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ΓΙΟΡΤΗ

με τους
ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ
ΚΡΗΤΩΝ & ΜΥΤΙΚΑ

Μέχρι τέλη
Οκτωβρίου
οι αιτήσεις
για επίδομα
μέχρι 600 ευρώ
σε οικογένειες

Νέα δικαστική
απόφαση

Αρ. Φύλλου 6339

ΤΣΙΚΟΥΔΙΑΣ &
ΜΟΥΣΤΑΛΕΥΡΙΑΣ

Θεατρική
Παράσταση της
Ενωσης
Μικρασιατών
Θήβας
Το Σάββατο 20-10
στην αίθουσα
του ΣΦΕ

Παραγραφή
ΦΠΑ λόγω πενταετίας
με απόφαση του ΣτΕ

Ετος 32ο

• € 0,15

για την επιστροφή
13ου και 14ου μισθού
Με επιτυχία η δράση του λεωφορείου
ενίσχυσης της εύρεσης εργασίας
“CampusBus” στη Θήβα

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

Στο Αρχαιολογικό Μουσείο Θήβας
ο Πρόεδρος του CEUCO Carlos Martin
Cosme και Ευρωπαίοι σύνεδροι του 16ου
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αδελφοτήτων
Γαστρονομίας & Οινολογίας
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Ανακοίνωση

για τη λειτουργία της
εμποροπανήγυρης 2018
στη Λιβαδειά

Ο Δήμος Λεβαδέων στα πλαίσια διοργάνωσης της Ετήσιας Εμποροπανήγυρης
2018 στην πόλη της Λιβαδειάς, με έναρξη
την Κυριακή 28 Οκτωβρίου 2018 και λήξη
το Σάββατο 3 Νοεμβρίου 2018, και ώρα
12ην μεσονύκτια, καλεί τους ενδιαφερόμενους που ήδη έχουν υποβάλλει αιτήσεις
συμμετοχής ή που θα υποβάλλουν, μέχρι
και την 19η Οκτωβρίου 2018 ημέρα Παρασκευή, όπως έχουνε εξοφλήσει ολοσχερώς
τα αναλογούντα τέλη υπέρ του Δήμου Λεβαδέων.

Με επιτυχία η δράση του λεωφορείου
ενίσχυσης της εύρεσης εργασίας
“CampusBus” στη Θήβα
των αιτήσεων συμμετοχής τους.

Στη Θήβα, στην πλατεία του Αγ. Γεωργίου,
στάθμευσε στις 15 και 16 Οκτωβρίου 2018 το
Freelance CampusBus, το ειδικά διαμορφωμένο λεωφορείο που κυκλοφορεί σε όλη την
Ελλάδα και παραδίδει δωρεάν σεμινάρια εκπαίδευσης σε online πλατφόρμες εύρεσης
εργασίας σε άνεργους Έλληνες ή πρόσφυγες.

Τα μαθήματα διήρκεσαν 2 ημέρες και πραγματοποιήθηκαν εντός του λεωφορείου,που
έχει διαμορφωθεί ως τάξη και είναι πλήρως
εξοπλισμένο με υπολογιστές. Οι συμμετέχοντες στο CampusBus έμαθαν να χρησιμοποιούν τις πλατφόρμες για να εργάζονται ως

Η Κοινωνική Υπηρεσία Δήμου Θηβαίων, το
Κέντρο Κοινότητας Δ.Θ. και οι εργαζόμενοι
του προγράμματος ΗELIOS συνεργάστηκαν
με τους υπεύθυνους του CampusBus για την
ενημέρωση των ανέργων και την υποβολή

ελεύθεροι επαγγελματίες, να φτιάχνουν ένα
δυνατό προφίλ, να κλείνουν projects στις
πλατφόρμες και να τα υλοποιούν αποτελεσματικά. Τέλος, μετά τη συμμετοχή τους έλαβαν πιστοποιητικό παρακολούθησης και
mentoring από ειδικούς.

Για όσους εμπόρους που αιτήθηκαν θέση
συμμετοχής για την Εμποροπανήγυρη
2018, και δεν εξόφλησαν τα αναλογούντα
τέλη έως και την ανωτέρω καταλυτική ημερομηνία, ήτοι την Παρασκευή 19 Οκτωβρίου 2018, οι θέσεις αυτές από την 22η
Οκτωβρίου 2018 ημέρα Δευτέρα
θα θεωρηθούνε πλέον κενές (χηρευάμενες)
, και θα δοθούν με σειρά προτεραιότητας
σε άλλου ενδιαφερόμενους που έχουν
κάνει αίτηση.

Συνάντηση

συνταξιούχων μηχανικών
με πρωτοβουλία του
ΤΕΕ Ανατολικής Στερεάς

Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ανατολικής Στερεάς καλεί όλους τους συνταξιούχους μηχανικούς της περιοχής ευθύνης μας στην
αίθουσα εκδηλώσεων του τμήματος (Πλ.
Ελευθερίας 3, 4ος όροφος) την Τετάρτη
24 Οκτωβρίου και ώρα 11:00 π.μ. με
σκοπό την καταγραφή προβλημάτων, την
ανταλλαγή απόψεων και την αξιοποίηση
των εμπειριών τους πάνω σε θέματα, που
απασχολούν τον τεχνικό κόσμο αλλά και
ολόκληρη την κοινωνία.

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
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Η Λίνα Ευσταθίου
στον Γ.Γ. Νέας Γενιάς
για το Σχολείο
Δεύτερης Ευκαιρίας
στην Ιστιαία
Συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα Νέας Γενιάς Παυσανία Παπαγεωργίου είχε την Τρίτη 16 Οκτωβρίου η δήμαρχος Ιστιαίας-Αιδηψού Λίνα Ευσταθίου στο Υπουργείο
Παιδείας. Η συζήτηση επικεντρώθηκε στις διαδικασίες
ολοκλήρωσης του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας στο

Εορτασμός του Προστάτου
του Σώματος
Αγίου Αρτεμίου και της
«Ημέρας της Ελληνικής
Αστυνομίας»

H 20η Οκτωβρίου, εκτός από ημέρα εορτασμού του Μεγαλομάρτυρα
Αγίου Αρτεμίου, είναι η ημέρα που η Πολιτεία θέσπισε για να τιμήσει το
Σώμα της Ελληνικής Αστυνομίας ως θεσμό για την προσφορά του στην
ελληνική κοινωνία.

Στο πλαίσιο του εορτασμού της «Ημέρας της Ελληνικής Αστυνομίας», η
Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Στερεάς Ελλάδας, σας ενημερώνει ότι ανήμερα της 20ης Οκτωβρίου 2018, ημέρα Σάββατο και ώρα
09:30’, θα τελεστεί στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στη Λαμία, Δοξολογία για τον εορτασμό του Αγίου Αρτεμίου.

Μετά την Δοξολογία θα αναγνωστεί η Ημερήσια Διαταγή του κ. Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας.

Στην εκδήλωση έχουν κληθεί να παραστούν εκπρόσωποι των Θρησκευτικών, Πολιτικών, Στρατιωτικών και Δικαστικών Αρχών της πόλης, εκπρόσωποι τοπικών επιστημονικών και επαγγελματικών ενώσεων,
εκπρόσωποι των ενώσεων αποστράτων, συνδικαλιστικοί φορείς, καθώς
και εκπρόσωποι των Μ.Μ.Ε.

Όσοι επιθυμούν, μπορούν να μας τιμήσουν με την παρουσία τους.

Ανάλογες εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν την 20η Οκτωβρίου 2018:

•μ Από τη Διεύθυνση Αστυνομίας Βοιωτίας, στον Μητροπολιτικό Ιερό
Ναό τα Εισόδια της Θεοτόκου στη Λιβαδειά και ώρα 09:30΄.

• Από τη Διεύθυνση Αστυνομίας Ευβοίας, στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό
Αγίου Δημητρίου στη Χαλκίδα και ώρα 11:00΄.

δήμο.
Η κυρία Ευσταθίου επισήμανε την αναγκαιότητα του
έργου λόγω του αυξημένου ενδιαφέροντος καθώς οι αιτήσεις που έχουν υποβληθεί στο δήμο ανέρχονται σε
83, αριθμός σχεδόν διπλάσιος από εκείνον που απαιτείται για τη δημιουργία του σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας
(40 αιτήσεις). Ο Γενικός Γραμματέας Νέας Γενιάς ευαισθητοποιήθηκε και δεσμεύθηκε ότι θα σταθεί δίπλα στις
ανάγκες των δημοτών.

• Από τη Διεύθυνση Αστυνομίας Ευρυτανίας, στον Μητροπολιτικό Ιερό
Ναό Αγίας Τριάδας στο Καρπενήσι και ώρα 10:10΄.

• Από τη Διεύθυνση Αστυνομίας Φωκίδας, στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου
στην Άμφισσα και ώρα 10:00΄.

Επίσης στο πλαίσιο του εορτασμού, το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας αποφάσισε την πραγματοποίηση πανελλαδικής εθελοντικής αιμοδοσίας του προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας, από 17 έως και
19-10-2018, για την ενίσχυση της τράπεζας αίματος της Αστυνομίας,
αλλά και παιδιών που πάσχουν από μεσογειακή αναιμία, την οποία διοργανώνει η Διεύθυνση Υγειονομικού του Σώματος.

ΓΙΟΡΤΗ ΤΣΙΚΟΥΔΙΑΣ & ΜΟΥΣΤΑΛΕΥΡΙΑΣ
με τους ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ ΚΡΗΤΩΝ & ΜΥΤΙΚΑ

Ο Οργανισμός Πολιτισμού
του Δήμου Χαλκιδέων,
διοργανώνει μια ξεχωριστή
γιορτή, με την αμέριστη
συμπαράσταση και συμβολή των Συλλόγων Κρητών Εύβοιας «ο
Ψηλορείτης» και Μύτικα.
Το Σάββατο 20 Οκτωβρίου
2018, στις 19.00, μη ξεχάσετε να έρθετε στην πλατεία Αγ. Νικολάου, στη
ΓΙΟΡΤΗ ΤΣΙΚΟΥΔΙΑΣ &
ΜΟΥΣΤΑΛΕΥΡΙΑΣ.
Το ρακοκάζανο θα έχει
ετοιμαστεί από νωρίς, για

να δείτε από κοντά τη διαδικασία και τον τρόπο απόσταξης της παραδοσιακής
Κρητικής τσικουδιάς, που
θα μας παρουσιάσει ο Σύλλογος Κρητών «Ο Ψηλορείτης», όπως επίσης και το
παραδοσιακό γαμοπίλαφο
που θα συνοδεύει γαστρονομικά την εκδήλωση.
Ο Σύλλογος Μύτικα, έχει
αναλάβει την παρασκευή
της μουσταλευριάς, με
μούστο από την περιοχή
μας, για να καταλαγιάσει
τις μυρωδιές της ρακής

και του στακοβούτυρου και
να μας γλυκάνει.

Καλή η παράδοση, αλλά
ακόμα καλύτερη η μουσική
επένδυση της βραδιάς, με

τους: Ποθουλάκη Θοδωρή
(Λύρα-τραγούδι), Ευαγγελάκη Νίκο (λαούτο-τραγούδι) και τον Μανωλέμη
Τριαντάφυλλο (Λαούτο),
που υπόσχονται να μας ταξιδέψουν στην Κρήτη και
τη μουσική της παράδοση,
με αρκετή δόση τραγουδιού και απεριόριστου κεφιού.

Τι λέτε;
θα έρθετε πλατεία;
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Στο Αρχαιολογικό Μουσείο Θήβας ο Πρόεδρος του CEUCO
Carlos Martin Cosme και Ευρωπαίοι σύνεδροι του 16ου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αδελφοτήτων Γαστρονομίας & Οινολογίας
πέντε (55) σύνεδροι από
διάφορες Ευρωπαϊκές
χώρες που θα συμμετάσχουν στο «16ο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο
Αδελφοτήτων Γαστρονομίας & Οινολογίας» στο
Ζάππειο στην Αθήνα από
19 έως 21 Οκτωβρίου.

Το Αρχαιολογικό Μουσείο
της Θήβας επισκέφτηκαν
ο Πρόεδρος του CEUCO
(Ευρωπαϊκό Συμβούλιο
Αδελφοτήτων Γαστρονομίας και Οινολογίας – Con-

seil Europeen des Confreries Oenogastronomiques) κ. Carlos
Martin Cosme, μία από τις
σημαντικότερες προσωπικότητες Γαστρονομίας και

Γευσιγνωσίας της Ευρώπης, ο Πρόεδρος του Junior Τμήματος της Λέσχης
Αρχιμαγείρων Αττικής
«Ακρόπολις» κ. Νικόλαος
Μουζάκης και πενήντα

Η επίσκεψη και ξενάγηση
των Συνέδρων στο Αρχαιολογικό Μουσείο Θήβας
πραγματοποιήθηκε στο
πλαίσιο της συμμετοχής
του Δήμου Θηβαίων με περίπτερο στην έκθεση «Πολιτισμού- ΤουρισμούΓαστρονομίας και Οίνου»
που θα λειτουργήσει παράλληλα με το Συνέδριο
στο Ζάππειο και ήταν
απόρροια ενεργειών του
Δημάρχου Θηβαίων και
της Επιτροπής Τουριστικής Προβολής και Ανάπτυξης Δήμου Θηβαίων, ώστε
να συμπεριληφθεί το Μουσείο της Θήβας στο πρόγραμμα των εκδρομών
των φιλοξενούμενων συνέδρων.

Οι προαναφερόμενοι συμμετέχοντες δήλωσαν ενθουσιασμένοι από το
περιεχόμενο του Αρχαιολογικού Μουσείου
Θήβας καθώς και από την
άρτια υποδοχή και εξυπηρέτηση του προσωπικού
του Μουσείου. Δήλωσαν
επίσης ότι θα επισκεφτούν το περίπτερο του
Δήμου στο Ζάππειο για να
μιλήσουν με τους παραγωγούς τοπικών προϊόντων
της περιοχής.

Ο Δήμος Θηβαίων ευχαριστεί θερμά την Εφορεία
Αρχαιοτήτων Βοιωτίας και
όλο το προσωπικό του
Μουσείου για την υποδοχή
των φιλοξενούμενων συνέδρων καθώς και τη
Λέσχη Αρχιμαγείρων Αττικής «Ακρόπολις» που συμπεριέλαβε στο πρόγραμμα
των εκδρομών των Ευρωπαίων συνέδρων και το
Αρχαιολογικό Μουσείο
Θήβας.

Πέμπτη 18 Οκτωβρίου 2018

Νέα δικαστική απόφαση για την
επιστροφή 13ου και 14ου μισθού

Νέα δικαστική απόφαση που
διατάσσει την επιστροφή των
περικομμένων δώρων Χριστουγέννων, Πάσχα και του
επιδόματος αδείας εκδόθηκε
(13ος και 14ος μισθός) και
αφορά 50 εν ενεργεία δικαστικούς υπαλλήλους. Πρόκειται
για επιστροφές ποσών της
περιόδου από το 2014 έως και
το 2016, ενώ τα ποσά της επιστροφής κυμαίνονται από 500
έως 1.437,50 ευρώ. Υπενθυμίζεται ότι τα δώρα έχουν καταργηθεί με τις διατάξεις του
Νόμου 4093/2012.

Όπως είχε αποκαλύψει η aftodioikisi.gr, είχαν προηγηθεί το
τελευταίο 15θημερο τρεις
ακόμη πρωτόδικες αποφάσεις
για εν ενεργεία υπαλλήλους,
ενώ μία τέταρτη αφορούσε
συνταξιούχο στη Θεσσαλονίκη.
Οι συγκεκριμένες αποφάσεις
έρχονται να προστεθούν σε
σειρά άλλων που έχουν εκδοθεί
τα τελευταία χρόνια.
Όπως, επίσης, αποκαλυψε η
afttodioikisi.gr, στο πλαίσιο
αυτό η ΑΔΕΔΥ απέστειλε στα
μέλη της σχετικό νομικό γνωμοδοτικό σημείωμα, καθώς και
υπόδειγμα αίτησης καταβολής
των επιδομάτων, την οποία

μπορούν οι εργαζόμενοι να
καταθέσουν στην υπηρεσία
τους για να διακόψουν την
παραγραφή της διακοπής των
δώρων Πάσχα και Χριστουγέννων. Σε υπόμνημά της προς
την ΑΔΕΔΥ, η νομική σύμβουλος της Ανώτατης Ομοσπονδίας των δημοσίων
υπαλλήλων επισημαίνει ότι
επειδή προς το παρόν υπάρχουν μόνο πρωτόδικες αποφάσεις οι οποίες μπορούν να
ανατραπούν εάν γίνει δίκη σε
δεύτερο βαθμό -όπως η πρόσφατη του Ειρηνοδικείου Αθηνών με την οποία έγινε δεκτή η
αγωγή υπαλλήλου του ΟΑΕΔ
για επιστροφή των δώρων
Πάσχα και Χριστουγέννων- θα
ήταν σκόπιμο να υπάρξει αναμονή εν όψει της οριστικής
απόφασης του δικαστηρίου.

Υπό το φως και των νέων εξελίξεων, σε δικαστικό επίπεδο,
το Γενικό Συμβούλιο της
ΑΔΕΔΥ, που συνεδρίασε κατά
τη διάρκεια των εργασιών της
Ετήσιας Πανελλήνιας Συνδιάσκεψης της ΑΔΕΔΥ που πραγματοποιήθηκε στις 14 και 15
του Οκτώβρη στα Ιωάννινα με
τη συμμετοχή 250, περίπου,

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΓΙΑΝΝΗ ΣΤΑΘΑ
Για την αύξηση της μηνιαίας
κάρτας της ΤΡΑΙΝΟΣΕ

ΠΡΟΣ:- Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών
Κον Χρήστο Σπίρτζη
- Διευθύνοντα Σύμβουλο ΤΡΑΙΝΟΣΕ
Κον Φίλιππο Τσαλίδη

ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ Η ΜΟΝΟΜΕΡΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΤΡΑΙΝΟΣΕ ΓΙΑ
ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΚΑΡΤΑΣ ΑΘΗΝΑ –ΘΗΒΑ- ΛΙΒΑΔΕΙΑ

Απαράδεκτη και ανεκδιήγητη είναι η απόφαση της ΤΡΑΙΝΟΣΕ να
αυξήσει την μηνιαία κάρτα μονομερώς στη διαδρομή Λιβαδειά –
Αθήνα, χωρίς καν να ενημερώσει τους δεκάδες Βοιωτούς που χρησιμοποιούν το τρένο για να πηγαινοέρχονται Αθήνα – Θήβα – Λιβαδειά καθημερινά για την εργασία τους.
Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να αναγκαστούν οι περισσότεροι από αυτούς να οδηγηθούν ακόμη και στην ανεργία, λόγω του ότι δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν σ’αυτό το νέο τίμημα.
Η συγκεκριμένη απόφαση αποτελεί πλήγμα τόσο για την τοπική κοινωνία, όσο και την οικονομία.
Πρέπει άμεσα να επανέλθει η εκπτωτική μηνιαία κάρτα, ως είχε,
διότι όπως προανέφερα κάποιοι θα οδηγηθούν στην ανεργία, αλλά
και η ΤΡΑΙΝΟΣΕ θα χάσει έσοδα.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΑΘΑΣ
Πρώην Βουλευτής Νομού Βοιωτίας
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συνέδρων από ολόκληρη τη
χώρα (προεδρείων Ομοσπονδιών, προεδρείων Νομαρχιακών Τμημάτων, Γενικών
Συμβούλων), αποφάσισε την
κήρυξη 24ωρης απεργιακής
κινητοποίησης για την Τετάρτη 14 Νοεμβρίου του 2018.

αποκατάσταση όλων των συντάξεων.

Όπως αναφέρεται σε σχετική
ανακοίνωση της ΑΔΕΔΥ, οι δημόσιοι υπάλληλοι «με αυτό τον

Το διοικητικό συμβούλιο της
ΕΣΗΕΑ με ανακοίνωσή του ενημερώνει τους συνταξιούχους
μέλη της ότι υπάρχει η δυνατότητα αναδρομικής διεκδίκησης των περικοπών που

τρόπο αντιδρούν στις ασκούμενες πολιτικές από τη συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ και
διεκδικούν αυξήσεις στους μισθούς και τις συντάξεις, υπολογισμό της διετίας
2016-2017 στη μισθολογική
εξέλιξη και νέο μισθολόγιο για
το 2019 που θα αποκαθιστά
σταδιακά τα εισοδήματα, θα
αίρει τις αδικίες και θα επαναφέρει τον 13ο και 14ο μισθό».
Επίσης, η ΑΔΕΔΥ ζητά την κατάργηση του Νόμου Κατρούγκαλου (ν. 4387/16) για το
ασφαλιστικό και σταδιακή

επιβλήθηκαν στις συντάξεις με
το δεύτερο μνημόνιο το 2012
και επισημαίνει ότι με νεότερη
ανακοίνωσή του θα ενημερώσει τους συνταξιούχους του
κλάδου για τις απαιτούμενες
ενέργειες διασφάλισης των
αξιώσεών τους. Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση, «το
Δ.Σ. της ΕΣΗΕΑ με δυναμισμό,
σοβαρότητα και υπευθυνότητα
θα παρακολουθεί στενά τις
εξελίξεις και θα ενημερώνει
τους συνταξιούχους συναδέλφους, ώστε να μη χάσει κανείς
τα δικαιώματά του».

ΕΣΗΕΑ: Δυνατότητα αναδρομικής διεκδίκησης
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
ΑΝ. ΣΤΕΡΕΑΣ- ΕΥΒΟΙΑΣ ΤΗΣ ΚΝΕ
ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Με το νομοσχέδιο που αφορά τη
συγχώνευση του ΤΕΙ Θεσσαλίας με το
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και την ένταξη του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας στα
ΑΕΙ Θεσσαλίας, ΕΚΠΑ και Γεωπονικό,
συνεχίζεται η αναδιάρθρωση του
χάρτη της Ανώτατης Εκπαίδευσης.
Με αυτό, η κυβέρνηση συνεχίζει την
πολιτική «συμμαζέματος» των ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης και
τη σύνδεσή τους με τους αναπτυξιακούς στόχους του μεγάλου κεφαλαίου.
Οι εξελίξεις σχετικά με το μέλλον του
ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας δεν απαντούν
στις πραγματικές ανάγκες που
υπάρχουν σήμερα για Ανώτατη Εκπαίδευση υψηλού επιπέδου, ουσιαστικής μόρφωσης και
επαγγελματικής εξασφάλισης των
σπουδαστών, κατοχύρωσης και διεύρυνσης των δικαιωμάτων των καθηγητών και των εργαζομένων στο
ίδρυμα.
Συνεπώς, το κύριο ζήτημα που πρέπει να απαντηθεί από όλους είναι:
Ποιος είναι ο στόχος τέτοιων αλλαγών; Ποιος επωφελείται;
Οι νέες σχολές και τμήματα που
ιδρύονται κινούνται στη λογική της
μεγαλύτερης πρόσδεσης της Ανώτατης Εκπαίδευσης με τις προτεραιότητες της καπιταλιστικής
ανάπτυξης στην περιοχή, που υπηρετείται τόσο από την πολιτική της
κυβέρνησης όσο και της τοπικής διοίκησης. Τα παραδείγματα είναι
πολλά: η Σχολή Αγροτικής Ανάπτυξης, Διατροφής και Αειφορίας, το
τμήμα Διαχείρισης Λιμένων και Ναυτιλίας, το τμήμα Τουριστικών Σπουδών και Εναλλακτικού Τουρισμού
στα Ψαχνά, το τμήμα Αγροτικού
Τουρισμού και Πολιτισμού στην Άμφισσα κ.α. Εξάλλου, είναι ομολογημένος στόχος η συνεργασία με τις
επιχειρήσεις της βιομηχανικής
ζώνης σε Οινόφυτα, Σχηματάρι, Τανάγρα. Σε αυτή τη βάση προτείνεται
και η χωροθέτηση «Τεχνόπολης»,
ώστε να επιταχύνεται η επιχειρηματική αξιοποίηση των ερευνητικών
αποτελεσμάτων.
Ο ανταγωνισμός για τα μερίδια της πίτας της καπιταλιστικής
κερδοφορίας, που προϋποθέτει τη
διαρκή συμπίεση των δικαιωμάτων
των εργαζομένων προς τα κάτω,
αποτυπώνεται και στις αντιεπιστημονικές και ανορθολογικές προτάσεις για τα νέα τμήματα. Για
παράδειγμα, σε περίπτωση ψήφισης
του νομοσχεδίου, η προτεινόμενη
σχολή Αγροτικής Ανάπτυξης, Διατροφής και Αειφορίας έρχεται να
προστεθεί σε άλλες σχολές με ομοειδή αντικείμενα στην Αττική. Π.χ.
Τμήματα Επιστήμης και Τεχνολογίας
Τροφίμων υπάρχουν τόσο στη Γεωπονική, όσο και στο Πανεπιστήμιο
Δυτικής Αττικής, ενώ Διαιτολογίας
υπάρχει και στο Χαροκόπειο. Τα
επιστημονικά αντικείμενα που σχετίζονται με την Αειφορία και τις
Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας ήδη
αποτελούν μέρος των προγραμμάτων σπουδών σε διάφορα τμήματα
του ΕΚΠΑ, του ΕΜΠ, του ΠΔΑ κ.α. Αντίστοιχα, με Ψηφιακές Τέχνες καταπιάνονται και άλλα τμήματα του

ΕΚΠΑ, του Παντείου, του ΠΔΑ κλπ.

Αποδεικνύεται, λοιπόν, ότι η
προσπάθεια να στοιχηθούν τα ιδρύματα πίσω από τις αναπτυξιακές
προτεραιότητες του κεφαλαίου το
μόνο που επιφέρει ως συνέπεια για
τους φοιτητές είναι η υπονόμευση
της εργασιακής τους προοπτικής,
αφού περισσότεροι απόφοιτοι θα
ανταγωνίζονται για τις ίδιες θέσεις
εργασίας, οι οποίες μάλιστα θα λιγοστέψουν απότομα μόλις το κεφάλαιο αποφασίσει να
αναπροσαρμόσει τις προτεραιότητές του.
Οι εξελίξεις επιβεβαιώνουν τους
προβληματισμούς που είχαμε θέσει
από την πρώτη στιγμή, επιβεβαιώνουν τους προβληματισμούς πολλών σπουδαστών, εργαζομένων και
εκπαιδευτικών.

Το νομοσχέδιο δεν περιέχει καμιά δέσμευση αντιμετώπισης βασικών
προβλημάτων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης όπως:
• Η πενιχρή χρηματοδότηση των
ιδρυμάτων. Το νομοσχέδιο δεν αναφέρει λέξη για αύξηση της κρατικής
χρηματοδότησης, δεδομένου ότι
ιδρύονται νέα τμήματα που δημιουργούν νέες ανάγκες σε προσωπικό, υποδομές κλπ πλάι στις
παλιές που δεν ικανοποιούνται.

• Οι ελλείψεις σε μόνιμο διδακτικό
και διοικητικό προσωπικό. Ο αριθμός μελών ΔΕΠ που αναφέρει ανά
τμήμα είναι 8, που αν σκεφτούμε ότι
παλιά και νέα τμήματα θα λειτουργούν παράλληλα για κάποια χρόνια
είναι πολύ μικρός και δεν καλύπτει
τις ανάγκες. Ταυτόχρονα, η πρόταση
για ίδρυση ορισμένων τμημάτων π.χ.
Αεροδιαστημικής ή Λιμένων και
Ναυτιλιακών Σπουδών, γίνεται
χωρίς να διασφαλίζεται ότι μπο-

ρούν να στελεχωθούν με το απαιτούμενο επιστημονικό προσωπικό,
αφού οι ειδικότητες των καθηγητών
του ΕΚΠΑ και του ΤΕΙ Χαλκίδας που
υποτίθεται ότι αφορά, σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να τα στηρίξουν.

• Ο εργασιακός μεσαίωνας που περιμένει τους αποφοίτους παραμένει,
δεν πρόκειται να αλλάξει. Αντιθέτως, διευρύνεται η κατηγοριοποίηση
των αποφοίτων, αποσυνδέεται περαιτέρω το πτυχίο από το επάγγελμα.

• Δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη για
τη φοιτητική μέριμνα (σίτιση, στέγαση κ.λπ.). Όπως επίσης και για
τους εργαζόμενους στη φοιτητική
μέριμνα που σήμερα είναι όμηροι
των εργολάβων. Αλήθεια, τα νέα
τμήματα ΑΕΙ στη Λαμία, στη Θήβα,
την Άμφισσα και το Καρπενήσι θα
λειτουργούν χωρίς εστία για τους
σπουδαστές; Στα Ψαχνά η εστία θα
συνεχίζει να καλύπτει μόλις 408
σπουδαστές;
Επιπλέον, δε δίνεται απάντηση στο
τι θα γίνει με τους σημερινούς σπουδαστές των τμημάτων του ΤΕΙ. Θα
τελειώσουν τις σπουδές στο επιστημονικό αντικείμενο που αποφάσισαν
να σπουδάσουν; Θα έχουν τη δυνατότητα να διδάσκονται και να εξετάζονται στα μαθήματα που
χρειάζονται για να ολοκληρώσουν
τις σπουδές τους και αν ναι μέχρι
πότε; Σε ποιες αίθουσες και εργαστήρια θα κάνουν μάθημα και με
ποιους καθηγητές; Θα έχουν δικαίωμα στη δωρεάν σίτιση και στέγαση; Ουσιαστικά αφήνει στον αέρα
χιλιάδες σπουδαστές, όπως του ΤΕΙ
Χαλκίδας που για την πλειοψηφία
των σχολών δε δημιουργούνται αντίστοιχα επιστημονικά αντικείμενα.
Είναι ανάγκη να δυναμώσει η διεκδίκηση για:

• Να εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη
ολοκλήρωση των σπουδών των
υπαρχόντων σπουδαστών με επιπλέον στήριξη σε φοιτητική μέριμνα
(δωρεάν μετακινήσεις, σίτιση, στέγαση)

• Ένα πτυχίο ανά επιστημονικό αντικείμενο, με πλήρη πρόσβαση στο
επάγγελμα. Οι φοιτητές που σπουδάζουν το ίδιο επιστημονικό αντικείμενο να παίρνουν το ίδιο πτυχίο,
να έχουν το ίδιο πρόγραμμα σπουδών που μάλιστα να υπηρετεί τις
απαιτήσεις της επιστήμης, της τεχνολογίας, τις ανάγκες του λαού.
Καμιά αποσύνδεση του πτυχίου από
το επάγγελμα.

• Γενναία αύξηση των δαπανών για
την Παιδεία, αποκλειστικά από τον
κρατικό προϋπολογισμό, ώστε να
καλύπτονται πλήρως οι εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες όλων
των Ιδρυμάτων.

• Άμεσες προκηρύξεις νέων θέσεων
ΔΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ που απαιτούνται
για την ποιοτική διδασκαλία και
έρευνα. Να εξασφαλιστούν όλες οι
υπάρχουσες θέσεις εργασίας μόνιμου, έκτακτου και προσωπικού σε
εργολάβους, χωρίς βλαπτική μεταβολή.

• Πλήρης ανάπτυξης και γενναία
αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης της φοιτητικής μέριμνας (δωρεάν σίτιση, στέγαση, συγγράμματα,
κ.λπ.), ώστε να έχουν τη δυνατότητα
απρόσκοπτης ολοκλήρωσης των
σπουδών τους όλοι οι φοιτητές.

• Κατάργηση των διδάκτρων σε όλα
τα μεταπτυχιακά προγράμματα.
Ούτε σκέψη για δίδακτρα στις προπτυχιακές σπουδές.
ΣΠ ΑΝ. ΣΤΕΡΕΑΣ - ΕΥΒΟΙΑΣ ΤΗΣ

O Δήμος Θηβαίων συμμετέχει στην έκθεση
Πολιτισμού- Τουρισμού- Γαστρονομίας και
Οίνου στο Ζάππειο 19-20-21 Οκτωβρίου

Ο Δήμος Θηβαίων σας προσκαλεί στο περίπτερό του στην
έκθεση “Πολιτισμού- Τουρισμού-Γαστρονομίας και
Οίνου”, που θα πραγματοποιηθεί στο Ζάππειο (Αθήνα) από
19 έως 21 Οκτωβρίου 2018,
παράλληλα με το 16ο Συνέδριο
του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου
Αδελφοτήτων Γαστρονομίας &
Οινολογίας (CEUCO), του
οποίου την πραγματοποίηση
στην Αθήνα εξασφάλισε η
Λέσχη Αρχιμαγείρων Αττικής
“Ακρόπολις”.
Στόχος του Δήμου μέσα από τη
συμμετοχή του στην έκθεση
είναι η προβολή, ανάδειξη και
διασύνδεση της πολιτιστικής

του κληρονομιάς με τα ποιοτικά παραδοσιακά προϊόντα
γαστρονομίας και οίνου. Στο
πλαίσιο αυτό, παραγωγοί της
περιοχής που ανταποκρίθηκαν

στη δημόσια πρόσκληση του
Δήμου, θα συμμετέχουν στο
περίπτερο προβάλλοντας τα
προϊόντα τους (όσπρια, κρασί,
μέλι, αρωματικά φυτά κα). Παράλληλα θα διαθέσουν προϊόντα τους στη Λέσχη
Αρχιμαγείρων Αττικής για τα
event γαστρονομίας.

Η είσοδος στην έκθεση είναι
ελεύθερη για όλους.

Ημέρες και ώρες λειτουργίας:
Παρασκευή 19/10, ώρες 12:00
με 20:30, Σάββατο 20/10, ώρες
10:00 με 20:30, Κυριακή 21/10,
ώρες 10:00- 19:00
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ΚΚΕ: Επανακατάθεση της Επίκαιρης
Ερώτησης για τις πλημμύρες στην Εύβοια

Την Επίκαιρη Ερώτηση
για τις καταστροφικές
πλημμύρες που προκλήθηκαν στη Βορειοκεντρική Εύβοια από τον
κυκλώνα «Ζορμπά» επανακατέθεσε προς τον
υπουργό Εσωτερικών η
βουλευτής του ΚΚΕ Διαμάντω Μανωλάκου. Η
Επίκαιρη Ερώτηση αναφέρει:

«Καταστροφές από τον
κυκλώνα "Ζορμπά" προκλήθηκαν στη Βορειοκεντρική Εύβοια, το
Σάββατο 29/9/18, με
συνέπεια ένα νεκρό και
έναν αγνοούμενο.

Στο Μαντούδι ξεχείλισε ο
ποταμός Κηρέας με
αποτέλεσμα να κοπεί
στα δύο ο δρόμος Προκόπι - Μαντούδι, να
πλημμυρίσουν εκατοντάδες σπίτια και καταστήματα, σχολεία, το
Κλειστό Γυμναστήριο, να
καταστραφούν στάβλοι,
αγροτικές εγκαταστάσεις, ζωικό κεφάλαιο,
το αντλιοστάσιο βιολογικού καθαρισμού, ενώ
ολική είναι η καταστροφή σε καλλιέργειες
βαμβακιού, καλαμποκιού, ηλιόσπορου, ντομάτας, όπως και
δεκάδων μικροπωλητών.
Ακόμα και σήμερα χωριά
δεν έχουν πόσιμο νερό.
Αυλές σπιτιών έχουν κυριολεκτικά μπαζωθεί
δυσχεραίνοντας τη μετακίνηση των κατοίκων.
Οι αγροτικοί δρόμοι δεν
είναι προσβάσιμοι δημιουργώντας τεράστια
προβλήματα στους παραγωγούς της περιοχής
και στους ρητινοκαλλιεργητές. Στη Λίμνη Ευβοίας φάνηκαν τα
οδυνηρά αποτελέσματα
της μεγάλης πυρκαγιάς
του 2016 καθώς τα
όποια αντιπλημμυρικά
έργα έγιναν αποδείχθηκαν ανεπαρκή, με μεγά-

λες ζημιές στην αγροτική και δασική οδοποιία, καθώς και σε
επιχειρήσεις της περιοχής. Στο Δήμο Ιστιαίας Αιδηψού πλημμύρισε ο
ποταμός Ξηριάς, καταστράφηκαν ιδιοκτησίες
και καλλιέργειες, το γήπεδο Καμαρίων καθώς
και το αντλιοστάσιο, με
το χωριό να μένει για
μέρες χωρίς πόσιμο
νερό. Καταστροφές
υπάρχουν στους δρόμους Αγριοβοτάνι Τσαπουρνιά και Τσαπουρνιά - Βασιλικά. Στα
Βασιλικά πλημμύρισαν
υπόγεια επαγγελματιών
καταστρέφοντας τις
προμήθειές τους.

Μεγάλη ανησυχία προκαλεί το πρόβλημα των
κατολισθήσεων που
είναι σύνηθες φαινόμενο
στην περιοχή, ιδιαίτερα
στο Δερβένι και το
δρόμο Λίμνης - Λουτρών
Αιδηψού, ενώ το κομμάτι
αυτό της Εύβοιας παρέμεινε αποκλεισμένο την
Κυριακή 30/9 από στεριά και θάλασσα.

Η ένταση των καιρικών
φαινομένων δεν μπορεί
να κρύψει τις τεράστιες
πολιτικές ευθύνες για
την κατάσταση των ποταμιών της περιοχής
που υπερχείλισαν γιατί
είναι ουσιαστικά παρατημένα, χωρίς έργα διάνοιξης και εμβάθυνσης,
τα οποία φράζουν από
πεσμένα δέντρα και
φερτά υλικά. Είναι μεγάλες οι πολιτικές ευθύνες
για την απαράδεκτη κατάσταση του απαρχαιωμένου οδικού δικτύου
το οποίο δεν βελτιώνεται με κάποια «μπαλώματα». Κυβέρνηση,
Περιφέρεια και οι δήμοι
γνωρίζουν πολύ καλά
ότι το πρόβλημα δεν
είναι οι «ακραίες» καιρικές συνθήκες που επικα-

λούνται.

ΕΡΩΤΑΤΑΙ ο κ. Υπουργός
τι μέτρα θα πάρει η κυβέρνηση ώστε:

Να χορηγηθεί έκτακτο
επίδομα για τους πληγέντες, ζωοτροφές
στους κτηνοτρόφους
που καταστράφηκαν τα
αποθέματά τους, να
διανεμηθεί άμεσα εμφιαλωμένο νερό στους
κατοίκους των χωριών
που παραμένουν χωρίς
πόσιμο νερό.

Να καταγραφούν οι ζημιές, να υπάρξουν
άμεσα μέτρα ανακούφισης των πληγέντων και
αποζημίωσης στο 100%

των ζημιών στην αγροτική παραγωγή, χωρίς
όρους, προϋποθέσεις
και χαράτσια στον ΕΛΓΑ,
σε κατοικίες, μικρές επιχειρήσεις, πάγωμα των
χρεών σε εφορία, ΟΑΕΕ,
τράπεζες, χωρίς προσαυξήσεις και τόκους,
να σταματήσουν άμεσα
οι όποιες διαδικασίες
κατάσχεσης, απαλλαγή
από τα δημοτικά τέλη
και τον ΕΝΦΙΑ για τους
πληγέντες, καμιά διακοπή ρεύματος, νερού
και τηλεφώνου σε λαϊκές
οικογένειες που έχουν
χρέη.
Να αποκατασταθούν οι
ζημιές στις υποδομές
στο οδικό δίκτυο, τους
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αγροτικούς δρόμους, σε
αυλές σπιτιών, τα δίκτυα ύδρευσης και να
πραγματοποιηθεί έλεγχος της ποιότητας του
πόσιμου νερού, τα δίκτυα αποχέτευσης, το
Λύκειο και Δημοτικό
Σχολείο του Μαντουδίου,
το Κλειστό Γυμναστήριο
Μαντουδίου και να ξεκινήσουν άμεσα και να
υλοποιηθούν στο σύνολό τους τα αναγκαία
μέτρα ολοκληρωμένης
αντιπλημμυρικής προστασίας, διάνοιξης και
εμβάθυνσης ποταμών,
διευθέτησης χειμάρρων,
αντιδιαβρωτικά, αντικατολισθητικά έργα,
σύγχρονο οδικό δίκτυο».

Παραγραφή ΦΠΑ
λόγω πενταετίας με απόφαση του ΣτΕ

Ταφόπλακα σε χιλιάδες υποθέσεις επιβολής ΦΠΑ από το Δημόσιο σε επιχειρήσεις βάζει νέα απόφαση του ΣτΕ.
Μετά τις πρόσφατες αποφάσεις που
κλείνουν οριστικά υποθέσεις φορολογίας εισοδήματος, όπως για παράδειγμα πολλές υποθέσεις της λίστας
Λαγκάρντ, λόγω της παρέλευσης του
5ετούς ορίου παραγραφής, ξεκαθαρίζεται πλέον ότι ισχύει η 5ετής παραγραφή και για τις υποθέσεις του Φόρου
Προστιθέμενης Αξίας.

Αυτό σημαίνει ότι χιλιάδες επιχειρήσεις
στις οποίες διενεργήθηκε φορολογικός
έλεγχος και διαπιστώθηκε ότι δεν είχαν
αποδώσει ΦΠΑ γλιτώνουν οριστικά από
τα σχετικά πρόστιμα και τους φόρους
λόγω παραγραφής.
Η απόφαση ανοίγει τον δρόμο για την
έκδοση νέων οδηγιών από την ΑΑΔΕ
προς τη φορολογική διοίκηση. Το σκεπτικό της απόφασης του ΣτΕ έχει ως
εξής:
Μια μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης που είχε αντικείμενο
την εμπορία τροφίμων και τηρούσε βι-

βλία τρίτης κατηγορίας του πρώην Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων κατά τη
χρήση 2002, είχε ακαθάριστα έσοδα
939.007,44 ευρώ. Το 2004 προχώρησε
στην υποβολή τροποποιητικής δήλωσης, προσαυξάνοντας τα ακαθάριστα
έσοδά της στο 1.486.239,25 ευρώ.

Το 2010 ζητήθηκε από την εταιρεία να
προσκομίσει στα βιβλία της για τη
χρήση 2002 μαζί με τις συγκεντρωτικές
καταστάσεις προμηθευτών- πελατών.
Ωστόσο δεν τα προσκόμισε και η ελεγκτική υπηρεσία προχώρησε το 2010
στον χαρακτηρισμό των βιβλίων ως
ανακριβών και προσδιόρισε εξωλογιστικά τα ακαθάριστα έσοδά της σε
1.650.000 ευρώ. Στη συνέχεια εξέδωσε
πράξη επιπρόσθετου ΦΠΑ ύψους
207.072,87 ευρώ καθώς και προσαυξήσεις ΦΠΑ 621.218,61 ευρώ λόγω ανακρίβειας της αρχικής δήλωσης. Και
μπορεί στο ενδιάμεσο να ψηφίστηκαν
διατάξεις που παρέτειναν το δικαίωμα
του Δημοσίου να επιβάλλει πρόσθετους φόρους και πρόστιμα, όμως,
αυτές κρίθηκαν αντισυνταγματικές με
απόφαση του ΣτΕ.
Πηγή: Έθνος
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Χαιρετισμός Δημαρχου Λιβαδειάς στην εκδήλωση του
Δήμου Αθηναίων για τους πρόσφυγες με αναπηρία
Κυρίες και Κύριοι,
Αγαπητοί διοργανωτές
ευχαριστούμε για την
πρόσκληση
Με ιδιαίτερη χαρά παρευρίσκομαι σήμερα εδώ
σε μια τόσο σημαντική
συζήτηση γύρω από το
θέμα «πρόσφυγες και
αναπηρία», ένα θέμα
που είμαι σίγουρη ότι
θα μας εγείρει αρκετούς
προβληματισμούς.
Είναι αλήθεια, ότι η λέξη
«πρόσφυγας» μας παραπέμπει σε ανθρώπους
ή οικογένειες που έχουν
εκδιωχθεί βίαια από την
χώρα τους λόγω του
πολέμου. Όμως, ξεχνάμε
ότι ανάμεσα τους υπάρχουν και υποομάδες
προσφύγων, όπως είναι
οι άνθρωποι με αναπηρία, που αναγκάστηκαν
κι αυτοί να εγκαταλείψουν τις χώρες τους
έχοντας να αντιμετωπίσουν ακόμα μεγαλύτερη
ευαλωτότητα, οι ίδιοι
και οι οικείοι τους.
Εκείνοι οι πρόσφυγες,

είναι που χρειάζονται
περισσότερη φροντίδα
και εξειδικευμένη υποστήριξη για να διασφαλιστούν τα βασικά και
αναφαίρετα δικαιώματά
τους (στέγαση, πρόσβαση σε υπηρεσίες,
αυτοεξυπηρέτηση, κλπ.).
Πολλές είναι οι μαρτυρίες εργαζομένων, αλλά

Πρόκειται για φιλοξενία
των προσφύγων σε διαμερίσματα, από τον Νοέμβριο του 2016, μέσω
του προγράμματος
«ΕΣΤΙΑ» και σε συνεργασία με την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους
Πρόσφυγες και το
Υπουργείο Μεταναστευτικής πολιτικής.

υγείας (παιδιάτρους
κ.α.)
Μέχρι σήμερα έχουμε
πραγματοποιήσει 4
δράσεις προληπτικής
παιδιατρικής εξέτασης
και εμβολιασμού περισσότερων από 500 παιδιών σε συνεργασία με
το Υπουργείο Υγείας και
το πρόγραμμα «Υγεία

και των ίδιων των προσφύγων που αναφέρουν
ότι αναπηρίες ή χρόνιες
παθήσεις δεν αναγνωρίζονται αμέσως από τα
κέντρα υποδοχής και
ταυτοποίησης λόγω, έλλειψης χρόνου, πόρων
και τεχνογνωσίας.
Ο τρόπος φιλοξενίας
τους σε υπερπλήρεις
ανοιχτούς χώρους υποδοχής δεν καλύπτει
στοιχειωδώς τις ανάγκες τους.
Σε συνδυασμό μάλιστα
με την έλλειψη των υποδομών στη χώρα μας
(προσβασιμότητα, υγειονομικές υπηρεσίες
κ.α.), δυσχεραίνεται
ακόμη περισσότερο η
καθημερινότητά τους.
Με καλέσατε σήμερα να
απευθύνω χαιρετισμό
και να ανταλλάξουμε
απόψεις ως Δήμος που
εφαρμόζει μέσω της
ΚΕΔΗΛ (Κοινωφελούς
Δημοτικής Επιχείρησης),
ένα εναλλακτικό τρόπο
φιλοξενίας των προσφύγων και που έχει
καταξιωθεί πλέον ως
καλή πρακτική σε Ελληνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο.

Με το πρόγραμμα αυτό
καταφέραμε να τους
διασφαλίσουμε στο ακέραιο την κάλυψη βασικών βιοτικών αναγκών
και να προσφέρουμε
αξιοπρεπείς και ανθρώπινες συνθήκες διαβίωσης, ανάλογες με τις
δικές μας.
Στη Λιβαδειά φιλοξενούμε 80 οικογένειες
προσφύγων σε ενοικιαζόμενα διαμερίσματα,
διάσπαρτα μέσα στη
πόλη, με πλήρη πρόσβαση σε δομές εκπαίδευσης, υγείας και σε
υπηρεσίες.
Η πρόσβαση στις τοπικές δομές υγείας είναι
ισότιμη για όλους,
χωρίς διακρίσεις.
Καθημερινά, οι γιατροί
και το νοσηλευτικό προσωπικό των τοπικών
δομών υγείας, δείχνουν
υπερβάλλοντα ζήλο και
ανθρωπισμό για να καλύψουν τις ιατροφαρμακευτικές ανάγκες των
δημοτών μας αλλά και
των προσφύγων. Ενώ,
στήριξη δεχόμαστε και
από εθελοντές ιδιώτες
γιατρούς ειδικοτήτων
που στερούνται οι δομές

για Όλους».
Ενέργεια που είναι αναγκαία προϋπόθεση για
την εγγραφή των παιδιών σε όλες τις σχολικές βαθμίδες του δήμου.
Αυτή την περίοδο όλα τα
παιδιά, 194 παιδιά
εχουν ενταχθεί στα σχολεία μας.
Παράλληλα αυτό το διάστημα, με το πιλοτικό
πρόγραμμα “HELIOS”, σε
συνεργασία με τον ΔΟΜ
και το Υπουργείο Μεταναστευτικής πολιτικής,
γίνεται η καταγραφή
των δεξιοτήτων και των
αναγκών των προσφύγων, στην προοπτική
της ένταξης στην Ελληνική κοινωνία.
Αυτή η προοπτική της
κοινωνικής ενσωμάτωσης, ενισχύεται μέσω
κοινών πολιτιστικών
δράσεων που οργανώνει ο Δήμος.
Δεν σας κρύβω ότι η
ΚΕΔΗΛ δυσκολεύεται να
εξυπηρετεί περιπτώσεις
προσφύγων με αναπηρία για τους λόγους που
σας ανέφερα παραπάνω, δηλαδή της έλλειψης υποδομών
προσβασιμότητας τόσο

στην πόλη όσο και στα
διαμερίσματα καθώς και
των ελλείψεων στις Περιφερειακές δομές
Υγείας.
Παρ΄όλα αυτά προσπαθούμε να ανταποκρινόμαστε στις ιδιαίτερες
ανάγκες τους με ιδιαίτερη ευθύνη.
Η ΚΕΔΗΛ έχει εμπειρία
προσφοράς σε αυτόν
τον τομέα, αφού με το
πρόγραμμα «Βοήθεια
στο σπίτι», 15 από
τους 221 ωφελούμενους
δημότες μας είναι άνθρωποι με αναπηρία και
υποστηρίζονται ψυχοκοινωνικά, νοσηλευτικά
και οικογενειακά. Η επέκταση του προγράμματος Βοήθεια στο σπίτι
και στους πρόσφυγες με
αναπηρία, είναι μία ιδέα
που αξίζει να εξεταστεί.
Σε αυτό το σημείο, θέλω
να ευχαριστήσω τα μέλη
του Κοινωνικού ΕΚΑΒ για
την συνδρομή του καθώς
ανταποκρίθηκαν με επισκέψεις της κινητής μονάδας στη πόλη μας και
παρείχαν εξατομικευμένο πλάνο υποστήριξης σε 4 ωφελούμενους
του προγράμματός μας.
Επίσης τις κινητές μονάδες Λαμίας και Άμφισσας της Εταιρείας
Κοινωνικής Ψυχιατρικής
και Ψυχικής Υγείας.
Κυρίες και Κύριοι,
Η φιλοξενία των προσφύγων στη Λιβαδειά
αποτελεί πρόκληση,
αλλά και κίνητρο για τον
Δήμο Λεβαδέων για να
αναβαθμίζει συνεχώς
τις κοινωνικές του
δομές, ώστε να διασφαλίζεται η κοινωνική
ισορροπία και συνοχή.
Η κοινωνική προστασία
και ένταξη των προσφύγων αποτελεί πλέον
στρατηγικό άξονα της
εθνικής πολιτικής.
Πολλά όμως πρέπει
ακόμη να γίνουν σε ότι
αφορά στην υποστήριξη
των προσφύγων με
αναπηρία.
Ελπίζω, η σημερινή εκδήλωση να αποτελέσει
έναυσμα καταγραφής
μελλοντικών στόχων
τόσο σε επίπεδο τοπικής
αυτοδιοίκησης, όσο και
σε εθνικό επίπεδο.
Σας ευχαριστώ πολύ!
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Θεατρική Παράσταση της Ενωσης Μικρασιατών Θήβας
Το Σάββατο 20-10 στην αίθουσα του ΣΦΕ

Η Ένωση Μικρασιατών
Θήβας υποδέχεται το φετινό φθινόπωρο με την θεατρική παράσταση «ΕΡΩΣ :
Δαίμων Κραταιός». Η θεατρική παράσταση ενώνει
πολλά αποσπάσματα

γνωστών έργων με κοινό
παρονομαστή τον Έρωτα.

Ένας ύμνος στον Έρωτα,
ένα ποτ-πουρί στο ύψιστο
εκείνο συναίσθημα το
οποίο οι Αρχαίοι Έλληνες

το ανήγαγαν σε θεότητα!
Ζωοποιός, ευχάριστος,
αναγκαίος και ποιοτικός,
αυτός είναι ο Έρωτας!

Σας περιμένουμε να τον
απολαύσετε μαζί μας, το

Σάββατο 20 Οκτωβρίου
2018 και ώρα 8:00 μμ.
στην Αίθουσα ΣΦΕ .

Συντελεστές:

Σκηνοθεσία: Ντίνα Αβαγιανού
Χορογραφία: Κατερίνα
Γρέντζελου
Μουσική- Τραγούδι: Σταμάτης Μπρίκας -Σαπφώ
Μακρή
Επιμέλεια κειμένου προγράμματος: Ελένη Μπάκα
Αrtwork αφίσας: Χαράλαμπος Αναστασόπουλος
Επιμέλεια και επεξεργασία
αφίσας και προγράμματος: Άκης Σπανός
Οργάνωση Παραγωγής:
Ένωση Μικρασιατών
Θήβας

ΔΙΑΝΟΜΗ

(με αλφαβητική σειρά)
Αγνή Ασημάκη,
Σοφία
Βόλη, Δημήτρης Γαστουνιώτης, Δημήτρης Γλάρος,
Γωγώ Καπάνταη, Βασιλική
Καρανίκα, Λεμονιά Κουτσοβασίλη, Σαπφώ
Μακρή,
Άντζελα Μαυρίδη,
Ελένη Μπάκα, Σταμάτης
Μπρίκας, Πένυ Πελώνη,
Αφροδίτη Σάλτα,
Ελένη
Σουρμπαίου, Νίκος
Τριανταφύλλου, Όλγα
Τσιμπίδα

Τιμή εισόδου : 8 ευρώ
Είσοδος για παιδιά κάτω
των 12 ετών, για ανέργους
και ΑΜΕΑ : 4 ευρώ

Έρχονται αυξήσεις
των λογαριασμών της ΔΕΗ

Ούτε ένα ούτε δύο αλλά τέσσερα σενάρια αυξήσεων στα τιμολόγια και στους λογαριασμούς ρεύματος των πελατών της έχει στο
τραπέζι η ΔΕΗ. Και δεν είναι μόνο οι προτάσεις αυτές που περιλαμβάνονται στο «Στρατηγικό κι Επιχειρησιακό Σχέδιο 20182022».
Σύμφωνα με πληροφορίες του Euro2day.gr, στο επιχειρησιακό
πλάνο της δημόσιας εταιρίας, που εκπόνησε η McKinsey & Company και ο πρόεδρος Μανώλης Παναγιωτάκης έχει δημόσια δεσμευτεί για την εφαρμογή του, έχουν γίνει συγκεκριμένες
υποδείξεις προκειμένου η εταιρία να μειώσει την έκθεσή της
στους κινδύνους της αγοράς προμήθειας, αλλά και για να κρατήσει τους «καλούς πελάτες». Και κυρίως στη χαμηλή και μέση
τάση.
Τα σενάρια που εξετάζει η ΔΕΗ
Την επιβολής χρέωσης σε όσους πελάτες επιθυμούν την αποστολή των λογαριασμών τους σε έντυπη μορφή.
Τη μείωση του ποσοστού έκπτωσης σε όσους πελάτες πληρώνουν εντός προθεσμίας τους λογαριασμούς ρεύματος.
Τη συγχώνευση κλιμακίων κατανάλωσης. Σε τέτοιες περιπτώσεις
συνήθως προκύπτουν αυξήσεις για συγκεκριμένες κατηγορίες
καταναλωτών.
Την αύξηση του παγίου που πληρώνουν οι πελάτες της ή την καθιέρωση ρήτρας Οριακής Τιμής Συστήματος. Τον τελευταίο όρο
τον έχουν συμπεριλάβει οι εναλλακτικοί προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας στις συμβάσεις τους με τους καταναλωτές.
Οπότε, όταν η ΟΤΣ υπερβαίνει συγκεκριμένα όρια, το κόστος μετακυλίεται στους καταναλωτές.

ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΑΜΟΥ

Ο ΗΛΙΑΣ ΒΕΝΙΖΕΛΕΑΣ του Αγησιλάου και της Αθηνάς, το γένος Τσαγκάρη, που γεννήθηκε στην Αθήνα Αττικής, κάτοικος Γερμανίας και η
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΒΕΝΙΖΕΛΕΑ του Ιωάννου και της Κατίνας, το γένος Ταβουλαρίδη, που γεννήθηκε στο Γύθειο Λακωνίας, κάτοικος Γερμανίας, θα
έρθουν σε γάμο, που θα γίνει στη Γερμανία.
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Ονομασία Δοκίμων Εφέδρων Αξιωματικών 2018
Γ΄ ΕΣΣΟ

Την Παρασκευή 12 Οκτωβρίου
2018, πραγματοποιήθηκαν
τελετές ονομασίας των Δοκίμων Εφέδρων Αξιωματικών
(ΔΕΑ) του Στρατού Ξηράς, της
2018 Γ΄ ΕΣΣΟ.
Οι ΔΕΑ, με τις στρατιωτικές
γνώσεις που απέκτησαν μετά

από φοίτηση 4 μηνών, στις
Σχολές Εφαρμογής Όπλων Σωμάτων και τη Σχολή Εφέδρων Αξιωματικών Πεζικού
(ΣΕΑΠ), θα στελεχώσουν τις
Μονάδες του Στρατού Ξηράς.
Τους ευχόμαστε καλή επιτυ-

χία, στα καθήκοντα που θα
κληθούν να εκτελέσουν στις
Μονάδες τους, προς όφελος
του Στρατού Ξηράς, των Ενόπλων Δυνάμεων και της Πατρίδας γενικότερα.

Στις τελετές, που μεταξύ

άλλων, βραβεύτηκαν οι πρωτεύσαντες στην εκπαίδευση
ΔΕΑ, παρέστησαν αντιπροσωπείες των Τοπικών, Θρησκευτικών και Στρατιωτικών
Αρχών, των Σωμάτων Ασφαλείας, καθώς επίσης συγγενείς και φίλοι των ΔΕΑ.
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Συνελήφθη 18χρονος για σωρεία κλοπών στην περιοχή του Πυρίου Θήβας
Στο πλαίσιο στοχευμένης αστυνομικής δράσεως, κατ’ εφαρμογή του νέου Προγράμματος Ελεγχόμενης Ρεαλιστικής Στοχευμένης
Εμφανούς Αστυνόμευσης «Π.Ε.Ρ.Σ.Ε.ΑΣ.»,
αλλά και κατάλληλης αξιοποίησης στοιχείων
του Τμήματος Ασφαλείας Θηβών, συνελήφθη
χθες (15-10-2018) το απόγευμα στο Πυρί
Θηβών Βοιωτίας, ένας 18χρονος ημεδαπός, ο
οποίος κατηγορείται για διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπών.
Ειδικότερα, ο 18χρονος εντοπίστηκε από
αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. του Αστυνομικού Τμήματος Θηβών, να κινείται με ποδήλατο το οποίο είχε αφαιρέσει λίγη ώρα πριν
από οικία ηλικιωμένης στην ανωτέρω περιοχή.
Από την ενδελεχή έρευνα του Τμήματος
Ασφαλείας Θηβών, προέκυψε ότι ο συλληφθείς, από τον Ιούνιο του τρέχοντος έτους,
δρώντας είτε μόνος του είτε από κοινού με

άγνωστο αριθμό συνεργών του, ενέχεται επιπλέον στη διάπραξη (12) περιπτώσεων κλοπών και (1) απόπειρα κλοπής, ως ακολούθως:
• (9) κλοπές από διερχόμενα οχήματα, εκμεταλλευόμενος ολιγόλεπτη στάση των οδηγών
τους,
• (1) κλοπή χρυσής αλυσίδας από αλλοδαπό,
• (1) κλοπή πορτοφολιού από ημεδαπή,
• (1) κλοπή Ι.Χ.Φ. αυτοκινήτου, καθώς και
• (1) απόπειρα κλοπής τσάντας από ημεδαπή.
Η λεία που αποκομίσθηκε, από την παράνομη
και εξακολουθητική δράση του ίδιου και των
άγνωστων συνεργών του, περιλαμβάνει κυρίως χρήματα, κοσμήματα και ηλεκτρονικές
συσκευές, η συνολική αξία των οποίων υπερβαίνει τις (6.000) ευρώ.
Σημειώνεται ότι ο 18χρονος έχει απασχολήσει
κατ’ επανάληψη τις Διωκτικές Αρχές, για διάπραξη παρόμοιων αδικημάτων.
Την προανάκριση διενεργεί το Τμήμα Ασφαλείας Θηβών, το οποίο συνεχίζει τις έρευνες

για την ταυτοποίηση των συνεργών του, ενώ
επίσης εξετάζεται η τυχόν εμπλοκή του και σε
άλλες συναφείς αξιόποινες πράξεις.
Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Θηβών.

32 συλλήψεις
και εκατοντάδες
παραβάσεις μετά από
στοχευμένες
επιχειρήσεις της
Αστυνομίας

Στοχευμένες αστυνομικές επιχειρήσεις πραγματοποιήθηκαν χθες (16-10-2018), σε περιοχές των Νομών 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 της 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, τη
διενέργεια ελέγχων σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, 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: (824) άτομα, εκ των οποίων
(598) ημεδαποί και (226) αλλοδαποί, καθώς
και (672) οχήματα.
Προσήχθησαν: (69) άτομα, εκ των οποίων
(40) ημεδαποί και (29) αλλοδαποί.
Συνελήφθησαν: (32) άτομα, εκ των οποίων
(12) ημεδαποί και (20) αλλοδαποί και συγκεκριμένα:
• (3) ημεδαποί και (1) αλλοδαπός, για παραβάσεις νομοθεσίας περί ναρκωτικών.
• (1) αλλοδαπός, για εκκρεμή καταδικαστική
Απόφαση και παράβαση νομοθεσίας περί αλλοδαπών.
• (1) ημεδαπός, για παράβαση νομοθεσίας
περί όπλων.
• (3) ημεδαποί και (2) αλλοδαποί, για παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.
• (1) αλλοδαπός, για παράβαση νομοθεσίας
περί τελωνειακού κώδικα.
• (13) αλλοδαποί, για παράβαση νομοθεσίας
περί αλλοδαπών.
• (2) ημεδαποί, για παραβάσεις του υγειονομικού κανονισμού.
• (2) ημεδαποί και (2) αλλοδαποί, για παραβάσεις του Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού.
• (1) ημεδαπός, για παραεμπόριο
Κατασχέθηκαν:
•Ποσότητες κάνναβης.
•Κυνηγετικό όπλο.
•Λαθραία πακέτα τσιγάρων.
•Είδη παραεμπορίου.
Βεβαιώθηκαν συνολικά: (268) παραβάσεις
και συγκεκριμένα:
•(240) παραβάσεις περί Κ.Ο.Κ. {ήτοι: (73) για
υπερβολική ταχύτητα, (1) για οδήγηση υπό
την επίδραση οινοπνεύματος (μέθη), (3) για
χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση,
(2) για μη χρήση ζώνης ασφαλείας, (7) για μη
χρήση προστατευτικού κράνους, (2) για ΚΤΕΟ
και (152) λοιπές παραβάσεις.}
• (4) παραβάσεις του νόμου περί ναρκωτικών.
• (1) παράβαση του νόμου περί όπλων.
• (13) παραβάσεις του νόμου περί αλλοδαπών.
• (1) παράβαση του τελωνειακού κώδικα.
• (2) παραβάσεις του υγειονομικού κανονισμού.
• (7) 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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Ειδικό πρόγραμμα
απασχόλησης
για 5.500 ανέργους

Την κατάρτιση ειδικού προγράμματος απασχόλησης για
5.500 άνεργους πτυχιούχους
ανώτατων εκπαιδευτικών και
τεχνολογικών ιδρυμάτων,
ηλικίας 22-29 ετών, σε
υπουργεία και εποπτευόμενους δημόσιους φορείς και
οι οποίοι δεν ασκούν οικονομική δραστηριότητα, προβλέπει Κοινή Υπουργική
Απόφαση (ΚΥΑ), η οποία
αναρτήθηκε στη «Διαύγεια».

Σύμφωνα με την ΚΥΑ, το πρόγραμμα έχει διττό στόχο: α)
την άμεση αντιμετώπιση της
ανεργίας και της αδυναμίας
πρόσβασης στην αγορά εργασίας των νέων πτυχιούχων
που συνεχίζουν να πλήττονται από την παρατεταμένη
οικονομική κρίση, βάσει των
στοιχείων της εγγεγραμμένης
ανεργίας του Οργανισμού
Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) και β) την αντιμετώπιση του φαινομένου
διαρροής επιστημονικού δυναμικού νεαρής ηλικίας σε
άλλες χώρες προς αναζήτηση
εργασίας, το οποίο προκαλεί
σοβαρές επιπτώσεις στην
απασχόληση και στην ελληνική οικονομία, γενικότερα.
Αντικείμενο του ειδικού προγράμματος είναι η απασχόληση 5.500 άνεργων
πτυχιούχων (ωφελούμενοι)
σε υπουργεία και εποπτευόμενους δημόσιους φορείς,
όπως αυτοί ορίζονται στο
άρθρο 51 του ν. 1892/1990
και οι οποίοι δεν ασκούν οικονομική δραστηριότητα
(φορείς υποδοχής). Στο πλαίσιο αυτό, περιλαμβάνονται
οι ενέργειες ορισμού των φορέων υποδοχής, οι κατηγορίες, οι κλάδοι και οι
ειδικότητες, η κατάταξη και η
σύζευξη των ανέργων με τις
θέσεις εργασίας των φορέων
υποδοχής, η διάρκεια και οι
όροι της απασχόλησης, η
χρηματοδότηση του προγράμματος και οι αμοιβές
των ωφελουμένων.
Αμοιβές ωφελουμένων-Χρηματοδότηση
1. Οι ακαθάριστες μηνιαίες
αμοιβές των ωφελουμένων
ορίζονται:

α) Για την κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ)
έως 1.040 ευρώ και
β) για την κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ)
έως 990 ευρώ.
2. Για τους ωφελουμένους οι
οποίοι διαθέτουν μεταπτυχιακό ή διδακτορικό τίτλο
σπουδών, οι ανωτέρω αμοιβές προσαυξάνονται, μηνιαίως, κατά 50 ευρώ ή 100
ευρώ, αντιστοίχως και διαμορφώνονται, ως εξής:
α) Για τους κατόχους μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών:
για την κατηγορία ΠΕ έως
1.090 ευρώ και για την κατηγορία ΤΕ έως 1.040 ευρώ.
β) Για τους κατόχους διδακτορικού τίτλου σπουδών:
για την κατηγορία ΠΕ έως
1.140 ευρώ και για την κατηγορία ΤΕ έως 1.090 ευρώ.
Οι ωφελούμενοι που διαθέτουν και τους δύο προαναφερθέντες τίτλους σπουδών,
λαμβάνουν ως μηνιαίο ποσό
το ποσό που αντιστοιχεί στην
ανώτερη κατηγορία.
3. Το επίδομα επικίνδυνης
και ανθυγιεινής εργασίας καταβάλλεται στους ωφελούμενους, σύμφωνα με τις
ισχύουσες ειδικές διατάξεις,
ως εξής:
α) 150 ευρώ για το νοσηλευτικό προσωπικό όλων των κατηγοριών (ΠΕ Νοσηλευτικής,
ΤΕ Νοσηλευτικής) και την κατηγορία ΤΕ Επισκεπτών
Υγείας, οι οποίοι θα απασχοληθούν σε Γενικά Νοσοκομεία, σε Γενικά
Νοσοκομεία-ΚΥ, σε Πανεπιστημιακά Γενικά Νοσοκομεία
και στα Κέντρα Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης
(ΚΕΦΙΑΠ).
β) 150 ευρώ για τις κατηγορίες ΤΕ Νοσηλευτών, ΤΕ Τεχνολόγων Ιατρικών
Εργαστηρίων και ΤΕ Επισκεπτών Υγείας, οι οποίοι θα
απασχοληθούν στο Εθνικό
Κέντρο Αιμοδοσίας (ΕΚΕΑ).

γ) 70 ευρώ για τις κατηγορίες
ΠΕ Φαρμακοποιών, ΠΕ Βιολόγων, ΠΕ Χημικών, ΠΕ Χημικών Μηχανικών και ΠΕ
Κτηνιάτρων, οι οποίοι θα
απασχοληθούν στον Εθνικό
Οργανισμό Φαρμάκων
(ΕΟΦ).

δ) 70 ευρώ για τις κατηγορίες
ΠΕ Μηχ/γων Μηχ/κων, ΠΕ
Ηλεκ/γων Μηχ/κων, ΠΕ
Μηχ/κων Περιβάλλοντος, ΤΕ
Μηχ/γων Μηχ/κων και ΤΕ
Ηλεκτρονικών Μηχ/κων, οι
οποίοι θα απασχοληθούν στο
Εθνικό Κέντρο Αμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ) και ε) 70 ευρώ
για τις κατηγορίες ΠΕ Πολιτικών Μηχ/κων, ΠΕ Μηχ/γων
Μηχ/κων, ΠΕ Ηλεκ/γων
Μηχ/κων και ΤΕ Ηλεκ/γων
Μηχ/κων, οι οποίοι θα απασχοληθούν στις ΔΥΠΕ.
4. Οι εφημερίες για τις ειδικότητες του επιστημονικού
προσωπικού που θα απασχοληθεί στα Γενικά Νοσοκομεία, σε Γενικά
Νοσοκομεία-ΚΥ, σε Πανεπιστημιακά Γενικά Νοσοκομεία
και στα Κέντρα Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης
(ΚΕΦΙΑΠ), εφόσον προβλέπονται, ορίζονται, ως εξής:
α) Εφημερία καθημερινή έως
73 ευρώ.
β) Εφημερία Σαββάτου ή αργίας, πλην Κυριακής, έως 108
ευρώ και
γ) εφημερία Κυριακής έως
125 ευρώ.
5. Το ανωτέρω επιστημονικό
προσωπικό δικαιούται κατ’
ανώτατο όριο έως τέσσερις
εφημερίες, μηνιαίως, από τις
οποίες κατ’ ανώτατο όριο μία
εφημερία Σαββάτου ή αργίας, πλην Κυριακής και μία
εφημερία Κυριακής, μηνιαίως.
6. Η εργασία προς συμπλήρωση της εβδομαδιαίας υποχρεωτικής (νυχτερινή
εργάσιμων ημερών, νυχτερινή και ημερήσια Κυριακών
και εξαιρέσιμων ημερών) παρέχεται από τους ωφελούμενους σε υπηρεσίες οι οποίες
λειτουργούν σε εικοσιτετρά-

ωρη βάση και ορίζεται, μέχρι
τέσσερις νύχτες και δύο αργίες ή Κυριακές κατ’ ανώτατο
όριο, μηνιαίως, ανά ωφελούμενο.

7. Το μικτό ωρομίσθιο για τις
παραπάνω περιπτώσεις ορίζεται, ως εξής:
α) για νυχτερινή απασχόληση
εργάσιμων ημερών: 1,56
ευρώ για την κατηγορία ΠΕ
και 1,48 ευρώ για την κατηγορία ΤΕ και
β) για ημερήσια και νυχτερινή εργασία Κυριακών και
εξαιρέσιμων ημερών: 2,34
ευρώ για την κατηγορία ΠΕ
και 2,22 ευρώ για την κατηγορία ΤΕ.
8. Οι ωφελούμενοι δεν απασχολούνται υπερωριακά.
9. Ο ΟΑΕΔ, στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος,
καλύπτει: α) τις ακαθάριστες
αποδοχές (εισφορές ασφαλισμένου και καθαρές αμοιβές)
των ωφελουμένων που απασχολούνται στο φορέα υποδοχής και β) τις
ασφαλιστικές-εργοδοτικές εισφορές του φορέα υποδοχής.
10. Εκτός από τις ανωτέρω
δαπάνες, ο ΟΑΕΔ και οι φορείς υποδοχής δεν καταβάλλουν καμία άλλη παροχή,
αποζημίωση ή ενίσχυση
στους ωφελούμενους.
11. Για κάθε ημέρα απουσίας
η οποία δεν οφείλεται σε
άσκηση νομίμου δικαιώματος (άδεια, βραχυχρόνια
αναρρωτική άδεια, ανυπαίτιο κώλυμα των άρθρων 657
και 658 του Αστικού Κώδικα),
το οποίο δικαιολογεί αμοιβή,
περικόπτονται αντίστοιχα οι
ακαθάριστες αποδοχές, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
12. Η μέγιστη δαπάνη για την
εφαρμογή του προγράμματος προβλέπεται να ανέλθει
συνολικά έως το ποσό των 90
εκατ. ευρώ και οι θέσεις στις
5.500.

Ωφελούμενοι-Κριτήρια κατάταξης και σύστημα επιλογής
Ωφελούμενοι του προγράμματος είναι Ελληνες πολίτες,
πολίτες κρατών-μελών της
Ε.Ε., Βορειοηπειρώτες, ομογενείς και ομογενείς, που
προέρχονται από την Κωνσταντινούπολη και από τα
νησιά Ιμβρο και Τένεδο ή
ομογενείς εξ Αιγύπτου, χωρίς
να απαιτείται πιστοποιητικό
ελληνικής ιθαγένειας ούτε η
συμπλήρωση ενός έτους από
την απόκτηση αυτής, υπό την
προϋπόθεση ότι η ιδιότητά
τους ως Ελλήνων κατά το
γένος και τη συνείδηση αποδεικνύεται με άλλους τρόπους (ν.δ. 3832/1958), οι
οποίοι είναι εγγεγραμμένοι
άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ και οι οποίοι
είναι κάτοχοι πτυχίου τριτοβάθμιας πανεπιστημιακής ή
τεχνολογικής εκπαίδευσης,
ηλικίας 22 έως 29 ετών.
Τα κριτήρια κατάταξης των
ωφελουμένων είναι τα ακόλουθα:
α) Χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας ωφελουμένου, με
ανώτατο όριο τους 24 μήνες.
β) Ετήσιο εισόδημα ατομικό
ή οικογενειακό.
γ) Μεταπτυχιακός τίτλος
σπουδών.
δ) Διδακτορικός τίτλος σπουδών.
ε) Εγγραφή στα μητρώα
ανέργων ΑμεΑ του ΟΑΕΔ και
στ) ιδιότητα του δικαιούχου
Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ).
Το σύστημα επιλογής βασίζεται στη μοριοδότηση των παραπάνω κριτηρίων, στον
καθορισμό τυχόν δικαιολογητικών που πρέπει να υποβληθούν από τους δυνητικά
ωφελούμενους και στη βαθμολόγηση, κατάταξη και τοποθέτηση των υποψηφίων
σε αντίστοιχες θέσεις με τη
χρήση μηχανογραφικού λογισμικού. Ολα τα παραπάνω
εξειδικεύονται στην πρόσκληση την οποία εκδίδει ο
ΟΑΕΔ, κατόπιν έγκρισης του
Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ). Το
ΑΣΕΠ εγκρίνει ή τροποποιεί
τη σχετική πρόσκληση μέσα
σε αποκλειστική προθεσμία
πέντε εργάσιμων ημερών
από την περιέλευση του αντίστοιχου σχεδίου σε αυτό.
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Περισσότερες από 300.000 οικογένειες θα αρχίσουν να παίρνουν
το επίδομα στέγασης από 1η Ιανουαρίου. Το ποσό που θα λαμβάνουν οι δικαιούχοι κυμαίνεται
από 840 έως 2.500 ευρώ το
χρόνο.

Επίδομα ενοικίου
Μέχρι 2.500 ευρώ ετησίως

Το «χρονοδιάγραμμα» έναρξης
του προγράμματος, ορίζεται για
την 1η Ιανουαρίου 2019 για την
κάλυψη ποσού ύψους 70 – 210
ευρώ σε οικογένειες με εισόδημα
έως 24.000 ευρώ.
Ωφελούμενοι

Μονοπρόσωπο νοικοκυριό: κάθε
ενήλικο άτομο που διαμένει μόνο
του σε κατοικία και δεν εμπίπτει
στην κατηγορία ενηλίκων έως 25
ετών που φοιτούν σε πανεπιστημιακές σχολές ή σχολεία ή ινστιτούτα επαγγελματικής
εκπαίδευσης ή κατάρτισης της
ημεδαπής ή αλλοδαπής. Πολυπρόσωπο νοικοκυριό: όλα τα
άτομα που διαμένουν κάτω από
την ίδια στέγη. Στο πολυπρόσωπο νοικοκυριό εντάσσονται:
α) φιλοξενούμενα άτομα ή φιλοξενούμενη οικογένεια, με την
προϋπόθεση ότι η φιλοξενία είχε
δηλωθεί στην τελευταία εκκαθαρισμένη δήλωση φορολογίας εισοδήματος, και β) τα ενήλικα
τέκνα έως 25 ετών που φοιτούν
σε πανεπιστημιακές σχολές ή
σχολεία ή ινστιτούτα επαγγελματικής εκπαίδευσης ή κατάρτισης, ανεξαρτήτως του τόπου
διαμονής τους.
Δικαιούχος: το ενήλικο άτομο
που έχει υποβάλλει αίτηση για
λογαριασμό του νοικοκυριού, η
οποία έχει εγκριθεί από το αρμόδιο όργανο του Ο.Π.Ε.Κ.Α.
Ανήλικα μέλη: τα μέλη του νοικοκυριού έως 18 ετών.

Μονογονεϊκή οικογένεια: ένας
μόνος γονέας (άγαμος, σε χηρεία
ή διαζευγμένος, ή λόγω κράτησης του έτερου γονέα σε σωφρονιστικό κατάστημα), ασκεί
κατ’αποκλειστικότητα ή μετά
από σχετική ανάθεση με δικαστική απόφαση ή συμβολαιογραφική πράξη, σύμφωνα με
την κείμενη νομοθεσία, την προσωρινή ή μόνιμη επιμέλεια ενός
ή περισσότερων ανήλικων τέκνων.
Για τις ανάγκες του προγράμματος, το νοικοκυριό θα πρέπει να
απαρτίζεται αποκλειστικά από
τα μέλη της μονογονεϊκής οικογένειας, δηλαδή τον γονέα και το
ένα ή περισσότερα ανήλικα
τέκνα.

Απροστάτευτα τέκνα: τα ανήλικα
μέλη του νοικοκυριού που είναι
ορφανά και από τους δύο γονείς
ή που κανείς γονέας δεν μπορεί
να ασκήσει τη γονική τους μέριμνα, λόγω ασθενείας, αναπηρίας, κράτησης ή στρατιωτικής
θητείας και που η επιμέλεια τους
έχει ανατεθεί με δικαστική απόφαση σε μέλος του νοικοκυριού.

Συνολικό εισόδημα: το πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημα από
κάθε πηγή προέλευσης προ
φόρων, μετά την αφαίρεση των
εισφορών για κοινωνική ασφάλιση που εισπράχθηκε από όλα
τα μέλη του νοικοκυριού, κατά το
τελευταίο φορολογικό έτος. Στο
συνολικό εισόδημα συμπεριλαμβάνεται και το σύνολο των επιδομάτων και άλλων ενισχύσεων,
καθώς και το εισόδημα που
απαλλάσσεται από το φόρο ή
φορολογείται με ειδικό τρόπο.
Το ποσό του επιδόματος στέγασης, για τα νοικοκυριά που πλη-

ρούν τα κριτήρια του άρθρου 4,
ορίζεται ως ακολούθως:

– Για το μονοπρόσωπο νοικοκυριό: 70 ευρώ το μήνα
– Για κάθε επιπλέον μέλος του
νοικοκυριού προσαύξηση κατά
35 ευρώ το μήνα

Στη μονογονεϊκή οικογένεια,
καθώς και σε νοικοκυριό με
απροστάτευτο/α τέκνο/α για το
πρώτο ανήλικο μέλος του νοικοκυριού ορίζεται προσαύξηση 70
ευρώ το μήνα. Ως ανώτατο όριο
του επιδόματος στέγασης ορίζονται τα 210 ευρώ μηνιαίως,
ανεξαρτήτως της σύνθεσης του
νοικοκυριού. Η διάρκεια της χορήγησης του επιδόματος δεν
μπορεί να υπερβαίνει τους δώδεκα μήνες από την ημερομηνία
της αρχικής καταβολής.

Με την πάροδο δώδεκα μηνών
από την έκδοση της πράξης έγκρισης, ο δικαιούχος δύναται να
επανυποβάλλει αίτηση ένταξης
στο πρόγραμμα.Τα νοικοκυριά
εντάσσονται στο πρόγραμμα
εφόσον διαμένουν σε μισθωμένη
κατοικία ή επιβαρύνονται με το
κόστος εξυπηρέτησης στεγαστικού δανείου πρώτης κατοικίας,
δεν εντάσσονται στις εξαιρέσεις
υπαγωγής του άρθρου 11 της
παρούσης και πληρούν σωρευτικά τα ακόλουθα εισοδηματικά,
περιουσιακά και κριτήρια διαμονής:
Εισοδηματικά κριτήρια

Το συνολικό εισόδημα του νοικοκυριού, όπως υπολογίζεται για
τους σκοπούς της ένταξης στο
πρόγραμμα, δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 8.000 ευρώ για μονοπρόσωπο νοικοκυριό,
προσαυξανόμενο κατά 4.000
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ευρώ για κάθε μέλος του νοικοκυριού. Στη μονογονεϊκή οικογένεια, καθώς και σε νοικοκυριό με
απροστάτευτο/α τέκνο/α για το
πρώτο ανήλικο μέλος του νοικοκυριού ορίζεται προσαύξηση
8.000 ευρώ. Το συνολικό εισόδημα δεν μπορεί να υπερβαίνει
τα 24.000 ευρώ ετησίως, ανεξαρτήτως της σύνθεσης του νοικοκυριού ενώ και οι καταθέσεις
αν υπάρχουν δεν μπορούν να
υπερβαίνουν τα παρακάτω όρια.

Η συνολική φορολογητέα αξία
της ακίνητης περιουσίας του
νοικοκυριού, δεν μπορεί να
υπερβαίνει στο σύνολο της το
ποσό των 120.000 ευρώ για το
μονοπρόσωπο νοικοκυριό, προσαυξανόμενη κατά 15.000 ευρώ
για κάθε πρόσθετο μέλος και έως
του ποσού των 180.000 ευρώ. Οι
δικαιούχοι αναμένεται να ενταχθούν στη ρύθμιση μέσω ηλεκτρονικών δηλώσεων που θα
προκύπτουν με συμψηφισμό των
στοιχείων ΤΑΧΙSnet:
Η αίτηση, η οποία επέχει θέση
υπεύθυνης δήλωσης του ν.
1599/1986 (Α’ 75) ως προς τα
δηλούμενα στοιχεία και συναίνεσης για τη λήψη φορολογικών
δεδομένων που τηρούνται στην
Α.Α.Δ.Ε. και στοιχείων που θα
αντληθούν από τις υπόλοιπες
διασταυρώσεις, υποβάλλεται
από τον/ την υπόχρεο ή τον/τη
σύζυγο του υπόχρεου υποβολής
δήλωσης φορολογίας εισοδήματος της ωφελούμενης μονάδας
μέσω του διαδικτυακού τόπου
του προγράμματος, χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς κωδικούς πρόσβασης του
πληροφοριακού συστήματος
TAXISnet της Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.).
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Η VD TRANS OIL ΑΕ

ΖΗΤΑ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 3αρι ισόγειο υπερυψωμένο,
88,29 τ.μ., στην περιοχή της Λιβαδειάς, οδός
Κορίνης 6 και Μπουρνόζου (απέναντι από
παρκινγκ Δικαστηρίου)
Τηλ. 22610 22538, 26039, 6989788921
300918
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 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 - ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ισόγειο κατάστημα
με ή χωρίς αποθήκη εμβαδού 24τ.μ. επί της
οδού Πεσόντων Μαχητών 20 Λειβαδιά. (Πλησίον κεντρικής πλατείας και ΚΤΕΛ)
Τιμή
συζητήσιμη.Τηλ
επικοινωνίας
6984705903.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ αγρός 9,5 στρεμμάτων στην Κωπαϊδα στη Θέση Β.Χ.2 αριθμός τεμαχίου 274
περιφέρειας Σ.Β.Δ.Κ. Μαζίου
Τηλ. 6906265606
090318

ΠΩΛΕΙΤΑΙ κτήμα 10 στρεμμάτων Ε.Χ.12 ΣΑΑΚ
Μαλεσίνας (περιοχή Κάστρου Βοιωτίας).
Πληρ. κ. Ταμπάκης Αντώνιος 6984426100 &
6976179435
190818
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 110 τ.μ. διαμπερές, 3
Υ/Δ, Σαλόνι, 2 VC, Αποθήκη, 4ος όροφος με
ιδιοκτησία την κεραμοσκεπή του 5ου ορόφου.Αυτόνομη θέρμανση, τέντες, Πισίνα,
τζάκι, μεγάλες βεράντες, Πάργινγκ στη Λιβαδειά. Τιμή ευκαιρίας.
Τηλ. 6945978900. 6944381187

οδηγούς, από την περιοχή της Βοιωτίας,
με δίπλωμα Ε΄ (5ης) κατηγορίας και
επιπλέον ADR. Μισθός Ικανοποιητικός.
Πληροφορίες στο τηλέφωνο :
6975860080.''

ΠΩΛΕΙΤΑΙ

διαμέρισμα 40 τ.μ στην παραλία Καμένων
Βούρλων. Αντικειμενική Αξία: 30.650
Τηλ επικοινωνίας:
2235023680, 6936486382.

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
ΖΗΤΕΙΤΑΙ κυρία για φύλακη ηλικιωμένου στην
περιοχή Αγίου Βλασίου.
Τηλ. 6974410148
271018

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ

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

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ

Γραφίστας για δημιουργικό (μακέτες), να δουλεύει στο
δικό του χώρο.
Ωράριο ελεύθερο
(Από περιοχή Λιβαδειάς ή Ορχομενού ή Αλιάρτου ή περιοχή Θηβών)
Τηλ. επικοινωνίας : 6981 787 400

ΖΗΤΕΙΤΑΙ

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

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
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Τα εμβόλια που πρέπει να κάνει κάθε ενήλικας

Χαμηλή παραμένει η εμβολιαστική κάλυψη των
ενηλίκων, σχεδόν για όλα
τα συνιστώμενα εμβόλια,
παρά τις συστάσεις για
εμβολιασμό καθ’ όλη τη
διάρκεια της ζωής, για
την πρόληψη συγκεκριμένων ασθενειών. Πολλοί
ενήλικες δεν είναι ενήμεροι ότι τα εμβόλια συστήνονται και για τα υγιή
άτομα και ότι ασθένειες
όπως η γρίπη, ο πνευμονιόκοκκος, ο έρπητας ζωστήρας και ο τέτανος
μπορούν να προληφθούν
μέσω του εμβολιασμού.
Τα εμβόλια, υπογραμμίζουν οι ειδικοί, δεν αφορούν μόνο τα παιδιά, αλλά

δωρεάν από τους ασφαλιστικούς φορείς.

σήσει από ανεμευλογιά,
κάποια στιγμή, νωρίτερα,
στη ζωή τους. Ο έρπητας
ζωστήρας μπορεί να προκαλέσει μεθερπητική νευραλγία, μια χρόνια
κατάσταση η οποία ορίζεται ως ο πόνος που διαρκεί για πάνω από 90 μέρες
μετά την εμφάνιση του
εξανθήματος, ενώ μερικοί
ασθενείς περιγράφουν
αυτόν τον πόνο ως «βασανιστικό». Καθώς οι
ασθενείς μεγαλώνουν σε
ηλικία, ο πόνος της μεθερπητικής νευραλγίας
μπορεί να καταστεί πιο
σοβαρός και να οδηγήσει
σε κατάθλιψη, εξάντληση,
αυπνία, μειωμένη ικανό-

γήσει σε χρόνιες και σοβαρές επιπλοκές. Επίσης
συνδυάζεται με πολύ αυξημένο κίνδυνο εκδήλωσης εγκεφαλικού και
καρδιακού επεισοδίου». Η
κ. Πουλάκου, υπογράμμισε ότι «σήμερα υπάρχει
στη χώρα μας προληπτικό
εμβόλιο έναντι του ιού
της ανεμοβλογιάς – ζωστήρα, το οποίο συνιστάται ως μία δόση σε όλα τα
άτομα άνω των 60 ετών,
ανεξαρτήτως εάν έχουν
περάσει στο παρελθόν έρπητα ζωστήρα, και είναι
ασφαλές. Δεν χορηγείται
σε άτομα με σοβαρή ανοσοκαταστολή.»

Για το ρόλο της Ελληνικής Εταιρείας Αλγολογίας
στην προαγωγή της επιστημονικής αντιμετώπισης και θεραπείας
ασθενών που υποφέρουν
από οξύ και χρόνιο πόνο,
όπως αυτός του οξέος έρπητα ζωστήρα και της μεθερπητικής νευραλγίας,
μίλησε στην εκδήλωση, ο
Πρόεδρος της Μανώλης
Αναστασίου: «Χιλιάδες
ασθενείς ετησίως που
υποφέρουν από οξέα και
χρόνια επώδυνα σύνδρομα, όπως ο οξύς έρπητας και η μεθερπητική
νευραλγία, αντιμετωπίζονται στις Μονάδες (Ιατρεία) Πόνου, που

βοηθούν και τους ενήλικες να παραμείνουν υγιείς.

τότητα πρόληψής της
μέσω του εμβολιασμού.

τητα στις καθημερινές
δραστηριότητες και κοινωνική απομόνωση. Ο εμβολιασμός μπορεί να
προλάβει την εκδήλωση
του έρπητα ζωστήρα,
καθώς και του μακροχρόνιου νευροπαθητικού
πόνου που μπορεί να προκαλέσει.

Την επείγουσα ανάγκη να
ενημερωθούν οι Έλληνες
για τη σημασία των εμβολιασμών τόνισε ο Πρόεδρος του Ιατρικού
Συλλόγου Αθηνών, Γιώργος Πατούλης. Πρόσθεσε
ότι «το εμβόλιο του έρπητα δεν έχει ενταχθεί
τυχαία στο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών για
τις μεγάλες ηλικίες. Αποτελεί την καλύτερη πρόληψη, και την μόνη λύση
για να προστατεύσουμε
τους αγαπημένους μας
από τον εκτεταμένο πόνο
και τα αλυσιδωτά προβλήματα που μια κρίση της
νόσου δημιουργεί» .

ανήκουν στα Αναισθησιολογικά Τμήματα και τα
οποία στελεχώνονται και
λειτουργούν, κυρίως, από
Αναισθησιολόγους, σε
εθελοντική βάση. Ανέφερε ότι η Ελληνική Εταιρεία Αλγολογίας
ενθαρρύνει την ίδρυση
και λειτουργία Ιατρείων
Πόνου σε Νοσοκομεία
του ΕΣΥ, σε Πανεπιστημιακά και Στρατιωτικά Νοσοκομεία. Σήμερα
λειτουργούν σε όλη την
Ελλάδα 62 Ιατρεία Πόνου,
εκ των οποίων, τα 25 στο
Λεκανοπέδιο Αττικής, 4
στη Θεσσαλονίκη και 33
στην υπόλοιπη χώρα.
Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ

Τα παραπάνω αναφέρθηκαν σε συνέντευξη
Τύπου, με αφορμή εκστρατεία ενημέρωσης για
τον έρπητα ζωστήρα, η
οποία υλοποιείται υπό την
αιγίδα της Ελληνικής
Εταιρείας Αλγολογίας και
του Ιατρικού Συλλόγου
Αθηνών, με στόχο την
ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με το ποιος
βρίσκεται σε κίνδυνο να
εκδηλώσει έρπητα ζωστήρα, τη σοβαρότητα
της νόσου και την επίπτωσή της στην ποιότητα
ζωής, καθώς και τη δυνα-
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Σημειώνεται ότι τα εμβόλια που συστήνονται στο
Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών για τους ενήλικες άνω των 60 ετών
είναι, η αναμνηστική δόση
του εμβολίου για τέτανο,
διφθερίτιδα ή/και κοκκύτη, το εμβόλιο της γρίπης ετησίως, τα εμβόλια
του πνευμονιόκοκκου
(>65 ετών, εκτός αν συνυπάρχει χρόνιο νόσημα
στην ηλικία 60-65 ετών)
και το εμβόλιο για τον έρπητα ζωστήρα. Τα εμβόλια αυτά χορηγούνται

Ο έρπητας ζωστήρας αρχικά εκδηλώνεται με ένα
επίπονο και φυσαλοειδές
εξάνθημα που προκαλείται από την επανενεργοποίηση του ιού
ανεμευλογιάς-ζωστήρα.
Περίπου 1 στα 4 άτομα θα
νοσήσει από έρπητα ζωστήρα κάποια στιγμή στη
ζωή του, με τον κίνδυνο
να αυξάνεται, καθώς αυξάνεται η ηλικία. Σχεδόν
όλοι οι ενήλικες (95%),
ηλικίας άνω των 50 ετών,
βρίσκονται σε κίνδυνο να
εκδηλώσουν έρπητα ζωστήρα, καθώς έχουν νο-

Στοιχεία για την επιδημιολογία του έρπητα ζωστήρα και τη δυνατότητα
πρόληψής του παρουσίασε η Λοιμωξιολόγος,
επίκουρη καθηγήτρια Παθολογίας ΕΚΠΑ Γαρυφαλλιά Πουλάκου: «Ο έρπης
ζωστήρ είναι μια επώδυνη
νόσος που μπορεί να οδη-
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Μέχρι τέλη
Οκτωβρίου
οι αιτήσεις
για επίδομα μέχρι
600 ευρώ
σε οικογένειες

Με Κοινή Υπουργική Απόφαση των υπουργών
Εσωτερικών, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης &
Πρόνοιας και Αναπλ. Οικονομικών αριθμ.
2/71338/0026/22-07-2013 (Β.1911) επανακαθορίζεται η διαδικασία και τα δικαιολογητικά για την
πληρωμή του επιδόματος σε οικογένειες ορεινών
και μειονεκτικών περιοχών, όπως αυτές καθορίζονται από την Οδηγία 85/148/ΕΟΚ.

Συγκεκριμένα το ύψος της εισοδηματικής ενίσχυσης ανέρχεται μετά την κατά καιρούς αναπροσαρμογή του :

— σε εξακόσια (600) ευρώ ετησίως, εφόσον το
ετήσιο οικογενειακό εισόδημα, των δικαιούχων
δεν υπερβαίνει το ποσό των τριών χιλιάδων ευρώ
(3.000,00 €) ετησίως και

— σε τριακόσια (300) ευρώ ετησίως, εφόσον το
ετήσιο οικογενειακό εισόδημα των δικαιούχων κυμαίνεται μεταξύ του ποσού των τριών χιλιάδων
ευρώ (3.000,00 €) και του ποσού των τεσσάρων
χιλιάδων επτακοσίων ευρώ (4.700,00 €).

Ως ετήσιο οικογενειακό εισόδημα νοείται το συνολικό ετήσιο φορολογούμενο πραγματικό ή τεκμαρτό, καθώς και το απαλλασσόμενο ή
φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα του φορολογουμένου, της συζύγου του και των ανήλικων
τέκνων από κάθε πηγή. Η παραπάνω κατά περίπτωση εισοδηματική ενίσχυση δεν λαμβάνεται
υπόψη για τον προσδιορισμό του ετήσιου οικογενειακού εισοδήματος με βάση το οποίο χορηγείται
αυτή.

Τις αιτήσεις και τα απαραίτητα δικαιολογητικά που
απαιτούνται οι δικαιούχοι μπορούν να καταθέτουν
στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) έως
και 30.10.2018,
ημερομηνία μέχρι την οποία η αρμοδιότητα για
την εισοδηματική ενίσχυση Οικογενειών Ορεινών
Μειονεκτικών Περιοχών (άρθρο 27 του ν.
3016/2002 (ΦΕΚ 110/Αϋ) παραμένει στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις.

Η εισοδηματική ενίσχυση καταβάλλεται εφάπαξ
από την 1η Σεπτεμβρίου κάθε ημερολογιακού
έτους με την υποβολή των παρακάτω δικαιολογητικών:

1) Αίτηση του δικαιούχου στην οποία θα φαίνονται
ευδιάκριτα τα στοιχεία του: ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, διεύθυνση κατοικίας, τηλέφωνο, ΑΦΜ
και ΑΜΚΑ, ΙΒΑΝ τραπεζικού λογαριασμού.
2) Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου για τους υπηκόους κρατών – μελών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3) Φωτοτυπία της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου
τραπέζης όπου να διαφαίνεται ευκρινώς το IBAN

4) Βεβαίωση του Δημάρχου του τόπου κατοικίας
του δικαιούχου από την οποία να προκύπτει η επί
διετία τουλάχιστον συνεχής διαμονή του σε συγκεκριμένη ορεινή και μειονεκτική περιοχή της Οδηγίας 85/148/ΕΟΚ.

5) Αντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματος
της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του οικονομικού έτους για το οποίο αιτείται η εισοδηματική
ενίσχυση (φετινό εκκαθαριστικό 2017 για εισοδήματα του 2016 – φορ. έτος 2016).

6) Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 του δικαιούχου, περί της μη είσπραξης της οικονομικής
ενίσχυσης άλλη φορά για την ίδια οικογένεια μέσα
στο ίδιο έτος.

Βασικό στοιχείο χορήγησης της εισοδηματικής ενίσχυσης είναι η «οικογένεια» και όχι η στέγη, η
οποία μπορεί να είναι ιδιόκτητη, ενοικιαζόμενη ή
και κοινή. Ως «οικογένεια» θεωρούνται: οι σύζυγοι
μόνο ή και με τέκνα (ανήλικα ή ενήλικα) που βαρύνουν φορολογικά το δικαιούχο- αρχηγό της οικογένειας.
Στους δικαιούχους περιλαμβάνονται και οι μονογονεϊκές οικογένειες. Τα μεμονωμένα άτομα δεν
αποτελούν «οικογένεια» (για να αποτελούν οικογένεια απαιτούνται δύο μέλη και πάνω). Το επίδομα μπορεί να αιτηθεί ο δικαιούχος μέσω των
Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών του Δήμου.

Όσον αφορά την έννοια της οικογένειας νοικοκυριού διευκρινίζεται: -Βασικό στοιχείο χορήγησης
της εισοδηματικής ενίσχυσης είναι η οικογένεια
και όχι η στέγη, η οποία μπορεί να είναι ιδιόκτητη,
ενοικιαζόμενη ή και κοινή.

βούλιο από τον κ. Καμμένο.

Συνεργάτες του υπουργού Εξωτερικών ανέφεραν
στην «Κ» ότι ο κ. Κοτζιάς «εθίγη τρομερά από τις
επιθέσεις του Πάνου Καμμένου, ότι είναι άνθρωπος του Σόρος και ότι «βουτάει» από κονδύλια»
καθώς και άλλες παρόμοιου χαρακτήρα επιθέσεις.
Κατά τη χθεσινή συνεδρίαση του υπουργικού
Συμβουλίου, ο κ. Κοτζιάς ζήτησε από τον πρωθυπουργό να καταθέσει νόμο ελέγχου των απορρήτων κονδυλίων του υπουργείου Εθνικής Άμυνας
(και άλλων υπουργείων) κατά το πρότυπο που
έχει κάνει ήδη το υπουργείο Εξωτερικών.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρουν πρόσωπα του
περιβάλλοντος του κ. Κοτζιά, ο υπουργός Εξωτερικών έχει αναλάβει πρωτοβουλία για να σχηματιστεί κοινοβουλευτική πλειοψηφία, προκειμένου η
Βουλή να ψηφίσει νόμο, με τον οποίο θα αποκτήσει την αρμοδιότητα να ελέγχει τα ονομαζόμενα
«μυστικά κονδύλια» όλων των υπουργείων.

Να σημειωθεί πως μέχρι σήμερα, από τον δημοκρατικό έλεγχο του Κοινοβουλίου περνάνε τα
«απόρρητα κονδύλια» μόνον του υπουργείου
Εξωτερικών, βάσει νόμου που αυτοβούλως προώθησε ο κ. Κοτζιάς και ψηφίστηκε από τη Βουλή
στην αρχή του 2017.

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι, ο κ.Κοτζιάς έχει ζη-

Για την εφαρμογή των υπόψη διατάξεων με τον
όρο “οικογένεια” εννοείται το ζεύγος των σε νόμιμο γάμο συμβιούντων συζύγων μετά των ανηλίκων και άγαμων τέκνων αυτών (συγγενική
οικογένεια) που συμβιούν κάτω από την ίδια
στέγη. Κατόπιν αυτού ως οικογένεια θεωρούνται:
Οι σύζυγοι μόνο ή και τα τέκνα (ανήλικα ή ενήλικα
άγαμα) που βαρύνουν φορολογικά το δικαιούχο –
αρχηγό της οικογένειας. -Επίσης την εισοδηματική ενίσχυση δικαιούνται και δυο (2) οικογένειες
που συνοικούν κάτω από την ίδια στέγη.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την καταβολή εισοδηματικής ενίσχυσης σε οικογένειες
ορεινών & μειονεκτικών περιοχών κατά το έτος
2018, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα κατά τόπους ΚΕΠ .

Παραιτήθηκε
ο Νίκος Κοτζιάς
Το ΥΠΕΞ
στον Αλέξη Τσίπρα

Παραιτήθηκε ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Κοτζιάς, καθώς φαίνεται ότι οι σχέσεις του με το Μέγαρο Μαξίμου είχαν φτάσει στο σημείο μηδέν.

Η παραίτηση έγινε δεκτή από τον πρωθυπουργό,
ο οποίος αναλαμβάνει το υπουργείο Εξωτερικών,
προκειμένου, όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, να συνδράμει με όλες του τις δυνάμεις
στην επιτυχή ολοκλήρωση της Συμφωνίας των
Πρεσπών»

Η αφορμή για την παραίτηση Κοτζιά δόθηκε μετά
την χθεσινή συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου και την αντιπαράθεση με τον υπουργό Εθνικής Αμυνας Πάνο Καμμένο. Ο κ. Κοτζιάς
εμφανιζόταν να βρίσκεται στα πρόθυρα της εξόδου από την κυβέρνηση καθώς θεώρησε ότι ο
πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας δεν τον κάλυψε
όταν έγινε στόχος επιθέσεων στο υπουργικό συμ-

τήσει επίμονα από τον πρωθυπουργό, κ.Αλέξη
Τσίπρα, να ισχύει ο ίδιος νόμος που εφαρμόζεται
για το υπουργείο Εξωτερικών, και για όλα τα υπόλοιπα υπουργεία που στον προϋπολογισμό τους
έχουν «απόρρητα κονδύλια».
Ενα από τα υπουργεία που επίσης έχουν «μυστικά κονδύλια», είναι το υπουργείο Αμύνης. Ο
κ.Νίκος Κοτζιάς επανέφερε αυτή την πρότασή του
και χτες, κατά τη συνεδρίαση του Υπουργικού
Συμβουλίου. Κάτι που προκάλεσε, όπως αναφέρεται εκτενώς στον Τύπο, την αήθη επίθεση και
τις ύβρεις του κ.Καμμένου στο πρόσωπο του
κ.Κοτζιά.

Η εμφάνιση του κ. Κοτζιά να τελεί υπό παραίτηση
είχε προκαλέσει ήδη αρκετές συζητήσεις στη Βασιλίσσης Σοφίας, δεδομένου ότι βρίσκονται ανοιχτά διάφορα μέτωπα στον τομέα της Εξωτερικής
πολιτικής.

Οι εξελίξεις στην ΠΓΔΜ σχετικά με την συνταγματική αναθεώρηση εκκρεμούν, ο κ. Κοτζιάς επρόκειτο να συμπροεδρεύσει τον ερχόμενο Δεκέμβριο
με τον αμερικανό ομόλογό του Μάικ Πομπέο στον
Στρατηγικό Διάλογο Ελλάδας - ΗΠΑ στην Ουάσιγκτον, ενώ από χθες άνοιξε ένα νέο μέτωπο στην
Ανατολική Μεσόγειο, με τους Τούρκους να «βγάζουν» ξανά το ερευνητικό σκάφος «Μπαρμπαρός» και να αμφισβητούν την ΑΟΖ Κυπριακής
Δημοκρατίας και Ελλάδας.

