Εξαρση στα
κρούσματα
του ιού του
Δυτικού Νείλου

Η Wanderlust Greece και
η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας
προσθέτουν στο bucket list των
ταξιδιωτών
την ανόθευτη
Εύβοια και τη
γνήσια Σκύρο

ΤΡΙΤΗ 14 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2018

Αρ. Φύλλου 6293

Ετος 32ο • € 0,15

Το νέο video της Wanderlust Greece και της Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας αφιερωμένο στην Εύβοια και τη Σκύρο

Συγκρότηση επιτροπής κρίσης ικανότητας
νέων κυνηγών στο Δήμο Θηβαίων
ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΥΡΟΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΚΑΙ ΒΙΟΑΝΑΔΡΑΣΗΣ

ΟΡΕΣΤΗΣ
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ - ΝΕΥΡΟΨΥΧΟΛΟΓΟΣ

Μέτρηση Νόησης (WAIS IV - WISC 3)

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
μαθησιακών δυσκολιών, Διάσπασης προσοχής μνήμης, αντίληψης, συμπεριφοράς
ΓΝΩΣΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ
Άγχους, Κατάθλιψης, Κρίσεων πανικού, Φοβιών,
Προβλημάτων συναισθήματος, Βουλιμίας,
Ανορεξίας, Μετατραυματικού στρες
ΒΙΟΝΑΔΡΑΣΗ & ΝΕΥΡΟΑΝΑΔΡΑΣΗ
για την επανεκπαίδευση του εγκεφάλου
Καλιαγκάκη 2, 1ος όροφος - Λιβαδειά
Τηλ. 22610 27411 & 6948 180 138

Αυξημένα
μέτρα
τροχαίας

σε όλη την επικράτεια
λαμβάνει η Ελληνική
Αστυνομία, ενόψει
του εορτασμού του
Δεκαπενταύγουστου
Κατά την εορταστική
περίοδο θα ισχύουν
οι απαγορεύσεις κίνησης
φορτηγών αυτοκινήτων
ωφέλιμου φορτίου
άνω του 1,5 τόνου

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
στις εκδηλώσεις Μποτσάρεια
στο Καρπενήσι

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΑΠO
ΤΗΝ ΚΑΛΙΦOΡΝΙΑ (USA)
ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΑΙ
ΜΑΥΣΩΛΕΙΟ ΔΙΣΤΟΜΟΥ
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Tριήμερο
γνωριμίας και
δράσεων του
προγράμματος
Helios
στη Θήβα

Μετρούν τις πληγές
στην Εύβοια

«Λιγότερα από 140 άτομα φιλοξενήθηκαν τελικά σε ξενοδοχεία της
περιοχής μετά την μεταφορά τους
με λεωφορεία καθώς άλλες οικογένειες που εγκατέλειψαν τα σπίτια τους προτίμησαν να
φιλοξενηθούν σε φιλικά τους πρόσωπα» δηλώνει ο υπεύθυνος Πολιτικής Προστασίας της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας
Θανάσης Καρακάντζας καθώς το
ξημέρωμα της σημερινής ημέρας
βρήκε τις εστίες της φωτιάς στην
Εύβοια, σε απόλυτο έλεγχο.

Ο ίδιος σημειώνει ότι τόσο η εκκένωση όσο και η μεταφορά έγινε με τον συντονισμό της δημοτική αρχής με «απόλυτη
τάξη».

Όλη τη νύχτα οι επίγειες δυνάμεις της πυροσβεστικής μαζί με βαριά χωματουργικά μηχανήματα που διατέθηκαν από τη ΛΑΡΚΟ τους δήμους και την περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας δημιούργησαν περιμετρικά στα επικίνδυνα σημεία της φωτιάς αντιπυρική ζώνη
εξασφαλίζοντας τη μη επέκταση της.
Μέχρι το ξημέρωμα της σημερινής ημέρας τα μηχανήματα είχαν δημιουργήσει μέσα
στα ελαιοπερίβολα μια ιδιαίτερα μεγάλη αντιπυρική ζώνη ενώ με το πρώτο φως της
ημέρας τα εναέρια μέσα δεν άφησαν κανένα περιθώριο αναζωπύρωσης της φωτιάς.

Το πρόγραμμα HELIOS (ΗELlenic IntegratiOn
System) του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης σε συνεργασία με τη Δημοτική Βιβλιοθήκη Θήβας, ολοκλήρωσε την
Παρασκευή 3 Αυγούστου ένα τριήμερο γνωριμίας και δράσεων.
Στόχος η εξοικείωση με το χώρο της βιβλιοθήκης, η προώθηση της φιλαναγνωσίας και
της δημιουργικότητας. Στις εκδηλώσεις
έλαβαν μέρος παιδιά προσφύγων που διαμένουν στην πόλη της Θήβας, τα οποία διάβασαν βιβλία στα ελληνικά και διασκέδασαν
μέσω μουσικό-παιδαγωγικών δραστηριοτήτων.
Η δράση πραγματοποίηθηκε με την υποστήριξη του Δήμου Θηβαίων.
Ευχαριστούμε τη ΜΚΟ Solidarity Now για τη
συνεργασία.

1ο χλμ Λιβαδειάς - Λαμία
Λιβαδειά 32100
Τηλ.: 22610 27180
693 99 55 444

e-mail: neaviot@otenet.gr * www.neatisviotias.gr

Ιδιοκτήτης - Εκδότης:
ΙΩΑΝΝΗΣ Η. ΚΑΝΤΑΣ
Δημοσιογράφοι
ΝΑΤΣΑ ΙΩΑΝΝΑ

Συνδρομές:
• Ετήσιες

20 € έως 700 €

& ΚΑΦΡΙΤΣΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Συνεργάτες:
ΡΟΔΗΣ Λ.,
ΠΑΠΑΔΗΜΟΣ Ι.,
ΣΟΒΑΤΖΗΣ Δ.

Τυπώνεται “KANTAS OFFSET”
1χλμ Λιβαδειάς - Λαμίας

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η αναδημοσίευση, η αναπαραγωγή, ολική, μερική ή κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας με οποιονδήποτε τρόπο, μηχανικό, ηλεκτρονικό, φωτοτυπικό, ηχογράφησης ή άλλο,
χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια του εκδότη. Νόμος 2121/1993 και κανόνες
Διεθνούς Δικαίου που ισχύουν στην Ελλάδα

Ήδη στην περιοχή έχει αρχίσει η καταγραφή των ζημιών και αρκετές φορές μέσα στη
νύχτα συνεδρίασε το τοπικό συντονιστικό όργανο, ενώ αυτή την ώρα συνεχίζουν να
είναι παρόντες στην περιοχή ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Βαγγέλης Αποστόλου
και ο γενικός γραμματέας του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη Δημήτρης Αναγνωστάκης.
ΑΠΕ - ΜΠΕ

Συγκρότηση επιτροπής κρίσης
ικανότητας νέων κυνηγών
στο Δήμο Θηβαίων

Σύμφωνα με την υπ' αρ. πρωτ. 3010/112539/27-7-2018 (ΑΔΑ: 672ΧΟΡ10-ΩΥΞ) απόφαση
του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας- Στ. Ελλάδας, συγκροτείται
τριμελής επιτροπής ικανότητας νέων κυνηγών αποτελούμενη από τα παρακάτω μέλη:

·
Σάββας Κατσιάνης, Δασολόγος, ως πρόεδρος της Επιτροπής αναπληρούμενος
από τον Τσιάρα Παναγιώτη, Δασοφύλακα
·
Λουκάς Χατζηδούρος, Δασοφύλακας, με αναπληρωτή τον Μπαμπαλή Παναγιώτη,
Δασοφύλακα.
·
Τον Πρόεδρο του Κ.Σ. Θηβών, αναπληρούμενο από τον νόμιμο αναπληρωτή του ή
από μέλος του Δ.Σ. του Συλλόγου.
Γραμματέας της Επιτροπής ορίζεται ο γραμματέας του Κ.Σ. Θηβών
Έργο της επιτροπής θα είναι η εξέταση των υποψήφιων κυνηγών που εφοδιάζονται για
πρώτη φορά με άδεια θήρας, των κυνηγών που έχουν καταδικαστεί τουλάχιστον δύο
(2) φορές για παράβαση περί θήρας διατάξεων και των κυνηγών που δεν έχουν ανανεώσει την άδεια θήρας τα τελευταία επτά (7) χρόνια συνεχόμενα.
Η επιτροπή θα συνέρχεται στα γραφεία του Δασαρχείου Θηβών δύο (2) φορές κάθε
μήνα και ειδικότερα την πρώτη Πέμπτη ημέρα της εβδομάδας κάθε 15/νθήμερου και
κατά τις ώρες που θα προσκομισθούν απ' αυτές. Σε περίπτωση που η παραπάνω ημέρα
συμπέσει με αργία ή εξαιρέσιμη, οι επιτροπές θα συνεδριάζουν της αμέσως επόμενη
Πέμπτη την ίδια ώρα.
Αναλυτικά η διαδικασία των εξετάσεων θα γίνεται σύμφωνα με όσα αναγράφονται στο
κεφάλαιο Γ της αριθμ. 12594/346/28-1-2013 (ΦΕΚ 224/Β/2013) απόφασης του Αν. Υπουργού ΥΠΕΚΑ.
Η παρούσα ισχύει από την έκδοσή της και λήγει με τη λήξη της κυνηγετικής περιόδου
(2018-2019) και είναι χωρίς αμοιβή.
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Συγκρότηση
επιτροπής
κρίσης
ικανότητας
νέων
κυνηγών
Σύμφωνα με την υπ' αρ. πρωτ.
3010/112539/27-7-2018 (ΑΔΑ:
672ΧΟΡ10-ΩΥΞ) απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Θεσσαλίας- Στ. Ελλάδας, συγκροτείται
τριμελής επιτροπής ικανότητας νέων
κυνηγών αποτελούμενη από τα παρακάτω μέλη:
•
Σάββας Κατσιάνης, Δασολόγος, ως πρόεδρος της Επιτροπής αναπληρούμενος από τον Τσιάρα
Παναγιώτη, Δασοφύλακα
•
Λουκάς Χατζηδούρος, Δασοφύλακας, με αναπληρωτή τον Μπαμπαλή Παναγιώτη, Δασοφύλακα.
•
Τον Πρόεδρο του Κ.Σ. Θηβών,
αναπληρούμενο από τον νόμιμο αναπληρωτή του ή από μέλος του Δ.Σ. του
Συλλόγου.
Γραμματέας της Επιτροπής ορίζεται ο
γραμματέας του Κ.Σ. Θηβών
Έργο της επιτροπής θα είναι η εξέταση των υποψήφιων κυνηγών που
εφοδιάζονται για πρώτη φορά με
άδεια θήρας, των κυνηγών που έχουν
καταδικαστεί τουλάχιστον δύο (2)
φορές για παράβαση περί θήρας διατάξεων και των κυνηγών που δεν έχουν
ανανεώσει την άδεια θήρας τα τελευταία επτά (7) χρόνια συνεχόμενα.
Η επιτροπή θα συνέρχεται στα γραφεία του Δασαρχείου Θηβών δύο (2)
φορές κάθε μήνα και ειδικότερα την
πρώτη Πέμπτη ημέρα της εβδομάδας
κάθε 15/νθήμερου και κατά τις ώρες
που θα προσκομισθούν απ' αυτές. Σε
περίπτωση που η παραπάνω ημέρα
συμπέσει με αργία ή εξαιρέσιμη, οι επιτροπές θα συνεδριάζουν της αμέσως
επόμενη Πέμπτη την ίδια ώρα.
Αναλυτικά η διαδικασία των εξετάσεων
θα γίνεται σύμφωνα με όσα αναγράφονται στο κεφάλαιο Γ της αριθμ.
12594/346/28-1-2013 (ΦΕΚ
224/Β/2013) απόφασης του Αν. Υπουργού ΥΠΕΚΑ.
Η παρούσα ισχύει από την έκδοσή της
και λήγει με τη λήξη της κυνηγετικής
περιόδου (2018-2019) και είναι χωρίς
αμοιβή.

Η Wanderlust Greece και
η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας
προσθέτουν στο bucket list
των ταξιδιωτών την ανόθευτη
Εύβοια και τη γνήσια Σκύρο

Η Marketing Greece και η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας
ενώνουν τις δυνάμεις τους
και μας αποκαλύπτουν δυο
ξεχωριστούς και ιδιαίτερα αυθεντικούς προορισμούς, την
Εύβοια και τη Σκύρο, μέσα
από τη Wanderlust Greece, το
πρώτο Digital Travel Show που
σχεδίασε και υλοποιεί η Marketing Greece.
Η Wanderlust Greece, μέσα
από το νέο της βίντεο, μας
μυεί στον μοναδικό κόσμο
της Εύβοιας και της Σκύρου.

Ένα συναρπαστικό roadtrip,
διάρκειας 11 ημερών, αναδεικνύει, μέσω live αναμεταδόσεων και καθημερινών social
media posts, την ιδιαίτερη
προσωπικότητα, τη μακροχρόνια παράδοση και τη μαγευτική φύση των αυτών των
δύο ξεχωριστών νησιών της
Στερεάς Ελλάδας.
Με αφετηρία την ηλιόλουστη
Χαλκίδα και με wanderlust παρουσιαστή τον Γιώργο Λέντζα, το video αποκαλύπτει τα
καλά κρυμμένα μυστικά των
προορισμών. Καταπράσινα
τοπία και κατάφυτοι ορεινοί
όγκοι εναλλάσσονται με γραφικά ακρογιάλια που σου δίνουν την αίσθηση ότι εσύ τα
ανακάλυψες πρώτος. Χωριά
και οικισμοί που έχουν παρα-

μείνει αλώβητοι στο πέρασμα
του χρόνου. Φιλικοί και πρόθυμοι να μοιραστούν τις κρυφές ομορφιές των νησιών
κάτοικοι. Καθημερινές ασχολίες και τοπικά προϊόντα που
δημιουργούν και διαμορφώνουν την κουλτούρα των
τόπων. Εδώ όλα είναι αυθεντικά, αληθινά και με έναν ξεχωριστό τρόπο αβίαστα
ισορροπημένα.

«Οι εμπειρίες και τα τοπία
που μπορεί να προσφέρει η
Ελλάδα στους επισκέπτες
της, μοιάζουν αστείρευτα
μετά από αυτό το ταξίδι της
Wanderlust Greece. Μια καμπάνια που έχει διττό σκοπό.
Αρχικά να αναδείξει με έναν
σύγχρονο και real time τρόπο
τις αυθεντικές ομορφιές της
χώρας μας και εν συνεχεία να
δημιουργήσει πρωτότυπο περιεχόμενο, ικανό να προσδώσει προστιθέμενη αξία και να
ενισχύσει τις δράσεις προβολής των προορισμών» τόνισε

σου αποκαλύπτει κάτι καινούργιο, κάτι μαγικό. Είναι η
φύση, είναι οι άνθρωποι και ο
πολιτισμός της που την κάνουν μοναδική. Χαίρομαι που
η Wanderlust Greece με την
καμπάνια της, μοιράζει σε
όλο τον κόσμο την εμπειρία
να απολαμβάνεις κάθε εκατοστό της Εύβοιας και της Σκύρου, σε μία ξεχωριστή γωνιά
του πλανήτη» δήλωσε σχετικά ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας, Κώστας
Μπακογιάννης, ο οποίος τόνισε ότι η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας συνεχίζει να
χρηματοδοτεί, να στηρίζει και
να επιβραβεύει, κάθε προσπάθεια που κινείται στην κατεύθυνση προβολής της Στερεάς
Ελλάδας σε όλο τον κόσμο.

η CEO της Marketing Greece
κα Ιωάννα Δρέττα.

«H Στερεά Ελλάδα είναι ένας
τόπος εκπλήξεων. Εκεί που
πιστεύεις ότι την γνώρισες,

Με περισσότερα από 5 εκατομμύρια Social Media Reach
και με πάνω από 310.000 Social Media Engagement, το ταξίδι στην Εύβοια και Σκύρο
κατάφερε να κερδίσει την
προσοχή του ταξιδιωτικού
κοινού από τις πρώτες κιόλας
ημέρες. Παράλληλα, κατά τη
διάρκεια του Digital ταξιδιού
δημιουργήθηκε πλήθος πρωτότυπου φωτογραφικού υλικού, το οποίο βρίσκεται online
στο site της Wanderlust Greece
και είναι στη διάθεση των τοπικών τουριστικών επιχειρήσεων και φορέων της
Στερεάς Ελλάδας για αξιοποίηση του σε ενέργειες προβολής και προώθησης.
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ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΑΠO ΤΗΝ ΚΑΛΙΦOΡΝΙΑ (USA)
ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΑΙ ΜΑΥΣΩΛΕΙΟ ΔΙΣΤΟΜΟΥ

Εκπαιδευτική επίσκεψη
έκαναν στο Μαυσωλειο
και στο Μουσείο Θυμάτων Ναζισμού 30 φοιτη-

τές του γνωστού Πανεπιστημίου Καλιφόρνιας Σαν
Ντιέγκο ( UCSD)!
Αμερικανοί, Γιαπωνέζοι,

μέλος της ΔΕ του Μουσείου Λουκά Δημάκα.
<<Έχουμε εντάξει το Διστομο στο ετήσιο εκπαιδευτικό πρόγραμμα του
Πανεπιστημιου μας διότι
στην Αμερική ελάχιστα
είναι γνωστά τα εγκληματα των Γερμανών Ναζί
σε άλλες ευρωπαικες
χωρες όπως η Ελλάδα,
πλην της Γαλλίας.Φωτιζουμε και αυτή την πτυχή
με την επίσκεψή μας στο
Μαρτυρικο Διστομο, σε
συνδυασμό με την επίσκεψη στο αρχαιολογικο
Μουσειο Δελφων κ.α.
Παμε επισης στην Κωπου ειναι τοπος του Ιπποκράτη, λογω της ειδικευσης των φοιτητων
του συγκεκριμενου Τμηματος>>, μας είπε ο κ
Αναγνωσταράς, που διδάσκει ιστορία Φαρμακολογίας.

Κινέζοι, Ρώσοι, Ευρωπαίοι και Νοτιο- Ασιάτες
φοιτητές και φοιτήτριες
Φαρμακευτικων Σπουδών

με τον Ελληνικής καταγωγής καθηγητή τους κ.
Στέφανο Αναγνωσταρά,
ξεναγηθηκαν από τον αν-

Σπουδαστές από το UCSD
- που εχει περιπου
35.000 φοιτητες- επι-

τιπρόεδρο του Μουσείου
Χρ.Παπανικολάου και το

σκέπτονται το Δίστομο
για 2η συνεχόμενη φορά.
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Εξαρση στα
κρούσματα
του ιού του
Δυτικού Νείλου

Η Γενική Δ/νση Δημόσιας
Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας
της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας ενημερώνει τους κατοίκους της Περιφέρειάς μας, ότι
σύμφωνα με το ΚΕΕΛΠΝΟ παρατηρείται έξαρση στα κρούσματα του ιού του Δυτικού
Νείλου τις τελευταίες ημέρες.
Στην Περιφέρεια μας κρούσματα εμφανίστηκαν στην
Τανάγρα, Αυλίδα, Αλίαρτο και
Θήβα. .
Καθώς οι περιοχές κυκλοφορίας του ιού δεν μπορούν να
προβλεφθούν, η Περιφέρεια
καλεί τους πολίτες της περιφέρειας μας να τηρούν σχολαστικά τα ατομικά μέτρα
προστασίας από τα κουνούπια
Τα μέτρα αυτά περιλαμβάνουν:
Κατάλληλα ρούχα που να καλύπτουν όσο γίνεται περισσότερο το σώμα, χρήση
εγκεκριμένων εντομοαπωθητικών σώματος και εγκεκριμένων
εντομοαπωθητικών/εντομοκτόνων χώρου, πάντα σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης,
χρήση σητών και κουνουπιέρων, χρήση κλιματισμού (ανεμιστήρων, air-condition)
Απομάκρυνση συλλογών στάσιμου νερού από τις αυλές και
τα μπαλκόνια (κάλυψη ή αναποδογύρισμα περιεκτών/δοχείων που συλλέγουν νερό ή
ανανέωση του νερού τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα)..
Υπενθυμίζουμε ότι ο ιός του
Δυτικού Νείλου μεταδίδεται
στους ανθρώπους κυρίως με
το τσίμπημα μολυσμένων
κουνουπιών που μολύνονται
από μολυσμένα άγρια μεταναστευτικά πτηνά.
Ο ιός δεν μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο.
Σύμφωνα με τους ειδικούς, η
επιδημιολογία του ιού είναι
σύνθετη και ως εκ τούτου θεωρείται σε παγκόσμιο επίπεδο απρόβλεπτη η
κυκλοφορία του και η γεωγραφική του κατανομή σε
κάθε περίοδο μετάδοσης.
Το 75% - 80% των ατόμων
που μολύνονται με τον ιό δεν
εκδηλώνουν καθόλου συμπτώματα, περίπου 20% - 25%
εμφανίζουν ήπια συμπτώματα ιογενούς συνδρομής και
λιγότεροι από 1% παρουσιάζουν σοβαρότερες εκδηλώσεις

από το κεντρικό νευρικό σύστημα, κυρίως εγκεφαλίτιδα,
μηνιγγίτιδα, οξεία χαλαρή
παράλυση.
Με πιο σοβαρή νόσηση κινδυνεύουν κυρίως άτομα μεγαλύτερης ηλικίας και άτομα με
χρόνια υποκείμενα νοσήματα.
Αυτές οι ομάδες υψηλότερου
κινδύνου για σοβαρή νόσηση
πρέπει να είναι ιδιαίτερα
σχολαστικά στην αυστηρή τήρηση των μέτρων ατομικής
προστασίας από τα κουνούπια.

Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας συνεχίζει με εντατικούς
ρυθμούς το πρόγραμμα για
την καταπολέμησή των κουνουπιών, επεκτείνοντας τις
δράσεις προφύλαξης του
πληθυσμού από τον ιό του
Δυτικού Νείλου.
Ειδικότερα, εντατικοποίηθηκε
το πρόγραμμά πραγματοποιώντας έκτακτες δράσεις στο
ευρύτερο αστικό κομμάτι των
δήμων που εμφανίστηκαν
κρούσματα του ιού. Οι έκτακτες δράσεις που πραγματοποιούνται πλέον σε αστικά
κομμάτια σε συνεργασία με
την ανάδοχο εταιρία που
εκτελεί το πρόγραμμα και
τους Δήμους, έχουν σκοπό
τόσο την καταπολέμηση των
προνυμφών, αλλά και των
ακμαίων κουνουπιών.
Οι έκτακτες δράσεις αφορούν
στα εξής:
- Επέκταση του δικτύου τοποθέτησης παγίδων για τη
συλλογή ακμαίων κουνουπιών
για να ελέγχονται αν είναι
φορείς του ιού από το Εργαστήριο Παρασιτολογίας και
Τροπικών νοσημάτων της
Εθνικής Σχολής Δημόσιας
Υγείας, προκειμένου να χαρτογραφηθεί η γεωγραφική
εξάπλωση και ο ιός να καταπολεμηθεί έγκαιρα.
- Στοχευόμενοι υπολειμματικοί ψεκασμοί στις περιοχές
του αστικού ιστού που παρουσιάστηκε το κρούσμα από
τον ιό.
- Οδηγίες στους Δήμους να
διενεργούν ψεκασμούς ακμαιοκτονίας και προνυμφοκτονίας, στα φρεάτια των
ομβρίων, σε στάσιμα ύδατα
και πλατείες και να ενημερώσουν τους κατοίκους για τα
ατομικά μέτρα προστασίας
που πρέπει να λαμβάνουν οι
πολίτες..

ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛIΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ

ΠΩΣ ΑΜΕΙΒΕΤΑΙ
Η 15Η ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
Το Εργατικό Κέντρο Λιβαδειάς ενημερώνει τους μισθωτούς του
Ιδιωτικού Τομέα για τον τρόπο αμοιβής της αργίας της 15ης Αυγούστου.
Η αργία της 15ης Αυγούστου, η οποία φέτος (2018) συμπίπτει με
ημέρα Tετάρτη, από το νόμο έχει καθοριστεί ως υποχρεωτική αργία.
Στις ημέρες υποχρεωτικής αργίας απαγορεύεται η απασχόληση των
εργαζομένων και η λειτουργία των επιχειρήσεων, εκτός από εκείνες
που νόμιμα λειτουργούν Κυριακές και αργίες.
Επισημαίνουμε ότι δεν είναι νόμιμος ο συμψηφισμός ημέρας οφειλόμενης ανάπαυσης (ρεπό), με ημέρα υποχρεωτικής αργίας.
Ως προς την αμοιβή της Τετάρτης 15ης Aυγούστου 2018 ισχύουν τα
εξής:
Για τις επιχειρήσεις που δεν λειτουργούν
Στις επιχειρήσεις που δεν λειτουργούν καταβάλλεται χωρίς κάποια
προσαύξηση το σύνηθες ημερομίσθιο σε όσους αμείβονται με ημερομίσθιο, ενώ σε όσους αμείβονται με μισθό καταβάλλεται ο μηνιαίος μισθός τους.
Για τις επιχειρήσεις που νόμιμα λειτουργούν
Οι εργαζόμενοι που θα απασχοληθούν δικαιούνται:
1) αν αμείβονται με ημερομίσθιο, το σύνηθες καταβαλλόμενο ημερομίσθιό τους και προσαύξηση 75% που θα υπολογισθεί στο νόμιμο ωρομίσθιό τους για όσες ώρες απασχοληθούν
2) στην περίπτωση που οι εργαζόμενοι αμείβονται με μηνιαίο μισθό:
α) αν πρόκειται για επιχειρήσεις που αργούν κατά τις Κυριακές και
ημέρες αργίας και εκτάκτως θα λειτουργήσουν την 15ης Aυγούστου,
οφείλεται το 1/25 του συνήθως καταβαλλομένου μισθού τους και επιπλέον προσαύξηση 75% επί του νόμιμου ημερομισθίου για όσες ώρες
απασχοληθούν
β) αν πρόκειται για επιχειρήσεις που λειτουργούν νόμιμα κατά τις Κυριακές και τις λοιπές απ’ το νόμο αργίες, οφείλεται μόνον προσαύξηση 75%, που υπολογίζεται στο 1/25 του νομίμου ημερομισθίου τους
για όσες ώρες απασχοληθούν.
Σε περίπτωση που ισχύουν ευνοϊκότεροι όροι (πχ από ΣΣΕ, Κανονισμό
Εργασίας, επιχειρησιακή συνήθεια ή έθιμο) ως προς τις προσαυξήσεις
της αμοιβής για την εργασία σε ημέρα υποχρεωτικής αργίας ή Κυριακής, αυτοί υπερισχύουν.
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Αυξημένα μέτρα τροχαίας σε όλη την επικράτεια
λαμβάνει η Ελληνική Αστυνομία,
ενόψει του εορτασμού του Δεκαπενταύγουστου

Η Ελληνική Αστυνομία ενόψει
του εορτασμού του Δεκαπενταύγουστου 2018, έχει εκπονήσει ειδικό σχεδιασμό και
λαμβάνει αυξημένα μέτρα οδικής ασφάλειας και τροχονομικής αστυνόμευσης, για την
ασφαλή μετακίνηση των πολιτών και την πρόληψη τροχαίων
ατυχημάτων, σε όλο το οδικό
δίκτυο της χώρας.
Ο σχεδιασμός των μέτρων
πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο ειδικότερων εντολών του
Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας για πλήρη και συνεχή
δραστηριοποίηση, συντονισμό
και εποπτεία όλων των Υπηρεσιών Τροχαίας, προκειμένου να
εξασφαλιστούν οι συνθήκες
ομαλής και ασφαλούς οδικής
κυκλοφορίας στο σύνολο του
οδικού δικτύου της Χώρας.
Ειδικότερα, τα μέτρα περιλαμβάνουν:
•
Αστυνόμευση του οδικού
δικτύου κατά τομείς, βάσει των
ιδιαίτερων κυκλοφοριακών
συνθηκών κάθε περιοχής.
•
Αυξημένη αστυνομική
παρουσία και στοχευμένη
αστυνόμευση στα σημεία του
οδικού δικτύου, όπου παρατηρείται συχνότητα πρόκλησης
τροχαίων ατυχημάτων.
•
Εντατικά μέτρα τροχαίας
αστυνόμευσης στις εισόδουςεξόδους μεγάλων αστικών κέντρων, όπου παρατηρείται
αυξημένη ροή διέλευσης.
•
Ρύθμιση της κυκλοφορίας με πεζούς τροχονόμους,
σε βασικές διασταυρώσεις, για
την αποφυγή κυκλοφοριακής
συμφόρησης.
•
Αυξημένα μέτρα τροχαίας σε χώρους όπου παρατηρείται μαζική συγκέντρωση
επιβατών (αεροδρόμια, λιμάνια, σταθμοί, κ.λπ.)
•
Κατά τόπο κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, στις περιοχές
όπου θα πραγματοποιηθούν
εορταστικές εκδηλώσεις.
•
Παρουσία τροχονόμων
στους Σταθμούς Διοδίων της
Χώρας για τη διευκόλυνση της
κυκλοφορίας, την ενημέρωση
και την παροχή συμβουλών
στους οδηγούς και τους συνεπιβάτες.
•
Ενημέρωση των πολιτών, σε κάθε περίπτωση που
καθίσταται αναγκαία η ευρεία
πληροφόρηση του κοινού για
την ύπαρξη τυχόν κυκλοφοριακών και άλλων προβλημάτων.
•
Συγκρότηση συνεργείων
γενικών και ειδικών τροχονομικών ελέγχων, εστιάζοντας την
προσοχή στη βεβαίωση επικίνδυνων παραβάσεων (υπερβο-

λική ταχύτητα, οδήγηση υπό
την επήρεια αλκοόλ, αντικανονικό προσπέρασμα, κ.λπ.),
καθώς και παραβάσεων που
βάσει στατιστικών στοιχείων
ευθύνονται για την πρόκληση
σοβαρών τροχαίων ατυχημάτων (χρήση κινητών τηλεφώνων κατά την οδήγηση).
Επιπλέον, καθ’ όλη τη διάρκεια
εφαρμογής των μέτρων, θα
βρίσκονται σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα τόσο το
προσωπικό, όσο και τα μέσα
της Ελληνικής Αστυνομίας, κυρίως των Υπηρεσιών Τροχαίας.
Συγκεκριμένα, θα διατεθούν περιπολικά, μοτοσικλέτες και
συμβατικά οχήματα, με το ανάλογο προσωπικό και εξοπλισμό
για την αποτελεσματική αστυνόμευση του οδικού δικτύου της
χώρας.
Κατά την εορταστική περίοδο
θα ισχύουν οι απαγορεύσεις κίνησης φορτηγών αυτοκινήτων
ωφέλιμου φορτίου άνω του 1,5
τόνου όπως αναφέρονται στη
σχετική κοινή Υπουργική Απόφαση.
Υπενθυμίζεται ότι η σωστή
οδική συμπεριφορά των οδηγών και η τήρηση των κανόνων
οδικής κυκλοφορίας είναι βασικές προϋποθέσεις τόσο για
την ασφαλή μετακίνηση, όσο
και για την αποφυγή των τροχαίων ατυχημάτων.
Στο πλαίσιο αυτό, οι οδηγοί
παρακαλούνται:
•
να ενημερώνονται για
την κατάσταση του οδικού δικτύου,
•
να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά την οδήγηση,
•
να ακολουθούν πιστά
τις διατάξεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας,
•
να οδηγούν με χαμηλές
ταχύτητες για να ελέγχουν καλύτερα το όχημά τους και
•
σε κάθε περίπτωση, να
συμμορφώνονται με τις υποδείξεις των τροχονόμων.

Απαγόρευση
κυκλοφορίας
φορτηγών
ωφελίμου
φορτίου άνω
του 1,5 τόνου

Για την ασφαλέστερη κίνηση
των οχημάτων και τη βελτίωση
της οδικής κυκλοφορίας κατά
τον εορτασμό του Δεκαπενταύγουστου 2018, εκτός των μέ-

τρων διευκόλυνσης και κυκλοφορίας, που θα ληφθούν σε
τοπικό επίπεδο, θα ισχύσει και
απαγόρευση κίνησης φορτηγών
αυτοκινήτων ωφελίμου φορτίου άνω του 1,5 τόνου ως κατωτέρω:
1. Την Τετάρτη 15 Αυγούστου
2018 για το ρεύμα εισόδου και
από ώρα 16:00 έως 23:00, θα
ισχύουν οι απαγορεύσεις:
(α) Στον Αυτοκινητόδρομο Α8
(Αθήνα-Πάτρα), στο ρεύμα
προς Αθήνα, από τα διόδια
Ρίου (Χ.Θ. 199+660) μέχρι τα
διόδια Ελευσίνας (Χ.Θ.
26+500).
(β) Στον Αυτοκινητόδρομο Α1
(Αθήνα-Θεσσαλονίκη- Εύζωνοι), στο ρεύμα προς Αθήνα,
από τον κόμβο Λεπτοκαρυάς
(Χ.Θ. 410+359) μέχρι τη Λάρισα
(Χ.Θ. 367+319), από τον κόμβο
Ραχών Φθιώτιδας (Χ.Θ.
242+479) μέχρι τον κόμβο Ροδίτσας (Λαμία) (Χ.Θ. 212+625),
και από τη διασταύρωση του
Μπράλου (Χ.Θ. 203+065) μέχρι
τον κόμβο Αγ. Στεφάνου (Κρυονέρι) (Χ.Θ. 27+960).
(γ) Στην Εθνική Οδό Ν. Μουδανιών − Θεσσαλονίκης από το
34ο χιλιόμετρο μέχρι την αερογέφυρα Θέρμης.
(δ) Στον Αυτοκινητόδρομο Α11
(Σχηματάρι -Χαλκίδα), στο
ρεύμα προς Σχηματάρι, από
την υψηλή γέφυρα Χαλκίδας
(Χ.Θ. 12+300) μέχρι τη διασταύρωσή της με τον Αυτοκινητόδρομο Α1 (Χ.Θ. 65+820).
(ε) Στην Εθνική Οδό Καβάλας Θεσσαλονίκης από την γέφυρα
Στρυμόνα μέχρι το 11ο χλμ.
(Χ.Θ.11+340) αυτής.
(στ) Στον Αυτοκινητόδρομο Α5
(Ιόνια Οδός), στο ρεύμα προς
Αντίρριο, από το τέλος της Ιόνιας Οδού (Χ.Θ. 200+991) έως
τη γέφυρα «Χαρίλαος Τρικούπης» (Χ.Θ. 0+000).
(ζ) Στον Αυτοκινητόδρομο Α7
(Κεντρικής Πελοποννήσου), στο
ρεύμα προς Αθήνα, από τον
Ισόπεδο Κυκλικό Κόμβο Σπάρτης (Χ.Θ. 240+800) (Περιμετρική Καλαμάτας) έως τον Α/Κ
Κορίνθου (Χ.Θ. 85+300).
(η) Στον Αυτοκινητόδρομο Α71
(Λεύκτρο-Σπάρτη), στο ρεύμα
προς Λεύκτρο, από Α/Κ Σπάρτης (Χ.Θ. 45+000) έως τον τον
Α/Κ Λεύκτρου (0+000).
3. Εξαιρούνται της απαγόρευσης κυκλοφορίας:
α) Τα οχήματα που προσφέρουν οδική βοήθεια, σύμφωνα
με ν. 3651/2008, τα φορτηγά
αυτοκίνητα των ΕΛ.ΤΑ, τα φορτηγά αυτοκίνητα των εταιρειών
διανομής τύπου, τα φορτηγά
αυτοκίνητα δημόσιας (Φ.Δ.Χ.)

και ιδιωτικής χρήσης (Φ.Ι.Χ.)
που μεταφέρουν ζώντα ζώα,
ευπαθή τρόφιμα όπως αυτά
αναφέρονται στη διεθνή συμφωνία ΑΤΡ (άρθρο 3 του Κεφαλαίου ΙΙ της κοινής υπουργικής
απόφασης 50786/3319/2014
(Β΄ 2418), εφόσον το ποσοστό
του φορτίου των παραπάνω
προϊόντων που μεταφέρονται
είναι τουλάχιστον το 10% του
ωφέλιμου φορτίου.
β) Τα βυτιοφόρα οχήματα μεταφοράς νερού (υδροφόρα)
όταν αυτά κινούνται για την
αντιμετώπιση δασικών πυρκαγιών.
γ) Τα φορτηγά οχήματα (ψυγεία) δημοσίας (Φ.Δ.Χ.) και
ιδιωτικής χρήσης (Φ.Ι.Χ.) που
μεταφέρουν νωπά οπωροκηπευτικά προϊόντα.
δ) Τα φορτηγά οχήματα που
μεταφέρουν υποπροϊόντα ζωικής προέλευσης για αδρανοποίηση, σύμφωνα με τον
κανονισμό ΕΚ 1069/2009, εφόσον διαθέτουν σχετική άδεια
από τη Διεύθυνση Κτηνιατρικής
της οικείας Περιφέρειας και
συνοδεύονται από το προβλεπόμενο εμπορικό έγγραφο.
ε) Τα φορτηγά οχήματα των
Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας
(Δ.Ε.Η., Ο.Τ.Ε, Φυσικό Αέριο
κ.λπ.) όταν κινούνται για αποκατάσταση έκτακτων βλαβών
των δικτύων τους και μόνο
εφόσον συνοδεύονται από έγγραφη εντολή του οικείου οργανισμού.

στ) Τα βυτιοφόρα οχήματα που
μεταφέρουν καύσιμα για τον
ανεφοδιασμό μέσων πυρόσβεσης, εφόσον αυτό αποδεικνύεται από κατάλληλα έγγραφα ή
παραστατικά.
ζ) Τα φορτηγά οχήματα μεταφοράς εξοπλισμού μουσικών
και θεατρικών παραστάσεων
και τα φορτηγά οχήματα που
χρησιμοποιούνται για την εκτέλεση και μεταφορά εξοπλισμού για την κάλυψη
τηλεοπτικών και κινηματογραφικών γεγονότων.
η) Τα φορτηγά αυτοκίνητα που
μεταφέρουν οξυγόνο για ιατρικούς σκοπούς.
θ) Τα μηχανήματα έργου της
ΔΕΣΕ και τα φορτηγά οχήματα
που χρησιμοποιούνται για την
αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών, μετά από αίτημα της
αρμόδιας Υπηρεσίας Πολιτικής
Προστασίας και με σχετική
απόφαση της κατά τόπου αρμόδιας Διεύθυνσης Τροχαίας.
ι) Τα οχήματα έκτακτης ανάγκης.
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Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας στις
εκδηλώσεις Μποτσάρεια στο Καρπενήσι

Επίσημος προσκεκλημένος
του Δήμου Καρπενησίου
και της Περιφέρειας Στερεάς στις εκδηλώσεις
«Μποτσάρεια 2018» ήταν
ο Πρόεδρος της Ελληνικής
Δημοκρατίας.
Μήνυμα ενότητας απηύθυνε ο Προκόπης Παυλόπουλος τονίζοντας ότι το
δικαστήριο της ιστορίας
δεν πρόκειται να συγχωρήσει διχόνοιες.

Το απόγευμα του Σαββάτου στο Κεφαλόβρυσο τελέστηκε επιμνημόσυνη
δέηση, ακολούθησε παρέλαση δεκάδων παραδοσιακών συλλόγων απ’ όλη
τη χώρα, ομιλίες για τον
ήρωα της Επανάστασης
Μάρκο Μπότσαρη και οι
εκδηλώσεις ολοκληρώθηκαν με την αναπαράσταση
της μάχης του Κεφαλόβρυσου.
Κορυφαία στιγμή, η ανακήρυξη του Προέδρου της
Δημοκρατίας σε επίτιμο
Δημότη Καρπενησίου από
τον Δήμαρχο Νίκο Σουλιώτη.
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Ένθερμη υποδοχή και φιλοξενία στη Θήβα
Έυρωπαίων δρομέων με αναπηρία

βολή του Αστυνομικού
Τμήματος Θηβών, που
ρύθμιζε την κυκλοφορία
και φρόντιζε συνεχώς για
την ασφάλεια και προστασία των δρομέων.
Τους δρομείς καλωσόρισαν
στον τερματισμό ο Δήμαρχος Θηβαίων κ. Σπ. Νικολάου, ο Πρόεδρος της
ΔΗΚΕΘ κ. Κ. Χαρέμης, ο
Επικεφαλής της Ελάσσονος Αντιπολίτευσης κ. Η.
Τραμπάκουλος, η Πρόεδρος της Δ.Κ. Θήβας κα Δ.
Προκοπίου, μέλη του
ΣΔΥΜ, η Πρόεδρος κα Αθ.
Ράικου και μέλη του Συλλόγου ΑμεΑ Θήβας και δημοτικοί υπάλληλοι.

Τους δρομείς Άτομα με
Αναπηρία (κυρίως νοητική)
της Ευρωπαϊκής Ένωσης
«Integrative Meetings of
Friends» υποδέχθηκαν ένθερμα ο Δήμος Θηβαίων, ο
Σύλλογος Δρομέων Υγείας
και Μαραθωνοδρόμων
Θήβας (ΣΔΥΜ) και ο Σύλλογος Γονέων, Κηδεμόνων και
Φίλων ΑμεΑ «Αγ. Ανάργυροι» Θήβας, την Τετάρτη 8
Αυγούστου, στην οδό Αγίου
Αθανασίου.

Κάθε χρόνο η εν λόγω
Ένωση διοργανώνει συμβολικούς αγώνες δρόμου
σε διάφορες χώρες της Ευρώπης, με στόχο την κοινωνική ένταξη των ατόμων
με ειδικές ανάγκες. Η φετινή διοργάνωση πραγματοποιήθηκε στην χώρα μας
με το σύνθημα «Στα βήματα της αρχαίας Ελλάδας». Η διαδρομή ξεκίνησε
από τον Όλυμπο, με τη
συμμετοχή 34 ατόμων από
Αυστρία, Τσεχία, Ρουμανία, Ουκρανία και Πολωνία, ακολούθησαν οι
Θερμοπύλες, οι Δελφοί και
η πόλη μας η Θήβα, στην
οποία οι δρομείς διανυκτέρευσαν στο δημοτικό κλειστό γήπεδο μπάσκετ, που
τους παραχωρήθηκε από
τον ΔΟΘ, μετά από αίτησή

τους. Σημειώνεται ότι
είναι η δεύτερη φορά που
τα μέλη της εν λόγω ένωσης φιλοξενούνται στη
Θήβα, η πρώτη ήταν το
2004.
Οι δρομείς ξεκίνησαν να
τρέχουν περίπου 9 χλμ έξω
από τη Θήβα. Μαζί τους
έτρεξε και ο Πρόεδρος του
ΣΔΥΜ κ. Γ. Σκουρτανιώτης,
ως ένδειξη σεβασμού προς
τα άτομα με αναπηρία και
στήριξης του αγώνας
τους, οδηγώντας τους
στον τερματισμό, στην είσοδο της πόλης από την
οδό Αγ. Αθανασίου. Σημαντική ήταν, επίσης, η συμ-

Στο πλαίσιο της υποδοχής
τους προσφέρθηκαν αναψυκτικά, νερά και μπισκότα από τον Δήμο και
αναμνηστικά δώρα. Συγκεκριμένα στον Πρόεδρο και
Ιδρυτή της Ένωσης κ. Jerzy
Chrabecki ο Δήμαρχος παρέδωσε αντίγραφο του νομίσματος του Κοινού των
Βοιωτών , ο Πρόεδρος του
ΣΔΥΜ ένα μετάλλιο που
φέρει τη βοιωτική ασπίδα,
που είναι και το έμβλημα
του Συλλόγου και η Πρόεδρος του Συλλόγου “Αγ.
Ανάργυροι” μία χειροποίητη κατασκευή των παιδιών του συλλόγου.
Στη συνέχεια συνοδεία της
Αστυνομίας και Υπαλλήλων του Δήμου οδηγήθηκαν με ασφάλεια στο
κλειστό γήπεδο του μπάσκετ, όπου μετά από δείπνο, διανυκτέρευσαν
έχοντας τον απαραίτητο
εξοπλισμό. Στο χώρο του
γηπέδου παραβρέθηκε και
ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.
Γρ. Παπαβασιλείου.
Οι δρομείς αναχώρησαν
την επόμενη μέρα το πρωί
με κατεύθυνση την Κόρινθο, συνεχίζοντας την
καθορισμένη διαδρομή
τους.

Ο Δήμος Θηβαίων ευχαριστεί θερμά για τη συμβολή
τους στην υποδοχή και φιλοξενία των ξένων δρομέων :
• Το Αστυνομικό Τμήμα
Θηβών
• Τον Σύλλογο Δρομέων
Υγείας & Μαραθωνοδρόμων Θήβας (ΣΔΥΜ)
• Τον Σύλλογο Γονέων, Κηδεμόνων & Φίλων ΑμεΑ
Θήβας “Αγ. Ανάργυροι”
• Το κατάστημα “cafe
Voglis” για την προσφορά
του
• Το κατάστημα “Μπάρμπα
Γιάννης” που παρασκεύασε
το δείπνο
• Τους εργαζόμενους του
Δήμου Θηβαίων και του
ΔΟΘ
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Δήμος Θηβαίων

Μέτρα Προστασίας από τα κουνούπια

Ο Δήμος Θηβαίων, γνωστοποιεί εκ νέου στους πολίτες ότι
υλοποιεί πρόγραμμα διαχείρισης-καταπολέμησης των κουνουπιών στο αστικό
περιβάλλον της περιοχής του,
συμπληρωματικά ως προς το
έργο της Περιφέρειας, εκτελώντας μεθόδους καταπολέμησης
της προνυμφοκτονίας καθ' όλη
τη διάρκεια του έτους, που περιλαμβάνουν ψεκασμούς από
εδάφους σε αστικά κανάλια,
φρεάτια ομβρίων, βόθρους,
στέρνες, διάφορες ανθρωπογενείς εστίες και όπου αλλού κρίνεται αναγκαίο σε έκτακτες
περιπτώσεις.

Στο πλαίσιο του προγράμματος
συμπεριλαμβάνεται η ενημέρωση των πολιτών για τα
μέτρα προστασίας από τα
κουνούπια, όπως προτείνονται
από το ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ (Κέντρο
Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων), ως ακολούθως:
Τόποι που αναπαράγονται και
ζουν τα κουνούπια:
Είναι εκείνοι στους οποίους
υπάρχει στάσιμο νερό ή νερό με
μικρή ροή. Συνεπώς, ιδανικά
μέρη θεωρούνται τα έλη, οι
βάλτοι, οι ορυζώνες, οι λίμνες,
οι δεξαμενές, οι ανοικτοί βόθροι, τα βαρέλια, τα σιντριβάνια, μέρη με νερά μικρής ροής,
τα πιατάκια της γλάστρας,
αλλά και οποιοδήποτε φυσικό
ή τεχνητό μέρος, που κρατά
νερό στάσιμο, ακόμη και σε

πολύ μικρή ποσότητα.
Αποφυγή των κουνουπιών
στους εξωτερικούς χώρους
•
Διατήρηση όλων των
δοχείων νερού ή άλλων υγρών
ανάποδα ώστε να μη μαζεύουν
νερό της βροχής ή κάλυψη των
δοχείων τα οποία χρησιμοποιούνται ειδικά για την φύλαξη
νερού (π.χ. πηγάδια) με κατάλληλα εφαρμοστά καπάκια.
•
Απομάκρυνση ή κάλυψη
των μεταχειρισμένων και μη
χρησιμοποιούμενων ελαστικά
αυτοκινήτων.
•
Καθαρισμός στα λούκια
της βροχής από τα φύλλα,
ώστε να μην υπάρχει στάσιμο
νερό.
Κάλυψη των αγωγών
•
εξαερισμού των βόθρων με κατάλληλες σήτες.
Τακτικός καθαρισμός
•
στις ποτίστρες των ζώων και
ανανέωση του νερού.
•
Επισκευή στις βρύσες
της αυλής μας που στάζουν.
•
Αντικατάσταση των
σπασμένων σωλήνων που
έχουν διαρροή.
•
Συνεχής λειτουργία φίλτρων σε πισίνες και άλλες διακοσμητικές κατασκευές που
διατηρούν στάσιμα νερά π.χ.
σιντριβάνια.
•
Κάλυψη των βαρκών,
ώστε να μην μαζεύουν νερό της
βροχής.
•
Χρησιμοποίηση συνθετικών λουλουδιών στα νεκροταφεία και όχι ανθοδοχείων με
νερό.

•
Κούρεμα του γρασιδιού
και των θάμνων, όπου είναι
αναγκαίο, για να μην βρίσκουν
καταφύγιο τα ενήλικα κουνούπια.
•
Πότισμα του κήπου κατά
προτίμηση το πρωί
•
Εντοπισμός από τους
πολίτες εστιών ανάπτυξης
κουνουπιών και αναφορά τους
στον Δήμο.

Αποφυγή των κουνουπιών στο
σπίτι
•
Χρησιμοποίηση προστατευτικών αντικουνουπικών
πλεγμάτων στα ανοίγματα του
σπιτιού, όπως σε παράθυρα,
αεραγωγούς, φεγγίτες κ.α., με
κατά περιόδους έλεγχο, συντήρηση και επισκευή όπου χρειάζεται.
Χρήση κουνουπιέρας
•
όπου αυτό είναι απαραίτητο.
•
Χρήση κλιματιστικών
και ανεμιστήρων για τη μείωση
της θερμοκρασίας και την μείωση της υγρασίας στην ατμόσφαιρα του σπιτιού.
Πως αποφεύγουμε τα τσιμπήματα των κουνουπιών;
•
Εντομοαπωθητικά. Χρησιμοποιούμε εντομοαπωθητικά
και στο ακάλυπτο δέρμα. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε
χημικές και φυσικές ουσίες,
όπως π.χ. DEET,
πικαριδίνη/ικαριδίνη, IR3535,
αιθέριο έλαιο του ευκαλύπτου.
Τα εντομοαπωθητικά προϊόντα
πρέπει να επαλείφονται πάνω
από τα αντηλιακά και να μην

έρχονται σε επαφή με το
στόμα, τα μάτια και το βλεννογόνο της μύτης. Σε κάθε περίπτωση τηρούμε της οδηγίες
του κατασκευαστή για δική μας
προφύλαξη.
•
Εντομοκτόνα αέρος.
Χρησιμοποιούμε εντομοκτόνα
αέρος τα οποία περιέχουν πυρεθρίνες. Στο εμπόριο θα τα
βρούμε σαν αεροζόλ, ταμπλέτες, εξατμιζόμενα διαλύματα,
σπιράλ κ.α. Δεν τα εφαρμόζουμε στο δέρμα μας και ακολουθούμε και εδώ τις οδηγίες
του κατασκευαστή.
•
Χρήση κατάλληλων ενδυμάτων.
•
Χρησιμοποιούμε ρούχα
τα οποία καλύπτουν όσο περισσότερο γίνεται το σώμα
μας, π.χ. παντελόνια, μακριά
μανίκια κ.λ.π. ανοιχτόχρωμα
και φαρδιά ρούχα.
•
Συχνά λουτρά καθαριότητας για την απομάκρυνση
του ιδρώτα. Λιγότερο χρόνο σε
έκθεση στα κουνούπια. Τα περισσότερα κουνούπια τσιμπούν
το χάραμα και το σούρουπο
(λίγα τσιμπούν όλο το εικοσιτετράωρο), οπότε φροντίζουμε
ώστε να είμαστε λιγότερο
χρόνο εκτεθειμένοι.
Δείτε εδώ
(https://www.youtube.com/watc
h?v=FblLMaca6S8) και το σχετικό ενημερωτικό βίντεο του
ΚΕΕΛΠΝΟ

10

Τρίτη 14 Αυγούστου 2018

Κυκλοφόρησε σε βιβλίο
«Από τον Παγασητικό έως τον Αμβρακικό, ένα
οδοιπορικό στα πρώτα σύνορα της Ελλάδας»
σκολο για μένα εγχείρημα.

Το βιβλίο είναι ένα αφήγημα, μια βιωματική περιγραφή ενός οδοιπορικού
έντεκα ημερών στα
πρώτα σύνορα του σύγχρονου ελληνικού κράτους με τα πόδια, μια
κατάθεση ψυχής και μια
μαρτυρία, προϊόν της
αγάπης για το βουνό και
την περιπέτεια.

Σκοπό έχει να αναδείξει,
έστω με αυτό τον τρόπο,
τον ρόλο που έπαιξαν τα
πρώτα σύνορα της Ελλάδας στην περίοδο των πενήντα χρόνων, από το
1832 έως το 1881 - μια
οριογραμμή που άλλαξε
δραματικά τα δεδομένα
και τις ισορροπίες στις
περιοχές που χαράχτηκε και τον ιδιαίτερο ρόλο
της ληστοκρατίας στις
πρώτες δεκαετίες της
απελευθέρωσης.

Με αφορμή την κυκλοφορία του βιβλίου μου: «Από
τον Παγασητικό έως τον

Αμβρακικό, ένα οδοιπορικό στα πρώτα σύνορα
της Ελλάδας», θέλω να

ευχαριστήσω όλους
όσους με βοήθησαν για
την έκδοσή του, ένα δύ-

Σκοπό επίσης έχει να παρακινήσει τις τοπικές κοινωνίες και την
αυτοδιοίκηση να ασχοληθούν περισσότερο και να
αναδείξουν αυτά τα ιστορικά και πολιτιστικά γεγονότα της εποχής και την
ίδια την οριογραμμή. Να
βοηθήσει τον αναγνώστη,
τον ιστορικό, τον φυσιοδίφη, τον πεζοπόρο, τον
ορειβάτη, τον ψαγμένο
τουρίστα που θα το αποκτήσει και θα το μελετήσει, να γνωρίσει την
ιστορία, την γεωγραφία,
να γνωρίσει τα πλούσια
πολιτιστικά δρώμενα
αυτής της περιοχής σε
μια «γκρίζα» περίοδο της
νεότερης ιστορίας του

ελληνικού κράτους∙ και,
γιατί όχι, να περπατήσει σ’
αυτούς τους τόπους.

Θέλω να ευχαριστήσω
δημόσια τις εκδόσεις «Σ.
Ι. ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ», για
τη συνεργασία μας και
την τιμή που μου έκαναν
για την έκδοσή του.

Ελπίζω από καρδιάς το βιβλίο να φέρει πιο κοντά
την ιστορία και την περιοχή σε όλους τους αναγνώστες του!

Στέφανος Σταμέλλος
https://www.facebook.com/s
ynora1832/
http://www.e-ecology.gr
https://www.facebook.com/s
tefanos.stamellos
ΥΓ Μπορείτε να προμηθευτείτε το βιβλίο απευθείας από τον εκδοτικό
οίκο Σ. Ι. ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ (Σταδίου 5 Αθήνα),
από τα βιβλιοπωλεία: ΠΟΛΙΤΕΙΑ (Ασκληπιού 1,
Αθήνα), ΙΑΝΟΣ (Σταδίου
24 Αθήνα & Αριστοτέλους
7 Θεσσαλονίκη), ΕΥΡΥΠΙΔΗΣ (Ανδρέα Παπανδρέου 11, Χαλάνδρι &
Κηφισίας 310, Κηφισιά)
και από επιλεγμένα βιβλιοπωλεία σε ολόκληρη
την Ελλάδα. Τα υπόλοιπα
βιβλιοπωλεία (ηλεκτρονικά ή μη) ή οι ενδιαφερόμενοι ιδιώτες θα μπορούν
να το παραγγείλουν από
τον Εκδοτικό Οίκο Σ.Ι. Ζαχαρόπουλος και στο email sstamell@otenet.gr και
τηλεφωνικά στο
2231021007 ανά πάσα
στιγμή.
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Κύριε Διευθυντά, με
αφορμή τις πρόσφατες «ευλογίες» του σεβ. κ. Αμβροσίου «υπέρ» του
πρωθυπουργού, ως προς τα
αίτια της εθνικής τραγωδίας
του εμπρησμού (!) στην Αν .
Αττική, ήρθαν στη μνήμη
μου κι άλλες παρόμοιες δημαγωγίες του ιδίου, αλλά
και των όμοιών του από το
χώρο της Εκκλησίας, τις
οποίες έχουμε διαβάσει σε
δημοσιευμένη επιστολή μου
στον ημερήσιο επαρχιακό
τύπο (Βοιωτικά Νέα, Θεσπρωτική κ. ά), τον Ιούνιο
του 2014. Αναρωτιέμαι ,
ωστόσο, αν υπάρχει λογι-

ακούω, σας τα μεταφέρω
αυτούσια, ωστόσο, επιγραμματικά. Πολύς κόσμος,
ακόμη και ιερείς, δεν γνωρίζουν καν την ύπαρξη του
εδώ και πολλά χρόνια Ρ/Σ
της Εκκλησίας της Ελλάδος
και της Πειραϊκής Εκκλησίας, που προηγήθηκε όλων
των εκκλησιαστικών ραδιοσταθμών. Εκτιμώ πως το εκκλησιαστικό πρόγραμμα
αναμεταδίδεται σε όλη τη
Ελλάδα.
•
Τα θέματα, εν συντομία στο παρόν σημείωμα,
αφορούν στην εκπομπή της
Κυριακής 1ης Ιουνίου 2014,
ώρα 14-15.00. Πρόκειται για

(δική μου προσφώνηση) Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως, στους Αγίους
Τόπους. Για να συμπληρώσει: Μια μέρα μετά τη συνάντηση εκδηλώθηκε(!)
πυρκαγιά στο ναό του Παναγίου Τάφου η οποία προκάλεσε σημαντικές ζημιές.
Μετά αναφέρθηκε στο άλλο
γεγονός, αυτό του σεισμού
της ίδιας μέρας, που
έπληξε τη γενέτειρα/ πατρίδα του κ. Βαρθολομαίου,
όπου όλες οι Εκκλησίες, με
τα καμπαναριά τους κατέρρευσαν εκ θεμελίων. Ο
λόγος για το σεισμό που
έπληξε τη Λήμνο, Ίμβρο και

τωλό και τους κανόνες της
Εκκλησίας μας.
Συνέχισε να «κατηφορίζει»
και στάθηκε στην Αττική,
όπου παρόμοιος κληρικός
επέκρινε μητέρα, η οποία
δεν συμφωνούσε με τη
φυγή της κόρης της από το
σπίτι, για να ζήσει με τον
σύντροφό της και πιθανό
σύζυγό της. Είπε κι άλλα
πολλά. Κι εσείς τα ακούσατε…
Δεν κράτησα πολλές σημειώσεις από την ωριαία ομιλία
του, θυμάμαι, ωστόσο, ότι
αναφέρθηκε υποτιμητικά
στον συγγραφέα κ. Νίκο
Δήμου τον οποίο αποκά-

κός άνθρωπος στον κόσμο,
ο οποίος πιστεύει ότι η τραγωδία με τις εκατόμβες
αθώων θυμάτων της πυρκαγιάς στο Μάτι –Ραφήνας ,
στις 23/7/2018, ήταν Έργο
Θεού (οργή Θεού), επειδή ο
πρωθυπουργός δεν έχει τελέσει χριστιανικό γάμο, δεν
έχει βαφτίσει τα τέκνα του,
δεν είναι Χριστιανός κι
άλλα σχετικά παρόμοια.
Ακολουθεί η επιστολή του
2014:

μια καταπληκτική ομιλία,
αφήγηση με σχολιασμό της
επικαιρότητας με θέματα
από την πολιτική, τις εκλογές, την κοινωνία, εκκλησία
και με παράλληλη σύνδεση/ερμηνεία των Ευαγγελικών περικοπών, από την
1η μετά το Πάσχα Κυριακή
μέχρι και την τελευταία
πριν την έλευση του Αγίου
Πνεύματος: Ο, προφανέστατα, θεολόγος ή πρεσβύτερος ,ήταν απολαυστικός,
αφού με «καυστικό χιούμορ» πέρασε άνετα τα μηνύματά του σ’ όσους
ακούνε Πειραϊκή Εκκλησία.
Και ο ίδιος ακούω επιλεκτικά, αυτά που με ενδιαφέρουν, για να σας τα δώσω
στη συνέχεια επιγραμματικά και ασχολίαστα. Δυστυχώς, δεν πρόφθασα να
ακούσω στην αρχή το
όνομά του.
•
Άρχισε με τη συνάντηση του «Τέρατος της
Ευσέβειας», όπως πολλές
φορές αποκάλεσε, τον
Πάπα της Ρώμης, με τον
δικό μας, Παναγιώτατο

την Πόλη πριν μερικές ημέρες («κακός οιωνός») . Και
δεν σταμάτησε στην πυρκαγιά και στο σεισμό, πήγε
πολύ πίσω στο χρόνο, 561
έτη πριν, στην Άλωση της
Βασιλεύουσας, υπενθυμίζοντας στους ακροατές, ότι
το συλλείτουργο, τότε, των
Ορθόδοξων και Καθολικών,
λίγο πριν την Άλωση, έφερε
το τραγικό αποτέλεσμα για
τον Ελληνισμό και την Ορθοδοξία. Δεν τα είπε τόσο
ωμά, αλλά τεχνηέντως
αυτά ήθελε να πει, αυτά εννοούσε 100% («κακός οιωνός»).
•
Προϊόντος του
χρόνου και της ομιλίας του
«κατέβηκε» κάπου στη
Θεσσαλία, όπου ένας άγαμος κληρικός, ο οποίος σίγουρα «αύριο» θα είναι
ηγέτης της εκκλησίας, συστημικός ταγός κι αυτός,
αρνήθηκε να δώσει Θεία
Μετάληψη σε κυρία, επειδή
φορούσε μαντήλι κεφαλής,
όπως, άλλωστε, ορίζεται
και από τον Απόστολο
Παύλο, π. Κοσμά τον Αι-

λεσε δυο φορές «ανθρωπάκι» για την αντίθεσή του
στο θέμα της έλευσης του
Αγίου Φωτός από τον Πανάγιο Τάφο, αναφέρθηκε υποτιμητικά και στο κόμμα που
ανήκει, όπως και στα αποτελέσματα των εκλεγμένων
κομμάτων και, ιδιαίτερα,
στην κυρία Φωτεινή Πιπιλή,
η οποία προαλείφεται για
υπουργικό θώκο, μετά την
άποψή της, ότι ενοχλείται
από τις ονομασίες των
Αγίων, που φέρουν οι Σταθμοί (οι στάσεις) των Μέσων
Μαζικής Μεταφοράς των
επιβατών. Ανακοίνωσε ότι
την επόμενη Κυριακή θα συνεχίσει το κήρυγμα, την
ίδια ώρα.
Υ.Γ.: Η προσωπική μου εκτίμηση για τα θιγόμενα πρόσωπα:
1) Ο κ. Νίκος Δήμου είναι
ένας καταξιωμένος συγγραφέας στο είδος του, μάλλον, είναι κι αυτός της
«σχολής» των Σούτσου,
Σουρή, Λασκαράτου,Τσιφόρου, Ψαθά, Καζαντζάκη,
Κολλάτου, κι άλλων αξιόλο-

γων λογοτεχνών μας με μεγάλη προσφορά στα Ελληνικά Γράμματα και στην
Ποίηση γενικότερα. Δεν γίνεται να είναι όλοι οι συγ-

« ΟΡΓΗ ΘΕΟΥ Ή ΑΝΟΡΘΟΔΟΞΕΣ
ΠΡΟΛΗΨΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΣΙΔΑΙΜΟΝΙΕΣ»;

Ο ΡΑΔΙΟΣΤΑΘΜΟΣ ΤΗΣ
ΠΕΙΡΑΪΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
-«σταθμός» στη ζωή μας, το
ραδιόφωνο που μιλά στην
ψυχή μαςΣε περισσότερα από 50 σημειώματά μου τα τελευταία
10 χρόνια έχουμε διαβάσει
αρκετά «απανθίσματα» κάποιων εκπομπών του εν
λόγω Ρ/Σ, όπου το περιεχόμενο των θεμάτων από αναγνώστες ή ομιλίες
βαθυστόχαστων και πνευματικών ανθρώπων, αγγίζουν πραγματικά τις ψυχές
μας. Κάποια απ’ αυτά που

γραφείς σαν τον
Παπαδιαμάντη, τον οποίο η
Εκκλησία μας έχει αναγάγει
σε «Πατριάρχη» των λογοτεχνών μας (!)
2) Ο μοναδικός λόγος που
διάκειμαι φιλικά προς τον κ.
Βαρθολομαίο, είναι οι άοκνες προσπάθειές του για
την προώθηση του διαλόγου μέσω των διαθρησκειακών διόδων με τους
Εβραίους και τους Παπικούς και Ευαγγελικούς της
Ευρώπης. Η Ένωση των Εκκλησιών είναι εκ των ων
ουκ άνευ για μια ειρηνική
συνύπαρξη στην Ευρώ-Μεσόγειο.
3) Σ’ ό,τι αφορά στην κ. Φωτεινή Πιπιλή, εκτιμώ, πως
κανείς δεν νομιμοποιείται…
να «βάλλει λίθον…». Πρόκειται για έναν αξιόλογο
/ορθολογιστή άνθρωπο, μακάρι να γίνει υπουργός.
Νίκος Αθ. Μίνης, Θήβα
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H Παναγίτσα
Αγίου Δημητρίου
γιορτάζει τον
Δεκαπενταύγουστο

Προκήρυξη –
Πρόσληψη
Καθαρίστριας για
το Γενικό Λύκειο
ΓΕΛ Ορχομενού

Προκήρυξη – πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για την πρόσληψη μιας (1) καθαρίστριας – καθαριστή, με σύμβαση μίσθωσης
έργου, για το Γενικό Λύκειο ΓΕΛ Ορχομενού.

Η Σχολική Επιτροπή Μονάδων Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης Δήμου Ορχομενού, αφού έλαβε
υπόψη :
1. Τις διατάξεις των άρθρων 103,72,266,267 του
Ν.3852/2010 ( ΦΕΚ 87 Α΄/2010), <<Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης>>
2. Τις διατάξεις της με αριθμ. 8440/24-2-2011
απόφαση του ΥΠ.ΕΣ.Α.&ΗΔ. <<Καθορισμός λειτουργίας των Σχολικών Επιτροπών και ρύθμιση
Οικονομικών θεμάτων αυτών>> ΦΕΚ 318/2011.
3. Τις διατάξεις των άρθρων 209,240,243 του
Ν.3463/2006 <<Κύρωση Δήμων και Κοινοτήτων>>. 4. Την αριθμ 9 /2018 απόφαση της Σχολικής Επιτροπής

Πόσοι από εσάς έχετε να
επισκεφθείτε καιρό ή και
χρόνια το Δημοτικό Διαμέρισμα του Αγίου Δημητρίου του Δήμου
Ορχομενού; Τότε, δεν
έχετε παρά τον φετινό
Δεκαπενταύγουστο να
επιλεξετε ένα «δροσερό»
τόπο λατρείας, την Παναγίτσα, μόλις πέντε
λεπτά από το χωριό του
Αη Δημήτρη.

Ο εφημέριος πάτερ Ηλίας
Παπούλιας με την αμέριστη βοήθεια των Επιτρόπων και των κατοίκων
έχει εδώ και χρόνια καταφέρει με υπομονή και
επιμονή να δημιουργήσει, χωρίς υπερβολή, μια
όαση δροσιάς σχεδόν
στη μέση της Κωπαϊδας.

Δέντρα, θάμνοι αλλά και
πολλά περιποιημένα
φυτά, γλάστρες και παρτέρια δίνουν στον επισκέπτη την αίσθηση ότι
μπαίνει σε ένα χώρο που
– αν μη τι άλλο – φτιάχτηκε από αγάπη για να
προσφέρει μερικές στιγμές γαλήνης, προσευχής
αλλά και ξεκούρασης,
μακριά ίσως και από τα
αδιάκριτα πολλές φορές
βλέμματα των συνανθρώπων μας.

Σε απόσταση αναπνοής
από το χωρίο του Αγίου
Δημητρίου, οι επισκέπτες
μπορούν να … χαθούν
ανάμεσα στην τεχνητή
φύση, να προσκυνήσουν
τον ναό αφιερωμένο
στην Ζωοδόχο Πηγή ή
Παναγίτσα (Κοίμηση της
Θεοτόκου), όπως λένε το
προσκύνημα χαρακτηριστικά οι ντόπιοι, αλλά
και αφήσουν ξέγνοιαστα
τα παιδιά τους να παίξουν στον εξωτερικό περίβολο, καθώς η αγάπη
του πατέρα Ηλία έχει
φροντίσει για όλα!
Η Παναγίτσα του Αγίου
Δημητρίου γιορτάζει τον
Δεκαπενταύγουστο,
με τον πανηγυρικό εσπερινό
να ξεκινά την παραμονή
στις 8.00 μ.μ.
και την Θεία Λειτουργία
ανήμερα στις 7.30 π.μ.

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
Την πλήρωση μιας (1) θέσης καθαρίστριας- καθαριστή με σύμβαση μίσθωσης έργου για το
σχολικό έτος 2018-2019 .

Έργο του προσλαμβανομένου θα είναι ο καθαρισμός των αιθουσών διδασκαλίας, των γραφείων διδασκόντων, των κοινοχρήστων χώρων
και των προαυλίων της παραπάνω σχολικής μονάδας.
Η σχέση εργασίας θα είναι με σύμβαση μίσθωσης έργου ορισμένου χρόνου από την ημερομηνία της υπογραφής της έως και 30-06-2019.
Οι ενδιαφερόμενοι για τη θέση αυτή, πρέπει να
υποβάλλουν αίτηση από τις 7/8/2018 έως και τις
14/08/2018 τις εργάσιμες ώρες και ημέρες από
τις 09:00 μέχρι και τις 13:00 στο Δημοτικό κατάστημα Ορχομενού και στον πρόεδρο της Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής κ. Βασίλη
Τάγκαλη, τηλ 2261351117.
Η πρόσληψη θα γίνει με βάση κοινωνικοοικονομικά κριτήρια και προϋπηρεσία σε σχολείο κι
ορίζονται ως απαραίτητα δικαιολογητικά συμμετοχής τα εξής: 1. Αίτηση με πλήρη στοιχεία του
διαγωνιζόμενου. 2. Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας ή διαβατηρίου 3. ΑΜΚΑ (φωτοαντίγραφο) 4. Εκκαθαριστικό σημείωμα της
εφορίας έτους 2017. 5. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης πρόσφατης έκδοσης. 6.
Βεβαίωση ανεργίας ή Φωτοτυπία δελτίου ανεργίας σε ισχύ. 7. Βεβαίωση προϋπηρεσίας . 8.
Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει ο/η ενδιαφερόμενος/η υπογράψει σύμβαση για καθαριότητα
σε άλλο σχολείο.

ΓΕΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι υποψήφιοι, για να γίνουν δεκτοί στη διαδικασία επιλογής, πρέπει να έχουν ηλικία από 18
έως 65 ετών. Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευτεί
στην ιστοσελίδα του Δήμου, στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου και στους πίνακες ανακοινώσεων της σχολικής μονάδας.
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Ανοιχτό το ενδεχόμενο να επανεξεταστεί
του χρόνου η δυνατότητα ακτοπλοϊκής
σύνδεσης με την Εύβοια

Ανοιχτό αφήνει ο κεντρικός ναυτιλιακός
πράκτορας για το επιβατηγό οχηματαγωγό
Aqua Blue της εταιρείας
"Sea Jets", Χάρης Καραχαρίσης, το ενδεχόμενο
να επανεξεταστεί του
χρόνου η δυνατότητα
ακτοπλοϊκής σύνδεσης
με την Εύβοια. Με
αφορμή το ενδιαφέρον
που εκδηλώνουν Ρώσοι
τουρίστες αλλά και επισκέπτες από ορθόδοξες
χώρες των Βαλκανίων
για το ναό του Αγίου
Ιωάννη του Ρώσου στην
Εύβοια, ο κ. Καραχαρίσης επισημαίνει στο
ΑΠΕ-ΜΠΕ ότι δεν θα
μπορούσε αυτή τη
στιγμή να ενταχθεί μια
στάση στην Εύβοια στα
δρομολόγια από Θεσσαλονίκη προς Κρήτη ή
Σποράδες καθώς πρόκειται για επιδοτούμενα
δρομολόγια με συγκεκριμένες στάσεις ενώ δεν
υπάρχει άλλο διαθέσιμο
σκάφος. Κάτι τέτοιο,
όπως εκτιμά, θα μπο-

ρούσε να εξεταστεί ενδεχομένως του χρόνου.
Για τα μηνύματα από τη
λειτουργία των δρομολογίων του επιβατηγού
οχηματαγωγό Aqua Blue
τονίζει ότι είναι ιδιαίτερα θετικά καθώς οι
πληρότητες τον Αύγουστο υπολογίζονται στο
70%. Αυτό, κατά τον
ίδιο, θεωρείται πολύ
ικανοποιητικό ποσοστό
δεδομένου ότι πρόκειται
για επιδοτούμενο δρομολόγιο. Σε ό,τι αφορά
τα χαρακτηριστικά της
κίνησης από Θεσσαλονίκη, γνωστοποιεί ότι
αυτή αφορά περισσότερο τη Σκιάθο, τη Σύρο,
την Τήνο και την Πάρο.
Από την πλευρά της, η
πρόεδρος του Οργανισμού Τουρισμού Θεσσαλονίκης, Βούλα
Πατουλίδου, τονίζει ότι
η ακτοπλοϊκή σύνδεση
της Θεσσαλονίκης με τα
νησιά του Αιγαίου και
την Κρήτη έχει ξεκινήσει
και επιθυμία του Οργανισμού είναι να συνεχι-

Ευχαριστήριο από
το Δήμο Λεβαδεών

Ο Δήμος Λεβαδέων ευχαριστεί την Κοινωφελή Επιχείρηση του Δήμου Λεβαδέων (ΚΕΔΗΛ), το Δίκτυο Αλληλεγγύης για τους πρόσφυγες στη Λιβαδειά, τα μέλη
της εθελοντικής ομάδας «Λεβαδρώ» του Δήμου Λεβαδέων και τους πρόσφυγες – ωφελούμενους του προγράμματος «ESTIA» που διαμένουν στο Δήμο
Λεβαδέων για τη βοήθεια που προσέφεραν στον πυρόπληκτο Δήμο Ραφήνας - Πικερμίου.
Η ομάδα εθελοντών από την Λιβαδειά επισκέφτηκε
την Πέμπτη 9 Αυγούστου 2018 τον Δήμο Ραφήνας - Πικερμίου με σκοπό να προσφέρει βοήθεια στις περιοχές που επλήγησαν από την φωτιά της 23ης Ιουλίου
στην Αττική και να καλύψει ανάγκες που προκύπτουν
καθημερινά.

στεί. Αναφέρει ότι οι διευκολύνσεις που υποσχέθηκε ο Οργανισμός
σε συνεργασία με το λιμάνι έχουν δοθεί ενώ τα
μηνύματα από τη λειτουργία της γραμμής
είναι θετικά.
«Σε επικοινωνία που
έχω ακόμη και με κατοίκους της Κάσου, μού εκφράζουν την
ικανοποίησή τους για τη
συγκεκριμένη σύνδεση
καθώς, παρά το γεγονός
ότι δεν εξυπηρετούνται
οι ίδιοι από αυτήν, θεωρούν ότι το νότιο Αιγαίο
έρχεται λίγο πιο κοντά
στη Θεσσαλονίκη και
μειώνεται το αίσθημα
της απομόνωσης των
κατοίκων» σημειώνει
χαρακτηριστικά.
Αναφέρει, άλλωστε, ότι
«εφόσον υπάρχει πράγματι ενδιαφέρον από
Ρώσους τουρίστες που
επιθυμούν να επισκεφθούν τον ναό του
Αγίου Ιωάννη του Ρώσου
στην Εύβοια, θα ήταν
καλό να δρομολογηθεί
μια τέτοια προσπάθεια
είτε με το καράβι που
εκτελεί δρομολόγιο μέχρι
την Κρήτη είτε με εκείνο
που εκτελεί δρομολόγιο
μεταξύ Θεσσαλονίκης
και Σποράδων». Σε κάθε
περίπτωση, υπογραμμίζει ότι «αυτά είναι ερωτηματικά που
γεννήθηκαν μετά την
έναρξη λειτουργίας της
ακτοπλοϊκής σύνδεσης
και αυτό είναι θετικό και
ευοίωνο».
Σε ό,τι αφορά, πάντως,
την τουριστική κίνηση
από τη Ρωσία σχολιάζει
ότι τα δεδομένα των
διανυκτερεύσεων φέτος,
για το χρονικό διάστημα
από τον Ιανουάριο μέχρι

τον Ιούνιο, παρουσιάζουν κάποια μείωση
καθώς πέρσι ήταν
26.519 και φέτος
23.569.
Η κ. Πατουλίδου τονίζει
την ανάγκη να υλοποιούνται πρωτοβουλίες
που διατηρούν την εικόνα της Θεσσαλονίκης
ως ελκυστικά ανερχόμενου

προορισμού. Προς την
κατεύθυνση αυτή, όπως
εκτιμά, συμβάλλουν και
η διαφήμιση της Περιφέρειας και του Δήμου
και του Οργανισμού
Τουρισμού Θεσσαλονίκης.
Π.Γ.

Λιβαδειά
6 -08 -2018
Αριθμ. Πρωτ. oικ.: 184288_5339

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Ταχ. Διεύθυνση : Φίλωνος 35-39
Ταχ. Κώδικας : 321 31 ΛΙΒΑΔΕΙΑ
Πληροφορίες : Δ. Μακρή – Μ. Γκαβογιαννάκη
Τηλέφωνο :22613 50 290-270
Email:
dmakri@viotia.gr
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΛΑΤΟΣ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ»
(Αρ. Διακήρυξης 184284_5338)
Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας - Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας προκηρύσσει
Ηλεκτρονικό Ανοικτό διαγωνισμό για την «Προμήθεια άλατος αποχιονισμού για
τις ανάγκες του οδικού δικτύου Π.Ε. Βοιωτίας», για τα έτη 2018-2019, (CPV:
34927100-2) προϋπολογισμού χωρίς ΦΠΑ: 96.759,30€, (119.981,52€, με ΦΠΑ)
με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής, σύμφωνα με την αριθ. 1555/9-7-2018 (AΔΑ:
Ω8ΚΕ7ΛΗ-Δ2Ζ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στ. Ελλάδος, περί έγκρισης των όρων της Διακήρυξης.
Προσφορές υποβάλλονται για την συνολική ποσότητα.
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, της
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η
διακήρυξη, στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν.4155/13 (ΦΕΚ /Α/29-5-2013), άρθρο 11 της Υ.Α. Π1/2390/2013
(ΦΕΚ/β/2677/21-10-2013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του
ΕΣΗΔΗΣ» και τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄147/8-8-2016) «Δημόσιες
Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες
2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν όσοι διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή,
χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και έχουν
εγγραφεί στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. - Διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr)
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα Υποβολής των προσφορών: Στις 27/082018,
ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 μ.μ.
Ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών στο Σύστημα: Στις 31/08/2018,
ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. της αυτής ημερομηνίας.
Η Εγγυητική Επιστολή συμμετοχής ορίζεται σε ποσό ίσο με το 2% επί του προϋπολογισμού εκτός ΦΠΑ, και ανέρχεται στο ποσό των 1.935,18 ευρώ
Τα αιτήματα για συμπληρωματικές πληροφορίες – διευκρινίσεις επί των εγγράφων του διαγωνισμού (διακήρυξη κ.λπ.) υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο δικτυακό
τόπο του Διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr) του
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης θα διατίθεται και σε ηλεκτρονική μορφή μέσω
του διαδικτύου στη Διεύθυνση : http:// www.pste.gov.gr

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π. ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ
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ΖΗΤΕΙΤΑΙ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ στις Λιβανάτες Φθιώτιδας διαμέρισμα, επιπλωμένο, πάνω στη θάλασσα, με parking.
Τηλ. 6970 084902
250718
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Διαμέρισμα 126 τ.μ. 3 Υ/Δ, νέας
κατασκευής, κεντρικό, με κλειστή θέση πάρκινγκ,
Αποθήκη 16 τ.μ. στο υπόγειο & αποθήκη στον
όροφο, χρήση ταράτσας με μπάρμπεκιου
Τηλ. 6932531733, 6970337873
180718
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα 110τ.μ. με 3 Υ/Δ, στον
30 όροφο επί της οδού Δελφών 10 στη Λιβαδειά
Τηλ. 6932769779
130518
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιέρα 37 τ.μ. πλήρως εξοπλισμένη στην κεντρική πλατεία της Λιβαδειάς.
Χωρίς κοινόχρηστα.
Τηλ. 22610 25954, 6948823021, 6944638236
050418
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Ισόγειο κατάστημα 90 τ.μ. επί της
οδού Σοφοκλέους στη Λιβαδειά. τηλ.
6977031091
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΑΙΘΟΥΣΑ 200τ.μ. στη διασταύρωση του Αγ. Γεωργίου, με περιβάλλοντα χώρο,
κατάλληλο για συνεστιάσεις 500τ.μ.
τηλ. 2261043218 * 6977519082
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ανεξάρτητη γκαρσονιέρα 50 τ.μ.
πλησίον Νομαρχιακού Μεγάρου, καινούργιας κατασκευής, πρωτοενοικιαζόμενη και επιπλωμένη,
με αυτόνομη θέρμανση επί τη οδού Κυριακίου
στη Λιβαδειά
Τηλ. 6944397366
170618
ΠΩΛΕΙΤΑΙ αγρός 9,5 στρεμμάτων στην Κωπαϊδα
στη Θέση Β.Χ.2 αριθμός τεμαχίου 274 περιφέρειας Σ.Β.Δ.Κ. Μαζίου
Τηλ. 6906265606
090318

λεσίνας (περιοχή Κάστρου Βοιωτίας).
Πληρ. κ. Ταμπάκης Αντώνιος 6984426100 &
6976179435
190818
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 110 τ.μ. διαμπερές, 3
Υ/Δ, Σαλόνι, 2 VC, Αποθήκημ 4ος όροφος με ιδιοκτησία την κεραμοσκεπή του 5ου ορόφου.Αυτόνομη θέρμανση, τέντες, Πισίνα, τζάκι, μεγάλες
βεράντες, Πάργινγκ στη Λιβαδειά. Τιμή ευκαιρίας.
Τηλ. 6945978900. 6944381187
ΠΩΛΕΙΤΑΙ Έπαγγελματικό Ψυγείο πάγκος (bar)
διαστάσεων 2.50 Χ 0.80, 3πορτο, ανοξείδωτο με
φρέο 304 (οικολογικό) σε άριστη κατάσταση.
Προσιτή Τιμή.
Τηλ: 6987 129637
160418
ΠΩΛΕΙΤΑΙ Fiat Punto 2007, 4X4, αέριο. Τιμή 4000
ευρώ.
Τηλ.
6939199040,
6932531733
180718
ΠΩΛΕΙΤΑΙ SMART 2000, πετρέλαιο, 4000 ευρώ
Τηλ. 6932531733
180718
ΠΩΛΕΙΤΑΙ στο Καπαρέλλι Θηβών Βοιωτίας, μονοκατοικία 90 τ.μ., με υπόγειο κατοικήσιμο και
αέρα οικοδομήσιμο, με δύο εισόδους, κήπο,
δίπλα στην πλατεία, 10 λεπτά από την θάλασσα
και 50 λεπτά από την Αθήνα.
Γίνεται ανταλλαγή και με διαμέρισμα Αθηνών
(περιοχες: Μελίσσια, Βριλήσσια, Χαλάνδρι, Μαρούσι, Πεντέλη)
Τιμή ευκαιρίας και συζητήσιμη
Τηλ. 210 8031606, 6972287728
250718

ΠΩΛΕΙΤΑΙ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ κτήμα 10 στρεμμάτων Έ.Χ.12 ΣΑΑΚ Μα-

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ

1.Κατάστημα 140 τ.μ. (με πατάρι επιπλέον 60 τ.μ.) επί
της οδού Ιωάννη Λάππα 3 (πρώην Υποδήματα Ροζάνας)
στη Λιβαδειά.
2.Κατάστημα 65 τ.μ. επί της οδού Στρατηγού Ιωάννου
45 στη Λιβαδειά.
Τιμές προσιτές και συζητήσιμες
Τηλ.: 6946930484 & 6977845483

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ

σε βιομηχανικό κτήριο υπόγειο 600 τ.μ. και πατάρι 120
τ.μ. με ξεχωριστή είσοδο στη Λιβαδειά.
Τηλ. 22610 20101 κ. Ανδρέας
Κιν. 6932 243080

Τουριστική επιχείρηση στη Μύκονο,
για εποχιακή εργασία (4μηνο)

ΖΗΤΑΕΙ

- Καθαρίστριες με μισθό από 900 ευρώ το μήνα
- Μάγειρες
με μισθό από 1050 ευρώ το μήνα
- Security
με μισθό από 900 ευρώ το μήνα
Δίνεται διατροφή και διαμονή
Τηλ επικοινωνίας: 6949625252
060418

ΖΗΤEITAI ΕΠΕΝΔΥΤΗΣ

Στην Έ.Ο. Βουλγαρίας - Ρουμανίας και στο ύψος της
πόλης GIURGIU επί ρουμανικού εδάφους (πλησίον ποταμού Δούναβη) σε κτιριακές εγκαταστάσεις 300 τ.μ. επί
οικοπέδου 4.000 τ.μ. ζητείται επενδυτής, είτε για αγορά,
είτε για συμμετοχή σε συνεκμετάλλευση επιχειρήσεων
πολλαπλών χρήσεων (εμπορική, τουριστική, ξενοδοχειακή κλπ λόγω γεωγραφικής θέσης). Πρόσοψη επί της
Έ.Ο. 40 μέτρα
Δεκτές μόνο σοβαρές επενδυτικές προτάσεις
Τηλ: 6987 129637
200418

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ

χειριστές πλαστικών μηχανών rotomoulding και extruder από εταιρεία πλαστικών
με έδρα την Λιβαδειά.
Τηλ. 2261023511 και email : info@rotosal.gr
Υπεύθυνος Πέτρος Λεβαντής

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΣΤΟ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ:

-ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΓΙΑ ΛΟΥΣΤΡΑ/ΛΟΥΣΤΡΑΔΟΡΟΙ
-ΜΗΧΑΝΟΞΥΛΟΥΡΓΟΙ
-ΧΈΙΡΙΣΤΈΣ CNC
ΗΛΙΚΙΑΣ 28-40 ΈΤΩΝ
ΜΈ 3ΈΤΗ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΈΠΑΓΓΈΛΜΠΑΤΙΚΗ ΈΜΠΈΙΡΙΑ
ΣΈ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗ ΘΈΣΗ
ΟΙ ΈΝΔΙΑΦΈΡΟΜΈΝΟΙ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΝΤΑΙ
ΝΑ ΈΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΟΥΝ ΣΤΟ ΤΗΛΈΦΩΝΟ :6946649649

ΖΗΤΕΙΤΑΙ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ

Γκαρσονιέρα 37 τ.μ. πλήρως εξοπλισμένη, χωρίς κοινόχρηστα στην Κεντρική πλατεία Λιβαδειάς.
Τηλ. 22610 25954, 6948 823021, 6944 638236
110818

Τυλιχτής - ψήστης σε κατάστημα στη Μύκονο.
Παρέχεται διαμονή και φαγητό.
Μισθός ικανοποιητικός
Τηλ επικοινωνίας: 6975552778
110618

TOYOTA COROLLA 1.400 cc, με 63.000 χλμ.
Μοντέλο 2006. Αριστη κατάσταση, Βιβλίο service
ΈΥΚΑΙΡΙΑ... 6.000 ευρώ
Τηλ. 6974804675
150718

ΠΩΛΕΙΤΑΙ

διαμέρισμα 48 τ.μ. στην Καλλιθέα Αττικής, δίπλα στο
Hondos, στον πρώτο όροφο, κατασκευής 1974.
Τιμή 15.000 ευρώ
Τηλ. 6944571186

ΠΩΛOYNTAI

4.679 (τέσσερις χιλιάδες εξακόσιες εβδομήντα εννέα)
Ονομαστικές Μετοχές του Υπεραστικού ΚΤΈΛ Έπαρχίας
Λιβαδειάς Ν.Βοιωτίας ΑΈ.
Τηλ. 6983589810
230518

ΤΈΧΝΙΚΗ ΈΤΑΙΡΈΙΑ ζητά να προσλάβει 2 ηλεκτρολόγους πτυχιούχους AΤΈΙ με εργασιακή εμπειρία για πλήρη απασχόληση
, με κύρια καθήκοντα την εγκατάσταση , συντήρηση φωτοβολταϊκών πάρκων και υποσταθμών Μέσης Τάσης . Απαραίτητα προσόντα: γνώση αγγλικής γλώσσας σε επίπεδο τεχνικής
ορολογίας και χρήση Η/Υ ,για εργασία στην Θήβα
Προσφέρονται : Πακέτο αποδοχών ανάλογων προσόντων,
Σταθερή προοπτική επαγγελματικής ανάπτυξης ,Έιδική εκπαίδευση, Σύγχρονο περιβάλλον εργασίας.
Αποστολή βιογραφικών στο
Έmail: alexspyropoulos2@gmail.com
Τηλ επικοινωνίας:26930-23883.

« Εταιρεία που δραστηριοποιείται και εξειδικεύεται στον
τομέα των Χρηματαποστολών
ζητά προσωπικό
για μόνιμη απασχόληση στην περιοχή της Λιβαδειάς.
Απαραίτητη προϋπόθεση να κατέχει ο υποψήφιος
ΑΔΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ.
Αποστολή βιογραφικών g4lamia@otenet.gr
Τηλέφωνο επικοινωνίας : 6974033133»
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«Προσοχή: Μην κοιμάστε πάνω από
8ωρο», προειδοποιούν οι ειδικοί

Οι άνθρωποι που κάθε
βράδυ κοιμούνται περισσότερες από οκτώ ώρες, αντιμετωπίζουν μεγαλύτερο
καρδιαγγειακό κίνδυνο και
είναι πιθανότερο να πεθάνουν πρόωρα, σε σχέση με
όσους κοιμούνται επτά
ώρες, σύμφωνα με μια νέα
μεγάλη βρετανική επιστημονική μελέτη, με ελληνική συμμετοχή.

Όσοι κοιμούνται συνήθως
γύρω στις δέκα ώρες καθημερινά (πράγμα ασφαλώς
όχι συνηθισμένο στην
εποχή μας), έχουν 30% μεγαλύτερο κίνδυνο πρόωρου θανάτου έναντι όσων
κοιμούνται επτά ώρες (που
θεωρείται το «κανονικό»).
Ο δεκάωρος ύπνος σχετίζεται επίσης με κατά 56%
αυξημένο κίνδυνο θανατη-

φόρου εγκεφαλικού και
49% θανατηφόρου εμφράγματος.

Οι ερευνητές των πανεπιστημίων Μάντσεστερ, Κιλ,

Λιντς και Ανατολικής Αγγλίας, που έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο

Τι αποκαλύπτουν οι Selfies σας;

Επιμέλεια – Μετάφραση:
Ελεάνα Πανδιά, Επικοινωνιολόγος, MA, υπ. διδάκτωρ Παντείου
Πανεπιστημίου

Οι ιστορικοί και οι ανθρωπολόγοι του μέλλοντος
που θα μελετούν τον
οπτικό πολιτισμό του 21ου
αιώνα, θα σαστίσουν μπροστά στην καθολικότητα
του φαινομένου της ψηφιακής αυτοφωτογράφησης ή αλλιώς «selfie».

Η ερωτική σχέση που
έχουμε αναπτύξει με τις
selfies δεν είναι καθόλου
εφήμερη. Αντιθέτως, φαίνεται πως τραβάμε μια
selfie με κάθε ευκαιρία, άλλοτε στο γυμναστήριο και
άλλοτε στην κηδεία της
γιαγιάς μας. Η Jenna
Wortham, δημοσιογράφος
των New York Times που ειδικεύεται σε θέματα τεχνολογίας επισημαίνει πως
«όλοι, από τον Πάπα έως
τις κόρες του Μπαράκ Ομπάμα, έχουν απεικονιστεί
σε κάποια selfie, αν και όχι
μαζί ακόμα».

Η αυτοπροσωπογραφία,
προφανώς, δεν είναι σύγχρονη επινόηση. Στο βιβλίο
του “The Self- Portrait: A Cultural History”, ο James Hall,
ιχνηλατεί την τεχνολογική
και αισθητική εξέλιξη της
αυτοαπεικόνισης στην τεχνική του Φλαμανδού ζωγράφου Jan Van Eyck, στο
διάσημο έργο του Velazquez “Las Meninas”,
στους πίνακες της Frida
Kahlo και διαπιστώνει χρησιμοποιώντας τα λόγια του
Βρετανού καλλιτέχνη

Lawrence Gowing ότι «η
γνώμη που έχει ο ζωγράφος για τον εαυτό του
είναι μέρος της δεξιοτεχνίας του. Χρειάζεται να
είναι αλαζόνας, όπως και
ένας τραγουδιστής όπερας. Η περηφάνεια και η
κομπορρημοσύνη, θρέφουν το ταλέντο».

Σήμερα η αυτοαπεικόνιση
δεν αποτελεί προνόμιο
ενός μεγαλοφυούς καλλιτέχνη του βεληνεκούς του
Van Eyck, του Rembrandt ή
του Ducreux. Όποιος διαθέτει ένα smartphone, χρησιμοποιεί με επιτυχία τα
φίλτρα της εφαρμογής Instagram και διαθέτει σύνδεση στο διαδίκτυο μπορεί
να συμμετέχει στην πιο δημοφιλή τάση της εποχής.
Όμως τι αξίζει – και τι σημαίνει- στ΄ αλήθεια μια
selfie;

Κάποιοι κοινωνικοί ψυχολόγοι θεωρούν πως οι selfies αποτελούν έναν τρόπο
κατασκευής της κοινωνικής ταυτότητας και σημαντικό παράγοντα ενίσχυσης
της εικόνας του ατόμου
στη διαδικτυακή κοινωνική
ζωή. Η Pamela Rutledge, διευθύντρια του ερευνητικού κέντρου Ψυχολογίας
των Μέσων είπε στο περιοδικό Mashable: «οι άνθρωποι προτιμούν να
κοιτάζονται στον καθρέφτη σε σχέση με το να βλέπουν τον εαυτό τους σε
στατικές φωτογραφίες
γιατί θεωρούν πως η κίνηση και η ατμόσφαιρα που
τους περιβάλλει αποκρύπτει τις ατέλειες και τους
κάνει πιο ελκυστικούς».

Άλλοι ερευνητές, συσχετίζουν τις selfies με το ναρκισσισμό. H καθηγήτρια
Ψυχολογίας του πανεπιστημίου του Cornell, Peggy
Drexler υποστηρίζει ότι «πιθανόν εκείνοι που βγάζουν
selfies να νιώθουν σαν να
πρωταγωνιστούν στο δικό
τους reality show κι έχοντας μια υπερφίαλη ιδέα για
τον εαυτό τους να θεωρούν πως οι φίλοι ή οι followers στα μέσα κοινωνικής
δικτύωσης, ενδιαφέρονται
να τους βλέπουν ξαπλωμένους στο κρεβάτι με τα
χείλη σουφρωμένα. Μοιάζουν να κοιτάζονται όλη
μέρα στον καθρέφτη μπροστά σε κοινό» και προειδοποιεί πως «πιθανόν να
υπάρχουν βλαβερές συνέπειες από τη διαρκή προβολή μέσω των selfies που
μπορεί να επηρεάσει αρνητικά τις οικογενειακές και
επαγγελματικές σχέσεις
των ατόμων και σε κάποιες
περιπτώσεις να οδηγήσει
ακόμα και σε βίαιες συμπεριφορές».

Η εξάπλωση του φαινομένου των selfies γίνεται ξεκάθαρη από τη δημοφιλία
της selfie της Ellen DeGeneres τη βραδιά των
βραβείων Όσκαρ και αποκτά άλλες διαστάσεις με τη
selfie μιας γυναίκας μετά
τη συντριβή του αεροπλάνου του επέβαινε, ή τη
selfie κάποιου με έναν
άγνωστο που προσπαθούσε
να αυτοκτονήσει πηδώντας
από τη γέφυρα του Brooklyn. Επίσης ένας φοιτητής
«τραυμάτισε» ένα ελληνορωμαϊκό άγαλμα του 19ου

αιώνα προσπαθώντας να το
συμπεριλάβει στη selfie του
και οι πλαστικοί χειρουργοί
αναφέρουν αύξηση στα αιτήματα των πλαστικών
επεμβάσεων στο πρόσωπο
εξαιτίας των selfies.

Παρά τις ατυχείς συνθήκες
κάτω από τις οποίες τραβήχτηκαν κάποιες selfies,
είναι γεγονός ότι κάθε φαινόμενο της κοινωνικής
ζωής, διαδικτυακής και μη,
λαμβάνει χώρα μέσα σε
ένα ιστορικό και πολιτιστικό πλαίσιο.

Έτσι μια ομάδα ανεξάρτητων αλλά και πανεπιστημιακών ερευνητών ξεκίνησε
μια έρευνα, τη SelfieCity, με
σκοπό να αποσπάσει και να
αναλύσει δεδομένα από
selfies που τραβήχτηκαν
στη Μπανγκόκ, στο Βερολίνο, στη Μόσχα, στη Νέα
Υόρκη, στο Σαο Πάολο
ώστε να κατηγοριοποιηθούν με βάση ανθρωπογεωγραφικά κριτήρια.
Φαίνεται λοιπόν πως οι γυναίκες τραβούν περισσότερες selfies από τους
άνδρες (έως και 4.6 περισσότερες φορές στη
Μόσχα). Ο τρόπος έκφρασης των μοντέλων των selfies ποικίλλει από πόλη σε
πόλη. Χαμογελούν περισσότερο οι κάτοικοι της
Μπανγκόκ και του Σαο
Πάολο από εκείνους της
Μόσχας ή του Βερολίνου.

Επιπλέον, τα αποτελέσματα
της έρευνας επιβεβαιώνουν πως ο μέσος όρος
ηλικίας των ατόμων που
τραβούν selfies είναι 23,7
ετών. Ο επικεφαλής της
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αμερικανικό ιατρικό περιοδικό «Journal of American
Heart Association», αξιολόγησαν (μετα-ανάλυση) τα
ευρήματα 74 μελετών σχετικών τόσο με τη διάρκεια
όσο και με την ποιότητα
του ύπνου και την επίπτωση στην υγεία.

Οι ερευνητές επεσήμαναν
ότι ο υπερβολικός ύπνος
πρέπει να θεωρείται ένδειξη πιθανού καρδιαγγειακού κινδύνου. Η μελέτη
κατέληξε επίσης στο συμπέρασμα ότι ο ανεπαρκής
και κακής ποιότητας ύπνος
σχετίζεται με κατά 44% αύξηση του κινδύνου για στεφανιαία νόσο.

Στη μελέτη συμμετείχαν ο
ελληνικής καταγωγής καθηγητής Ευάγγελος Κοντοπαντελής και ο
ελληνοκυπριακής καταγωγής Ανδρέας Μάμας (και οι
δύο από το Πανεπιστήμιο
του Μάντσεστερ).

έρευνας Lev Manovich φιλοδοξεί να επεκτείνει την
έρευνα και σε άλλες κατηγορίες δεδομένων εκτός
των δημογραφικών.

Παρά τις ενδιαφέρουσες
πληροφορίες που προέκυψαν από την έρευνα SelfieCity, δεν πρέπει να
ξεχνάμε ότι το δείγμα της
δεν είναι τυχαίο και πως
αποτελεί μικρό μόνο μέρος
του πληθυσμού. Το ερευνητικό κέντρο Pew αναφέρει πως το 73% των
ενήλικων χρηστών των διαδικτυακών κοινωνικών δικτύων, είναι νέοι και
μορφωμένοι. Ο Manovich
σημειώνει ότι το 70% των
Αμερικανών χρηστών χρησιμοποιούν το Instagram,
ενώ διαφορετικά κοινωνικά
δίκτυα είναι πιο δημοφιλή
σε άλλες χώρες.

Η Alise Tifentale, ερευνήτρια στο εργαστήριο Αισθητικής των Νέων Μέσων
στο πανεπιστήμιο της Νέας
Υόρκης, σχολιάζει σχετικά
με την έρευνα SelfieCity: «
Οι ιστορικοί τέχνης παραδοσιακά θα αφοσιώνονταν
στη μελέτη ενός έργου τέχνης, όμως, ο όγκος της
πληροφορίας που συγκεντρώνεται από τις selfies
απαιτεί την εστίαση σε
πρότυπα συμπεριφορών και
στην ανάλυση χαρακτηριστικών όπως η στάση του
σώματος, η έκφραση του
προσώπου και η διάθεση.
Επίσης, στην ιστοσελίδα
της έρευνας, ο επισκέπτης
έχει τη δυνατότητα να εξετάσει κάθε selfie ξεχωριστά
ως μορφή τέχνης δίνοντας
τροφή για νέα ερωτήματα
και αφορμές για διάλογο».
Πηγή : Al Jazzera America
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Επιστροφή πινακίδων
και αδειών οδήγησης
και κυκλοφορίας,
ενόψει
της εορταστικής
περιόδου του
Δεκαπενταύγουστου
Αφορά αποκλειστικά τις παραβάσεις παράνομης
στάθμευσης (άρθρο 34) και παράνομης στάσης και
στάθμευσης (άρθρο 4 παρ. 3) του Κ.Ο.Κ.
Με Απόφαση του Υπουργού Έσωτερικών Πάνου
Σκουρλέτη, επιστρέφονται, οι άδειες οδήγησης,
καθώς και οι πινακίδες και οι άδειες κυκλοφορίας των
οχημάτων, προκειμένου να διευκολυνθούν οι πολίτες
στις μετακινήσεις τους κατά την εορταστική περίοδο
του Δεκαπενταύγουστου.
Η Απόφαση αφορά στα στοιχεία οδήγησης και κυκλοφορίας που έχουν αφαιρεθεί ή κατατεθεί στις αστυνομικές Αρχές μέχρι και χθες, 9 Αυγούστου 2018,
αποκλειστικά για τις παραβάσεις:
•
του άρθρου 34 του Κ.Ο.Κ. (παράνομη στάθμευση) και
•
της παραγράφου 3 του άρθρου 4 (πινακίδα Ρ40, απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση), για την
οποία προβλέπεται αφαίρεση της άδειας κυκλοφορίας και των πινακίδων κυκλοφορίας του οχήματος
για είκοσι (20) ημέρες, σύμφωνα με την διάταξη 8 του
άρθρου 103 του Κ.Ο.Κ.
Σημειώνεται ότι προϋπόθεση για την επιστροφή των
προαναφερόμενων στοιχείων οδήγησης και κυκλοφορίας είναι η καταβολή του διοικητικού προστίμου.

Υπεγράφη
η υπουργική απόφαση
για την αντιμετώπιση
του προβλήματος
των ζημιών
από αγριόχοιρους

Σε στοχευμένες ενέργειες προχωρά για πρώτη φορά
το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ένέργειας, με
αφορμή τα πολλά προβλήματα που έχουν προκύψει
στην αγροτική οικονομία και σε αστικές-περιαστικές
περιοχές από τον μεγάλο αριθμό, σε συγκεκριμένα
σημεία της χώρας, ημίαιμων χοίρων και αγριόχοιρων.
Έιδικότερα, ο αναπληρωτής υπουργός Περιβάλλοντος
και Ένέργειας, Σωκράτης Φάμελλος, υπέγραψε σήμερα, και θα δημοσιευθεί τις επόμενες μέρες σε ΦΈΚ,
απόφαση που αφορά τη δίωξη του είδους από τη δημοσίευσή της έως τις 15 Σεπτεμβρίου 2019, οπότε ξεκινά η επόμενη κυνηγετική περίοδος.
Η απόφαση εκδίδεται με βάση την πρόβλεψη που
υπάρχει στο άρθρο 259 του Δασικού Κώδικα για ανάλογες περιπτώσεις και, συγκεκριμένα, καθορίζει:
-Την άμεση έκδοση αποφάσεων σύστασης συνεργείων από τους Συντονιστές των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, με λοιπές απαραίτητες λεπτομέρειες ανά
περιοχή, οπότε και θα είναι δυνατή η έναρξη λειτουργίας των συνεργείων.
-Στα συνεργεία θα υπάρχουν ως υπεύθυνοι τουλάχιστον δύο δασικοί υπάλληλοι, εκ των οποίων ένας θα
είναι δασοφύλακας, που δύνανται να υποβοηθούνται
από ιδιωτικούς φύλακες θήρας της οικείας κυνηγετικής οργάνωσης, οι οποίοι και θα επιτηρούν τη δράση.

-Στα συνεργεία θα συμμετέχουν έμπειροι κυνηγοί
μέλη των συνεργαζόμενων με το ΥΠΈΝ κυνηγετικών
συλλόγων, οι οποίοι θα είναι ασφαλισμένοι καθ' όλη
τη διάρκεια της δράσης.
-Οι οικείες Δασικές Αρχές θα καθορίζουν με αποφάσεις τους τις ημέρες και ώρες που θα γίνεται η ενεργοποίηση των συνεργείων, οι οποίες θα είναι είτε
εκτός κυνηγετικής περιόδου είτε εκτός επιτρεπόμενης
μέρας για τον αγριόχοιρο εντός κυνηγετικής περιόδου.
-Οι περιοχές ρύθμισης και το όριο κάρπωσης του πληθυσμού θα καθορίζονται με αιτιολογημένη απόφαση
της οικείας Δασικής Αρχής, με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα πληθυσμού και χωροκατανομής του είδους,
δεδομένα προβλημάτων-παραπόνων, στοιχεία του
ΈΛΓΑ, την άποψη των τοπικών κτηνιατρικών υπηρεσιών, ατυχήματα και λοιπά συμβάντα.
Η ενεργοποίηση θα γίνεται αφού έχει προηγηθεί ενημέρωση των πολιτών με κάθε πρόσφορο μέσο ώστε
να είναι κατά το δυνατό αποκλεισμένη η περιοχή.
Στον αποκλεισμό αυτό, καθώς και στην υποβοήθηση
της δράσης, είναι δυνατό να συμμετέχουν η Αστυνομία, οι Δήμοι, οι Ένώσεις Αγροτών, οι Κυνηγετικές Οργανώσεις και οι Φορείς Διαχείρισης
Προστατευόμενων Περιοχών.
Η αντιμετώπιση του προβλήματος θα γίνει ιεραρχικά
με δύο τρόπους:
-Έκδίωξη με τη μέθοδο της «παγάνας»: Στη μέθοδο
αυτή δεν χρησιμοποιείται κυνηγετικό όπλο, εντοπίζονται οι θέσεις των αγριόχοιρων από τα συνεργεία
και γίνεται «παγάνα» με κυνηγετικούς σκύλους για
την εκδίωξή τους.
-Έλεγχόμενη κάρπωση: Έφόσον η προηγούμενη μέθοδος δεν αποδώσει ή κρίνεται ακατάλληλη για την περιοχή ρύθμισης, γίνεται, μόνο σε αυτή την
περίπτωση, ελεγχόμενη κάρπωση ημίαιμων μη δεσποζόμενων χοίρων καθώς και αγριόχοιρων, κατά την
οποία δύναται να χρησιμοποιηθούν κυνηγετικοί σκύλοι.
Το συλλεγόμενο κρέας θα αποδίδεται δωρεάν σε κοινωνικά παντοπωλεία και σε ιδρύματα της περιοχής με
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης, ύστερα από κατάρτιση καταλόγου τέτοιων ιδρυμάτων στην οικεία Δασική Αρχή.
Τέλος, τονίζεται ότι για πρώτη φορά απαγορεύεται,
με πράξη κανονιστικού περιεχομένου, η παροχή τροφής στο είδος σε αστικές, ημιαστικές και περιαστικές
περιοχές, καθώς και στις περιοχές που δραστηριοποιούνται συνεργεία δίωξης, διότι η ρίψη τροφής αποδεδειγμένα προκαλεί την προσέλκυση των ζώων και τη
δημιουργία προβλημάτων.
Πηγή ΑΠΈ-ΜΠ

Η Ελλάδα διατηρεί τα
χαμηλότερα ποσοστά
στην Ευρώπη σε
γεννήσεις εκτός γάμου

Η Έλλάδα συνεχίζει να καταγράφει τα χαμηλότερα ποσοστά γεννήσεων εκτός γάμου, σύμφωνα με έρευνα
της Eurostat στις 28 χώρες-μέλη της ΈΈ. Έιδικότερα,
ποσοστό 9,4% των γεννήσεων το 2016 στην Έλλάδα,
έναντι 8,8% το 2016, αφορούσαν ζευγάρια εκτός
γάμου και μονογονεϊκές οικογένειες. Μετά την Έλλάδα, ακολουθούν η Κροατία (18,9%) και η Κύπρος
(19,1%).
Σκιαγραφώντας την εξέλιξη των ποσοστών γεννήσεων
εκτός γάμου στη χώρα μας κατά τη διάρκεια των τελευταίων περίπου 60 ετών, σύμφωνα με τα στοιχεία
της Eurostat, το 1960 ήταν 1,2%, το 1980 1,5%, το
2000 4%, το 2007 5,2%, το 2010 7,3% για να ανέλθει
στο υψηλότερο σημείο τους χρονικά το 2016 στο
9,4%.
Σημειώνεται ότι σε οκτώ κράτη-μέλη της ΈΈ, το 2016,
οι γεννήσεις εκτός γάμου ήταν περισσότερες: Γαλλία

(60%), Βουλγαρία και Σλοβενία (και 59%), Έσθονία
(56%), Σουηδία (55% ), Πορτογαλία (53%) και Κάτω
Χώρες (50%).
Συνολικά στην ΈΈ, το ποσοστό των γεννήσεων εκτός
γάμου ανήλθε σε 43% το 2016, σημειώνοντας αύξηση
περίπου 15% από το 2000, αύξηση περίπου μίας εκατοστιαίας μονάδας κάθε χρόνο.
Το 2015 και το 2016, οι γεννήσεις εκτός γάμου αυξάνονταν σχεδόν κάθε χρόνο στα κράτη-μέλη της ΈΈ, με
εξαίρεση στην Έσθονία, την Ιταλία, τη Λετονία, τη Λιθουανία, την Ουγγαρία και το Ηνωμένο Βασίλειο,
όπου παρουσίασαν μείωση σε ποσοστό 0,2-2%. Σύμφωνα με την ίδια έρευνα, στη Βουλγαρία και την Ιρλανδία δεν υπήρξε καμία μεταβολή τη διετία αυτή.

Ενας χρόνος
εξωδικαστικός
μηχανισμός
Τι δείχνουν
τα στοιχεία
για ρυθμίσεις χρεών

Πριν ένα χρόνο, πρωτο-ενεργοποιήθηκε η ηλεκτρονική πλατφόρμα του εξωδικαστικού μηχανισμού.
Έκτοτε συνεχίζεται η λειτουργία και αναβάθμιση της
για τη ρύθμιση οφειλών επιχειρήσεων, ενώ σταδιακά
επεκτάθηκε, με σκοπό την ένταξη και των ελεύθερων
επαγγελματιών και των αγροτών. Οπως σχολιάζουν
στο ΑΠΈ-ΜΠΈ στελέχη της ειδικής γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, οι δείκτες βαίνουν συνεχώς βελτιούμενοι και μετά και τις πρόσφατες
τροποποιήσεις στη νομοθεσία καθώς και τις αναβαθμίσεις της ηλεκτρονικής πλατφόρμας αναμένεται ότι
ο μηχανισμος θα αποδώσει πολύ περισσότερα θετικά
αποτελέσματα.
Σύμφωνα με τα αθροιστικά στοιχεία της γραμματείας,
μέχρι σήμερα:
– Έχουν ξεκινήσει τη διαδικασία ετοιμασίας της αίτησης 49.544 επιχειρήσεις, ελεύθεροι επιχειρηματίες
και αγρότες
– Έχουν υποβληθεί 3.003 αιτήσεις
– Έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τη διαδικασία και
ρυθμίσει τα χρέη τους με ευνοϊκό τρόπο 213 επιχειρησεις και ελεύθεροι επιχειρηματίες.
Συνοπτικά αποτελέσματα
Έπιχειρήσεις:
Στην πλατφόρμα υποβλήθηκαν 1.301 αιτήσεις και εξ
αυτών ήδη 67 επιχειρήσεις έχουν πλέον ρυθμίσει τα
χρέη τους, προς ΑΑΔΈ, ΈΦΚΑ, Τράπεζες και προμηθευτές.
Έλεύθεροι επαγγελματίες:
Στην πλατφόρμα υποβλήθηκαν 1.684 αιτήσεις, και εξ
αυτών ήδη 146 ελεύθεροι επαγγελματίες έχει πλέον
ρυθμίσει τις οφειλές τους προς ΑΑΔΈ και ΈΦΚΑ.
Αγρότες:
Έπιπρόσθετα 542 αγρότες ξεκίνησαν την ετοιμασία
της αίτησής τους και υποβλήθηκαν 18 αιτήσεις, με
σκοπό τη ρύθμιση των χρεών προς ΑΑΔΈ, ΈΦΚΑ (ΟΓΑ)
και PQH (πρωην ΑΤΈ κλπ τράπεζες υπό εκκαθάριση).
Παράλληλα, όπως σημειώνουν στελέχη της ειδικής
γραμματείας στο ΑΠΈ-ΜΠΈ, δεκάδες επιχειρήσεις και
ελεύθεροι επαγγελματίες βαίνουν προς ολοκλήρωση
της διαπραγμάτευσης, ενώ χιλιάδες άλλοι ετοιμάζουν
την αίτησή τους.

