειται για τα πακέτα Genius
που έχουν ως εξής:
- Genius 1 (μικρομεσαίες ενεργειακές ανάγκες): 26Euro/μήνα (έως
3.000kWh/έτος)
- Genius 2 (μεσαίες ενεργειακές ανάγκες): 35Euro/μήνα (έως
4.500kWh/έτος)
- Genius 3 (υψηλές ενεργειακές ανάγκες): 49Euro/μήνα (έως
6.500kWh/έτος)
Στις παραπάνω τιμές συμπεριλαμβάνεται η έκπτωση εμπρόθεσμης
πληρωμής λογαριασμών, ενώ δε συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.
Σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση, οι καταναλωτές μπορούν να
επιλέξουν το πακέτο που ταιριάζει
καλύτερα στις οικιακές τους ανάγκες,
ανάλογα με την κατανάλωση του νοικοκυριού τους, ενώ έχουν το έλεγχο
του λογαριασμού τους, πληρώνοντας
κάθε μήνα σταθερά το ίδιο ποσό. Στα
Genius πακέτα δεν υπάρχουν κρυφές
χρεώσεις ή ρήτρες, ενώ τα λοιπά χαρακτηριστικά τους περιλαμβάνουν
τα εξής:
- Χωρίς εγγύηση με την εξόφληση μέσω πάγιας εντολής τραπεζικού
λογαριασμού
Νέα
υπηρεσία
Genius
Save4Later, μέσω της οποίας ο πελάτης μπορεί να μεταφέρει την ηλε-

κτρική ενέργεια που δεν κατανάλωσε
στον επόμενο χρόνο.
- Έλεγχος της κατανάλωσης μέσω
του myprotergia app.
Η MYTILINEOS, μέσω της
Protergia, δραστηριοποιείται στην

Τα προβλήματα της ΒΙΠΕ
συζήτησε ο Χρ. Σταϊκούρας

Ο Υπουργός Οικονομικών κ. Χρήστος Σταϊκούρας
πραγματοποίησε συνάντηση εργασίας με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΕΤΒΑ κ. Αθανάσιο Ψαθά.
Η συνάντηση υπήρξε εξαιρετικά θετική. Εκτός από
τα ευρύτερα θέματα, συζητήθηκαν θέματα της ΒΙ.ΠΕ.
Λαμίας, τα οποία αποτελούσαν βασικά και διαχρονικά
αιτήματα των επιχειρήσεων της περιοχής.
Συγκεκριμένα, αποφασίστηκε να πραγματοποιηθούν:
α) Εργασίες περίφραξης, καθώς επίσης και υπηρεσίες φύλαξης και ελέγχου πρόσβασης, με χρόνο υλοποίησης μέχρι τέλος του 2019.
β) Εγκατάσταση Ευρυζωνικού δικτύου οπτικών ινών,
με χρόνο υλοποίησης τέλος του 2019.
γ) Αναβάθμιση της Μονάδας Καθαρισμού Αποβλήτων, με χρόνο υλοποίησης τον Ιούνιο του 2020.
Η εκκίνηση των ανωτέρω πραγματοποιείται άμεσα,
η δε τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων ολοκλήρωσης
των έργων θα παρακολουθείται στενά.

προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας και
φυσικού αερίου, προσφέροντας και
συνδυαστικά προϊόντα ηλεκτρικού
ρεύματος και φυσικού αερίου, με περισσότερες από 170.000 παροχές σε
ολόκληρη τη χώρα.

Ελβαλχαλκορ: Έκτακτη γενική
συνέλευση για μετατροπή μετοχών
από ανώνυμες σε ονομαστικές

Την μετατροπή μετοχών από ανώνυμες σε
ονομαστικές καλούνται να συζητήσουν οι μέτοχοι της Ελβαλχαλκορ στην έκτακτη γενική
συνέλευση στην οποία προσκλήθηκαν από το
ΔΣ της εταιρείας για τις 30 Σεπτέμβρη.
Συγκεκριμένα στην ανακοίνωση της εταιρείας αναφέρεται ότι η ΓΣ θα πραγματοποιηθεί "στις 30 Σεπτεμβρίου 2019, ημέρα Δευτέρα
και ώρα 09:30 πμ, στο ξενοδοχείο WYNDHAM
GRAND ATHENS, Μεγάλου Αλεξάνδρου 2,
Αθήνα, για να συζητήσουν και λάβουν απόφαση επί των παρακάτω θεμάτων ημερήσιας
διάταξης:
1. Μετατροπή των ανωνύμων και αύλων

μετοχών της Εταιρίας σε ονομαστικές και άυλες
σύμφωνα με το άρθρο 184 του Ν. 4548/2018,
όπως ισχύει, τροποποίηση του άρθρου 7 του
Καταστατικού της Εταιρίας και παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο για
την ονομαστικοποίηση των μετοχών της Εταιρίας.
2. Τροποποίηση, συμπλήρωση, κατάργηση, αναρίθμηση και κωδικοποίηση των διατάξεων του Καταστατικού της Εταιρίας σε ενιαίο
κείμενο, με σκοπό την εναρμόνιση/προσαρμογή του σύμφωνα με το άρθρο 183 του Ν.
4548/2018, όπως ισχύει.
3. Διάφορες ανακοινώσεις".
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οικονομία ●

Ιδρύθηκε η Εταιρεία Ανάπτυξης
Επιχειρηματικού Πάρκου (ΕΑΝΕΠ) Οινοφύτων
Την ίδρυση της Εταιρείας
Ανάπτυξης Επιχειρηματικού
Πάρκου (ΕΑΝΕΠ) Οινοφύτων
που θα προχωρήσει στην
εξυγίανση της Άτυπης Βιομηχανικής Συγκέντρωσης (ΑΒΣ)
Οινοφύτων και την κατασκευή
των απαιτούμενων υποδομών,
προκειμένου να μετατραπεί
σε οργανωμένο Επιχειρηματικό Πάρκο, ανακοίνωσε σήμερα η ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ.
Μέτοχοι της ΕΑΝΕΠ είναι
οι εταιρείες ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. Α.Ε.,
ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Α.Ε., ΣΥΜΕΤΑΛ
Α.Ε. και Goldair Cargo Α.Ε.,
καθώς και το Επιμελητήριο
Βοιωτίας, ο περιφερειάρχης
Στερεάς Ελλάδας, ο δήμαρχος
Τανάγρας και ο πρόεδρος του
Συνδέσμου Βιομηχανιών Στερεάς Ελλάδας (ΣΒΣΕ).
Όπως αναφέρεται στο καταστατικό της, η ΕΑΝΕΠ Οινοφύτων έχει σκοπό την ανάπτυξη Επιχειρηματικού Πάρκου
Εξυγίανσης στην περιοχή των
Οινοφύτων Βοιωτίας, αξιοποιώντας το νομοθετικό πλαίσιο
για τα Επιχειρηματικά Πάρκα,
όπως αυτό συμπληρώθηκε
πρόσφατα. Το έργο αφορά συνολική έκταση 11.300 στρεμμάτων και ο προϋπολογισμός
του έχει υπολογιστεί αρχικά
στα 85 εκατ. ευρώ, που θα προέλθουν από ίδια συμμετοχή
των μετόχων (equity και δανεισμός) καθώς και από εισφορές των ήδη εγκατεστημένων
επιχειρήσεων. Με την ολοκλήρωση του έργου θα δημιουργηθούν 4.200 στρέμματα νέας
οργανωμένης γης για βιομηχανικές και συναφείς επιχειρηματικές δραστηριότητες.
Σήμερα, στην Άτυπη Βιομηχανική Περιοχή των Οινοφύτων Βοιωτίας λειτουργούν
περίπου 250 επιχειρήσεις,
που επωφελούνται από την

εγγύτητα στη μητροπολιτική
Αθήνα και στο εθνικό οδικό
και σιδηροδρομικό δίκτυο. Η
βιομηχανική δραστηριότητα
στην περιοχή αντιπροσωπεύει
περίπου το 30% του συνόλου
της Ακαθάριστης Προστιθέμενης Αξίας και το 12-15% των
εξαγωγών της βιομηχανίας
της χώρας. Είχε ωστόσο αναπτυχθεί τις τελευταίες δεκαετίες χωρίς να έχουν προβλεφθεί
και κατασκευαστεί οι απαραίτητες υποδομές, με αποτέλεσμα αφενός να δημιουργούνται περιβαλλοντικά ζητήματα
-γνωστό είναι το θέμα του ποταμού Ασωπού- και αφετέρου
να αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις προβλήματα κατά
την έκδοση αδειών ή για την
ένταξή τους σε ευρωπαϊκά
προγράμματα και άλλες χρηματοδοτήσεις.
Προτεραιότητες της ΕΑΝΕΠ είναι η δημιουργία δικτύων (ύδρευσης, ακαθάρτων
και ομβρίων υδάτων, οδικού,
οδοφωτισμού κ.λπ.) καθώς
και η κατασκευή Μονάδας
Κατεργασίας Αποβλήτων για
την ολοκληρωμένη διαχείριση των βιομηχανικών αποβλήτων. Με αυτά τα έργα, σε
συνδυασμό με παράλληλες
συμπληρωματικές
παρεμβάσεις του δημόσιου τομέα,
αφενός θα δοθούν λύσεις στα
περιβαλλοντικά
ζητήματα
αφετέρου θα διασφαλιστεί η
δυνατότητα περαιτέρω νόμιμης ανάπτυξης των ήδη εγκατεστημένων
επιχειρήσεων,
καθώς και προσέλκυσης νέων.
Το επόμενο διάστημα η
ΕΑΝΕΠ θα προχωρήσει στην
ανάθεση εκπόνησης business
plan σε εταιρεία συμβούλων
κατόπιν διαγωνισμού και στη
συνέχεια στην αναζήτηση
χρηματοδότησης για το έργο.

Η ΕΤΕ μειώνει
το προσωπικό
και κλείνει
καταστήματα

Εχει αναλάβει δέσμευση για μείωση
εργαζομένων του ομίλου στην Ελλάδα, σε
8.000 άτομα ως το τέλος του 2020 και σε
περιστολή κοστών στα 800 εκατ. ευρώ
Σε μείωση των εργαζομένων του στην
Ελλάδα στα 8.600 άτομα ως το τέλος του
τρέχοντος έτους και στα 8.000 άτομα ως
το τέλος του 2020, προχωρά ο όμιλος της
Εθνικής, στο πλαίσιο του αναθεωρημένου
σχεδίου αναδιάρθρωσης, που κατέθεσε,
πέρσι, η Εθνική Τράπεζα και εγκρίθηκε από την DG Comp στις 10 Μαΐου του
2019.
Στις μειώσεις αυτές δεν υπολογίζονται οι εργαζόμενοι της προς πώληση
«Εθνικής Ασφαλιστικής». Το πλάνο προβλέπει ότι ως το τέλος του 2022 το εν Ελλάδι προσωπικό θα περιοριστεί στα 7.150
άτομα.
Η επίτευξη του στόχου για φέτος
φαίνεται αρκετά πιθανή, αφού στις 30
Ιουνίου ο αριθμός του εν Ελλάδι προσωπικού στον όμιλο είχε υποχωρήσει σε
8.719 άτομα, λόγω της αποχώρησης 632
εργαζομένων οι οποίοι έκαναν χρήση
των κινήτρων πρόωρης αποχώρησης
του τελευταίου προγράμματος εθελουσίας εξόδου, που έθεσε σε ισχύ η Εθνική
τον περασμένο Μάιο. Η Εθνική επιδιώκει
να εξασφαλίσει ως το τέλος της χρονιάς
ελάχιστη συμμετοχή στο πρόγραμμα (το
οποίο κανονικά έληγε στις 10 Ιουνίου

αλλά παρατάθηκε λόγω χαμηλής συμμετοχής), από τουλάχιστον 750 εργαζομένους, ώστε να επιτευχθεί η δέσμευση
μείωσης του προσωπικού σε 8.600 άτομα.
Επιπλέον, η τράπεζα υλοποιεί εμπροσθοβαρές πρόγραμμα συρρίκνωσης του
δικτύου της. Ως το τέλος Ιουνίου τα καταστήματα στην Ελλάδα μειώθηκαν σε 401,
ξεπερνώντας τη δέσμευση του αναθεωρημένου πλάνου αναδιάρθρωσης η οποία
προέβλεπε μείωση του αριθμού τους σε
420 ως το τέλος της φετινής χρονιάς.

Το πρόγραμμα συρρίκνωσης του δικτύου θα συνεχισθεί και το αναθεωρημένο πλάνο προβλέπει την περαιτέρω μείωση τους σε 390 καταστήματα ως το τέλος
του 2020.
Τέλος, η Κομισιόν επέβαλε να περιοριστούν τα λειτουργικά έξοδα του ομίλου
στην Ελλάδα στα 845 εκατ. ευρώ στο τέλος της φετινής χρονιάς και στα 800 εκατ.
ευρώ στο τέλος του 2020. Στο πρώτο εξάμηνο της φετινής χρονιάς τα σχετικά έξοδα ανήλθαν σε 388 εκατ. ευρώ.

20

Σάββατο 7 Σεπτεμβρίου 2019 / ΣΤΕΡΕΑ ΝΕΑ

● επιχειρήσεις

Στο «σφυρί» το Holiday’s in Evia
Βιομηχανικές
Τ
εγκαταστάσεις,
γραφεία, χώροι
εκθέσεων, ακίνητα
κατασκευαστικών
εταιρειών αλλά
και πολλά
ξενοδοχεία
βγαίνουν σε
πλειστηριασμό
-κυρίως- για
κόκκινα δάνεια

ο τσουνάμι των πλειστηριασμών που ξεκινά από σήμερα
θα σηματοδοτήσει εξελίξεις
σε εκατοντάδες επιχειρήσεις για τις
οποίες ο κώδων του κινδύνου έχει
χτυπήσει προ πολλού. Βιομηχανικές
εγκαταστάσεις, γραφεία, χώροι εκθέσεων, ακίνητα κατασκευαστικών
εταιρειών αλλά και πολλά ξενοδοχεία
θα βγουν στο σφυρί ως το τέλος της
χρονιάς, κυρίως για κόκκινα δάνεια
τα οποία πρέπει να καλυφθούν.
Συγκεντρώσαμε κάποια από τα
σημαντικότερα και πιο ηχηρά εκποιούμενα περιουσιακά στοιχεία και σας
τα παρουσιάζουμε:

Εκτυπώσεις
Στις 5 Σεπτεμβρίου έχει οριστεί
να γίνει εκ νέου ο πλειστηριασμός
των ακινήτων της εταιρείας Ιρις ΑΕΒΕ,
του εκτυπωτικού σκέλους των πάλαι
ποτέ μεγαλύτερων και ισχυρών συγκροτημάτων του Τύπου, του ΔΟΛ
και της Πήγασος Εκδοτικής. Επισπεύδουσα είναι η Τράπεζα Πειραιώς, η
οποία προέβη στην κατάσχεση για 2
εκατ. ευρώ.
Ο πλειστηριασμός αφορά τον
ακίνητο και μηχανολογικό εξοπλισμό της εταιρείας στο Κορωπί, σε
μια έκταση 62.406,41 τ.μ. Επειτα από
δύο άγονους πλειστηριασμούς που
έγιναν, από πέρυσι το καλοκαίρι έως
σήμερα η τιμή πρώτης προσφοράς
πλέον έχει μειωθεί στα 15,88 εκατ.
ευρώ (από 35,18 εκατ. ευρώ που είχε
προσδιοριστεί στον πρώτο).
Στις 30 Οκτωβρίου θα ακολουθήσει και δεύτερος πλειστηριασμός για
την εγκατάσταση της εταιρείας στην
περιοχή του Δήμου Αθηναίων. Πρόκειται για οικόπεδο 4.601,22 τ.μ., στο
οποίο υπάρχει κτίριο με δύο υπόγεια,
ισόγειο με πατάρι και δώμα. Ως τιμή
πρώτης προσφοράς έχουν προσδιοριστεί τα 1,6 εκατ. ευρώ. Σημειώνεται
ότι στον τελευταίο γνωστό δημοσιευμένο ισολογισμό η εταιρεία εμφάνιζε
υπερδιπλάσιες του κύκλου εργασιών
βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις, οι
οποίες έφταναν περίπου τα 89 εκατ.
ευρώ, ενώ οι μακροπρόθεσμες ήταν
περίπου στα 6,4 εκατ. ευρώ.
Στις 18 Σεπτεμβρίου θα βγει
στο σφυρί και η πρώην εκτυπωτική
μονάδα του ΚΚΕ, η γνωστή Τυποεκδοτική Α.Ε. που έβαλε λουκέτο το
2015. Επισπεύδουσα είναι η Εθνική
Τράπεζα. Συγκεκριμένα, πρόκειται
για δύο πλειστηριασμούς (ηλεκτρονικούς) που θα πραγματοποιηθούν
στις 18/9 και αφορούν τόσο τα οικόπεδα και τα κτίρια όπου φιλοξενούνται οι εγκαταστάσεις όσο και τα
μηχανήματα, δηλαδή τις εκτυπωτικές
μονάδες (εφημερίδων, βιβλίων, εντύπων κ.λπ.). Για τον πρώτο, που αφορά
στα ακίνητα στο Κρυονέρι Αττικής
και ξεπερνούν τις 33.000 τ.μ., συμπεριλαμβανομένων δεκάδων θέσεων
πάρκινγκ Ι.Χ., φορτηγών και ενός γηπέδου μπάσκετ κ.λπ. η τιμή εκκίνησης έχει προσδιοριστεί στα 7.607.000
ευρώ. Για τον δεύτερο, που αφορά
στην κινητή περιουσία της εταιρείας
(εκτυπωτική μονάδα), η τιμή εκκίνησης είναι στο 1.538.880 ευρώ.
Την 1η Νοεμβρίου έχει προγραμματιστεί και ο πλειστηριασμός του
ακινήτου του εκτυπωτικού σκέλους
της κηρυχθείσας σε κατάσταση πτώχευσης Εξπρές – Δ. Καλοφωλιάς Εκδοτική Εκτυπωτική Α.Ε. Η κατάσχεση
του ακινήτου, που βρίσκεται στον
Δήμο Κερατέας, είχε γίνει για οφειλή
περίπου 1,3 εκατ. ευρώ, ενώ ως τιμή
πρώτης προσφοράς έχουν προσδιο-

ριστεί οι 540.000 ευρώ.
Κατασκευαστικές
Μεγάλη, πάντως, είναι η λίστα
των πλειστηριασμών γύρω απ’ τον
χώρο των κατασκευών. Αναμφίβολα
η πιο εντυπωσιακή περίπτωση είναι
αυτή της Δρομέας Aκινήτων A.E. της
οικογένειας Κοντέλλη, όπου είναι
σε εξέλιξη μια μάχη για να αποφευχθούν τα χειρότερα. Και αυτό καθώς
έχει οριστεί για τις 11 Δεκεμβρίου ο
πλειστηριασμός του μεγάλου κτιριακού συγκροτήματος επί της λεωφόρου Bουλιαγμένης 580, στο ύψος
της Aργυρούπολης, με τιμή πρώτης
προσφοράς τα 9 εκατ. ευρώ. Στο μεταξύ οι εξελίξεις στην εταιρεία τρέχουν, αφού στις 20 Mαρτίου έγινε η
απορρόφηση των εταιρειών Θέσεις
Πάρκινγκ A.E., Δρομέας Aυτοκίνητα
– Mηχανήματα και Kοντέλλης Eμπορική και ακολούθησε στις 20 Ιουνίου
αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου
κατά 810.910 ευρώ. Επίσης, στις 28
Iουνίου κατατέθηκε στο Πρωτοδικείο Aθηνών αίτηση επικύρωσης της
συμφωνίας εξυγίανσης με ποσοστό
συναινούντων πιστωτών 90,20%. Η
αίτηση έχει προγραμματιστεί να διενεργηθεί στις 25 Σεπτεμβρίου.
Στη Θεσσαλονίκη, στις 16 Οκτωβρίου, εκπλειστηριάζεται με τιμή
πρώτης προσφοράς τα 5,42 εκατ.
ευρώ το Mέγαρο Kιτρικής στην Tσιμισκή και Kατούνη, εμβαδού 4.589 τ.μ.
Η ημιτελής πολυώροφη οικοδομή
ήταν ιδιοκτησίας της καταχρεωμένης

Aλέξανδρος Διεθνής Kατασκευαστική. Επισπεύδουσα του πλειστηριασμού είναι η Τράπεζα Πειραιώς.
Νωρίτερα, στις 18 Σεπτεμβρίου,
το σφυρί θα χτυπήσει για δύο κατασκευαστικές εταιρείες. Ο πρώτος
πλειστηριασμός αφορά την Iόνιος
ATE του Γιάννη Mαρούλη, και συγκεκριμένα βιομηχανικό χώρο στη
Mάνδρα με τιμή πρώτης προσφοράς
τα 2,33 εκατ. ευρώ και επισπεύδουσα
την Alpha Bank. Μία εβδομάδα πριν,
στις 11 του μήνα, θα τρέξουν άλλοι
23 πλειστηριασμοί κινητών περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας (τα
περισσότερα είναι οχήματα) με επισπεύδοντες 13 πρώην εργαζόμενους
της εταιρείας.
Ο δεύτερος θα γίνει για την κατασκευαστική Cornerstone Real Estate
Α.Ε. με επικεφαλής τον Καρλ-Αντρέ
Βαντενάαρ και αφορά πολυτελή κατοικία στο Eλληνικό, παραπλεύρως
της έκτασης του πρώην αεροδρομίου
με τιμή 2.506.000 ευρώ. Ο πλειστηριασμός θα γίνει στις 18 Σεπτεμβρίου
με επισπεύδουσα και πάλι την Alpha
Bank, στην οποία η κατασκευαστική
χρωστάει πάνω από 4 εκατ. ευρώ.
Στις 27 Σεπτεμβρίου είναι η σειρά
της Ξένιος Ζευς των αδελφών Παναγιώτη και Δημήτρη Μητρόπουλου.
Ο πλειστηριασμός με επισπεύδουσα την Εθνική Τράπεζα αφορά ένα
ολόκληρο κτιριακό συγκρότημα που
περικλείεται από τις οδούς Οθωνος,
Αμαλίας, Μιαούλη, Μπουμπουλίνας και Κανάρη στην Πάτρα. Η τιμή
πρώτης προσφοράς είναι τα 2,3 εκατ.
ευρώ.
Εγκαταστάσεις
Αρκετές όμως είναι και οι εγκαταστάσεις βιομηχανιών και επιχειρήσεων που το επόμενο χρονικό διάστημα θα βγουν στο σφυρί.
Σήμερα, 4 Σεπτεμβρίου έχει οριστεί ο πλειστηριασμός για τα δύο
κτίρια της Pήγας AΒETE εντός του βιομηχανικού συγκροτήματος Λαναρά
– Κύρτση στην Κολοκυνθού. Ως τιμή
πρώτης προσφοράς έχουν καθοριστεί τα 2,74 εκατ. ευρώ με επισπεύδουσα την Alpha Bank.
Στις 25 Σεπτεμβρίου έχει προγραμματιστεί ο πλειστηριασμός για
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το ακίνητο στο Kορωπί της βιομηχανίας ηλεκτροτεχνικών προϊόντων
Schwabe Hellas. H εταιρεία που άρχισε να λειτουργεί το 1974 ως ελληνογερμανικό joint venture και θεωρείται από τις πιο γνωστές στα προϊόντα
φωτισμού. Tο ακίνητό της επί της
λεωφόρου Bάρης – Kορωπίου είναι
έκτασης 9.322 τ.μ. και περιλαμβάνει
τριώροφο κτίριο γραφείων, αποθήκη, βιομηχανοστάσιο κ.ά. H τιμή εκκίνησης έχει οριστεί στα 6.655.000
ευρώ.
Δύο ημέρες μετά, στις 27 του
μήνα, έχει προγραμματιστεί ο πλειστηριασμός του βιοτεχνικού χώρου,
δύο αγροτεμαχίων καθώς και ενός
ελαιοκτήματος της Λεσβιακής Επιχείρησης Βιομηχανίας Αλίπαστων Ελαίων, γνωστής ως ΛΕΒΑ Α.Ε. με έδρα τη
Μόρια. Ως τιμή πρώτης προσφοράς
για το κεντρικό αγροτεμάχιο μαζί με
τη βιοτεχνική μονάδα ορίστηκαν τα
1,1 εκατ. ευρώ. Η επισπεύδουσα Τράπεζα Πειραιώς σκοπεύει να εισπράξει
απαίτηση ύψους περίπου 403.000
ευρώ. Στις 9 Οκτωβρίου πλειστηριάζεται βιομηχανικός χώρος της Αδάμ
Δημήτριος ΑΕΒΕΕΔ στη Λάρισα, με
αρχική τιμή τα 2 εκατ. ευρώ και επισπεύδουσα την Εθνική.
Στις 23 Οκτωβρίου με επισπεύδοντα ιδιώτη και για οφειλή 44.000
ευρώ θα γίνει ο πλειστηριασμός του
εργοστασίου της εταιρείας εμφιάλωσης και διανομής φυσικού μεταλλικού νερού Πηγές Κωστηλάτας
Α.Ε. στα Τζουμέρκα. Ως τιμή πρώτης
προσφοράς έχουν καθοριστεί τα 1,17
εκατ. ευρώ.
Λίγο αργότερα, στις 6 Nοεμβρίου,
βγαίνουν στο σφυρί τα γραφεία και οι
βιομηχανικές εγκαταστάσεις της Aρβανίτης – Mέταλλο και Δόμηση ΑΕΒΕ
στην Κόρινθο. Επισπεύδουσα είναι η
Alpha Bank, με τιμή πρώτης προσφοράς τα 2,26 εκατ. ευρώ. Την ίδια μέρα
έχει προγραμματιστεί να εκπλειστηριαστεί η βιομηχανική εγκατάσταση
της Ελληνικής Βιομηχανίας Πατάτας
ΑΒΕΕ στα Σαγέικα Αχαΐας. Ως τιμή
πρώτης προσφοράς για τα ακίνητα
και τη μονάδα έχουν καθοριστεί τα
1,65 εκατ. ευρώ.
Επίσης στις 13 Νοεμβρίου έχει
προγραμματιστεί να γίνει ο πλειστηριασμός του εργοστασίου εκκόκκισης βάμβακος της υπό εκκαθάριση
Ενωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών
Νομού Σερρών στη Βιομηχανική
Περιοχή Σερρών. Ως τιμή πρώτης
προσφοράς για την εκπποίηση του
ακινήτου ορίστηκε το ποσό του 1,45
εκατ. ευρώ.
Στις 28 Nοεμβρίου θα χτυπήσει
καμπανάκι για την εταιρεία εμπορίας

ειδών υγιεινής Alfa Casa της οικογένειας Aγγελακόπουλου που δραστηριοποιείται σε Πάτρα, Κεφαλονιά
και Σαντορίνη. Πρόκειται για ένα
βιομηχανικό ακίνητο στον Αγιο Στέφανο της Πάτρας, εντός της Βιομηχανικής Περιοχής, με τιμή 2.058.000
ευρώ. Επισπεύδουσα είναι η Εθνική
Τράπεζα, η οποία προχώρησε στην
κατάσχεση και τον πλειστηριασμό
για 50.000 ευρώ, ποσό που αποτελεί
μέρος της επιταχθείσας απαιτήσεως.
Επίσης, θα εκπλειστηριαστεί το κατάστημα πλακιδίων και ειδών υγιεινής
επί της οδού Αυλίδος στην Πάτρα με
τιμή πρώτης προσφοράς τα 240.000
ευρώ.
Στις 18 Δεκεμβρίου θα είναι η τελευταία πράξη για την Oρυζόμυλος
Mακεδονίας Aφοί Mυστακίδη. Bγαίνει στο σφυρί το συγκρότημα στο
Kαλοχώρι Θεσσαλονίκης, έκτασης 14
στρεμμάτων, με τιμή στα 3,12 εκατ.
ευρώ. H εταιρεία το 2012 εντάχθηκε
στο άρθρο 99 και οι προσδοκίες για
εξεύρεση στρατηγικού επενδυτή
από την Oλλανδία δεν επαληθεύτηκαν ποτέ.
Εταιρείες αυτοκινήτου
Στη λίστα των πλειστηριασμών
φιγουράρουν επίσης γνωστές εταιρείες οχημάτων. Η Αφοί Κορφιάτη
ΑΒΕΕ θα δει την ερχόμενη εβδομάδα, στις 4 του μήνα, τον πλειστηρι-

ασμό του γυάλινου κτιρίου της επί
της λεωφ. Κηφισού. Αυτός μάλιστα
θα γίνει σε τρία κομμάτια, με επισπεύδουσα την Τράπεζα Πειραιώς.
Η ίδια τράπεζα θα βγάλει στο σφυρί
μία εβδομάδα αργότερα, στις 11 του
μήνα, το βασικό ακίνητο της Pεκόρ
Kορφού στην Kέρκυρα, με τιμή πρώτης προσφοράς τα 2.157.000 ευρώ.
Στις 4 Oκτωβρίου θα είναι η σειρά του Σπύρου Παντελεημονίτη και
της Agripan, που μετά την αποχώρηση από την Ελλάδα της Daihatsu,
την οποία αντιπροσώπευαν, μπήκαν
σε περιδίνηση παρά την αναζήτηση
λύσης στα γεωργικά μηχανήματα. Ο
πρώτος πλειστηριασμός αφορά ακίνητα 3.629 τ.μ. στην Iερά Oδό με τιμή
πρώτης προσφοράς τα 2.889.473
ευρώ, ενώ στις 30 Oκτωβρίου θα
ακολουθήσει δεύτερος για ακίνητο
στην Πυλαία Θεσσαλονίκης με πρώτη τιμή τα 1.050.000 ευρώ.
Ξενοδοχεία
Από το τσουνάμι των πλειστηριασμών το επόμενο τετράμηνο αναμένεται να παρασυρθούν και αρκετά
ξενοδοχεία, κυρίως μεσαίας ή μικρής
κατηγορίας. H πιο ακριβή περίπτωση
αφορά τα δύο ξενοδοχεία της οικογένειας Tρίπου στην Eρέτρια, τα οποία
βγαίνουν σε πλειστηριασμό στις 2
Οκτωβρίου. Πρόκειται για το τριών
αστέρων «Holidays in Evia», το οποίο

διαθέτει 334 δωμάτια και bungalows,
με πρώτη τιμή τα 7,8 εκατ. ευρώ,
και το «Eretria Village», με κεντρικό κτίριο, και διώροφες-τριώροφες
ανεξάρτητες κατοικίες σε συνολική
έκταση 51.725 τ.μ., με πρώτη τιμή τα
6.125.000 ευρώ. Στην πρώτη περίπτωση επισπεύδουσα είναι η Εθνική
Τράπεζα και στη δεύτερη η εταιρεία
διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια
Special Financial Solutions ΑΕΔΑΔΠ.
Λίγο νωρίτερα, στις 11 Σεπτεμβρίου, θα βγει με πρώτη τιμή στα 3
εκατ. ευρώ το « » της Iονικής Ξενοδοχειακής. Πρόκειται για ξενοδοχειακή
μονάδα με δυναμικότητα 180 δωματίων, σε οικόπεδο 18,5 στρεμμάτων
και επιφάνεια κτιρίων 6.832 τ.μ.
Στις 18 Σεπτεμβρίου θα εκπλειστηριαστεί το «Mενελάιον» στη
Σπάρτη. Ως τιμή πρώτης προσφοράς
καθορίστηκαν τα 2,95 εκατ. ευρώ,
ενώ περίπου έναν μήνα αργότερα,
στις 23 Οκτωβρίου, θα βγει με πρώτη
τιμή τα 4,2 εκατ. ευρώ το τετράστερο
ξενοδοχείο της εταιρείας Γεώργιος
Λεσσές και Σία Α.Ε. στη Xανιώτη της
Kασσάνδρας στη Xαλκιδική. Η μονάδα βρίσκεται σε οικόπεδο 9,5 στρεμμάτων και αποτελείται από πέντε
κτίρια.
Τέλος, στις 21 Nοεμβρίου θα βγει
σε πλειστηριασμό το «Seleni Suites»
στη Bυτίνα, με πρώτη τιμή στα
2.441.000 ευρώ.
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Βανδαλισμοί στην Παιδική Χαρά στον Πούρο
Κλειστή μέχρι την
αποκατάσταση
των ζημιών για
την ασφάλεια των
παιδιών

Κ

λειστή θα μείνει η δημοτική
παιδική χαρά που βρίσκεται
στον Πούρο στη Θήβα, λόγω
εκτεταμένων ζημιών που προκλήθηκαν από ασυνείδητους και άγνωστους- μέχρι στιγμής- πολίτες, οι
οποίοι δεν σεβάστηκαν το συγκεκριμένο έργο δημόσιας ωφέλειας και
κυρίως τα παιδιά, αφού τους στέρησαν έναν όμορφο και ασφαλή
χώρο παιχνιδιού.
Συγκεκριμένα, οι βανδαλιστές
διέλυσαν και αποξήλωσαν τον φράχτη που οριοθετεί και προστατεύει
τον χώρο της παιδικής, αφαίρεσαν
τις βίδες που στερέωναν τα παιχνίδια
(τραμπάλα, κούνιες κα), κατέστρεψαν τη στέγη της τσουλήθρας και
ολοκληρωτικά ένα από τα πλαστικά
κουνιστά παιχνίδια.
Ο Δήμος Θηβαίων ενημέρωσε
σχετικά την Αστυνομία και το συμβάν έχει καταγραφεί. Σημειώνεται ότι
δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει ένα τέτοιο περιστατικό. Το 2018
από τη συγκεκριμένη παιδική χαρά
είχαν κλαπεί τα ολοκαίνουρια τότε
παιχνίδια.
Ο Δήμος Θηβαίων καταδικάζει
απερίφραστα αυτή την κακόβουλη
και παραβατική πράξη και δηλώνει
ότι θα προσπαθήσει να αποκατασταθούν οι ζημιές το συντομότερο.
Μέχρι τότε, η παιδική χαρά θα
μείνει εκτός λειτουργίας για την
ασφάλεια των χρηστών της και θα
τοποθετηθεί σχετική σήμανση προς
ενημέρωση των πολιτών.

Ορκίστηκαν
οι πρώτοι μόνιμοι
υπάλληλοι
της προκήρυξης
3Κ/2018

Επτά νέους μόνιμους υπαλλήλους επιτυχόντες της προκήρυξης 3Κ/2018 όρκισε ο Δήμαρχος Θηβαίων Γιώργος Αναστασίου.
Σημειώνεται ότι προ ημερών ορκίστηκαν οι
δύο πρώτοι υπάλληλοι της 3Κ ενώ αναμένεται να
αναλάβουν καθήκοντα ακόμα δεκατέσσερις.
Συγκεκριμένα, πρόκειται για τις ακόλουθες
ειδικότητες:
16 υπάλληλοι του κλάδου ΥΕ εργατών καθαριότητας- συνοδοί απορριμματοφόρων
4 υπάλληλοι του κλάδου ΔΕ οδηγών αυτοκινήτων απορριμματοφόρων
1 υπάλληλος του κλάδου ΔΕ ηλεκτρολόγων
1 υπάλληλος του κλάδου ΔΕ Χειριστής σαρώθρου
1 υπάλληλος του κλάδου ΔΕ Εποπτών Καθαριότητας
Ο Δήμαρχος Θηβαίων κ. Αναστασίου ευχήθηκε στους νέους υπαλλήλους καλή σταδιοδρομία και επιτυχία στα νέα τους καθήκοντα, η οποία
θα έρθει, όπως είπε χαρακτηριστικά, με καλή συνεργασία, ευσυνειδησία και εργατικότητα.
Παράλληλα, εξέφρασε την ικανοποίηση του
για την ενίσχυση νευραλγικών υπηρεσιών του
Δήμου με μόνιμο ανθρώπινο δυναμικό, που είναι απαραίτητο για την εύρυθμη λειτουργία τους
προς όφελος του πολίτη.
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Ανεπίκαιρη η συμφωνία για το χρέος
- μπορεί να μειωθεί το πλεόνασμα

Ο

υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας μιλά 24
ώρες πριν από τη ΔΕΘ για
την οικονομική πολιτική της κυβέρνησης. Για πρώτη φορά ο ΥΠΟΙΚ
επιβεβαιώνει ότι για την κυβέρνηση
υπάρχει θεμελιωμένο το δικαίωμα αιτήματος για μείωση του στόχου περί
πρωτογενών πλεονασμάτων.
Στην αποκλειστική του συνέντευξη στο Capital.gr o κ. Σταϊκούρας κάνει σαφές ότι η μεγάλη μείωση του
περιθωρίου πιστωτικού κινδύνου
της χώρας "καθιστά ανεπίκαιρη τη
μεθοδολογία προσδιορισμού του"
με βάση την οποία έγιναν τα σενάρια
ανάλυσης βιωσιμότητας του χρέους
και συμφωνήθηκε το πρωτογενές
πλεόνασμα στο 3,5% του ΑΕΠ. Εκτιμά ότι "χρειάζεται η επικαιροποίηση
της μεθοδολογίας" από την οποία
"προκύπτει και η δυνατότητα περιορισμού του στόχου των πρωτογενών
πλεονασμάτων με δομημένο, μόνιμο
και όχι συγκυριακό τρόπο".
Μάλιστα, ο ΥΠΟΙΚ, πέρα από τη
συνολική αλλαγή του στόχου των
πλεονασμάτων, αφήνει ανοικτό το
ενδεχόμενο και για άμεσες πρώτες
παρεμβάσεις μέσα από την προσμέτρηση των εσόδων από κέρδη ομολόγων ή από άλλες πηγές ακόμη και
φέτος, στο πλαίσιο της 4ης αξιολόγησης. Όπως αναφέρει σχετικά "φαίνεται ότι δημιουργείται ευρύτερα μία
θετική δυναμική προς την επιθυμητή
κατεύθυνση".
Στο δημοσιονομικό πεδίο ο
ΥΠΟΙΚ θεωρεί δεδομένο ότι δεν θα
υπάρξει δημοσιονομικό κενό για το
2019 αλλά και ότι δεν υπάρχει πρόσθετος δημοσιονομικός χώρος. Κάνει σαφές πως "οι παρεμβάσεις μας
στο φορολογικό πρέπει να είναι προσεκτικές, καλά μελετημένες, ορθολογικές και κοινωνικά δίκαιες".
Για το 2020 θεωρεί δεδομένες
μόνο τη μείωση των φορολογικών
συντελεστών για τις επιχειρήσεις από
το 28% στο 24% για τα εισοδήματα
του 2019 και τη μείωση στο φόρο
μερισμάτων από το 10% στο 5%. Διευκρινίζει πάντως ότι, αν υπάρξει η

βεβαιότητα για πρόσθετο δημοσιονομικό χώρο, τα επόμενα χρόνια θα
αποφασισθούν παρεμβάσεις με "συγκερασμό των στόχων της οικονομικής αποτελεσματικότητας και της
κοινωνικής δικαιοσύνης".
Επιπλέον, ο κ. Σταϊκούρας περιγράφει τα 2 κανάλια στήριξης των
τραπεζών έναντι των Stress Test του
2020: την υλοποίηση του μοντέλου
εγγύησης του Δημοσίου σε τιτλοποιημένα στοιχεία (APS), για το οποίο,
όπως αναφέρει, "είμαστε σε προχωρημένες διαβουλεύσεις με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή", αλλά και τη βελτίωση του οικονομικού περιβάλλοντος η
οποία εκτιμά ότι θα στηρίξει τα οικονομικά αποτελέσματα 2ου εξαμήνου
των τραπεζών.
Αναλύει τις παρεμβάσεις στο
πεδίο της αγοράς ακινήτων μέσω
της μείωσης των φορολογικών και
των διοικητικών βαρών, αλλά και με
μέτρα θεσμικής θωράκισης. Είναι
συγκρατημένα αισιόδοξος για την
πορεία του ΑΕΠ αναφέροντας ότι, αν
το διεθνές περιβάλλον δεν καταστεί
περισσότερο δυσμενές, τότε το 2ο
εξάμηνο η ανάπτυξη θα είναι ταχύτερη από ό,τι το πρώτο, ενώ πρόσθετη
επιτάχυνση αναμένει το 2020.
Ο ΥΠΟΙΚ δίνει επίσης προτεραιότητα στην πρόωρη αποπληρωμή
του ακριβού μέρους των δανείων
του ΔΝΤ, λέγοντας ότι το αίτημα θα
γίνει το ταχύτερο δυνατό. Θέτει και
το θέμα της συστηματικής υποεκτέλεσης του ΠΔΕ τα τελευταία χρόνια
και μίας αλλαγής στην κατανομή του,
ώστε να χρηματοδοτεί την αναπτυξιακή πολιτική της χώρας.
Κύριε Σταϊκούρα, ο πρωθυπουργός ολοκλήρωσε ένα τρίγωνο επαφών σε Παρίσι Βερολίνο και Χάγη.
Βγήκε κάτι από αυτά τα ταξίδια;
Τα διαδοχικά αυτά ταξίδια αποτελούν κρίσιμης σημασίας βήματα
του οδικού χάρτη που έχει σχεδιάσει
ο Πρωθυπουργός για να προωθήσει
τη στρατηγική της χώρας και της Κυβέρνησης.
Πρωτίστως όμως "έχτισαν" αξιο-

πιστία και εμπιστοσύνη.
Τα στοιχεία που ανακοίνωσε η
ΕΛΣΤΑΤ για το δεύτερο τρίμηνο
του 2019 πώς τα κρίνετε;
Σύμφωνα με αυτά διαπιστώνεται ότι ο ρυθμός μεγέθυνσης, για το
πρώτο εξάμηνο του 2019, υπήρξε
γενικά αναιμικός. Είναι μάλιστα σε
φθίνουσα πορεία σε σχέση με το
αντίστοιχο εξάμηνο του περασμένου
έτους και χαμηλότερος των στόχων
της προηγούμενης Κυβέρνησης.
Για τη σημερινή Κυβέρνηση, η
βελτίωση του ρυθμού οικονομικής
μεγέθυνσης αποτελεί στόχο πρώτης εθνικής προτεραιότητας. Για
τον λόγο αυτό, σε όλες τις πολιτικές
που έχει αρχίσει και εφαρμόζει, δίνει
έντονη αναπτυξιακή διάσταση.
Το Υπουργείο Οικονομικών συνεχώς υπενθυμίζει το χρέος όλων
των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης
αλλά και της ιδιωτικής οικονομίας να
εναρμονιστούν με την εθνική στρατηγική και να συμβάλλουν με τις δράσεις τους στην επίτευξη του εθνικού
στόχου.
Εάν αυτός επιτευχθεί, τότε όλοι οι
υπόλοιποι στόχοι καθίστανται ευκολότερα προσεγγίσιμοι.
Ο δικός σας στόχος ποιος είναι για
το 2019; Και ποιος για το 2020; Και
πως θα επιτύχετε αυτό τον στόχο,
με την Ευρωζώνη να δέχεται πιέσεις;
Η εκτίμησή μου είναι ότι οι προσπάθειες του Υπουργείου Οικονομικών, συνολικά της Κυβέρνησης και
όλων των Ελλήνων, θα αποδώσουν
καρπούς.
Πιο συγκεκριμένα, υπό την προϋπόθεση ότι το ευρωπαϊκό και διεθνές περιβάλλον δεν θα καταστεί
περισσότερο δυσμενές, η επίδοση
της ελληνικής οικονομίας, ως προς
τον ρυθμό μεγέθυνσης, κατά το δεύτερο εξάμηνο του τρέχοντος έτους
θα είναι υψηλότερη από αυτή του
πρώτου εξαμήνου και η επίδοση του
2020 υψηλότερη από αυτή του 2019.
Και αυτό παρά το γεγονός ότι το πρώ-
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το εξάμηνο του 2019 ήταν χειρότερο
από το πρώτο εξάμηνο του 2018.
Αν ο μη γένοιτο η Ευρωζώνη
δεχτεί υψηλές και μακροχρόνιες πιέσεις, τότε εδώ είμαστε να το συζητήσουμε, εντός και εκτός χώρας.
Εκτιμάτε ότι θα αλλάξει η θέση της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής όπως εκφράστηκε τον προηγούμενο Ιούνιο για δημοσιονομικό κενό στον
φετινό προϋπολογισμό; Θεωρείτε
πλέον δεδομένη την επίτευξη του
στόχου για 3,5% του ΑΕΠ πρωτογενές πλεόνασμα;
Εκτιμούμε ότι δεν θα υπάρξει
δημοσιονομικό κενό για το 2019. Η
βελτίωση του οικονομικού κλίματος
μετά την κυβερνητική αλλαγή, η αύξηση των δημοσίων εσόδων και η
πειθαρχημένη εκτέλεση του Προϋπολογισμού συνηγορούν υπέρ αυτής
της εκτίμησης.
Θεωρώ ότι στην ίδια εκτίμηση
συγκλίνουν πλέον και οι θεσμοί, εγχώριοι και διεθνείς. Ήδη αυτό ξεκίνησε και καταγράφεται και από την
Τράπεζα της Ελλάδος.
Το περιβάλλον της οικονομίας
έτσι όπως το αξιολογείτε εσείς
μετά από 2 περίπου μήνες στην
Κυβέρνηση, επιτρέπει για φέτος
και το 2020 ακόμα μεγαλύτερες
παρεμβάσεις στο φορολογικό
πεδίο από αυτές που έχετε ήδη
εφαρμόσει ή εξαγγείλει;
Οι παρεμβάσεις μας στο φορολογικό πρέπει να είναι προσεκτικές,
καλά μελετημένες, ορθολογικές και
κοινωνικά δίκαιες.
Έτσι, το 2019, μετά από την ευνοϊκή ρύθμιση που εφαρμόσαμε, με
τη μεσοσταθμική μείωση του ΕΝΦΙΑ
κατά 22%, δεν υπάρχει δημοσιονομικός χώρος για πρόσθετες παρεμβάσεις.
Με το νέο φορολογικό νομοσχέδιο που θα κατατεθεί προσεχώς, θα
υπάρξει μείωση των φορολογικών
συντελεστών για τις επιχειρήσεις από
το 28% στο 24% για τα εισοδήματα
του 2019 και μείωση στον φόρο μερισμάτων από το 10% στο 5%.
Επιπλέον ρυθμίσεις για το 2020
μόνο ο Πρωθυπουργός μπορεί να
ανακοινώσει.
Αν υπάρξει η βεβαιότητα για την
ύπαρξη πρόσθετου δημοσιονομικού χώρου τα επόμενα χρόνια
ποια επιπλέον δημοσιονομική
κίνηση θεωρείτε κρίσιμο να θεσπίσετε εμπροσθοβαρώς;
Ανάλογα με το μέγεθος του χώρου που θα προκύψει θα είναι και οι
πολιτικές παρεμβάσεις μας με συγκερασμό των στόχων της οικονομικής
αποτελεσματικότητας και της κοινωνικής δικαιοσύνης.
Στον αντίποδα, πως θα αντιμετωπίσετε τυχόν "πιέσεις” που μπορούν να προκύψουν στα έσοδα
από τις παρεμβάσεις που έχετε
ανακοινώσει στην φορολογία;
Ποιοι θα είναι οι "ευαίσθητοι” κωδικοί στο προσχέδιο Προϋπολογισμού του 2020;
Αρχικά, πιστεύουμε ότι οι χαμηλότεροι φορολογικοί συντελεστές θα
βελτιώσουν τη φορολογική συμμόρφωση και θα μειώσουν τα κίνητρα
για φοροδιαφυγή. Ήδη, με την επιστροφή του ΦΠΑ στην εστίαση, έστω
και σε κάποια είδη, στο επίπεδο του
2014, δεν προκύπτει δημοσιονομικό
κενό.
Σε κάθε περίπτωση, στην εργαλειοθήκη μας έχουμε μια σειρά πολιτικών που η άμεση ενεργοποίησή
τους θα αντιμετωπίσει τυχόν δημοσιονομικές πιέσεις.

Μεταξύ άλλων τoν καθορισμό
ρεαλιστικών οροφών για όλους τους
Φορείς Γενικής Κυβέρνησης, την επισκόπηση και αξιολόγηση δαπανών,
τη διεύρυνση των ηλεκτρονικών συναλλαγών, την υλοποίηση συμβάσεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, τη
βελτίωση και επιτάχυνση των συστημάτων και διαδικασιών φορολογικού
ελέγχου.
Πως σκεφτόσαστε να εκμεταλλευτείτε την πολύ ευνοϊκή διεθνή
συγκυρία για να πετύχετε την ταχύτερη βελτίωση στην εικόνα του
χρέους;
Ήδη, με την τελευταία επιτυχημένη έκδοση του 7-ετούς ομολόγου
σταθερού επιτοκίου, το μέσο κόστος
εξυπηρέτησης χρέους – σε ταμειακή
βάση – αναμένεται να παραμείνει
σε πολύ χαμηλά επίπεδα επί μακρό
χρονικό διάστημα, η μέση σταθμική
φυσική διάρκειά του διαμορφώνεται
περίπου στα 21 έτη, ενώ το ποσοστό
δανεισμού με κυμαινόμενο επιτόκιο
περιορίζεται περίπου στο 6%, καθιστώντας έτσι απολύτως προβλέψιμες
τις δαπάνες εξυπηρέτησης, σε ένα
περιβάλλον ιστορικά χαμηλών επιτοκίων, χωρίς να ελλοχεύει ο κίνδυνος
δυσάρεστων εκπλήξεων.
Τα παραπάνω θετικά στοιχεία
αποτυπώνονται και στις πρόσφατες
εκθέσεις των οίκων αξιολόγησης.
Οι κατευθυντήριες γραμμές της
Κυβέρνησης προς τον ΟΔΔΗΧ είναι
η αξιοποίηση των τρεχουσών ευνοϊκών αλλά και των εκάστοτε μελλοντικών συνθηκών της αγοράς, με στόχο
τη βελτίωση των προαναφερόμενων θετικών χαρακτηριστικών του
χαρτοφυλακίου χρέους, αυτές δε θα
αποτυπώνονται στο επικείμενο αλλά
και στα μελλοντικά δανειακά και διαχειριστικά του προγράμματα.
Ως ένα τέτοιο δείγμα θα είναι η
προσπάθεια πρόωρης αποπληρωμής του ακριβού μέρους των δανείων του ΔΝΤ.
Από τους πίνακες του ΟΔΔΗΧ
προκύπτει πως το μέσο επιτόκιο
δανεισμού έχει πέσει για τα επόμενα 17 τουλάχιστον χρόνια στο
1,4%. Αυτό αν το συσχετίσει κανείς με το ύψος της δέσμευσης για
το πρωτογενές πλεόνασμα οδηγεί

Οι κατευθυντήριες γραμμές της
Κυβέρνησης προς τον ΟΔΔΗΧ είναι η
αξιοποίηση των τρεχουσών ευνοϊκών
αλλά και των εκάστοτε μελλοντικών
συνθηκών της αγοράς, με στόχο τη
βελτίωση των προαναφερόμενων
θετικών χαρακτηριστικών του
χαρτοφυλακίου χρέους
σε ένα δημοσιονομικό περιθώριο
της τάξης του 0,5% του ΑΕΠ. Πως
σκέφτεστε να το εκμεταλλευτείτε
αυτό; Θα επισπεύσετε την εξόφληση χρέους ή θα το χρησιμοποιήσετε για τόνωση της οικονομίας
μέσω αλλαγής του δημοσιονομικού στόχου;
Οι αποδόσεις των ελληνικών
κρατικών χρεογράφων μειώθηκαν
σημαντικά τόσο εξαιτίας του διεθνούς περιβάλλοντος χαμηλών επιτοκίων, όσο κυρίως της συγκριτικά
μεγαλύτερης πτώσης του περιθωρίου πιστωτικού κινδύνου της χώρας,
κάτι που οφείλεται στη βελτίωση των
μακροοικονομικών της δεικτών και
στη θετική αποδοχή της επενδυτικής
κοινότητας αναφορικά με την πρόσφατη πολιτική αλλαγή και τις νέες
κυβερνητικές προτεραιότητες στην
άσκηση οικονομικής πολιτικής.
Θα πρέπει να τονισθεί ότι η μεγάλη πτώση του προαναφερόμενου
περιθωρίου καθιστά ανεπίκαιρη τη
μεθοδολογία προσδιορισμού του,
επί τη βάσει της οποίας προέκυψαν
οι υποθέσεις για το μελλοντικό κόστος νέου δανεισμού του Ελληνικού
Δημοσίου που χρησιμοποιήθηκαν
για τα σενάρια ανάλυσης βιωσιμότητας του δημοσίου χρέους.
Ως εκ τούτου χρειάζεται η επικαιροποίηση της μεθοδολογίας, με
αποτέλεσμα τη βελτίωση των δεισυνέχεια στη σελ. 26 
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επιθυμητή κατεύθυνση.
Προχωράμε, βήμα-βήμα, στην
επίτευξη των στόχων μας.

Δεν αρκεί μόνο η απορρόφηση
των Κοινοτικών πόρων, αλλά
και η κατανομή αυτών. Σκοπός
του Προγράμματος Δημοσίων
Επενδύσεων είναι να χρηματοδοτεί
την αναπτυξιακή πολιτική της χώρας
με δράσεις που συμβάλλουν στην
αύξηση του ιδιωτικού και δημόσιου
κεφαλαίου της οικονομίας, στηρίζουν
την αναπτυξιακή διαδικασία και
τον εκσυγχρονισμό της χώρας σε
μακροχρόνια βάση.
κτών βιωσιμότητας, από την οποία
προκύπτει και η δυνατότητα περιορισμού του στόχου των πρωτογενών
πλεονασμάτων με δομημένο, μόνιμο
και όχι συγκυριακό τρόπο.
Τα παραπάνω θα επιτευχθούν
σε συνεργασία με τους θεσμικούς
εταίρους μας, λαμβάνοντας υπόψη
το βελτιωμένο μακροοικονομικό
αφήγημα της χώρας, την πτωτική
τάση των ελληνικών επιτοκίων, τη
δέσμευση για επίτευξη περαιτέρω
μεταρρυθμίσεων φιλικών προς την
οικονομία, αλλά κυρίως τις υψηλές
προσδοκίες για έναν ενάρετο κύκλο
οικονομικής ανάπτυξης.
Εκτιμάτε ότι είναι εφικτή και αν
ναι πότε μία απόφαση αλλαγής
του ορισμού των πρωτογενών
πλεονασμάτων, για παράδειγμα
μέσω της προσμέτρησης σε αυτά
των εσόδων από κέρδη ομολόγων
ή από άλλες πηγές; Μπορεί μία
τέτοια απόφαση να ισχύσει και για
τους στόχους του 2019 στο πλαίσιο της 4ης αξιολόγησης;
Η Κυβέρνηση διαμορφώνει, μεθοδικά και τεκμηριωμένα, τις αναγκαίες και ικανές συνθήκες για τη δημιουργία αναγκαίου δημοσιονομικού
χώρου, το ταχύτερο δυνατόν.
Φαίνεται ότι δημιουργείται ευρύτερα μία θετική δυναμική προς την

Τι θα γίνει με το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων που κάθε
Κυβέρνηση το μετατρέπει σε
"αμορτισέρ" εκτέλεσης του Προϋπολογισμού; Και τούτο δεδομένου ότι η τελευταία εγκύκλιος
(13/8/2019) δείχνει στασιμότητα
των κονδυλίων στα 7 δισ. ευρώ
έως και το 2023.
Το σημαντικό πρόβλημα με το
Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων
δεν είναι μόνο το ύψος του, αλλά και
η συστηματική υποεκτέλεσή του τα
τελευταία χρόνια.
Κυβερνητικός στόχος είναι η αύξηση της απορροφητικότητας των
ευρωπαϊκών κονδυλίων και των ιδιωτικών πόρων ώστε να ενδυναμωθεί η
ανάπτυξη μέσω παραγωγικών επενδύσεων.
Όμως δεν αρκεί μόνο η απορρόφηση των πόρων, αλλά και η κατανομή αυτών. Σκοπός του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων είναι να
χρηματοδοτεί την αναπτυξιακή πολιτική της χώρας με δράσεις που συμβάλλουν στην αύξηση του ιδιωτικού
και δημόσιου κεφαλαίου της οικονομίας, στηρίζουν την αναπτυξιακή διαδικασία και τον εκσυγχρονισμό της
χώρας σε μακροχρόνια βάση.
Με δεδομένο ότι οι τράπεζες θα
πάνε στα stress test του 2020 με
τα αποτελέσματα του 2019, πώς
το Κράτος θα μπορούσε να υποβοηθήσει στην βελτίωση των αποτελεσμάτων (ειδικά με τα κόκκινα
δάνεια) στο τελευταίο τρίμηνο του
2019;
Όπως πολύ σωστά αναφέρετε, η
μεθοδολογία της Ευρωπαϊκής Αρχής
Τραπεζών (ΕΒΑ) για τα επερχόμενα
stress tests είναι στατικού ισολογισμού, οπότε τα αποτελέσματα και
τα οικονομικά μεγέθη των τραπεζών
για το 2019 θα είναι η αφετηρία της
άσκησης, συνεπώς κρίσιμος παράγοντας για το τελικό αποτέλεσμα.
Με αυτό το δεδομένο, εκτιμούμε
ότι η Κυβέρνηση μπορεί να βοηθήσει
τις τράπεζες εμμέσως στην εν λόγω
άσκηση μέσω δύο καναλιών.
Το δεύτερο σχετίζεται με την υλοποίηση του μοντέλου εγγύησης του
Δημοσίου σε τιτλοποιημένα στοιχεία
[Asset Protection Scheme (APS)], για
το οποίο είμαστε σε προχωρημένες
διαβουλεύσεις με την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή. Ταυτόχρονα, η βελτίωση
του οικονομικού περιβάλλοντος και
των συνθηκών αγοράς αναμένεται

να στηρίξουν τα οικονομικά αποτελέσματα του δευτέρου εξαμήνου
των πιστωτικών ιδρυμάτων, και ενδεχομένως το μακροοικονομικό σενάριο βάση του οποίου θα διεξαχθεί η
άσκηση.
Είναι σαφές ότι οι τάσεις στην
αγορά ακινήτων θα επηρεάσουν
καθοριστικά το θέμα των κόκκινων δανείων. Σκέφτεστε κάποιες
παρεμβάσεις στο εν λόγω πεδίο;
Η αύξηση στις τιμές των ακινήτων δρα υποστηρικτικά στην προσπάθεια των τραπεζών να μειώσουν
τα "κόκκινα" δάνεια, βελτιώνοντας
της εικόνα των ισολογισμών τους.
Ταυτόχρονα η πώληση χαρτοφυλακίων "κόκκινων" στεγαστικών
δανείων καθίσταται ευκολότερη και
με καλύτερους οικονομικά όρους.
Και από την πλευρά όμως των δανειοληπτών, η αναθέρμανση της αγοράς ακινήτων, τους δίνει το κίνητρο
να ρυθμίσουν τα ενυπόθηκα δάνειά
τους επίσης με καλύτερους όρους,
δεδομένης της υψηλότερης εμπορικής αξίας των ιδιοκτησιών τους.
Η Κυβέρνηση αναγνωρίζοντας
τη σημασία της αγοράς ακινήτων και
θέλοντας να δώσει ώθηση επεξεργάζεται συγκεκριμένες παρεμβάσεις.
Μείωση των φορολογικών βαρών, με στόχο αφενός την αύξηση του
πλούτου των νοικοκυριών, και αφετέρου την αναθέρμανση της αγοράς.
Μείωση των διοικητικών βαρών,
με στόχο την καταπολέμηση της σχετιζόμενης γραφειοκρατίας.
Κατάστρωση πολιτικών και λήψη
μέτρων θεσμικής θωράκισης της
αγοράς ακινήτων με στόχο την ωρίμανση και την αναβάθμισή της στα
μάτια της διεθνούς επενδυτικής κοινότητας.
Πότε εκτιμάτε ότι θα γίνει το αίτημα προς τον ESM για την προεξόφληση των δανείων του ΔΝΤ; Σε τι
αποσκοπείτε με αυτή την κίνηση;
Το κόστος εξυπηρέτησης των δανείων του ΔΝΤ είναι πλέον κατά πολύ
υψηλότερο από το επιτόκιο του αντίστοιχου νέου δανεισμού του Ελληνικού Δημοσίου.
Επιπλέον, τα εν λόγω δάνεια
εμπεριέχουν κινδύνους αγοράς,
όπως επιτοκιακό και συναλλαγματικό κίνδυνο, εξαιτίας του γεγονότος
ότι είναι σε κυμαινόμενο επιτόκιο και
σε αλλοδαπό νόμισμα (SDR).
Για τους λόγους αυτούς η πρόωρη εξόφληση του πλέον ακριβού
τμήματος αυτών των δανείων συντελεί στη μείωση του κόστους εξυπηρέτησης του δημοσίου χρέους, στη
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βελτίωση των δεικτών βιωσιμότητας
του, καθώς και στην μερική αντιστάθμιση των προαναφερόμενων
κινδύνων αγοράς, διασφαλίζοντας
έτσι την αναγκαία προβλεψιμότητα
για τις μελλοντικές δαπάνες.
Το Υπουργείο Οικονομικών εργάζεται συστηματικά και μεθοδικά
ώστε να εκπληρωθούν όλες οι απαραίτητες τεχνικές προϋποθέσεις για
την αποδοχή του σχετικού αιτήματος
πρόωρης εξόφλησης, το συντομότερο δυνατόν.
Ως νέα Κυβέρνηση έχετε ξεκαθαρίσει ότι θα εφαρμόσετε μία
εμπροσθοβαρή μεταρρυθμιστική
ατζέντα. Πως αυτή επηρεάζει τα
ανά 3μηνο ορόσημα της συμφωνίας του 2018 για την Ενισχυμένη
Εποπτεία;
Έχουμε δεσμευτεί να υλοποιήσουμε τις αναγκαίες και συμφωνηθείσες μεταρρυθμίσεις το συντομότερο
δυνατόν και αυτό πράττουμε.
Προχωρήσαμε στην πλήρη άρση
των περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων ενώ επιταχύνουμε το συμφωνηθέν πρόγραμμα αποκρατικοποιήσεων και προωθούμε εμβληματικές
επενδύσεις, όπως είναι το Ελληνικό.
Επιπλέον στις βασικές μας προτεραιότητες είναι η ολοκλήρωση
ενός νέου φορολογικού κώδικα, η
διεύρυνση της φορολογικής βάσης
με την επέκταση των ηλεκτρονικών
συναλλαγών και της ηλεκτρονικής
διακυβέρνησης, η αξιολόγηση δημοσίων δαπανών, η μείωση του ύψους
των "κόκκινων δανείων", η εκτέλεση
του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, η αποπληρωμή οφειλών του
Δημοσίου προς τον ιδιωτικό τομέα
και η επένδυση στις ενδογενείς πηγές
ανάπτυξης, όπως είναι η εκπαίδευση,
η έρευνα και η καινοτομία.
Η υλοποίηση αυτών των μεταρρυθμίσεων, πολλές από τις οποίες
συνιστούν εκκρεμότητες της προηγούμενης Κυβέρνησης από την 3η
Αξιολόγηση της Ενισχυμένης Εποπτείας, θα βελτιώσει σημαντικά την
αξιοπιστία της χώρας.
Αναφερθήκατε στην επένδυση
του Ελληνικού. Προχωράει;
Από την πρώτη στιγμή, Πρωθυπουργός και Κυβέρνηση εξέφρασαν
τη βούληση να προχωρήσει κατά
προτεραιότητα η συγκεκριμένη
επένδυση.
Συνεπείς με αυτό, τα εμπλεκόμενα Υπουργεία προχωρούν την όλη
διαδικασία.
Όσον αφορά στο Υπουργείο Οικονομικών, συγκρότησε, με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, το
Κεντρικό Συμβούλιο Διοίκησης για
την Αξιοποίηση της Δημόσιας Περιουσίας, το οποίο ξεκίνησε τις εργασίες του, προχωρά στην ενδυνάμωση

του αυτοτελούς Γραφείου Ελληνικού
ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί
αποτελεσματικότερα στο σημαντικό ρόλο του για την υλοποίηση της
επένδυσης και δρομολογεί, σε συνεργασία με τα συναρμόδια Υπουργεία, τις κανονιστικές πράξεις για το
διαγωνισμό για το καζίνο.
Συνεπώς, στο πλαίσιο της κυβερνητικής πολιτικής, το Υπουργείο
Οικονομικών με ταχύτητα αλλά και
προσοχή συμμετέχει ενεργά στην
υλοποίηση αυτής της σημαντικής
επένδυσης.
Και σε ό,τι αφορά την αποκρατικοποίηση του Αεροδρομίου Αθηνών και των ΕΛΠΕ;
Η διεθνής διαγωνιστική διαδικασία για την πώληση ποσοστού 30%
που διατηρεί το Ελληνικό Δημόσιο
στο Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών προχωράει άμεσα στα επόμενα στάδια
της.
Αναφορικά με το ποσοστό που
διατηρεί το Ελληνικό Δημόσιο στα
ΕΛΠΕ, η Κυβέρνηση εξετάζει εναλλακτικά σενάρια αξιοποίησής του
και προωθεί τις κατάλληλες ενέργειες
που θα συμβάλλουν στον εκσυγχρονισμό και την επίτευξη των επενδυτικών στόχων του Ομίλου.
Συνολικά, υπάρχει σημαντική
πρόοδος και στις δύο αυτές εκκρεμότητες που άφησε, μεταξύ άλλων, η
προηγούμενη Κυβέρνηση.

Στις βασικές μας προτεραιότητες είναι η ολοκλήρωση ενός
νέου φορολογικού κώδικα, η διεύρυνση της φορολογικής
βάσης με την επέκταση των ηλεκτρονικών συναλλαγών
και της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, η αξιολόγηση
δημοσίων δαπανών, η μείωση του ύψους των "κόκκινων
δανείων", η εκτέλεση του Προγράμματος Δημοσίων
Επενδύσεων, η αποπληρωμή οφειλών του Δημοσίου
προς τον ιδιωτικό τομέα και η επένδυση στις ενδογενείς
πηγές ανάπτυξης, όπως είναι η εκπαίδευση, η έρευνα και η
καινοτομία.
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● μικρές αγγελίες

Auto/Moto

A, Βιομησκευασίας,
ις εγκαταποθηκάριο

πωλητή σεων μπαλλακτικών

κόλλησης
Χαλκίδας,
σιά Χαλκί-

νται άμεσα
- σερβιτόη Χαλκίδα,
ό ημερομίάψογη συ-

ΟΠΟΙΕΙΤΑΙ
ΑΝΑΖΗΤΑ
ΓΗΣΗΣ ΄Γ
ΠΡΟΣΟΤΡΑΤΙΩΤΙΜΑ ΟΔΗw.carrerjet.

για 8ωρη
γραφείου,
το Αλιβέρι.

λος CLUB
χειακή του
την Λιχάινή σαιζόν
ΕΚΠΑΙdfind.gr

mo Hotels
ν τουριστιwoman για
μα Bomo
ου διαθέτει
w.jobfind.gr

κολούθηση παραγγελιών, προγραμματισμός παραδόσεων, εκτέλεση
και παρακολούθηση παραγγελιών
Α'ΠΩΛΕΙΤΑΙ
υλών. Άριστο περιβάλλον εργασίΠΩΛΕΙΤΑΙ
ΕΡΓΑΣΙΑ
με προοπτικές
εξέλιξης.
ΣΤΗΝ
ΛΙΒΑΔΕΙΑ
MercedesIsuzu D-Max ΑUTO GRAVITY PLUS ‘19 ας
ΖΗΤΕΙΤΑΙ
Benz 450βιογραφικών:
450 SEL W
116
- Τιμή: 28.500€
Αποστολή
contact@
1.Ζητείται
για σεζόν
, Α σερβιτόρος
'76 - €10.000
(Συζητήσιμη)
ΚΑΤΗΚατηγορία:
Αυτοκίνητο
- Αγροτικό/ modplus.gr
τηλ:
2262071000
καιPickup
λάντζα για εστιατόριο στο νησί
ΓΟΡΙΑ Σεντάν/4-θυρο, ΧΡΩΜΑ ΓΑΛΑΖΙΟ ΚΑΥΣΙΜΟ ΒΕΝΖΙΝΗ www.
2 / 2019
Καινούριο,
τηςΧρονολογία:
Πάρου Άμεση
πρόσληψη
με Χιλιόκα- ΖΗΤΕΙΤΑΙ
ix.gr/classifieds/CR68170/
ΣΤΕΛΕ10 χλμ, Καύσιμο:
Πετρέλαιο,
Κυ- 6.ΘΗΒΑ-ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΟ
λέςμετρα:
αποδοχές,
παρέχεται
διαμονή
βικά:
1.900
cc,
Ίπποι:
164
bhp,
Σασμάν:
ΧΟΣ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ(ΘΔ)
και διατροφή
ΠΩΛΕΙΤΑΙ
Αυτόματο, Χρώμα: Κόκκινο σκούρο (Με- ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ
ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΘΗΒΑΣ
στείλτε
το βιογραφικό σας στο
ταλλικό), Χρώμα εσωτερικού: Μαύρο
Nissan Primera
'98 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΣΤΕΡΕΑ
ΕΛΛΑΔΑ/ΘΗΒΑ
annatzti@gmail.com
Επένδυση σαλονιού: Ύφασμα, ΑερόσαΣεντάν/4-θυρο, ΧΡΩΜΑ
ΑΣΗΜΙ
Πλήρης
Απασχόληση
κοι:
6,
Πόρτες:
4,
Καθίσματα:
5
ΖΗΤΕΙΤΑΙ
ΚΑΥΣΙΜΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ www.ix.gr/
τηλ:2102899999
Ιδιαιτερότητες:
ABS, Android
Auto,
2.ΕΤΑΙΡΙΑ
ΣΤΟ ΥΠΑΤΟ
ΒΟΙΩΤΙΑΣ
classifieds/CR50401/
Bluetooth
ΖΗΤΕΙΤΑΙ
ΖΗΤΑ
ΑΝΔΡΑ
ΥΠΑΛΛΗΛΟ
ΠΑΠεριγραφή: *ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟ - ΕΤΟΙΜΟ- ΠΩΛΕΙΤΑΙ
- τυλιχτής
ή βοηθός
ΡΑΓΩΓΗΣ
. ΤΗΛ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 7.ΨΗΣΤΗΣ
ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ
ΒΑΓΙΑ –ΘΗΒΑΣ
ΠΑΡΑΔΟΤΟ
ψήστη
- τυλιχτή,
καθώς(Συζητήσικαι άτομα
2262071710
Opel Corsa
'11 - €4.500
*ΜΕ ΕΞΤΡΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ:
για
εργασίες, κουζίνα,
μη)βοηθητικές
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Van/Minibus/Πολυ*ROLL
BAR
ΔΙΠΛΟ
ΜΑΥΡΟ
ΜΕ
ΕΠΙΖΗΤΕΙΤΑΙ
μορφικό,με1300
cc, ΧΡΩΜΑ
ΠΕΔΗ ΣΧΑΡΑ
λάντζα
εμπειρία
στοΑΣΠΡΟ,
τύλιγμα,
3.ΑΒ
Βασιλόπουλο
ΚΑΥΣΙΜΟ από
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ,
3ψησταριά
ΚΑΘΙ*ΣΥΡΟΜΕΝΟ ΚΑΠΑΚΙ - ΡΟΛΟ ΚΑΡΟ- ζητούνται
ταβέρνα
Συντονιστής
για τις Κεντρικές ΑποΣΜΑΤΑ, ΔΥΟ ΠΟΡΤΕΣ. www.ix.gr/
ΤΣΑΣ
στα Νέα Στύρα Ευβοίας, στο λιμάνι,
θήκες
της εταιρίας
στα Οινόφυτα
classifieds/CR75756/
*ΑΝΤΙΗΛΙΑΚΕΣ
ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ
ΣΕΤ
ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ
ΛΑΜΙΑΣ ΑποMazda απαραίτητα με χαρτιά, 12.00-24.00,
Συντονιστής
για τιςΤΗΣ
Κεντρικές
ΠΩΛΕΙΤΑΙ
2 ‘08της
- €6.000
(Συζητήσιμη).
ΚΑΤΗΓΟ- 6982/224661
θήκες
εταιρίας
στα Οινόφυτα
Μικρό/Κόμπακτ, 1398cc, ΧΡΩΜΑ
ΑBΡΙΑ
Vasilopoulos
AE
ΑΣΗΜΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ, ΚΑΥΣΙΜΟ ΠΕΟινόφυτα
ΤΡΕΛΑΙΟ, 5 ΠΟΡΤΕΣ, 5 ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ
Πλήρης
Απασχόληση τηλ:
Επικοινωνία:
Group
2262075609
Karellis
22310
23563
www.ix.gr/classifieds/CR77122/
ΖΗΤΕΙΤΑΙ
4.ΑΝΑΖΗΤΟΥΜΕ
ΣΕΡΒΙΤΟΡΟ
ΓΙΑ ΜΟΝΙΜΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
ΣΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ-ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ
τηλ:6942060060
5.ΕΤΑΙΡΕΙΑ σχεδιασμού και παραγωγής επίπλων και ειδικών κατασκευών στην περιοχή του Ελαιώνα
Θηβών, ζητάει βοηθό μηχανικού
παραγωγής.
Προσόντα:
• Καλή
γνώση Η/Υ(Office)
ΠΩΛΕΙΤΑΙ
Daihatsu
Terios '97
1296CC
ME XΕΙΡΟ• Γνώση
Autocad
2D
θα εκτιμηθεί
ΚΙΝΗΤΟ
ΚΥΒΩΤΙΟ,
4Χ4, ΧΡΩΜΑ
ΜΩΒ
• Πολύ
καλές
οργανωτικές
δεξιότηΒΙΟΛΕΤΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ,5 ΠΟΡΤΕΣ,
τες
5 ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ www.ix.gr/classifieds/
• Καλή
γνώση Αγγλικής Γλώσσας
CR77647/
Αρμοδιότητες: Οργάνωση και παρα-

ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥΣΧΗΜΑΤΑΡΙ-

ΖΗΤΕΙΤΑΙ
ΟΥ Seat Ibiza Sport '09 - €6.500 (Συζητήσιμη)
1400cc,
ΧΡΩΜΑ
ΓΑΛΑΖΙΟ
8.Από
κέντρο
ειδικής
αγωγής
στην
ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ,
ΚΑΥΣΙΜΟ
ΒΕΝΖΙΝΗ,
Αταλάντη
ζητείται
Ψυχολόγος
για ερ3 ΠΟΡΤΕΣ,
5 ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ μπορούν
γασία.Οι
ενδιαφερόμενοι
www.ix.gr/classifieds/CR73492/
να στέλνουν τα βιογραφικά τους
ΠΩΛΕΙΤΑΙ
στο
e-mail: kentroeidagogislamia@
ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΟΡΧΟΜΕyahoo.com
ΝΟΥ Audi A3 A3 '98 - €2.200 (ΣυΟιζητήσιμη)
ενδιαφερόμενοι
για περισσότεKουπέ/σπορ/hatchback
,
ρες
πληροφορίες
μπορούν
να καΧΡΩΜΑ ΧΡΥΣΑΦΙ, ΚΑΥΣΙΜΟ ΒΕΝλούν
στο
ΖΙΝΗ,
3 τηλέφωνο
ΠΟΡΤΕΣ, 56946163332.
ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ
www.ix.gr/classifieds/CR71271/
Ώρες
επικοινωνίας από τις 11.00 το
πρωί
μέχρι τις 2.00 το μεσημέρι.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ

Πωλείται Mercedes - Benz E 200
ΖΗΤΕΙΤΑΙ
Avangarde '06 - Τιμή: 17.000€
9.ΖΗΤΕΊΤΑΙ κυρία κατά προτίμηση
• Κατηγορία: Αυτοκίνητο - Λιμουζίνα/
Ελληνίδα
Sedan άνω των 45 ετών με προϋπηρεσία
για 2006
εσωτερική σε ηλικιω• Χρονολογία:
• Χιλιόμετρα:
χλμπροβλήματα
μένο
κύριο με183.000
κινητικά
• Κυβικά:
1.800Ευβοίας.
cc
στη
Χαλκίδα
Όχι καπνί• Ίπποι: 1720 bhp
στρια
με απαραίτητες συστάσεις και
• Χρώμα: Σκούρο μπλε (Μεταλλικό)
λευκό
ποινικό
μητρώο.
Παρέχεται
• Επένδυση
σαλονιού:
Δέρμα
οικογενειακό
περιβάλλον- Θάνος
και πολύ
Επικοινωνία: 6932321945

Ότιθες
θες να
Ότι
ναβρεις,
βρεις,
ότι θες να δώσεις,
ότι θες
δώσεις,
για...
για…

είται στον
ότερα στις
ση μερικής
έτρια (Εύς: Απρίλιος
find.gr

πωλήσεις ακινήτων,
ενοικιάσεις ακινήτων,
πωλήσεις
ακινήτων,
εργασία,
ενοικιάσεις
ακινήτων,
αυτοκίνητα,
εργασία,
μοτοσικλέτες,
αυτοκίνητα,
ποδήλατα,
μοτοσικλέτες,
κινητά
τηλέφωνα,
ποδήλατα,
κινητά
τηλέφωνα,
υπολογιστές,
υπολογιστές,
έπιπλα,
έπιπλα,
ανταλλακτικά,
ανταλλακτικά,
κατοικίδια,
κατοικίδια,
μηχανήματα
μηχανήματα

δυναμικής
ail (αλυσίονδρεμποη, αναζητά
μπορίου t.gr

ε έδρα τη
ΕΜΠΟΡΙοχή Πούρer.gr

μπες
στη
μηχανήαναζήτησης
αναζήτησης
μπες
στημοναδική
μοναδική μηχανή
για όλη τη
για
τηΣτερεά
Στερεά

καλή αμοιβή. Τηλ. 6932307072
ΖΗΤΕΙΤΑΙ
10.ΨΗΣΤΗΣ - τυλιχτής ή βοηθός
ψήστη - τυλιχτή, καθώς και άτομα
για βοηθητικές εργασίες, κουζίνα,
λάντζα με εμπειρία στο τύλιγμα,
ζητούνται από ταβέρνα - ψησταριά
στα Νέα Στύρα Ευβοίας, στο λιμάνι,
απαραίτητα με χαρτιά, 12.00-24.00,
6982/224661
ΖΗΤΕΙΤΑΙ
11.ΖΗΤΕΊΤΑΙ τεχνίτης μετάλλου με
γνώσεις σε μηχανή TIG για εργασία
σε καλλιτεχνικό χυτήριο στην Βιονηχανική Ζωνη Ριτσώνας.
Μόνιμη θέση εργασίας, πλήρης
απασχόληση.
Αμοιβή 1.200€, 11:00-14:00 τηλ
2262071090
ΖΗΤΕΙΤΑΙ
12.ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπάλληλος υποδοχής
για την νυχτερινή βάρδια, σε ξενοδοχείο στην Αμάρυνθο Ερέτριας για
την καλοκαιρινή περίοδο. βιογραφικό με φωτογραφία στο email ,
email: villa.com.gr@gmail.com
Μάθετε περισσότερα: https://www.
xeniaresorts.com/porto-evia
ΖΗΤΕΙΤΑΙ
13.ΖΗΤΕΊΤΑΙ οικιακή βοηθός Φιλιππινέζα. Περιοχή Χαλκίδας. Εργασία ως εσωτερική. Ι’m looking
for a Philippine in house assistant.
1 hour far from Athens, Chalkida
area, συζητήσιμη, , 09:00-20:00
τηλ:695662222
ΖΗΤΕΙΤΑΙ
14.ΑΤΟΜΑ για χοιροστάσιο στη
Φθιώτιδα - Λιβανάτες ζητούνται για
πλήρη εργασία, να γνωρίζουν Ελληνικά, παρέχεται πλήρης ασφάλιση, 22330/32208
ΖΗΤΕΙΤΑΙ
15.ΕΤΑΙΡΕΙΑ παροχής υπηρεσιών
καθαρισμού ζητεί κυρίες με δικό
τους μεταφορικό μέσο, για περιοχή Θήβας, Δευτέρα έως Κυριακή, 06.00 - 14.00 ή 14.00 - 22.00
τηλ:2102841151
ΖΗΤΕΙΤΑΙ
16.ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ κλαρκ ζητείται από
εργοστάσιο στα Οινόφυτα, πρωινό
ωράριο Δευτέρα - Παρασκευή, άμεση πρόσληψη
τηλ:6994287805
ΖΗΤΕΙΤΑΙ
17.ΓΙΑ την εκμάθηση και την καθημερινή φροντίδα παιδιών στα Τρίκαλα και στην Λιχάδα Εύβοιας, αναζητούμε: κοινωνικά επαγγέλματα με
γνώσεις γερμανικής γλώσσας.
Παρέχονται διαμονή και γεύματα.
14 καθαρές αμοιβές 800 ευρώ
Αποστολή βιογραφικού με φωτογραφία στο: achillefshp@web.de
Χριστίνα-Ψάλλας Αχιλλέας,
Ειδικός Παιδαγωγός, αμοιβή 800€,
ΖΗΤΕΊΤΑΙ τεχνίτης και βοηθός
ηλεκτρολόγος - υδραυλικός
τηλ & fax: 2221040196
κινητό: 6948117331
mail: salis_k@yahoo.gr

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΑΓΓΕΛΙΩΝ
Αγγελίας Όνομα

ωμάτιο
ωμάτια
ωμάτια
έτα
ατοικία
Χώρων

Πώληση
1 υπ/δωμάτιο
Διεύθυνση
2 υπ/δωμάτια
3 υπ/δωμάτια
Μεζονέτα
Μονοκατοικία
Πόλη
Οικόπεδο
Αγροτεμάχειο
Πωλήσεις
Επαγ. Χώρων
Στοιχεία
επικοινωνίας
Πωλήσεις Αυτοκινήτων
Πωλήσεις Μηχανών
Επαγγελματικά Οχήματα
Υπογραφή
Εξοπλισμός Σπιτιού

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

Περιγραφή Αγγελίας

Επίθετο

Τ.Κ.

• Μια εβδομάδα απλή 5€ έως 4 εβδομάδες 15€
• Μια εβδομάδα με χρώμα ή με φωτογραφία 10€ έως 4 εβδομάδες 30€
• Μια εβδομάδα σε πλαίσιο με έντονα γράμματα 10€ έως 4 εβδομάδες 40€
• Δίστηλη ύψους 5 εκατ., απλή 15€/εβδομάδα με έντονα γράμματα, πλαίσιο ή με φωτογραφία 20€/εβδομάδα

συζητήσιμη , email: Achillefshp@
web.de τηλ:6971778334

ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
1.Μονοκατοικία, 100 τ.μ., στην
περιοχή Ν. Φθιώτιδας > Καμένα
Βούρλα
ΚΑΜΕΝΑ ΒΟΥΡΛΑ μονοκατοικία
100 τ.μ., υπερυψωμένη ισόγεια, 2
υ/δ, μπάνιο, μεγάλο σαλόνι - κουζίνα, βεράντες περιμετρικά, ανακαινισμένη, πολυτελούς κατασκευής,
θερμοσυσσωρευτές, κλιματιστικά,
ενοικιάζεται για μόνιμη κατοικία, τιμή
300€, συζητήσιμη, 6986/608025
Κατάσταση: Άλλη κατάστασηΥπνοδωμάτια: 2Μπάνια/ WC:1 Εμβαδόν: 100
Τηλ. επικοινωνίας: 2104321447
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
2.ΑΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ πλησίον Γαλαξία, διαμέρισμα 55 τ.μ.,
1ου, κλιματισμός, πόρτα ασφαλείας, ανοικτό πάρκιν, τέντα, μεγάλο
μπαλκόνι, δεκαετίας ενοικιάζεται,
κατάλληλο για καθηγητή, δυνατότητα και επιπλωμένου
επικοινωνία 693091039
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
3.Διαμέρισμα, στην περιοχή Ν.
Φθιώτιδας > Λαμία
STUDIOS για φοιτητές, διαθέτουν
κουζίνα, ψυγείο, έπιπλα και κλιματιστικό. Περιοχή ΤΕΙ Λαμίας,
κος Θανάσης ηλ:6978/535410
-6932863434
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
4.Διαμέρισμα, 30 τ.μ., στην περιοχή
Ν. Φθιώτιδας > Στυλίδα
ΣΤΥΛΙΔΑ Καραβόμυλος, 3 διαμερίσματα 30 τ.μ., 50 τ.μ. και 60 τ.μ.
έκαστο, επιπλωμένα ή μη, άριστη
κατάσταση, κλιματισμός, ηλιακός,
πάρκιν, καλοριφέρ, bbq, πλησίον παραλίας για μπάνιο - κυνηγότοπων, 1
ώρα απόσταση από Καρπενήσι, Μετέωρα, Πήλιο, Δελφούς, χώρος για
κατοικίδια - κήπος, ενοικιάζονται σε
τιμή συμφέρουσα ανάλογα τα άτομα
και το χρόνο διαμονής 6977/823390
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
5.Διαμέρισμα, 80 τ.μ., στην ΛΑΜΙΑ
Γήπεδο, νεόδμητο οροφοδιαμέρισμα 80 τ.μ., υπερυψωμένο ισόγειο,
γωνιακό, διαμπερές, προσόψεως, 2
υ/δ, κατασκευή '01, μπάνιο, νεοκλασικό, αυτόνομη θέρμανση, πόρτα
ασφαλείας, τέντες, θέα βουνό, χωρίς
κοινόχρηστα, Ενοικιάζεται, Λαμία,
περιοχή γηπέδου, τριάρι ισόγειο σε
πάρα πολύ κατάσταση με πλακάκια,
λευκά αλουμινία, διπλά τζάμια, τέντες πολύ μεγάλη κουζίνα και πολύ
άνετο σαλόνι. Αυτονομία και χωρίς
κοινόχρηστα. Πολύ ήσυχη περιοχή
κοντά στο κέντρο επίσης στο σουπερ μάρκετ Βασιλόπουλος και μασούτης. 5 λεπτά απο το 1 δημοτικό
σχολείο και 10 λεπτά με τα πόδια
απο το 1ο και 4ο γυμνάσιο και λύ-

Τύπος Αγγελίας
Ενοικίαση

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
6.Μονοκατοικία, 156 τ.μ., στην περιοχή Ν. Φθιώτιδας > Μαλεσίνα
ΜΑΛΕΣΙΝΑ μονοκατοικία 156 τ.μ.,
2ου, γωνιακή, διαμπερής, 3 υ/δ,
κατασκευή '10, 2 μπάνια, wc, αυτόνομη θέρμανση, τζάκι, πάρκιν, αποθήκη, καλή κατάσταση, Θεολόγος
Σε αυτό το μικρό παραδεισο, διατίθεται μονοκατοικία πλήρως επιπλωμένη, με τζάκι και απίστευτη θέα έτοιμη
να σας φιλοξενήσει για καλοκαιρινές
αλλά και χειμερινές διακοπές.
Το σπίτι μπορεί να φιλοξενήσει
μια οικογένεια ή μια παρέα πέντε
ατόμων καθώς αποτελείται από 3
υπνοδωμάτια, ενιαίο χώρο κουζίνα
σαλόνι, λουτρό και wc.
Η επικοινωνήσετε μαζί μας στα τηλέφωνα: 22310 43924 • 6945 54 17
19 -- Βεράντα, Εσωτερική σκάλα,
Θέα, Πορτα ασφαλείας, Προσανατολισμός Ανατολικοδυτικός
τιμή 500€ Οικονόμου, 6945541719
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
7.Διαμέρισμα, 50 τ.μ., στην περιοχή
Ν. Βοιωτίας > Σχηματάρι
ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ ΔΗΛΕΣΙ, νεόδμητο διαμέρισμα 50 τ.μ., 1ου, προσόψεως,
1 υ/δ, κατασκευή '07, μπάνιο, αυτόνομη θέρμανση, απεριόριστη θέα,
χωρίς κοινόχρηστα, τιμή 240€
Κατάσταση: Νεόδμητο Έτος Κατασκευής: 2007 Υπνοδωμάτια: 1
Μπάνια/ WC: 1
Εμβαδόν: 50
Αυτόνομη θέρμανση: Ναι
Τηλ 6931113640
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
8.Διαμέρισμα, 52 τ.μ., στην Λιβαδειά
ΛΙΒΑΔΕΙΑ οδος Παρνασσου οπισθεν 7ου Δημοτικου Σχολείου, νεόδμητο διαμέρισμα 52 τ.μ., 1ου,
προσόψεως, 1 υ/δ, κατασκευή '18,
μπάνιο, επιπλωμένο, αυτόνομη θέρμανση, κλιματισμός, πόρτα ασφαλείας, ελεύθερο, ενεργ. κλ. Α+, Ενοικιάζεται διαμέρισμα 1 ου ορόφου οδος
Παρνασσου οπισθεν 7 ου Δημοτικού Σχολείου, επιπλωμένο(Ψυγείο
πλυντηριο κουζινα, κρεββάτι). Διαθέσιμο από 15 - 06 -2019 , Τιμή 360
Ευρώ Συζητήσιμη, διαθέσιμο από
15/06/2019, τιμή 360€, συζητήσιμη
Τηλ 6972312111
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
9.Μονοκατοικία, 110 τ.μ.ΘΗΒΑ αδιεξοδο Μουστακα, μονοκατοικία 110
τ.μ., ισογείου - 1ου, 2 υ/δ, μπάνιο,
σε οικόπεδο 240 τ.μ., αυτόνομη
θέρμανση, κλιματισμός, ηλιακός,
αποθήκη 15 τ.μ., κήπος 100 τ.μ.,
χωρίς κοινόχρηστα, ελεύθερη, καλή
κατάσταση, ανακαίνιση '13, Ιδανικο
για τριμελη οικογενεια. Πολυ ησυχη
γειτονια χωρις ρυπους(αδιεξοδο).
5 λεπτα απο το κεντρο της Θηβας
με τα ποδια,πολυ κοντα σε σουπερμαρκετ και φαρμακειο. Εχει ενταχθει στο προγραμμα εξοικονομώ

Περιγραφή Αγγελίας

Πώληση

1 υπ/δωμάτιο

1 υπ/δωμάτιο

2 υπ/δωμάτια

2 υπ/δωμάτια

3 υπ/δωμάτια

3 υπ/δωμάτια

Μεζονέτα

Μεζονέτα

Μονοκατοικία

Μονοκατοικία

Επαγγ. Χώρων

κειο., τιμή 220€)., 2231022770 και
69896808776 09:00-23:00

Οικόπεδο
Αγροτεμάχιο
Πωλήσεις Επαγγ. Χώρων
Πωλήσεις Αυτοκινήτων
Πωλήσεις Μηχανών
Επαγγελματικά Οχήματα
Εξοπλισμός Σπιτιού
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μικρές αγγελίες ●
ενεργια(διαθετει
θερμοπροσοψη
και εχουν εγκατασταθεί αλουμινια).
Στην ταρατσα εχει εγκατεστημενα
φωτοβολταικα. Επισκεψιμο απο 1
/5 /19 λογο ανακαινησης ., διαθέσιμη από 01/05/19, τιμή 350€, συζητήσιμη, , 09:00-19:00
Τηλ 6977984811
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
10.Οικία, 110 τ.μ., στόν Ορχομενό
ισογείου - 1ου, 2 υ/δ, μπάνιο, σε οικόπεδο 380 τ.μ., αυτόνομη θέρμανση, τζάκι, απεριόριστη θέα, κλειστό
πάρκιν, αποθήκη, ελεύθερη, καλή
κατάσταση, Άνετο, μεγάλη αποθήκη,
με γκαράζ, τιμή 200€, 09:00-21:00
επικοινωνία 6977200784
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
10.Μονοκατοικία, 112 τ.μ., στην περιοχή Ν. Βοιωτίας > Δαυλεία
ΔΑΥΛΕΙΑ μονοκατοικία 112 τ.μ.,
1ου, διαμπερής, 2 υ/δ, κατασκευή
'80, μπάνιο, σε οικόπεδο 350 τ.μ.,
αυτόνομη θέρμανση, τζάκι, απεριόριστη θέα βουνό, αποθήκη, κήπος
150 τ.μ., άριστη κατάσταση, ανακαίνιση '18, ενοικιάζεται και επιπλωμένο, και με το μήνα, τιμή 170€
Τηλ 6947921921

που βρίσκεται επί των οδών Δελφών
& Ησαϊα στην Αράχωβα, επιφανείας
110 τ.μ. ( Τιμή εκκίνησης 120.000€ ).
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν κλειστές προσφορές, είτε
αυτοπροσώπως στο γραφείο του
συνεταιρισμού τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, είτε ταχυδρομικώς με
συστημένη επιστολή στη διεύθυνση
των γραφείων του Συνεταιρισμού
μέχρι 31 Ιουλίου 2019.

Πωλούνται
- Χαρίζονται Ζώα
ΧΑΡΙΖΕΤΑΙ
1.Χαρίζονται κουταβάκια 2 μήνων
(θηλυκά),
αποπαρασιτωμένα,και
υγιέστατα σε υπέθυνους
Ράτσα: Λαμπραντόρ - Labrador
Ηλικία: 2,5 μηνών
Ημίαιμο
Περιοχή: Μώλος Άγιος Κωνσταντίνος, Στερεά Ελλάδα τηλ:
6971828880

ΠΩΛΕΙΤΑΙ
2.Πωλείται Μαλτεζ καθαρόαιμο αρσενικό 9 μηνών πολύ καλός χαραΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Τετάρτη 27 Μαρτίου
2019
κτήρας
εμβολιασμένο.
11.Διαμέρισμα, 50 τ.μ., στην
περιοSTEREANEWS.GR
Παραλία Διστόμου τηλ: 6908719363
χή Ν. Βοιωτίας > Λιβαδειά
ΛΙΒΑΔΕΙΑ Φίλωνος 30, διαμέρισμα ΠΩΛΕΙΤΑΙ
50 τ.μ., 4ου, επιπλωμένο, δυάρι, 3.Πωλείται 1.000€ Αρσενικό κουτάκήπος, με σκεπή, σε πολύ καλή κα- βι ρατσας "μικρό ιταλικό λαγωνικό".
τάσταση, τιμή 170€, 6986/593408, Εμβολιασμένο, με chip, με διαβατήριο υγείας, με γενεαλογικό χάρτη
κος Δημακόπουλος Νίκος
Κυνολογικού22213
ομίλου
Ελλάδος. ΓενΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
50100
επικοινωνία 2261029425
νημένο 21.12.2018.
Δεν είναι εισαΙΚΑ (Αγ. Βαρβάρα)
2221066101-2
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
τηλ:6972126299
ΙΚΑ (Τσιριγώτη) γωγής. Κα Μαρίνα
22210 78427
12.Ενοικίαση, Διαμέρισμα ΙΚΑ
48(Ραντεβού)
τ.μ.,
14900 & 14884
Κάστρο, Χαλκίδα, € 220 ΙΚΑ (Ραντεβού) ΠΩΛΕΙΤΑΙ 14554 & 14784
4.Πωλείται 700€
κουτάβια lagottoΤηλ 2221061320
ΕΚΑΒ
166
romangiolo
επίλεκτης
εκτροφής από
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
100
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
γονείς πρωταθλητές
ΤΜΗΜΑ ΤΡΟΧΑΙΑΣ
22210 22513άριστα τρουφό13.Ενοικίαση, Studio/Γκαρσονιέρα σκυλα με άπειρες εξόδους σε όλες
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
22210 83333
22 τ.μ., Νέα Αρτάκη, Εύβοια,
€ 120
ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
2221024574
τις τρούφες,και
σε όλα τα εδάφη, τα
Τηλ 6983278532
ΑΞΙΩΜ. ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
κουτάβια θα2221022100
δοθούν με σειρά παΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ
22210 28888
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
ραγγελίας.. Ξεκινημένα
στην τρούφα
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ
199
εμβολιασμένα-αποπαρασιτομένα
.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
22210 37120
πιστοποιητικό γιατρού, μεγαλώΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ με
ΕΝΟΤΗΤΑ
νουν με τρουφόγαλα , και έχουν τις
ΕΥΒΟΙΑΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ
τρούφες στο22213
αίμα
τους...υπάρχουν
ΚΕΝΤΡΟ
53800
ΓΡ. ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ
22213 53590
θηλυκά και αρσενικά...θα
γίνουν και
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ
μαθήματα στους νέους αγοραστές
ΓΡ. ΔΗΜΑΡΧΟΥ (Φαρμακίδου)
51160-1
στα μυστικά22213
τις τρούφας,
και στους
ΓΡ. ΔΗΜΑΡΧΟΥ (Λιλαντίων)
22213 55111-2
Ενοικιάζεται κατάστημα 50τ.μ. στην βιότοπους ..για παραγγελίες κρατήΚ.Ε.Π. ΒΟΥΡΚΟΥ
22213 50000
Λιβαδειά
4-10 μμ..
Κ.Ε.Π. ΚΑΝΗΘΟΥσεις στο τηλέφωνο
22210 86040
Ενοικιάζεται κατάστημα μπροστά
Αράχοβα 22210
Δημ.Γιαννακόπουλος
Κ.Ε.Π. (πρώην Νομαρχίας)
88822
από το Διοικητήριο Βοιωτίας
επί της τηλ:6945918642
ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ
22210 85555
ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟ
οδού Φίλωνος. (Λίγα μέτρα
πριν ΠΩΛΕΙΤΑΙ 22210 77620
Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
22210 24444
την είσοδο του Διοικητηρίου)
5.ΓΙΔΕΣ 1322210
άσπρες
ζανες και 2
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
61232
Το κατάστημα είναι 50 τετραγωνικά
τραγοι
όλα
νεαρά
ζώα
πωλούνται
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 22210 20440
μέτρα και διαθέτει πρασιάΔΕΥΑΧ
επί του
130 €έκαστο22210
από
ντοπιο εκτροφεα
ΒΛΑΒΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
23518
δρόμου 9 τετραγωνικά.
ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
22210
24762
περισσότερες
πληροφορίες
από το
Επίσης δύναται να συνδεθείΣΤΑΘΜΟΙ
με αδιαΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟΥ
τηλέφωνο, τιμή 130€ Φθιώτιδα τηλ:
μόρφωτο Roofgarden άνωθεν
120τ.μ.
ΚΤΕΛ
ΧΑΛΚΙΔΑ 223602491622210 23120
ΧΑΛΚΙΔΑ αποθήκη
22210 24148
Τηλ.Επικοινωνίας:6937111081
ΠΩΛΕΙΤΑΙ 210 8317163 -153
ΑΘΗΝΑ
αρσενικό 9
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 6.ΙΝΔΙΚΟ ΧΟΙΡΙΔΙΟ
2310 595448
ΠΩΛΕΙΤΑΙ
ΙΩΑΝΝΙΝΑ
26510 26286
μηνών, πωλείται,
τιμή 15€, , 17:00Πώληση ακινήτου στην Αράχωβα
ΠΑΤΡΑ
2610
623888
20:00,, email:
palin669@gmail.com
ΑΙΔΗΨΟΣ
22260 22250
Θήβα τηλ 6982971624

τιμή 3.000€ τηλ:6987729357
ΠΩΛΕΙΤΑΙ
11.ΠΩΛΟΎΝΤΑΙ μελισσια 10 ρια
Έτοιμα για πατωματα Τανάγρα βοιωτιας, τιμή 10€, 08:00-22:00
τηλ:6972026668
ΠΩΛΕΙΤΑΙ
12.Πωλούνται ΜΕΛΙΣΣΙΑ, από
υπεύθυνο μελισσοκόμο, υγιέστατα
μελίσσια, ή παραφυάδες, με επιλεγμένες παραγωγικές βασίλισσες,
φυσικης γονιμοποίησης, στην Εύβοια (περιοχή Αλιβερίου). Βασίλισσες 2019 , Τιμή 12€ το πλαίσιο
πληθυσμού, τιμή 12€
τηλ 6986487822
ΠΩΛΕΙΤΑΙ
13.ΑΛΟΓΑ 3 Αγγλοαραβικά από 6
έως 9 ετών, περιποιημένα και καλοταϊσμένα, πωλούνται και τα 3 ή και
χωριστά, τιμή 1.500€, συζητήσιμη
τηλ 6974817731
ΠΩΛΕΙΤΑΙ
14. ΜΕΛΙΣΣΙΑ 5 μονά, 10άρια με
γόνο, πωλούνται, περιοχή Κόκκινο
Θηβών, 120€ έκαστο, 22680/71287
6947124435

Διαστάσεις τραπεζιού: 120Χ76Χ76 cm
Κατάλληλο για μικρούς χώρους,
φοιτητές, ζευγάρια
35€ Στυλίδα Ηλίας 6972816410
ΠΩΛΕΙΤΑΙ
5.Πωλείται διπλό κρεβάτι με στρώμα 1,60 x 1,90
100€ Αγρίνιο Χρήστος 6907394337
ΠΩΛΕΙΤΑΙ
6.Δίνονται σε αρκετά καλή κατάσταση καναπές 2 θέσιος(1.80 x 1.00m)
και 4 θεσιος. (2.60cm x 1.00) τιμη
450€ Σιμος Λιβαδεια 6940304714
ΠΩΛΕΙΤΑΙ
7. Πωλείται σύνθετο θα άριστη κατάσταση ... τιμή 250 € Λίτσα Λιβζδι
-τυροπιτιερα 1,00Χ1,10Χ1,25 με
αποθηκευτικο χωρο σε αριστη κατασταση 180 κος Κωνσταντίνος
τηλ 6951944993 Ορχομενος
ΠΩΛΕΙΤΑΙ
8.Πωλειται μεγαλη ποσοτητα ραφιων σε εξαιριτικη κατασταση ετοιμα
για τοποθετηση.Ειναι σε πολυ καλη
κατασταση πραγματικη ευκαιρια.
70 ευρω το μετρο χωρις το φπα
Για ολοκληρη την ποσοτητα η τιμη
βελτιωνεται.
Αγρίνο τηλ 2641031393

ΠΩΛΕΙΤΑΙ
14.big bag (μεγαλος σακος)
πλατος 90 χ 90 υψος 1.50 μετρο.
τεμαχια 100. πωλουνται και μεμονωμένα.τιμη τεμαχίου 4 ευρω
ΠΩΛΕΙΤΑΙ
15.Πωλείται επαγγελματικός εξοπλισμός τσαγκαράδικου (επιδιόρθωσης υποδημάτων και εξοπλισμός επιδιόρθωσης ενδυμάτων)
ελαφρώς μεταχειρισμένα και σε
πολύ καλή τιμή.
Πληροφορίες κ.Νίκος
ΛΑΜΙΑ τηλ 6976745924
ΠΩΛΕΙΤΑΙ
16.Καρότσια Super Market σε αριστη κατασταση 65€
Ονομα: Λουκας
Διεύθυνση: ΛΙΒΑΔΕΙΑ Ν. ΒΟΙΩΤΙΑΣ 32100
Τηλ. 1:
ΠΩΛΕΙΤΑΙ
17.Ψύκτης νερού Mini κατω του
παγκου FROST. Αριστη κατασταση
σχεδον καινουργιος.. 340€
Νεκταριος
ΙΤΕΑ ΦΩΚΙΔΑΣ 33200
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ΠΩΛΕΙΤΑΙ
18. Πωλείται πλήρης εξοπλισμός
φανό-βαφείου. Καλίμπρα (πλήρης),
ανυψωτικό οχήματος, φούρνος
βαφής FEA (ολοκληρωμένο), κομπρεσέρ, πιστόλια βαφής, εργαλεία
ΔΙΑΦΟΡΑ
επισκευής (πρέσες, κατσαβίδια,
ΠΩΛΕΙΤΑΙ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ
γερμανικά - πολύγωνα κλειδιά κλπ),
16. ΑΓΕΛΑΔΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΑΣ ΒΟ9.Πωλείται πλήρης εξοπλισμός συ- πάγκος εργασίας, συγκολλητική μηΣΚΗΣ, ΑΓΕΛΑΔΕΣ 40 αγελάδες ελευΟΝΟΜΑ νεργείου (διάφοραΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΤΗΛ. +22210”
αμόνι, μέεργαλεία, ανυψω- χανή, συστοιχία οξυγόνου,
Τετάρτη,
Mαρτίου
2019
θέρας 27
βοσκής
εγχώριας
κρεο-παραγκενη, σκούπες
rupes 2, εξοπλισμός
τικά, κλπ), λόγω συνταξιοδότησης.
Μεσημέρι
από
14:00
έως
17:00
ΛΙΟΣΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΑΡΕΘΟΥΣΗΣ
&
ΠΗΛΙΚΑ
ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ
ΣΥΝ/ΣΜΟΣ
81880
γωγικής κατεύθυνσης και 2 ταύροι,
γραφείου (καρέκλα,
υπολοΛαμία ΓεώργιοςΑΡΕΘΟΥΣΗΣ
Αργύρης& ΠΗΛΙΚΑ
τηλ: - ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ
Απόγευμα από 17:00 έως 20:30
ΛΙΟΣΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΣΥΝ/ΣΜΟΣ γραφείο,
81880
οι 30 είναι γεννημένες τα μοσχαράκια
ΚΩΣΤΗ ΙΩΑΝΝΑ
ΙΣΑΙΟΥ 14 - ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑ γιστης),γρύλος ανύψωσης φορητός,
88935
6946375695
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΑΤΡΙΔΟΥ 8 & ΓΚΟΡΤΖΗ - ΟΠΙΣΘΕΝ ΜΑΓΙΑ/ΟDEON
85106
είναι ηλικίας από (20 ημέρων ωςΦΑΡΑΚΛΙΩΤΗΣ
4ων
σταθερός τροχός, ηλεκτρικός85106
εξοπλιΠΩΛΕΙΤΑΙ
Διανυκτέρευση
από 20:30 έως
ΦΑΡΑΚΛΙΩΤΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΑΤΡΙΔΟΥ 8 & ΓΚΟΡΤΖΗ - ΟΠΙΣΘΕΝ ΜΑΓΙΑ/ΟDEON
μηνων) Οι υπόλοιπες
1008:00
είναι μοσχισμός φορητός (θερμικό πλαστικών,
Πέμπτη, 28 Μαρτίου 2019
10.Πωλείται
εξοπλισμός
φροντιστηδες. Η ηλικία
τωνέως
ζώων
ανέρχεταιΛΥΚΟΣ
από ΚΩΝ/ΝΟΣ
Μεσημέρι
από 14:00
17:00
ΧΑΪΝΑ 37 - ΝΕΑΠΟΛΗ
20042
τροχός χειρός μικρός, δραπανο
κλπ),
ριου σε άριστη κατάσταση.
2 ως 6 ετων.
Η 20:30
τιμή είναι
συζητήσιμη,
Διανυκτέρευση
από
έως 08:00
ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΙΟΝ. ΑΡΕΘΟΥΣΗΣ & ΠΗΛΙΚΑ - ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΣΥΝ/ΣΜΟΣ
81880
παλινδρομικο
τριβιο
γυαλίσματος,
Αποτελείται από 5 καρεκλοθρανια,
Παρασκευή,
29 τηλ:
Mαρτίου
2019
07:00-22:00
6946280311
επισκευής αυτοκινητου
Μεσημέρι από 14:00 έως 17:00
ΚΥΡΑΝΑΣ1ΙΩΑΝΝΗΣ
- ΤΑΨΗ εργαλεία
ΒΡΥΣΗ
88494 και
έδρα καθηγητή,ΛΗΛΑΝΤΙΩΝ
1 καρέκλα,217
1 λευΔιανυκτέρευση από 20:30 έως 08:00
ΣΙΑΦΑΚΑ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 24 - ΕΝΑΝΤΙ λοιπός
ΕΘΝΙΚΗΣ
ΤΡΑΠΕΖΑΣ για την πλήρη
25655 ορεξοπλισμός
κό πίνακα.
Σάββατο, 30 Mαρτίου 2019
γάνωση
νέου
χώρου.Όλος
ο
εξοπλιΠρωί από 08:00 έως 14:00
Σ/Φ ΡΗΓΑΤιμή
ΧΡ.& 280€.
ΣΩΤ.
ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ 30 - ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ
88061
σμός
μπορεί
να
μεταφερθεί
εφόσον
ΒΑΘΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΦΑΒΙΕΡΟΥ
40 - ΠΡΩΗΝ ΚΤΕΛ
82202
Έξοδα παράδοσης
του αγοραστή.
ΣΤΑΜΕΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ
ΚΑΡΑΜΟΥΡΤΖΟΥΝΗ 15 -ΠΛΑΤΕΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ-ΤΑΞΙ
υπάρχειΑΓ.
πρόσβαση
επί του 88066
δρομου.
ΕΠΙΠΛΑ
Τηλέφωνο
επικοινωνίας:
ΦΩΤΙΑΔΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΑΡΕΘΟΥΣΗΣ 12-ΟΠΙΣΘΕΝΗΠΛ.ΑΓΟΡΑΣπώληση
είναι
λόγω
συνταξιοδότη6946924625 κα Ευαγγελία
ΛιβαδειαΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ
ΑΦΕΤΗΡΙΑ ΑΣΤΙΚΩΝ
82969
σης. Τιμή συζητήσιμη.
ΣΑΜΠΛΗ ΤΖΕΝΗ
ΚΗΡΕΩΣ 11Β - ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
85586
1.Σαλόνι Louis quinze XV (Λουί
ΠΩΛΕΙΤΑΙ
ΛΥΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΧΑΪΝΑ 37 - ΝΕΑΠΟΛΗ
20042
29.000€
κενζ) σκαλιστό,
βελούδο
ΣΕ ΑΡΙΣΤΗ
Μεσημέρι
από 14:00 ταπετσαρία
έως 17:00
Σ/Φ ΡΗΓΑ11.ΑΡΜΕΚΤΗΡΙΟ
ΧΡ.& ΣΩΤ.
ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ
30 - ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ
88061
Ονομα ΧΡΗΣΤΟΣ
ανάγλυφο,
2 μπερζέρες,
Απόγευμα
από καναπές,
17:00 έως 20:30
Σ/Φ 2
ΡΗΓΑΚΑΤΑΣΤΑΣΗ!!!
ΧΡ.& ΣΩΤ.
ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ
- ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ
88061
500€ Αγρίνιο30 τηλ
Διεύθυνση ΚΥΡΙΑΚΙ Ν. ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΦΑΒΙΕΡΟΥ 40 - ΠΡΩΗΝ ΚΤΕΛ
82202
πολυθρόνες, 3 τραπεζάκια σε ΒΑΘΗΣ
άρι- ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
2641059600
ΣΤΑΜΕΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ
ΚΑΡΑΜΟΥΡΤΖΟΥΝΗ 15 -ΠΛΑΤΕΙΑ
32006 ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ-ΤΑΞΙ 88066
στη κατάσταση.
Λειβαδιά
Βοιωτίας.
Διανυκτέρευση
από 20:30
έως 08:00
ΣΤΑΜΕΛΟΥ
ΚΩΝ/ΝΑ
ΚΑΡΑΜΟΥΡΤΖΟΥΝΗ 15 -ΠΛΑΤΕΙΑ
ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ-ΤΑΞΙ
88066
ΠΩΛΕΙΤΑΙ
Τηλ. 1: 6934342207
Πωλείται
€ 2019
Κυριακή,
31 600
Mαρτίου
12.Το
γυμναστήριο
αποτελείται
από
Πρωί
από 08:00 έως 14:00
ΦΩΤΙΑΔΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΑΡΕΘΟΥΣΗΣ 12-ΟΠΙΣΘΕΝΠΩΛΕΙΤΑΙ
ΠΛ.ΑΓΟΡΑΣ-ΑΦΕΤΗΡΙΑ
τηλ:694763766
Μάκης
έντεκα μηχανήματα
πάγκους,
αλτή- 19.πωλειται επαγγελματικο82969
ΑΣΤΙΚΩΝ
ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ
ψυγειο
ΠΩΛΕΙΤΑΙ
ΣΑΜΠΛΗ ρες-,
ΤΖΕΝΗ
ΚΗΡΕΩΣ μονόζυγο
11Β - ΠΑΡΑΛΙΑ
85586
μπάρες, διάδρομο,
, ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
με διαστασεις θαλαμου(υψος
4μ
ΛΥΚΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΧΑΪΝΑ
37
ΝΕΑΠΟΛΗ
20042
2.Σαλόνι 3θεσιος, 2θεσιος, πολυ- δίζυγο κ.α.λ. Τιμή Συζητήσιμη.
Μεσημέρι από 14:00 έως 17:00
ΦΩΤΙΑΔΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΑΡΕΘΟΥΣΗΣ 12-ΟΠΙΣΘΕΝπλατος5,5μ
ΠΛ.ΑΓΟΡΑΣ- μηκος16,9μ)και διαθρόνα, 3 τραπέζια, 4 κυλινδρικά Δημήτρης 697863331
Λιβαδεια
ΑΦΕΤΗΡΙΑ
ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ
82969
στασεις θυρων(υψος3μ πλατος5μ).
μαξιλάρια
τετράγωνο
Απόγευμα
από117:00
έως 20:30Λιβαδεια
ΦΩΤΙΑΔΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΑΡΕΘΟΥΣΗΣ 12-ΟΠΙΣΘΕΝ ΠΛ.ΑΓΟΡΑΣΠΩΛΕΙΤΑΙ
Διαθετει τρεις κεντρικους ανεμιστηΑΦΕΤΗΡΙΑ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ
82969
τηλ6992270077 Ηλίας
ΟΡΟ- ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ρες ψυξης και 21 ανεμιστηρες
ΣΑΜΠΛΗ 13.ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ
ΤΖΕΝΗ
ΚΗΡΕΩΣ 11Β - ΠΑΡΑΛΙΑ
85586 βοΠΩΛΕΙΤΑΙ
ΛΥΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΧΑΪΝΑ 58000
37 - ΝΕΑΠΟΛΗ
20042
ΦΗΣ MITSUBISHI
BTU ηθητικους,φωτισμο,4 διαδρομους
Διανυκτέρευση
20:30 έως 08:00
ΛΥΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΧΑΪΝΑ 37 - ΝΕΑΠΟΛΗ
20042
3.Έπιπλο από
τηλεόρασης
σε μαύρο
INVERTER με FREON
με ανοξειδωτα ραουλα,χωριτικοΔευτέρα, 1 Απρλίου 2019
χρώμα.
ΣΧΕΔΟΝ
ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ
ΜΕΓΑΛΗ
τητας- ΤΖΑΜΙ
50 παλλετων.min\max
temp
Μεσημέρι από 14:00 έως 17:00
ΖΩΓΡΑΦΟΣ
Ε. ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΚΩΤΣΟΥ 3-5
, ΠΑΛΑΙΑ ΓΕΦΥΡΑ
23274
2 ράφιααπό
από
γυαλί
Απόγευμα
17:00
έως 20:30
ΖΩΓΡΑΦΟΣ
Ε. ΚΩΝ/ΝΟΣ
3-5 , ΠΑΛΑΙΑ ΓΕΦΥΡΑ
- ΤΖΑΜΙ
23274 33
ΕΥΚΑΙΡΙΑ.
ΕΧΩ ΚΩΤΣΟΥ
6 ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ
-10\120
βαθμους κελσιου,ps
ΡΟΥΜΠΗΒΑΣΙΛΗΣ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΕΥΒΟΙΑΣ 49 - ΤΕΧΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ - ΒΟΥΡΚΟΣ
87998
Διαστάσεις : 1,10*0,47
bar,ped fluid gruppe 2,volume
73
ΚΟΥΚΗ ΜΑΡΙΑΝΘΗ
ΝΕΟΦΥΤΟΥ 10-ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ
77929
Τιμή: 210€
Ελένη Θήβα
Διεύθυνση ΛΙΒΑΔΕΙΑ
Ν. ΒΟΙΩΤΙΑΣ
lt.Ελαφρως μεταχειρισμενο.77929
€ 100
Διανυκτέρευση από 20:30 έως 08:00
ΚΟΥΚΗ ΜΑΡΙΑΝΘΗ
ΝΕΟΦΥΤΟΥ
10-ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ
6987054371
Τρίτη,
2 Απρλίου 2019
32100
Κοκοβας Niκος
Μεσημέρι από 14:00 έως 17:00
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΤΣΙΡΙΓΩΤΗ 31 & ΒΥΡΩΝΟΣ ΓΩΝΙΑ
Τηλ. 1:ΑΘΑΝ.
6944244090
ΠΩΛΕΙΤΑΙ
Διεύθυνση ΟΡΧΟΜΕΝΟΣ 26003
Ν. ΒΟΙΑΛΙΒΕΡΙ
22230 22208
Διανυκτέρευση από 20:30 έως 08:00
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΑΖΕΠΗ 46 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
20777
ΠΩΛΕΙΤΑΙ
-ΣΠΥΡΟΣ
4.Τραπέζι
κουζίνας
με
δώρο
2
καρέΩΤΙΑΣ 32300
ΙΣΤΙΑΙΑ
22260 52284
7.Πωλούνται22220
2022257
προβατίνες και κλες αλουμινίου, σε καλή κατάσταση. ΛΙΒΑΔΕΙΑ 32131
ΚΥΜΗ
Τηλ.1: 6974874087
ΡΑΔΙΟΤΑΞΙ
22210 89300-3μεγάλα). Πε20 κατσίκες(μικρά
ΣΤΑΘΜΟΣ ΟΣΕ ΧΑΛΚΙΔΑ
14511 & 21301
21222
ριοχή Δροσιάς
Χαλκίδας,
τιμή
ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ FERRY-BOAT
3.000€, συζητήσιμη, 18:00-21:00
Προσφέρονται bonus πωλήσεων επίτευξης στόχων, εβδοΑΓΙΟΚΑΜΠΟΣ
22260 31680
τηλ:6977846417
μαδιαία κάλυψη εξόδων, κίνησης, συνεχή εκπαίδευση στις

ΧΡΗΣΙΜΑ
ΤΗΛΕΦΩΝΑ

ΑΙΔΗΨΟΣ

22260 23330

ΠΩΛΕΙΤΑΙ 22230 53768
ΑΛΜΥΡΟΠΟΤΑΜΟΣ
ΕΡΕΤΡΙΑ
ΚΥΜΗ
ΣΚΥΡΟΣ
ΒΟΛΟΣ

6932 201374
& 6945 891326
8.ΑΙΓΥΠΤΙΑΚΑ
περιστέρια
50 ε το
22220 22606
ζευγάρι, δυνατότητα
αποστολής,
2220 91790
τιμή 50€, συζητήσιμη,
, 10:00-22:00
22410 77760
Φωκίδα τηλ:6971783609

Ο Αγροτικός ΣυνεταιρισμόςΜΑΡΜΑΡΙ
Αράχω22240 32340 &22240 3122
βας «Η ΑΝΑΛΗΨΙΣ» προκηρύσσει
ΠΩΛΕΙΤΑΙ 22240 41166 & 22240 41079
ΝΕΑ ΣΤΥΡΑ
πλειοδοτικό διαγωνισμό γιαΔΙΑΦΟΡΑ
την πώ- 9.ΠΡΟΒΑΤΑ Πωλούνται 50 πρόΔΕΗ βατα με τα 1050
ληση του ισογείου γωνιακούΒΛΑΒΕΣ
κτιρίου,
δικαιώματά τους, αποΒΛΑΒΕΣ ΟΤΕ
13888
κλειστικά βουνίσια.
Τιμή 3. 500 €.
ΟΑΕΔ Εύ22210 25081
ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικία στο Αυλωνάρι
Πληροφορίες
6936530463,
τιμή
21313 06600
βοιας, 50 τ.μ., με οικόπεδοΣΥΝΗΓΟΡΟΣ
πλέον ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
3.500€, 07:00-24:00 Ευρυτανία
των 1.000 τ.μ. Το ακίνητο βρίσκεται κοντά στην κεντρική πλατεία.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ
Πληροφορίες: Ελένη Λουκά, τηλ.
10.ΓΙΔIΑ μούρθια 30 ζωντανά μαζί
2107234777.
με 2 αρσενικά γεννάνε Σεπτέμβρη,

ΠΩΛΕΙΤΑΙ
15.Ελάφια και μία φοράδα, ΕΛΑΦΙΑ (10) Dama - dama, μικρά και
μεγάλα πωλούνται όλα μαζί 2.300€,
καθώς μια φοράδα 500€, περιοχή
Γαλαξίδι Φωκίδας, 6944/505070

χρήσιµα

ΕΦΗΜΕΡΕΥΟΝΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

Η εκδοτική εταιρία
Inpro News Media
ζητά άτομα για το
τμήμα πωλήσεων

τεχνικές των πωλήσεων και στη γνώση των προϊόντων μας.
Μεγάλες προοπτικές εξέλιξης, άριστο και φιλικό περιβάλλον.
Απαραίτητα προσόντα υποψηφίων:
• Άνεση στην επικοινωνία
• Οργανωτικό πνεύμα
• Επαγγελματισμός και επιθυμία για προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη.
Αποστολή βιογραφικών στο: info@stereanews.gr
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● κοινωνία

Συνεργασία Λαμίας και Ουκρανίας

«Ποδαρικό» ως ο πρώτος επίσημος επισκέπτης στο
δήμο Λαμιέων, έκανε ο πρέσβης της Ουκρανίας Σεργίι
Σουτένκο συνοδευόμενος από
στενούς του συνεργάτες. Μια
επίσκεψη που δεν ήταν απλώς
εθιμοτυπική αφού ανοίγει
έναν δρόμο συνεργασίας στον
οποίο θα συμμετάσχουν όλες
οι παραγωγικές δυνάμεις του
τόπου.
Κατά την συνάντηση έγινε
η αρχή και οι δύο πλευρές δεσμεύτηκαν για ουσιαστική συ-

νεργασία μέσα στο επόμενο
χρονικό διάστημα με κοινές
δράσεις.
Από την πλευρά του ο
δήμαρχος Θύμιος Καραΐσκος,
τα΄νισε ότι «θέλουμε έναν
δήμο με ανοικτές πόρτες και
ουσιαστικές συνεργασίες που
δεν θα μένουν μόνο στο τυπικό σκέλος τους. Έναν δήμο
που θα αντλεί γνώσεις και θα
χρησιμοποιεί το κύρος του ως
πόλο έλξης, φέρνοντάς τον
στην θέση που πραγματικά
του αξίζει».

Η ενημέρωση του Δημάρχου Δομοκού
για τις προοπτικές του Παραρτήματος Ατόμων
με Αναπηρία
Ενημερωτική συνάντηση μεταξύ του νέου
Δημάρχου Δομοκού, κ. Χαράλαμπου Λιόλιου
και του Προέδρου του Δ.Σ. του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος,
κ. Θεόδωρου Δημόπουλου, πραγματοποιήθηκε σήμερα, μετά και την πρόσφατη ανάληψη
των νέων καθηκόντων του πρώτου.
Η συνάντηση και η ενημερωτικού χαρακτήρα συζήτηση είχε ως θέμα το Παράρτημα
Ατόμων με Αναπηρία Φθιώτιδας (πρώην Θ.Χ.Π.
στο Δομοκό) και τις ευρύτερες προοπτικές συνεργασίας των δύο φορέων.
Ο νέος Δήμαρχος, ενημερώθηκε ότι πλέον, από τις 3 Αυγούστου 2017 και μετά, καθότι
προηγουμένως δεν υπήρχε σύμβαση, οι παρεχόμενες υπηρεσίες της δομής αποζημιώνονται
από τον ΕΟΠΥΥ, με αποτέλεσμα τη δημιουργία
επιπρόσθετων εσόδων για τον φορέα, περίπου
κατά 240.000,00 ευρώ κάθε έτος.
Επιπλέον, μέσα από την αξιοποίηση προγραμμάτων του Ο.Α.Ε.Δ., η δομή είναι στελεχωμένη από προσωπικό πολλαπλών ειδικοτήτων
(π.χ. νοσηλευτικό προσωπικό, φυσικοθεραπευτές, κ.α.), αλλά και το γεγονός ότι ήδη έχει
υποβληθεί νέο αίτημα, σε περίπτωση υλοποίησης νέου κύκλου προγράμματος κοινωφελούς
απασχόλησης.
Παράλληλα, γνωστοποιήθηκε ότι έχουν
δρομολογηθεί οι διαδικασίες σε νομοθετικό
επίπεδο για τη σύσταση έντεκα (11) θέσεων
μόνιμου προσωπικού (ν. 4578/2018), πολλαπλών ειδικοτήτων και επιπλέον δύο (2) θέσεων
μόνιμου προσωπικού (ν. 4611/2019), που αφορούν και την εν λόγω δομή, ενώ στη βάση της

Έπιασαν 59χρονο
στη Λιβαδειά,
για καλλιέργεια
δενδρυλλίων
κάνναβης

μεγέθυνσης των δημοσιονομικών δεικτών του
φορέα, έχουν ήδη γίνει οι απαραίτητες ενέργειες για τη μελλοντική στελέχωση του Κέντρου
συνολικά, και με νέο επικουρικό προσωπικό,
δώδεκα (12) ατόμων, διαφόρων ειδικοτήτων.
Τέλος, έγινε υπενθύμιση για την ένταξη έργου ανάπλασης του περιβάλλοντος χώρου του
Παραρτήματος ΑμεΑ Φθιώτιδας, προϋπολογισμού 1,2 εκ. ευρώ. στο Πρόγραμμα Δημοσίων
Επενδύσεων (Δεκέμβριος 2018), καθώς και

προένταξη έργου ενεργειακής αναβάθμισης,
προϋπολογισμού 900.000 ευρώ, στο πρόγραμμα «ΗΛΕΚΤΡΑ» (Ιούνιος 2019).

Συνελήφθη, την Πέμπτη το μεσημέρι
στην περιοχή της Λιβαδειάς, από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφαλείας Λιβαδειάς, ένας 59χρονος, για καλλιέργεια δενδρυλλίων κάνναβης.
Ειδικότερα οι αστυνομικοί, μετά από
κατάλληλη αξιοποίηση στοιχείων, εντόπισαν ειδικά διαμορφωμένο – εκχερσωμένο
χώρο, στον οποίο υπήρχαν φυτευμένα τέσσερα δενδρύλλια κάνναβης, ύψους από 2
έως 2,5 μέτρα.
Τα δενδρύλλια εκριζώθηκαν και κατασχέθηκαν, μαζί με διάφορα πλαστικά
δοχεία που βρέθηκαν στο σημείο, για την
περιποίηση – πότισμα των δενδρυλλίων,
ενώ στο πλαίσιο της έρευνας, εντοπίσθηκε
πλησίον της οικίας του και συνελήφθη ο
59χρονος καλλιεργητής τους.
Την προανάκριση διενήργησε το Τμήμα Ασφαλείας Λιβαδειάς, ενώ ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Λιβαδειάς.
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κοινωνία ●
Φιλανθρωπικοί Αγώνες Μπάσκετ για την Ενίσχυση του Συλλόγου «Φλόγα»

«Θα Ξαναβγεί ο Ήλιος» Αλέξανδρος

Η

ομάδα «Θα Ξαναβγεί ο
Ήλιος» Αλέξανδρος, σε
συνεργασία με τον φιλανθρωπικό σύλλογο γονιών
παιδιών με νεοπλασματική
ασθένεια «Φλόγα», το Κέντρο
Ενημέρωσης και προσέλκυσης
εθελοντών Δοτών Μυελού των
Οστών του Πανεπιστημίου
Πατρών, ΚΕΔΜΟΠ - «Χάρισε
Ζωή» και με την υποστήριξη
του Δήμου Χαλκιδέων και του
ΔΟΑΠΠΕΧ, διοργανώνει την
Παρασκευή 20 Σεπτεμβρίου
2019 και ώρα 17:00 στο ΔΑΚ
«Μελίνα Μερκούρη», φιλανθρωπικούς αγώνες Μπάσκετ
με την συμμετοχή ακαδημιών
καλαθοσφαίρισης από την
ευρύτερη περιοχή του Δήμου
Χαλκιδέων, με σκοπό την ενίσχυση του συλλόγου γονιών
παιδιών με νεοπλασματική
ασθένεια «Φλόγα».
Οι συμμετοχές για τους
αγώνες μπορείτε να υποβάλλετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση
matinakiriakou@
gmail.com και στο τηλέφωνο
6932585983 έως και την Τετάρτη 11 Σεπτεμβρίου 2019.
Παράλληλα με τους αγώνες και με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Εθελοντή Δότη
Μυελού των Οστών που
γιορτάζεται το Σάββατο 21 Σεπτεμβρίου 2019 γιορτάζουμε,
το ΚΕΔΜΟΠ – «Χάρισε Ζωή»

Ρυθμίσεις
οφειλών προς
τη ΔΕΥΑΘ έως
100 δόσεις μέχρι
17 Σεπτεμβρίου
2019

θα ενημερώσει τους πολίτες
σχετικά με το πώς μπορούν να
γίνουν εθελοντές δότες μυελού των οστών.
Πανελλήνιο Περιφερειακό Πρωτάθλημα Μπρίτζ
Κεντρικής Ελλάδος, 6 έως 8
Σεπτεμβρίου 2019 στη Χαλκίδα
Ο Αθλητικός Όμιλος
Μπρίτζ Χαλκίδας (Α.Ο.Μ.Χ.),
υπό την αιγίδα της Ελληνικής
Ομοσπονδίας Μπρίτζ και με
την υποστήριξη του Δήμου
Χαλκιδέων και του ΔΟΑΠΠΕΧ, διοργανώνει το Πανελλήνιο Περιφερειακό Πρωτάθλημα Κεντρικής Ελλάδος,
το τριήμερο 6 έως 8 Σεπτεμβρίου 2019 στο Δημοτικό
Γυμναστήριο Κανήθου «Τάσος Καμπούρης».
Η συμμετοχή των αθλητών
από όλη την Ελλάδα αναμένεται να ξεπεράσει τα 300 άτομα
(αθλητές, παράγοντες και διαιτητές). Οι περιφερειακοί αγώνες ανήκουν στην 2η πιο σημαντική βαθμίδα διάκρισης του
αθλήματος και προσελκύουν
το ενδιαφέρων παικτών όλων
των κατηγοριών και ομάδων
από όλη την Ελλάδα.
4ος Ποδηλατικός Γύρος
Χαλκίδας , 7 και 8 Σεπτεμβρίου 2019
Η Ποδηλατική Ένωση
Παλαιμάχων Αθλητών με την

Η Δ.Ε.Υ.Α. Θήβας παρέχει τις υπηρεσίες ύδρευσης – αποχέτευσης στην περιοχή
αρμοδιότητας της και ειδικότερα το πολύ
σημαντικό έργο της αδιάλειπτης παροχής
νερού σε επαρκή ποσότητα και σε κατάλληλη ποιότητα σε όλους τους καταναλωτές, καθώς και της συλλογής, επεξεργασίας και διάθεσης των υγρών αποβλήτων
συμβάλλοντας στην προστασία και ορθολογική διαχείριση των υδατικών πόρων,
με προτεραιότητες τη διασφάλιση της
δημόσιας υγείας και τη διαφύλαξη του
περιβάλλοντος.
Για την απρόσκοπτη παροχή των υπηρεσιών της και τη βιωσιμότητα της Επιχείρησης ως κοινωφελής και μη κερδοσκοπική, θα πρέπει και οι χρήστες να δείξουν
την απαιτούμενη συνέπεια ως προς την
εξόφληση των ληξιπρόθεσμων οφειλών
τους. Ληξιπρόθεσμη οφειλή είναι αυτή η
οποία έχει βεβαιωθεί με λογαριασμό και
για την οποία έχει παρέλθει η αναγραφόμενη προθεσμία πληρωμής.
Σε εφαρμογή του Ν. 4611/2019 και
της με αριθμό 73/23-05-2019 απόφασης
του Διοικητικού Συμβουλίου, η Δ.Ε.Υ.Α.Θ.
υπενθυμίζει στους οφειλέτες της, ιδιοκτήτες του υδροδοτούμενου ακινήτου ή
ενοικιαστές-υπόχρεους της παροχής, τη
δυνατότητα ρύθμισης για την καταβολή του συνόλου των ανεξόφλητων
ληξιπρόθεσμων οφειλών (βεβαιωμένο
κεφάλαιο οφειλής και τόκοι εκπρόθεσμης καταβολής) από λογαριασμούς
των παρεχόμενων υπηρεσιών της.
Ο αριθμός των δόσεων της ρύθμισης
μπορεί να φτάσει τις εκατό (100), ενώ η
κάθε δόση δεν μπορεί να είναι μικρότερη
από είκοσι ευρώ (20€).
Η οφειλή απαλλάσσεται από τους
τόκους εκπρόθεσμης καταβολής κατά
ποσοστό ανάλογα με τον αριθμό των
δόσεων. Με εφάπαξ καταβολή του κεφαλαίου οφειλής θα αφαιρούνται κατά
ποσοστό 100% οι προσαυξήσεις λόγω

υποστήριξη του Οργανισμού
Αθλητισμού Πολιτισμού και
Περιβάλλοντος του Δήμου
Χαλκιδέων (Δ.Ο.Α.Π.ΠΕ.Χ.),
διοργανώνουν τον «4ο Ποδηλατικό Γύρο Χαλκίδας
2019», το Σάββατο 7 και τη

τόκων.
Με την αποδοχή της ρύθμισης και την
τήρησή της:
• Αναστέλλεται η λήψη και εκτέλεση αναγκαστικών μέτρων που αφορούν τις οφειλές της ρύθμισης
• Απαλλάσσεται η βασική οφειλή (κεφάλαιο και τόκοι) από περαιτέρω προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής κατά το
χρονικό διάστημα που διαρκεί η ρύθμιση.
• Παρέχεται στον οφειλέτη αναστολή της
διαδικασίας διακοπής της υδροδότησης
για τη ρυθμισμένη οφειλή.
Σε περίπτωση που έχει γίνει διακοπή
της υδροδότησης γίνεται επανασύνδεση
αυτής κατόπιν υποβολής αιτήσεως.
Η Δ.Ε.Υ.Α.Θ. θα δέχεται αιτήσεις για
υπαγωγή στη ρύθμιση έως και την 17η
Σεπτεμβρίου 2019.
Η Δ.Ε.Υ.Α.Θ. παρακαλεί
1.
τους χρήστες (ιδιοκτήτες ή υπόχρεους) να ανταποκριθούν και να εξοφλήσουν εκκρεμείς οφειλές λογαριασμών

Κυριακή 8 Σεπτεμβρίου 2019.
Aναλυτικά το Σάββατο
7/9/19 θα πραγματοποιηθεί
ο αγώνας Ατομικής Χρονομέτρησης και την Κυριακή
8/9/2019 θα πραγματοποιηθεί ο αγώνας αντοχής.

τους ή να προβούν σε ρύθμιση καταβολής τους, προκειμένου να αποφευχθούν
οι προβλεπόμενες ενέργειες από το νόμο
και τον Κανονισμό της επιχείρησης για
την άμεση είσπραξη οφειλών και να μην
προβεί στην έσχατη λύση, τη διακοπή της
υδροδότησης.
2.
τους ιδιοκτήτες ακινήτων που
δεν είναι υπόχρεοι λογαριασμών κατανάλωσης αλλά το ενοικιάζουν ή το παραχωρούν, να επικοινωνήσουν με την επιχείρηση προκειμένου να ενημερωθούν για
την ύπαρξη οφειλών για τις οποίες είναι
συνυπόχρεοι σύμφωνα με τον Ν. 1069/80.
3.
τους οφειλέτες να προσέλθουν
εγκαίρως στη Δ.Ε.Υ.Α.Θ. για τη ρύθμιση
των οφειλών τους και πριν την 17η Σεπτεμβρίου για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους και την αποφυγή πολύωρης αναμονής τους.
Πληροφορίες στο Τμήμα Καταναλωτών, τηλ. 2262022547.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Θ.
ΑΛΕΚΟΣ ΣΤΑΪΚΟΣ
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