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Μέχρι
30 Νοεμβρίου
η ρύθμιση
οφειλών

ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ

προς το Δήμο
και τη ΔΕΥΑΛ

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

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

Αρ. Φύλλου 6121 * Ετος 32ο • € 0,15

Γιορτάζει
η Λιβαδειά
Το πρόγραμμα του Εορτασμού
των Εισοδίων της Θεοτόκου στον Ιερό
Μητροπολιτικό Ναό Λεβαδείας
Σήμερα 7:00 π.μ.: Όρθρος-Πολυαρχιερατική Θεία Λειτουργία και στις
11:00 π.μ.: Λιτάνευση της Ιεράς Εικόνος των Εισοδίων της Θεοτόκου

Ξανασυγκροτήθηκε
η Δημοτική Επιτροπή Παιδείας
στο Δήμο Ορχομενού

Αγροτική οδοποιία
και Πανεπιστήμιο
Στερεάς
στο Δ.Σ της ΠΕΔ

Απεργία αύριο
των εργαζομένων
στους δήμους

H «ΓΕΦΥΡΑ»
της Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας
στην Π.Ε. Φωκίδας

Ανακοίνωση
της Διοικούσης
Επιτροπής του
Κληροδοτήματος
«ΑΣΥΛΟΝ ΑΝΙΑΤΩΝ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ
& ΙΩΑΝΝΟΥ ΛΑΠΠΑ»

«Πράσινο φως»
από την οικονομική
επιτροπή του Δήμου
για την εκπόνηση της
Αρχιτεκτονικής μελέτης διαμόρφωσης του
περιβάλλοντος χώρου
του Βυζαντινού Ι.Ν.
Αγίου Γεωργίου
Ακραιφνίου

Οδηγίες
για την
«Black Friday»
Εκτοξεύτηκαν
τα κέρδη
εννεαμήνου
για τον Όμιλο
Μυτιληναίος
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Μέχρι
30 Νοεμβρίου
η ρύθμιση
οφειλών
προς το Δήμο
και τη ΔΕΥΑΛ

ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ

Στις 30 Νοεμβρίου εκπνέει η προθεσμία για τη
ρύθμιση οφειλών στους δήμους, που έχουν βεβαιωθεί έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2017.
Η ανακοίνωση του Δήμου Λεβαδέων:
Σας υπενθυμίζουμε τη δυνατότητα ρύθμισης
οφειλών που έχουν βεβαιωθεί έως τις 30.9.2017
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 52 παρ. 1
Ν. 4483/2017.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων για την
υπαγωγή στη ρύθμιση εκπνέει στις 30 Νοεμβρίου 2017 (άρθρο 52 παρ. 1 Ν. 4483/2017).
Στη ρύθμιση του Ν. 4483/2017 υπάγεται το σύνολο των οφειλών κάθε κατηγορίας εφόσον
έχουν βεβαιωθεί έως τις 30.9.2017, μετά από αίτηση του οφειλέτη στην ταμειακή υπηρεσία.
Οι οφειλές μπορούν να καταβληθούν εφάπαξ ή
σε 2 έως 100 μηνιαίες δόσεις με απαλλαγή κατά
ποσοστό από τις προσαυξήσεις και τους τόκους
εκπρόθεσμης καταβολής που τις επιβαρύνουν
και ειδικότερα:

•
Εφάπαξ με απαλλαγή 100%
•
Σε 2 έως 24 δόσεις με απαλλαγή 80%
•
Σε 25 έως 48 δόσεις με απαλλαγή 70%
•
Σε 49 έως 72 δόσεις με απαλλαγή 60%
•
Σε 73 έως 100 δόσεις με απαλλαγή 50%
Για την υπαγωγή στη ρύθμιση του άρθρου 52
του Ν. 4483/2017 η πρώτη δόση πρέπει να καταβληθεί εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από
την ημερομηνία αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση.
Οι επόμενες δόσεις καταβάλλονται έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα των επομένων μηνών
από την ημερομηνία της αίτησης.
Το ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης της ρύθμισης
δεν μπορεί να είναι μικρότερο των είκοσι (20)
ευρώ.
Για περισσότερες πληροφορίες στο Δημαρχείο
Λιβαδειάς, Σοφοκλέους 15, Λιβαδειά, 3ος όροφος γραφεία 10 και 11 και στα τηλέφωνα:
2261350823, 2261350828 και 2261350875 (εργάσιμες ημέρες και ώρες)

Εδρα: 1ο χλμ Λιβαδειάς - Λαμία / Λιβαδειά 32100
Τηλέφωνο: 22610 27180/ 693 99 55 444 / Fax: 22610 27423
e-mail: neaviot@otenet.gr
Ιδιοκτήτης - Εκδότης:

ΙΩΑΝΝΗΣ Η. ΚΑΝΤΑΣ

Δημοσιογράφοι
ΝΑΤΣΑ ΙΩΑΝΝΑ
& ΚΑΦΡΙΤΣΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Συνδρομές:
• Iδιωτες
• Συλλόγοι, Eταιρείες, Tράπεζες,
Oργ/σμοί, ΟΤΑ
• Ν.Π.Ι.Δ.

Συνεργάτης:
ΡΟΔΗΣ Λ.,
ΠΑΠΑΔΗΜΟΣ Ι.,
ΣΟΒΑΤΖΗΣ Δ.

30 €

100 €
200 €

Τυπώνεται
“APIΣTON”
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

Στον Αν. Υπουργό Εθν. Άμυνας
για το ΚΕΠΒ Θήβας

Με τον Αναπληρωτή
Υπουργό Εθνικής Άμυνας κ.
Δημήτρη Βίτσα συναντήθηκαν, την Τετάρτη, ο Δήμαρχος Θηβαίων Σπύρος
Νικολάου, οι Βουλευτές Βοιωτίας Νίκος Θηβαίος και Ανδρέας Κουστούμπας και η
Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Βοιωτίας Φανή Παπαθωμά, προκειμένου να ενημερωθούν
για το μέλλον του Κέντρου
Εκπαίδευσης Πυροβολικού
Θήβας, στα πλαίσια της νέας
πανελλαδικής ανασυγκρότησης των Κέντρων Εκπαίδευ-

σης Νεοσύλλεκτων Οπλιτών.

Ο Αν. Υπουργός στην ενημέρωσή του ανέφερε ότι στα
πλαίσια μελέτης ανασυγκρότησης των εν λόγω Κέντρων,
που είχε ξεκινήσει πριν από
χρόνια, διερευνώνται από το
ΓΕΣ λύσεις για τη λειτουργία
τους. Λεπτομέρειες για το
θέμα θα συζητηθούν με τον
Αρχηγό του ΓΕΣ σε συνάντηση που θα καθορίσει ο κ.
Υπουργός το συντομότερο.

Ο Δήμαρχος, οι Βουλευτές
και η Αντιπεριφερειάρχης
εξέφρασαν την κάθετη αντί-

θεσή τους για οποιαδήποτε
αλλαγή της σημερινής λειτουργίας του Κέντρου και
μετέφεραν τον έντονο προβληματισμό και την αγωνία
της τοπικής κοινωνίας. Στην
επικείμενη συνάντηση με τον
Αρχηγό του ΓΕΣ, ως καθ’
ύλην αρμόδιο για την πλήρη
ενημέρωση επί του θέματος,
θα κατατεθούν όλα τα επιχειρήματα για την αναγκαιότητα
λειτουργίας του Κέντρου Εκπαίδευσης Πυροβολικού στη
Θήβα, όπως είναι μέχρι σήμερα.

3

Τρίτη 21 Νοεμβρίου 2017

Απεργία αύριο
των εργαζομένων
στους δήμους

Ο Σύλλογος Εργαζομένων ΟΤΑ επαρχίας Λιβαδειάς
,συμμετέχει στην 24ωρη Απεργία που ομόφωνα
αποφασίστηκε στην συνεδρίαση της Εκτελεστικής
Επιτροπής της ΠΟΕ-ΟΤΑ για την Τετάρτη 22 Νοεμβρίου 2017.
Συναδέλφισσες – οι , απέναντι στην συνεχιζόμενη
απαξίωση της κυβέρνησης έναντι των εργαζομένων
στους Δήμους , αλλά και στην τεχνητή καθυστέρηση της να δώσει άμεσες λύσεις σε προβλήματα
που τις περισσότερες φορές δημιουργούνται από
την προχειρότητα και την εσκεμμένη πολύ-ερμηνεία
των νομοθετημάτων της, προκειμένου να τα έχει με
όλους «καλά» , απαντάμε με δυναμικό και ενωτικό
τρόπο. Από θέση αρχής εξάλλου δεν θα μπορούσαμε να μπούμε στην λογική που θέλουν να μας επιβάλλουν διαχρονικά οι κυβερνώντες, αυτή του
κατακερματισμού των προβλημάτων ανά κλάδο ή ειδικότητα και της διάσπασης των εργαζομένων ,που
οδηγούν στον ατομισμό και κατ’ επέκταση στον κοινωνικό αυτοματισμό. Τα προβλήματα είναι κοινά και
αφορούν το σύνολο των εργαζομένων στους Δήμους και έτσι πρέπει να αντιμετωπίζονται. Με αυτή
την πυξίδα στις διεκδικήσεις μας ζητάμε :Α)Να εγκριθούν όλα τα αιτήματα των δήμων για προσλήψεις
μόνιμου προσωπικού στις ανταποδοτικές υπηρεσίες
,Β)Να ενταχθεί στις διατάξεις του άρθ. 24 του
Ν.4479/2017 και το προσωπικό καθαριότητας των
Νομικών Προσώπων των Δήμων, καθώς και της καθαριότητας εσωτερικών χώρων, ώστε να αποφευχθούν τα ιδιωτικά συνεργεία καθαρισμού όπως
συνέχεια διακηρύσσει η κυβέρνηση , Γ) Καταβολή
των δεδουλευμένων των εργαζομένων , Δ) Μετατροπή όλων των συμβάσεων ορισμένου χρόνου σε
αορίστου των εργαζομένων σε κοινωνικά προγράμματα και υπηρεσίες , Ε)Ολοκλήρωση της διαδικασίας μονιμοποίησης των εργαζομένων που
προσλήφθηκαν από τους προσωρινούς πίνακες διαγωνισμών του ΑΣΕΠ , Ζ) Την άμεση υπογραφή νέας
Σ.Σ.Ε. για το προσωπικό Ιδιωτικού Δικαίου , Η) Την
άμεση έκδοση της προκήρυξης του διαγωνισμού για
την πρόσληψη Μόνιμου Προσωπικού στις ανταποδοτικές υπηρεσίες των Ο.Τ.Α. και το ξεκαθάρισμα των
όρων και προϋποθέσεων του διαγωνισμού Θ ) Την
υπεράσπιση του Δημόσιου και Κοινωνικού χαρακτήρα των υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης
με ταυτόχρονη κατάργηση του άρθρου 61 του
Ν.3979/2011 και του άρθρου 43 του Ν.4257/2014 , Ι )
Την αυστηρή εφαρμογή της Νομοθεσίας για την Υγιεινή και Ασφάλεια ώστε να μπει ένα οριστικό τέλος
στην «μαύρη» λίστα των εργατικών ατυχημάτων
στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. Να αναγνωρισθεί νομοθετικά για τους εργαζόμενους Δημοσίου Δικαίου
στους Ο.Τ.Α. το Εργατικό Ατύχημα και η Επαγγελματική Ασθένεια.
Ο ΑΓΩΝΑΣ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΧΩΡΙΣ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΥΣ….!!!

Ξανασυγκροτήθηκε
η Δημοτική Επιτροπή Παιδείας
στο Δήμο Ορχομενού

Σε τροποποίηση της 63/2017
απόφαση Δημάρχου για
«Συγκρότηση της Δημοτικής
Επιτροπής Παιδείας του
Δήμου Ορχομενού» (μετά
την αρ. 41/2017 απόφαση
Δημοτικού Συμβουλίου με την
οποία ορίζονται ο πρόεδρος
και οι εκπρόσωποι δύο παραγωγικών τάξεων για την συγκρότηση της Δημοτικής

μοτική Επιτροπή Παιδείας, με
το με αρ.πρωτ. 72 /2017 έγγραφο του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας
Περιφέρειας Λιβαδειάς, που
ορίζει εκπρόσωπο στην Δημοτική Επιτροπή Παιδείας, με
το με αρ. πρωτ. 129/2017 έγγραφο της Ε.Λ.Μ.Ε Βοιωτίας,
με το οποίο ορίζει νέο αναπληρωτή εκπρόσωπο στην

ωτίας, μέλος. 6. Δάρρας
Κων/νος , εκπρόσωπος παραγωγικών τάξεων, μέλος. 7.
Παραμπάτης Δημήτριος, εκπρόσωπος παραγωγικών τάξεων, μέλος.
ΑΝΑΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1.Χαράλαμπος Χατζηχαραλάμπους Δ/ντής του 2ου Γυμνασίου Ορχομενού. 2.
Κων/νος Πατσαλής, Δ/ντής

Επιτροπής Παιδείας, την αρ.
63/2017 απόφαση Δημάρχου
για «Συγκρότηση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας του
Δήμου Ορχομενού, τις παραιτήσεις του Δαμιανίδη Χρήστου, του Πολυχρονόπουλου
Γεωργίου και του Χριστοδούλου Ευθυμίου, με το με
αρ.πρωτ. 7133/2017 έγγραφο
της Δ/νσης Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης Νομού Βοιωτίας, που ορίζει νέο εκπρόσωπο στην Δημοτική
Επιτροπή Παιδείας, το με αρ.
πρωτ. 8827/2017 έγγραφο
της Δ/νσης Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης Νομού Βοιωτίας, που ορίζει εκπρόσωπο
με νέο αναπληρωτή στην Δη-

Δημοτική Επιτροπή Παιδείας)
ο Δήμος Ορχομενού όρισε εκ
νέου τη Δημοτική Επιτροπή
Παιδείας του Δήμου Ορχομενού ως εξής:
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 1. Ρόδης
Λάμπρος, Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Ορχομενού,
Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας. 2. Κωτσαλάς Ιωάννης, Δ/ντής ΓΕΛ
Ορχομενού, μέλος. 3. Σπυροπούλου Ευφροσύνη, νηπιαγωγός του 4θέσιου
Πολυδύναμου Νηπιαγωγείου
Ορχομενού μέλος. 4. Δερματίδου Ελισάβετ, Γεν. Γραμματέας ΣΕΠΕ, μέλος 5.
Θειακούλης Παναγιώτης, εκπρόσωπος Ε.Λ.Μ.Ε Βοι-

2oυ Δημοτικού Σχολείου Ορχομενού. 3. Καστρινάκη Δρακάκη Βασιλική, μέλος Δ.Σ.
ΣΕΠΕ. 4. Ρηγοπούλου Χριστίνα, εκπρόσωπος Ε.Λ.Μ.Ε.
Βοιωτίας . 5. Στεφοπούλου
Βασιλική, εκπρόσωπος παραγωγικών τάξεων . 6. Κυριαζής Κυριάκος, εκπρόσωπος
παραγωγικών τάξεων.
Ως γραμματέας της Δημοτικής
Επιτροπής Παιδείας ορίζεται
η υπάλληλος του Δήμου
Μέττα Ιωάννα, αναπληρούμενη από την Λιόντου Γαρυφαλλιά .
Η θητεία της ανωτέρω Επιτροπής ορίζεται μέχρι
31/12/2018.
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Αγροτική οδοποιία και Πανεπιστήμιο Στερεάς
στο Δ.Σ της ΠΕΔ

Την Πέμπτη 16 Νοεμβρίου 2017
πραγματοποιήθηκε η 17η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Π.Ε.Δ. Στερεάς Ελλάδας,
στα γραφεία της, στη Λαμία με βασικό θέμα τη λήψη απόφασης για
την κατανομή των πόρων, που θα
διατεθούν από το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης, για τη χρηματοδότηση έργων συντήρησης
αγροτικής οδοποιίας.
Την έναρξη της συνεδρίασης κήρυξε ο Πρόεδρος της Π.Ε.Δ. και
Δήμαρχος Ορχομενού, κ. Λουκάς
Υπερήφανος απευθύνοντας ένα
εγκάρδιο μήνυμα συμπαράστασης
στις οικογένειες των θυμάτων
καθώς και στους πληγέντες κατοίκους της φονικής θεομηνίας στις
περιοχές τις Δυτικής Αττικής. «Θα
ήθελα, εκ μέρους όλων μας, να δηλώσω τη συμπαράστασή και την
οδύνη μας στις οικογένειες και
τους οικείους τους των θυμάτων
της θεομηνίας στη Δυτική Αττική.
Τις επόμενες μέρες θα πρέπει να
γίνει ενδελεχής διερεύνηση των
παραγόντων που συντέλεσαν στην
τραγωδία και με τη συνεργασία
όλων των αρμόδιων φορέων να
αναληφθούν άμεσα ενέργειες με
στόχο την πρόληψη και την αποφυγή παρόμοιων καταστροφών στο
μέλλον», επεσήμανε χαρακτηριστικά ο κ. Υπερήφανος.
Εκτός ημερησίας διάταξης τέθηκε
το θέμα της δρομολογούμενης μεταρρύθμισης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, σύμφωνα με το οποίο
υπάρχει κίνδυνος απορρόφησης
του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας από
όμορα Πανεπιστήμια, αλλά ακόμη

και κατάργησης ορισμένων σχολών. Με απόλυτη σύμπνοια, το Δ.Σ.
δεσμεύτηκε πως δεν πρόκειται να
επιτρέψει την αποδυνάμωση του
ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας, αλλά αντίθετα ότι θα διεκδικήσει ακόμη πιο

- η οποία έγινε ομοφώνως δεκτή το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα πρόκειται να συγκληθεί το
Διοικητικό Συμβούλιο με διευρυμένη σύνθεση και με τη συμμετοχή
των βουλευτών της Περιφέρειας,

κών των Δήμων, λαμβάνοντας επιπλέον μέριμνα για την ύπαρξη ενός
ελάχιστου ποσού ανά Δήμο, με
στόχο την προστασία των μικρών
κυρίως Δήμων, όπως Ερέτριας,
Σκύρου, Αλιάρτου – Θεσπιέων, Δι-

σθεναρά τη δημιουργία και τη λειτουργία του Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας. Έπειτα από
πρόταση του Πρόεδρου της Π.Ε.Δ.

του Περιφερειάρχη καθώς και εκπροσώπων του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων
και του ΤΕΙ, με στόχο την προώθηση της διεκδίκησης για το Πανεπιστήμιο και παράλληλα τη
διασφάλιση της απρόσκοπτης λειτουργίας του ΤΕΙ.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος, σύμφωνα με την ημερήσια διάταξη
αναφέρθηκε στο θέμα που αφορούσε την κατανομή της έκτακτης
χρηματοδότησης των Δήμων για
τα έργα συντήρησης αγροτικής
οδοποιίας. Έπειτα από διεξοδική
συζήτηση με τοποθετήσεις όλων
των παριστάμενων μελών, το Σώμα
αποφάσισε με μεγάλη πλειοψηφία
να υιοθετήσει το σενάριο κατανομής, που βασίζεται στη συνεκτίμηση των γεωμορφολογικών και
των παραγωγικών χαρακτηριστι-

στόμου – Αράχωβας – Αντίκυρας.
«Είμαι πολύ χαρούμενος, που έστω
και με μεγάλη πλειοψηφία και όχι
ομόφωνα, καταφέραμε να προβούμε σε μια δίκαιη κατανομή των
πόρων για την αγροτική οδοποιία,
υιοθετώντας επιστημονικά και αντικειμενικά κριτήρια. Σήμερα, αποδείξαμε ότι δεν μένουμε μόνο στη
διεκδίκηση, αλλά μέσα από τον
διάλογο και τη σύνθεση απόψεων,
μπορούμε να κατανείμουμε και να
διαχειριστούμε πόρους. Αποδείξαμε ότι έχουν ωριμάσει πλέον οι
συνθήκες για να υλοποιηθεί το βασικότερο ίσως αίτημα της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης: Η πραγματική αυτονομία και αυτοτέλεια», τόνισε ο
Πρόεδρος της Π.Ε.Δ. Στερεάς Ελλάδας, κ. Υπερήφανος.
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Πρόγραμμα της Ημερίδας
με θέμα :

«Ενδοοικογενειακή βία:
Η διαχείριση του
φαινομένου από τους
αρμόδιους φορείς»
Αίθουσα «Αρμονία» Δημοτικού
Συνεδριακού Κέντρου Θήβας
Αύριο στις 18.00

18:00 – 18:15
Προσέλευση - Εγγραφές

18:15 – 18:45
Χαιρετισμοί –Εισηγήσεις
Σπυρίδων Νικολάου, Δήμαρχος Θηβαίων
Ελένη Σταματίου, εκπρόσωπος της Γενικής Γραμματέως Ισότητας των Φύλων
Μαρία Κουφιώτη, εκπρόσωπος της Γενικής Γραμματέως Ισότητας των Φύλων στην Περιφερειακή Επιτροπή
Ισότητας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Φανή Παπαθωμά, Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Βοιωτίας Αναπληρώτρια Πρόεδρος Περιφερειακής Επιτροπής
Ισότητας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας
Δημοσθένης Χορταργιάς, Προϊστάμενος Μονάδας Β2
της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης της Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας

18:45 – 19:00
«Η Αντιμετώπιση της Ενδοοικογενειακής Βίας από την
Εισαγγελία»
Ευαγγελία Μουσούρη, Εισαγγελέας Πρωτοδικών
Θήβας
19:00 – 19:10
«Η διαχείριση της Ενδοοικογενειακής Βίας από την
Αστυνομία»
Εκπρόσωπος Αστυνομικής Διεύθυνσης Βοιωτίας
19:10 – 19:20
Προβολή Video

19:20 – 19:40
Παρουσίαση του Δικτύου Δομών Αντιμετώπισης της
Βίας Κατά των Γυναικών στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας
Χαρούλα Κυριακάκη, Κοινωνιολόγος, Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών Θυμάτων Βίας Δήμου
Θηβαίων
Σκυλίτση Ιωάννα, Ψυχολόγος Ξενώνα Φιλοξενίας Γυναικών Θυμάτων Βίας Δήμου Λαμιέων
19:40 – 19:50 «Η καμπάνια 25@25 της ΧΕΝ Ελλάδος
για την επικύρωση της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης»
Ιωάννα Τούσσα, Πρόεδρος της ΧΕΝ Θήβας

19:50 – 20:00

Συζήτηση – Συμπεράσματα
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Ανακοίνωση της Διοικούσης
Επιτροπής του Κληροδοτήματος
«ΑΣΥΛΟΝ ΑΝΙΑΤΩΝ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΥ &
ΙΩΑΝΝΟΥ ΛΑΠΠΑ»

Την παρέμβαση της Διοικούσας Επιτροπής του Κληροδοτήματος Λάππα (παλιού
κρατικού νοσοκομείου Λιβαδειάς) προκάλεσαν οι αναφορές δημοτικών συμβούλων
εναντίον μελών της Επιτροπής, στην πρόσφατη συνεδρίαση του Δημοτικού
Συμβουλίου Λεβαδέων.
Στη συνεδρίαση έγινε δεκτή,
κατά πλειοψηφία, η πρόταση
της Δημάρχου Λεβαδέων κας
Γιώτας Πούλου για ανακατασκευή του κτιρίου και στέγαση
κοινωνικών δομών και μονάδων υγειονομικής περίθαλψης, όπως το ΤΟΜΥ.
Στη διάρκεια της συζήτησης
όμως δημιουργήθηκαν αρκετές εντάσεις, ενώ απορρίφθηκε η πρόταση του
επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας Άρη Ρούσσαρη για
αναβολή της συζήτησης, ώστε
να διερευνηθεί εάν υπάρχει
νομική δυνατότητα το κτίριο να
περάσει εξ ολοκλήρου στο
δήμο. Ο κ. Ρούσσαρης μάλιστα ήταν ιδιαίτερα αιχμηρός
για δημότη, μέλος του κληροδοτήματος.
Να διατεθεί το κτίριο στο Δήμο
ζήτησε και ο επικεφαλής της
Λαϊκής Συσπείρωσης Νώντας
Κοτσικώνας ενώ πρότεινε και
ειδική συνεδρίαση με όλους
τους εμπλεκόμενους φορείς.
Ωστόσο η παράταξη του κ.
Κοτσικώνα, ήταν η μόνη από
την αντιπολίτευση, που ψήφισε την πρόταση της δημάρχου.
Τη μετατροπή του κτιρίου σε
πολιτιστικό κέντρο πρότεινε ο
συνδυασμός του Γιώργος
Ζιώγα, ενώ ο Θεόδωρος Θεοδώρου ζήτησε να ξεκαθαριστεί
το ιδιοκτησιακό καθεστώς.
Κατηγορηματικά η δήμαρχος
απέκλεισε το ενδεχόμενο να
περιέλθει το κτίριο στο Δήμο
και τόνισε ότι προέχει η διάσωση του.
Η ιστορία του Κληροδοτήματος μετράει πάνω από 100
χρόνια, ενώ τα τελευταία 21
χρόνια έχει εγκαταλειφθεί, με
ευθύνη πολλών τοπικών παραγόντων.
Ακολουθεί η ανακοίνωση του
Κληροδοτήματος:

Εκ της Διοικούσης Επιτροπής του Κληροδοτήματος
«ΑΣΥΛΟΝ ΑΝΙΑΤΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΥ & ΙΩΑΝΝΟΥ ΛΑΠΠΑ» κατόπιν των
λεχθέντων στη συνεδρίαση
του Δημοτικού Συμβουλίου του
Δήμου Λεβαδέων της 13ης
Νοεμβρίου 2017 ανακοινώνονται τα εξής:
Το έτος 1910 η Αγγελική
Λάππα άφησε με διαθήκη της
που δημοσιεύθηκε νόμιμα και
συνέστησε το Άσυλο Ανιάτων
με την ανωτέρω επωνυμία το
οποίο εγκρίθηκε με το από 102-1916 Β. Διάταγμα (ΦΕΚ
19Β/1916). Στο Άσυλο αυτό
άφησε την περιουσία της για

να παρέχεται διατροφή, περίθαλψη και νοσηλεία στους γέροντες από την επαρχία
Λιβαδειάς, στους ανίκανους
προς εργασία και στους πάσχοντες από ανίατες ασθένειες και όρισε με την διαθήκη
να ανεγερθεί κτίριο για τη λειτουργία του ασύλου, το οποίο
επερατώθη το έτος 1916 και
έκτοτε λειτούργησε ως Άσυλο
μέχρι τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο οπότε διαλύθηκε και επιτάχθηκε από τους Γερμανούς
και μετά την Απελευθέρωση
χρησιμοποιήθηκε το κτίριο του
Κληροδοτήματος ως Κρατικό
Νοσοκομείο Λιβαδειάς μέχρι
το έτος 1985 και έως το έτος
1996 σε ένα τμήμα αυτού συνέχισε να λειτουργεί το Κέντρο
Αιμοκάθαρσης για τους νεφροπαθείς, οπότε και το έτος
αυτό εκκενώθηκε και εγκαταλείφθηκε σε άθλια και ερειπώδη κατάσταση.
Όλα αυτά τα χρόνια το Δημόσιο δεν έχει καταβάλει αποζημίωση ή μίσθωμα στο
Κληροδότημα για την ανωτέρω χρησιμοποίηση του κτιρίου του Κληροδοτήματος, το
οποίο είναι το μοναδικό περιουσιακό στοιχείο αυτού και
δεν υπάρχουν άλλοι πόροι για
τη συντήρηση και λειτουργία
του.
Ενημερωτικά αναφέρεται ότι
το συγκεκριμένο ακίνητο δεν
αποτελεί ιδιοκτησία της Ιεράς
Μητροπόλεως Θηβών και Λεβαδείας, ούτε του Μητροπολίτου όπως κακώς αναφέρθηκε,
αλλά ούτε και του Δήμου Λεβαδέων, αφού σύμφωνα με
την ανωτέρω ιδιόγραφη διαθήκη και στην 3η σελίδα αυτής
αναγράφεται ειδικώτερα.
«Κατ΄ οὐδεμίαν περίπτωσιν
καί ἐπ’ οὐδενί λόγῳ ἡ περιουσία τοῦ Ἀσύλου δύναται νά
συγχωνευθῇ ἤ ἀναμειχθῇ
πρός τήν τοῦ Δήμου Λεβαδέων».
Το Κληροδότημα διοικείται
από εξαμελή επιτροπή, η
οποία συγκροτείται όπως η
διαθέτις όρισε στην ανωτέρω
διαθήκη της με Πρόεδρο τον
εκάστοτε Μητροπολίτη της
Ιεράς Μητροπόλεώς μας, η
αναφορά όμως ορισμένων δημοτικών συμβούλων με υποτιμητικό και προσβλητικό τρόπο
σε μέλη της ΔΕ δημιουργεί
πολλά ερωτηματικά και δεν
μπορούμε να γνωρίζουμε ποιους σκοπούς επιδιώκουν και
εξυπηρετούν.
Δυνάμει της υπ’ αριθμ. 7590
/2007 αποφάσεως του Εφετείου Αθηνών στο οποίο προσέφυγε η ΔΕ αυτού κατόπιν
σχετικού αιτήματος του Δήμου
Λεβαδέων δέχθηκε την αίτηση
και έκρινε μεταξύ των άλλων
ότι η θέληση της διαθέτιδος
Αγγελικής Λάππα μπορεί να
πραγματοποιηθεί πληρέστερα
με την μεταφορά και λειτουργία του Ασύλου στο κτίριο του
Δήμου Λεβαδέων στην πε-

ριοχή της Αγίας Παρασκευής
Λιβαδειάς, το δε κτίριο του παλαιού Νοσοκομείου αφού επισκευαστεί με δαπάνες του
Δήμου να ενοικιασθεί στην Δημαρχία για την εγκατάσταση
των υπηρεσιών της έναντι
ενοικίου που θα καθορισθεί
από την ΔΟΥ Λιβαδειάς και τα
εισοδήματα από τα ενοίκια θα
κατατίθενται σε τραπεζικό λογαριασμό του Ιδρύματος, η
οποία απόφαση δεν έχει
εφαρμοσθεί μέχρι σήμερα.
Δυστυχώς όμως, ουδεμία
ενημέρωση υπήρχε μέχρι την
ανωτέρω συνεδρία ότι το κτίριο του Δήμου στην Αγία Παρασκευή Λιβαδειάς έχει
ενοικιαστεί από το έτος 2013
έως το 2026 στο ΚΕΘΕΑ και
έτσι εκ των πραγμάτων έχει
καταστεί ανεφάρμοστη η απόφαση αυτή του Εφετείου.
Στη συνεδρίαση της 4ης
Απριλίου 2017 της Διοικούσης
Επιτροπής του Κληροδοτήματος ετέθη το θέμα από την κα
Δήμαρχο ως μέλος αυτής να
γίνουν επισκευές στο κτίριο
και να εκμισθωθεί στην Δημαρχία για την εγκατάσταση
πρωτοβάθμιας δομής υγείαςΤοπική Μονάδα Υγείας
(ΤΟΜΥ) και από τον Σεβασμιώτατο στον πρώτο όροφο
να φιλοξενηθούν τα άτομα με
ανίατες νόσους (ΑΜΕΑ κλπ),
όπως τα περιγράφει η διαθέτις
μετά βέβαια την τήρηση των
νόμιμων διατυπώσεων και
διαδικασιών προς τις αρμόδιες
υπηρεσίες σε συνεργασία
όλων των φορέων που εμπλέκονται.
Η Διοικούσα Επιτροπή
απεδέχθη εν τέλει τόσο τις
προτάσεις της κας Δημάρχου
για την Πρωτοβάθμια Υγεία,
όσο και του Σεβασμιωτάτου
Προέδρου για τους ανθρώπους με νοητικές αναπηρίες
και εγκεφαλικές νόσους, χωρίς
να ληφθεί οριστική απόφαση
καθόσον έπρεπε να ερευνηθεί
και μελετηθεί το όλο θέμα
από νομικής απόψεως για να
προχωρήσουν οι διαδικασίες
αναθεωρήσεως της ανωτέρω
εφετειακής αποφάσεως που
ισχύει μέχρι σήμερον.
Η Διοικούσα Επιτροπή ήταν
και είναι πάντα πρόθυμη και
αναζητά συνεργασία τόσο για
τη στήριξη των εμπεριστάτων
συνανθρώπων μας μέσα στα
πλαίσια πού ορίζουν οι νόμοι
όσο και για τη διάσωση του
ανωτέρω κτιρίου, το οποίο με
σχετική Υπουργική Απόφαση
που έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ
1417 Β΄/7-11-2002 έχει χαρακτηρισθεί ως μνημείο με τον
περιβάλλοντα χώρο αυτού.
Τα ανωτέρω διατυπώνονται
προς ενημέρωση κάθε καλοπροαίρετου συμπολίτου μας.
Η Διοικούσα Επιτροπή
του Κληροδοτήματος «Γ.& Ι.
ΛΑΠΠΑ»
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Συνεχίζει στο «τιμόνι»
της Ομοσπονδίας
Συλλόγων Γυναικών
Ν. Βοιωτίας
η κα Άντζελα Πανταζή – Βασιληά

Με στόχο την ανανέωσή τους και σε συνέχεια των εκλογών
ανάμεσα στους Συλλόγους – μέλη της Ομοσπονδίας της
Βοιωτίας που ολοκληρώθηκαν προ ημερών οι αρχαιρεσίες
για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, του
δευτεροβάθμιου οργάνου εκπροσώπησης των γυναικείων

Συλλόγων στο Νομό μας. Ενός από τα λίγα συλλογικά όργανα δηλαδή που «ενώνουν» Βοιωτία και δυναμώνουν τη
«φωνή» των γυναικών μέσα από πρωτοβουλίες που επικεντρώνονται στη μητρότητα και το πολύπλευρο, απαιτητικότατο και ξεχωριστό ρόλο της γυναίκας μέσα στην
οικογένεια και στην κοινωνία μας.

Παράλληλα, η Ομοσπονδία Συλλόγων Γυναικών Νομού Βοιωτίας αποτελεί για δύο δεκαετίες (από το 1997 ) κι` ένα πολιτιστικό κύτταρο, εξ` αιτίας του οποίου καταγράφονται και
διασώζονται παραδόσεις και συνήθειες που τείνουν να
εκλείψουν, τις οποίες κατά παράδοση διαδίδουν από γενιά
σε γενιά πάλι οι γυναίκες, μητέρες και γιαγιάδες μας.
Νέα αρχή, λοιπόν, αλλά με Πρόεδρο ξανά την κα Άντζελα
Πανταζή – Βασιληά, η οποία αποτελεί πλέον ένα πρόσωπο
απόλυτα ταυτισμένο με την πορεία αυτής της Ομοσπονδίας,
γι` αυτό και έτυχε εκ νέου της παμψηφεί αποδοχή από το
σύνολο των Συλλόγων μέλη τους, εκπροσωπώντας το Σύλλογο Γυναικών Ζαγαρά Λιβαδειάς.
Στη θέση της Α` Αντιπροέδρου αναδείχθηκε η κα Ελένη
Σφουντούρη από το Σύλλογο Γυναικών Αγίου Δημητρίου
Βοιωτίας, στη θέση της Β` Αντιπροέδρου η κα Άννα Χαρέμη
από το Σύλλογο Γυναικών Σχηματαρίου, στη θέση της Γενικής Γραμματέως η κα Ιωάννα Παναγιωτίδη του Μάριου από
το Σύλλογο Γυναικών Ορχομενού «Η Νεφέλη» και στη θέση
της Β` Γραμματέα η κα Ντίνα Ταμπάκη από το Σύλλογο Γυναικών Αράχωβας. Ταμίας γι` αυτή την τριετία θα είναι η κα
Δήμητρα Τσουρέλη από το Σύλλογο Γυναικών Νεοχωρίου
«Εννέα Μούσες» και Β` Ταμίας η κα Ζούμη Μποκούζη από
το Σύλλογο Γυναικών Ελλοπίας. Στην Εξελεγκτική Επιτροπή
μέλη είναι η κα Μαρία Μαρίνη από το Σύλλογο Γυναικών Ξηρονομής και η κα Βάσω Κοτούλα από το Σύλλογο Γυναικών
Δαύλειας.

Ευχόμαστε «καλή θητεία» στο νέο ΔΣ και φυσικά αναμένουμε με ενδιαφέρον την ολοκλήρωση του νέου τους βιβλίου γύρω από τις λαϊκές παραδόσεις της Βοιωτίας.
του Λάμπρου Ρόδη

«Πράσινο φως»

από την οικονομική επιτροπή του Δήμου για
την εκπόνηση της Αρχιτεκτονικής μελέτης
διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου του
Βυζαντινού Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου Ακραιφνίου

Πιστή στη δέσμευσή
της, η Δημοτική Αρχή
προχωρά ένα ακόμη αίτημα χρόνων από τη
Δημοτική Ενότητα
Ακραιφνίας, καθώς
μετά από αρκετούς

βάλλοντος χώρου του
Βυζαντινού Ιερού Ναού
Αγίου Γεωργίου στη
Δ.Κ. Ακραιφνίου.

Η εν λόγω απόφαση λήφθηκε με βάση το υπ΄

κτονικής μελέτης διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου του
Βυζαντινού Ιερού Ναού
Αγίου Γεωργίου στη
Δ.Κ. Ακραιφνίου.

μήνες ύστερα τα θυρανοίξια του υπέροχου
Ναού του Αγίου Γεωργίου στο Ακραίφνιο
με την υπ` αριθ.
316/201 απόφασή της, η
Οικονομική Επιτροπή
του Δήμου μας αποφάσισε την έγκρισης δαπάνης και διάθεση
πίστωσης ποσού
15.000,00€ για την εκπόνηση της Αρχιτεκτονικής μελέτης
διαμόρφωσης του περι-

αριθμ. πρωτ:12.616/6-112017 πρωτογενές αίτημα της Δ/νσης
Τεχνικών Υπηρεσιών
για την εκπόνηση Αρχιτεκτονικής μελέτης
διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου του
Βυζαντινού Ιερού Ναού
Αγίου Γεωργίου στη
Δ.Κ. Ακραιφνίου και την
υπ΄αριθμ.πρωτ:12620/611-2017 πρόταση ανάληψης υποχρέωσης για
την εκπόνηση Αρχιτε-

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής αποφάσισαν ομόφωνα να
εγκρίνουν την δαπάνη
συνολικής πίστωσης
ποσού 15.000,00€ για
την εκπόνηση Αρχιτεκτονικής μελέτης διαμόρφωσης του
περιβάλλοντος χώρου
του Βυζαντινού Ιερού
Ναού Αγίου Γεωργίου
στη Δ.Κ. Ακραιφνίου .

του Λάμπρου Ρόδη

Eντεταλμένος Σύμβουλος
στο Πολιτιστικό Κέντρο
Ορχομενού ορίστηκε
ο Τοπικός Σύμβουλος
Ορχομενού κ. Γιώργος Βούτσας

Σε συνέχεια του διαλόγου με όλες τις πολιτιστικές ομάδες και συλλόγους
της πόλης μας και με στόχο την ακόμη καλύτερη λειτουργία του Πολιτιστικού Κέντρου Ορχομενού προς εξυπηρέτηση των φιλοξενούμενων συλλόγων, ο Δήμαρχος Ορχομενού κ. Λουκάς Υπερήφανος με την 169 /2017
απόφασή του, ορίζει το σύμβουλο της Δημοτικής Κοινότητας Ορχομενού,
Βούτσα Γεώργιο του Αναστασίου, ως εντεταλμένο για το Πολιτιστικό Κέντρο Ορχομενού ώστε σε επικοινωνία με τους πολιτιστικούς φορείς να λειτουργεί απρόσκοπτα βάση προγράμματος και σύμφωνα με τους σκοπούς
που αυτό εξυπηρετεί.
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Οι δραστήριες
φιλάνθρωπες δομές
της Μητροπόλεώς μας
ενεργοποιούνται για να
στηρίξουν άμεσα κατά το
δυνατόν τους πληγέντες
συνανθρώπους μας

Συγκλονισμένοι με όσα συνέβησαν στη γειτονική μας
Δυτική Αττική και ιδιαίτερα στην πόλη της Μάνδρας
εκφράζουμε την συμπαράστασή μας στους συμπατριώτες μας και γείτονες μας, οι οποίοι επλήγησαν
από τις καταστροφικές πλημμύρες. Οι σκέψεις μας
και οι προσευχές μας είναι στους ανθρώπους που δοκιμάσθηκαν.
Εκφράζουμε τη θλίψη μας και τα συλλυπητήρια μας
στις οικογένειες των θυμάτων, που έχασαν τη ζωή
τους, ανάμεσα στους οποίους συγκαταλέγεται και ο
Θηβαίος συμπατριώτης μας, νέος οικογενειάρχης Γεώργιος Πολυμερόπουλος, και προσευχόμαστε ο Κύριος να αναπαύσει τις ψυχές τους εν χώρᾳ ζώντων.
Ευχόμεθα ταχεία αποκατάσταση των υλικών ζημιών
ώστε να μπορέσουν οι άνθρωποι να επανέθλουν στα
σπίτια και τις εργασίες τους αλλά και επούλωση των
ψυχικών τραυμάτων που προκάλεσαν στους κατοίκους οι καταστροφικοί υδάτινοι χείμαρροι, που πλημμύρισαν με πόνο και οδύνη τις καρδιές τους.
Οι δραστήριες φιλάνθρωπες δομές της Μητροπόλεώς μας ενεργοποιούνται για να στηρίξουν άμεσα
κατά το δυνατόν τους πληγέντες συνανθρώπους μας.
Η προσευχή μας προς τον φιλάνθρωπο Κύριο μας
είναι να μην ξαναζήσουμε τέτοιες τραγικές καταστάσεις.
Εκ της Ιεράς Μητρόπολεως

Τον Δήμαρχο Όρχομενού
επισκέφθηκε ο Βουλευτής
ΣΥΡΙΖΑ Ν. Βοιωτίας
κ. Νίκος Θηβαίος

Στο πλαίσιο της επιθυμίας
του να έχει απευθείας και
όσο πιο άμεση ενημέρωση για την πορεία των
Δήμων του Νομού μας
καθώς και στο πλαίσιο
της ανθρώπινης επικοινω-

Η συνάντησή τους δεν
είχε συγκεκριμένη

νίας την οποία εκ πεποιθήσεως καλλιεργεί σ` όλα
τα επίπεδα, ο Βουλευτής
ΣΥΡΙΖΑ Ν. Βοιωτίας κ.
Νίκος Θηβαίος συναντήθηκε προ ημερών με τον

ατζέντα, αν και απ` ότι
πληροφορηθήκαμε, οι
δύο άνδρες ανέλυσαν
πολλά από τα πρόσφατα
αυτοδιοικητικά και πολιτικά δρώμενα σε τοπικό

Δήμαρχο Όρχομενού και
Πρόεδρο της ΠΕΔ Στερεάς
Ελλάδας κ. Λουκά Υπερήφανο.

και κεντρικό επίπεδο.
Ό κ. Θηβαίος έδειξε,
όπως μάθαμε, ενδιαφέρον και για επιμέρους ζητήματα που αφορούν
αποκλειστικά το Δήμο Όρχομενού και έλαβε τις

σχετικές απαντήσεις από
τον κ. Υπερήφανο, ενώ
ανανέωσαν την υπόσχεση
για ακόμη πιο τακτική συνεργασία.
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Δίπλα στους πληγέντες
επιχειρηματίες θα σταθεί η ΚΕΕ
Σε βαρύ κλίμα αλλά με μαζικό ενδιαφέρον η ημερίδα
του ΕΠΒ και της Ελληνικής Εταιρείας Γρανιτών

Μέσα σε βαρύ κλίμα, καθώς
λίγες ώρες πριν είχε γίνει ο
πρώτος τραγικός απολογισμός
της θεομηνίας που έπληξε τη
γειτονική περιοχή της Μάντρας Αττικής, ολοκληρώθηκε
χθες βράδυ στο Συνεδριακό
Κέντρο Θήβας, η ημερίδα για

«Θεωρώ ότι η συμμετοχή του
Συνδέσμου Βιομηχανιών Στερεάς Ελλάδας o οποίος είναι
εκ των πρωταγωνιστών στον
αγώνα προώθησης της αναπτυξιακής προοπτικής των επιχειρήσεων της Περιφέρειας,
είναι αυτονόητη. Σπεύδω επί-

Επιμελητηριακές εκλογές οι
οποίες είμαι βέβαιος θα αναδείξουν τους πιο ικανούς
,είναι επιβεβλημένο οι παραγωγικοί φορείς, να διευρύνουμε τις μεταξύ μας σχέσεις
,να καταγράψουμε τους τομείς της μεταξύ μας συνεργασίας, να προσδιορίσουμε τα
επίπεδα κοινών δράσεων με
σκοπό την κοινή αντιμετώπιση
των θεμάτων που απασχολούν
την παραγωγική κοινότητα
και την οικονομία. Οι Αντιπεριφερειάρχες κύριοι Θέμις Χειμάρας και Γιάννης
Ταγκαλέγκας κάνουν πολύ
καλή δουλειά ο καθένας στον
τομέα του και τους ευχαριστούμε γι` αυτό» κατέληξε μεταξύ άλλων ο κ. Κουδούνης.

Και βέβαια σημαντικές δράσεις προκύπτουν μέσα από τη
συνεργασία των Επιμελητηρίων με την Αυτοδιοίκηση
πρώτου και δευτέρου βαθμού.

«Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας είναι μια περιφέρεια με
σημαντικές αναπτυξιακές δυνατότητες. Στη βιομηχανία και
στη μεταποίηση, η οποία συ-

Θεωρούμε ότι η συνένωση δυνάμεων μεταξύ της Αυτοδιοίκησης και της
Επιμελητηριακής Κοινότητας
είναι κρίσιμης σημασίας στην
προσπάθεια για τόνωση της
ανάπτυξης σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο» ανέφερε
μεταξύ άλλων ο κ. Μίχαλος
στην τοποθέτησή του. Και συνέχισε: «Οι Δήμοι, οι Περιφέρειες, τα Επιμελητήρια είναι
φορείς που έχουν άμεση
γνώση των προβλημάτων, των
αναγκών και των δυνατοτήτων κάθε περιοχής. Μπορούν
λοιπόν δρώντας από κοινού
και συμπληρωματικά, να σχεδιάσουν καλύτερα στοχευμένες και αποτελεσματικές
ενέργειες. Μπορούν να διαμορφώσουν προτάσεις και
διεκδικήσεις.
Μπορούν – κι αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό κατά τη
γνώμη μου – να συμβάλουν
στην καλλιέργεια μιας σύγχρονης, θετικής επιχειρηματικής κουλτούρας σε τοπικό και
ευρύτερο επίπεδο.
Πέρα από την ανάπτυξη υπηρεσιών και δράσεων για τη
στήριξη της επιχειρηματικότητας, τα Επιμελητήρια επιτε-

τα χρόνια. Από την αρχή της
κρίσης, η Επιμελητηριακή Κοινότητα επισημαίνει προβλήματα, διατυπώνει προτάσεις,
διεκδικεί. Τόσο η Κεντρική
Ένωση όσο και τα κατά τόπους Επιμελητήρια έχουν καταθέσει ως τώρα δεκάδες
υπομνήματα, μελέτες και τεκμηριωμένες προτάσεις, με
σκοπό την ταχύτερη και οριστική έξοδο από την κρίση.
Ζητούμε επίμονα την προώθηση και την ολοκλήρωση
των μεταρρυθμίσεων που
απαιτούνται για την αναδιάρθρωση της παραγωγικής
βάσης της ελληνικής οικονομίας. Για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, για την
προσέλκυση επενδύσεων, για
τη δημιουργία περισσότερων,
βιώσιμων θέσεων εργασίας.
Τώρα πρέπει να κάνουμε τη
φωνή μας πιο δυνατή. Κι αυτό
θα γίνει με τη μαζική συμμετοχή των επιχειρήσεων στις
επιμελητηριακές εκλογές του
Δεκεμβρίου.
Οι εκλογές αυτές, πέραν της
ανάδειξης νέων διοικήσεων,
πρέπει να αποτελέσουν ένα
ισχυρό μήνυμα των επιχειρήσεων προς την Πολιτεία. Το
μήνυμα ότι είμαστε ακόμα
εδώ και αγωνιζόμαστε» κατέληξε ο κ. Μίχαλος, ενώ από το
βήμα νωρίτερα ο κ. Αγνιάδης
είχε ανακοινώσει τη δέσμευσή του να πασχίσει με

νεισφέρει πάνω από το ¼ της
Ακαθάριστης Προστιθέμενης
Αξίας της Περιφέρειας και
πάνω από το 15% της συνολικής αξίας των πωλούμενων
βιομηχανικών προϊόντων της
χώρας.
Ο ρόλος των Επιμελητηρίων
στην προσπάθεια αυτή είναι
καίριος και ουσιαστικός.
Είναι γνωστό ότι τα Επιμελητήρια, όλα αυτά τα δύσκολα
χρόνια της κρίσης, αποτελούν
τον καθημερινό, αξιόπιστο
σύμμαχο της επιχείρησης.

λούν και έναν εξίσου
σημαντικό ρόλο. Αυτόν της
εκπροσώπησης της επιχειρηματικής κοινότητας. Έχουν
την ευθύνη να συμμετέχουν
ενεργά στο δημόσιο διάλογο,
μιλώντας με τη φωνή της αγοράς. Μεταφέροντας τα αιτήματα, τους προβληματισμούς
και τις θέσεις των επιχειρήσεων, κάθε μεγέθους και
κάθε κλάδου.
Και αυτό το καθήκον υπηρετούμε με συνέπεια, υπευθυνότητα και επιμονή όλα τα αυτά

κάθε μέσο να εξασφαλίσει
όσο το δυνατόν μεγαλύτερη
οικονομική υποστήριξη,
άμεσα, στους πληγέντες επιχειρηματίες της Δυτικής Αττικής μέσα από το ταμείο
αλληλοβοήθειας.
Ας ακούσουμε τι δήλωσε σχετικά ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Βοιωτίας και Γενικός
Γραμματέας της ΚΕΕ κ. Παναγιώτης Αγνιάδης.

Ακολούθως, το λόγο έλαβαν
οι ομιλητές. Πρώτος ο κ. Σταμάτης Παπασταμάτης, Γενικός
Διευθυντής της Ελληνικής
Εταιρίας Γρανιτών ΑΒΕΕ, ακολούθως ο κ.
Κωνσταντίνος Μίχαλος, Πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης
Επιμελητηρίων Ελλάδος
καθώς και ο κ. Κωνσταντίνος
Μπακογιάννης, Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας,

τη συμβολή της Αυτοδιοίκησης και των Επιμελητηρίων
στην αναπτυξιακή προοπτική
των επιχειρήσεων, που διοργάνωσε το Επιμελητήριο Βοιωτίας και η Ελληνική Εταιρεία
Γρανιτών.

Την εκδήλωση – που παρακολούθησαν κοινοβουλευτικοί
εκπρόσωποι, αυτοδιοικητικοί
και επιχειρηματίες όλων των
κλάδων – άνοιξε ο οικοδεσπότης και Πρόεδρος του ΕΠΒ,
Γενικός Γραμματέας της ΚΕΕ
κ. Παναγιώτης Αγνιάδης, για
να δώσει τη σκυτάλη στον
Πρόεδρο του Συνδέσμου Βιομηχανιών Στερεάς Ελλάδας κ.
Νίκο Κουδούνη.
Οι δύο άνδρες που ηγούνται
τον συλλογικών φορέων των
επιχειρήσεων στη Βοιωτία,
αναφέρθηκαν στην υπεραξία
αυτών των συναντήσεων
καθώς οι οικονομικοί φορείς
και οι επιχειρήσεις, πρέπει να
συστρατευθούμε για την οικονομική ανέλιξη της Περιφέρειας και κατ΄ επέκταση της
χώρας η οποία θα προέλθει
από την ισόρροπη ανάπτυξη
και μεγέθυνση όλων των τομέων παραγωγής προεξάρχοντος του παραγωγικού μεταποιητικού τομέα ο οποίος
έχει υποβαθμισθεί τα τελευταία χρόνια και οφείλουμε να
τον αναστήσουμε γιατί μόνον
αυτός μπορεί να δημιουργήσει πολλαπλασιαστές νέες
αλυσίδες αξίας και εν τέλει
νέες μόνιμες καλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας

σης να επιβεβαιώσω την άριστη, μέχρι σήμερα,
συνεργασία της Περιφέρειας
του ΣΒΣΕ και των Επιμελητηρίων της Περιφέρειας και ιδιαίτερα του Επιμελητηρίου
Βοιωτίας η οποία επιβεβαιώθηκε και σφραγίσθηκε με
την σύναψη της Συμφωνίας
προθέσεων συνεργασίας για
την Ανάπτυξη του Επιχειρηματικού Πάρκου Εξυγίανσης και
Ανάπτυξης Ασωπού» τόνισε ο
κ. Κουδούνης. Και συνέχισε:
«Εδώ βέβαια πρέπει να τονίσω
την αξία της πρωτοβουλίας
του Περιφερειάρχη μας κυρίου Κώστα Μπακογιάννη, που
ανέλαβε την ευθύνη να υποστηρίξει και να προωθήσει την
ιδέα αυτή που όπως λέει και ο
ίδιος πρόκειται για μία ενέργεια που ξεκίνησε από κάτω
προς τα πάνω δηλαδή με την
σύμπραξη και συνεννόηση
όλων των φορέων της περιοχής , πράγμα που γίνεται για
πρώτη φορά στη Χώρα μας και
αποτελεί το καλλίτερο παράδειγμα εμπνευσμένης ηγεσίας
αποτέλεσμα της οποίας είναι
η σύμπτυξη όλων των παραγωγικών δυνάμεων και η καθοριστική συμβολή του στην
αναπτυξιακή προοπτική των
επιχειρήσεων. Η ανάπτυξη του
Επιχειρηματικού Πάρκου δεν
συμβάλει μόνο στην εξυγίανση της περιοχής αλλά θα
δημιουργήσει νέο χώρο υποδοχής νέων μεταποιητικών
επιχειρήσεων και νέες θέσεις
εργασίας.
Ωστόσο μένει πολύ δουλειά
να κάνουμε. Αμέσως μετά τις

του Λάμπρου Ρόδη

Τρίτη 21 Νοεμβρίου 2017

Αύριο η συνάντηση
στο Δημαρχείο Ορχομενού
για την τελευταία πινελι
ά στο Αρχαιολογικό Πάρκο
Ορχομενού ανάμεσα στο Δήμο
και την Ενορία της Σκριπούς

Μια ακόμη – σημαντική είναι
αλήθεια – συνάντηση* που
αφορά την τακτοποίηση και
των τελευταίων, μεταξύ μας
τρόπο τινά – λεπτομερειών
όσον αφορά την πορεία υλοποίησης της β` και γ` φάσης
του Αρχαιολογικού Πάρκου
Ορχομενού θα πραγματοποιηθεί αυτή την εβδομάδα με-

ταξύ του Δημάρχου
Ορχομενού κ. Λουκά Υπερήφανου και του Σεβασμιωτάτου
Μητροπολίτη Θηβών και Λεβαδείας κκ. Γεωργίου καθώς
και του εφημέριου της Σκριπούς π. Χαράλαμπου Χατζηχαραλάμπους.

Στην εν λόγω συνάντηση έχει
ακόμη προσκληθεί ο τέως Δήμαρχος και επικεφαλής της

Παράταξης «Ορχομενός Νέα
Εποχή» κ. Κώστας Ξηρογιάννης, καθώς, ως γνωστόν, ο
διακαής αυτός πόθος της τοπικής μας κοινωνίας άρχισε να
μπαίνει στο δρόμο που όλοι
έχουμε παρακολουθήσει αυτά
τα χρόνια επί θητείας κ. Υπερήφανου, συνεχίστηκε με
ακόμη μεγαλύτερο ζήλο στη

θητεία του κ. Ξηρογιάννη και
ξανά με την παρούσα Δημοτική Αρχή και με την απόλυτη
στήριξη της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας καθώς και της
ΕΦΑ Βοιωτίας, έχουμε κι `
όλας ξεκινήσει την υλοποίηση
της α` φάσης (δηλαδή την
ενοποίηση των κλασσικών αρχαιοτήτων με την αναστήλωση του Αρχαίου Θεάτρου).
Η συνάντηση θα έχει αντικεί-

μενο την οριστική καταγραφή
των προφορικών προ ετών συζητήσεων που είχαν γίνει ανάμεσα στον Πρόεδρο του
Εκκλησιαστικού Συμβουλίου
Ορχομενού κ. Χαράλαμπο και
τον τότε Δήμαρχο κ. Κώστα
Ξηρογιάννη, όσον αφορά τις
απαραίτητες για την υλοποίηση της β` και γ` φάσης ανταλλαγής περιουσιών της
Ενορίας της Σκριπούς με το
Δήμο Ορχομενού και το αντίστροφο, στα 35 και πλέον
στρέμματα της σχεδιαζόμενης ανάπλασης του χώρου
(δηλαδή από την οδό Μινύα
και Βυζαντίνου έως και την
Κων.νου Αργυριου και Ανδρέα
Συγγρού που περιβάλλουν την
Εκκλησία, τα κελιά και το πρεσβυτέριο, όπως και τα ελεύθερα οικόπεδα που έχουν
αγοραστεί από την Ενορία της
Σκριπούς, συμπεριλαμβανομένου και του οικοπέδου – κληροδοτήματος του 1ου
Δημοτικού Σχολείου Ορχομενού).
Κοινός στόχος είναι η Ενορία
της Σκριπούς – χάρις στην εξ`
αρχής συναίνεση της οποίας
θα υλοποιηθεί αυτό το μεγάλο
όνειρο για ολόκληρο το Δήμο
Ορχομενού – να εξασφαλιστεί
με όλες τις απαραίτητες νομικές ενέργειες ως προς το νέο
ιδιοκτησιακό status που δημιουργείται πλέον στην περιοχή
κατά την υλοποίηση του Αρχαιολογικού Πάρκου Ορχομενού, γεγονός για το οποίο έχει
δεσμευτεί διαχρονικά η Δημοτική Αρχή.
Θα επανέλθουμε…

*Η συνάντησή τους, θα γίνει
την Τετάρτη, 22 Νοεμβρίου
στις 7.00 το απόγευμα στο Δημαρχείο Ορχομενού.
του Λάμπρου Ρόδη
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Ανανεώθηκε
για άλλα
τέσσερα χρόνια
η ανταλλαγή
των κτιρίων
του Αγροτικού
Συνεταιρισμού
με το
Δήμο Ορχομενού

Ένα από τα βασικότερα ζητήματα του Διοικητικού Συμβουλίου του
Αγροτικού
Συνεταιρισμού Ορχομενού με τις
τελευταίες
τους διοικήσεις είναι και
η ανάδειξη
και ακόμη καλύτερη εκμετάλλευση της
ακίνητής του
περιουσίας.

Στο πλαίσιο
αυτό και με
βάση την
αριθμ. 135/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ορχομενού, πάντα με βάση την αγαστή συνεργασία των δύο εταίρων, παρατάθηκε
για άλλα τέσσερα χρόνια το μίσθωμα - ανταλλαγής των κτιρίων του Αγροτικού Συνεταιρισμού Ορχομενού έτη προκειμένου να
συστεγαστούν και να λειτουργήσουν στο εν
λόγω συγκρότημα οι υπηρεσίες του ΚΕΠ, του
Αυτοτελούς Τμήματος Τοπικής Ανάπτυξης, το
Αγροτικό Ιατρείο, RISE, κάτω από τους ίδιους
όρους ανταλλαγής όπως η απόφαση 29/2012
αναφέρει και αφού γίνει διόρθωση στον αγρό
11 στρεμμάτων δίπλα στο ντοματάδικο που
δεν μπορεί να καλλιεργηθεί ή να εκμεταλλευτεί σήμερα ο Αγροτικός Σύλλογος, με ανάλογης έκτασης καλλιεργήσιμο αγρό, αφού αυτό
αποδεσμευθεί από την μίσθωσή του.
Το τελευταίο σκέλος της απόφασης έρχεται
να διορθώσει μια πολύχρονη εκκρεμότητα και
καταγράφεται ως ένα ακόμη υπέρ των ενεργειών της Διοίκησης του Αγροτικού Συνεταιρισμού Ορχομενού.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΒΟΙΩΤΙΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Σοφοκλέους 4
Πληροφοριες: Γ.Θαννος
Τηλεφωνο: 28-306
Λιβαδεια, 26/7/1985
Αριθμ.πρωτ.2222

ΒΕΒΑΙΩΣΗ
Βεβαιώνουμε ότι η έκταση που περιλαμβάνεται στο Ιούλιο 1985 προσαρτημένο και θεωρημένο από εμας
τοπογραφικό διάγραμμα του πολιτικού
Μηχ/κου Ιωανν. ,Μπέσσα με στοιχεία περιμέτρου (ΑΒΓΔΕΖΗΘΑ) που βρίσκεται
στη θέση Μάκρεση περιφερείας Δήμου
Λιβαδειάς Βοιωτιας δεν εμφανίζει
μορφή δασικής εκτάσεως κατά τις
διατάξεις του άρθρου 3 Ν.998/79 και
δεν έχουμε άντιρρηση για τη χορήγηση
αδείας εικοδομήσεως στην έκταση
αυτή.
Η βεβιαώση τούτη χορηγείται στη
Μαρία Παπουτσή κάτοικο Λιβαδειάς
μετά από αίτησή του, για αποκλειστική
χρήση στο γραφείο πολεοδομικών
εφαρμογών και δεν έχει ισχύ για οποιαδήποτε άλλο σκοπό, ούτε μας δεσμεύει να χαρακτηρίσουμε μελλοντικά
την ανωτέρω έκταση δασική βάσει νεωτέρων στοιχείων που τυχόν περιέλθουν
σε γνώση μας.
Ο Δασάρχης

H «ΓΕΦΥΡΑ» της Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας στην Π.Ε. Φωκίδας

Συναντήσεις με
κοινωνικούς φορείς, και διευρυμένη σύσκεψη
εργασίας, πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 17
Νοεμβρίου στην
περιφερειακή ενότητα Φωκίδας, από
τους εκπροσώπους
της κοινωνικής
δομής της περιφέρειας, με επικεφα-

νεχίζουν την καταγραφή των αναγκών στην κοινωνία
της Φωκίδας, προκειμένου να συνεχιστεί η δικτύωση
με τους τοπικούς
κοινωνικούς φορείς.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Θέμης Χειμάρας,
συνοδευόμενος

Δελφών και Δωρίδος επί των κοινωνικών θεμάτων, τα
Κέντρα Κοινότητας, οι κοινωνικές
Δομές της Περιφέρειας και των
δήμων του Νομού.
Την σύσκεψη συντόνισε ο Αντιπεριφερειάρχης κ.
Ευάγγελος Κατσαγούνος.

μερινό αγώνα που
δίνει είναι η προτεραιότητα της Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας.
Με συνέπεια και
συνέχεια συνεχίζουμε την γνωριμία
με τη ΓΕΦΥΡΑ της
Στερεάς σε όλες
τις Περιφερειακές
Ενότητες.
Τα στελέχη μας άρχισαν σήμερα από
τον Σεβασμιότατο
Μητροπολίτη Φωκίδος, ο οποίος μας
δέχθηκε, και με
τον οποίο συνεργαστήκαμε πάνω στην
χαρτογράφηση και

την πραγματική
απεικόνιση των
αναγκών που καλύπτει ο ίδιος και η
Μητρόπολη. Δηλώνω την ιδιαίτερη
εκτίμηση και σεβασμό μου προς το
πρόσωπό του και το
έργο του.
Επίσης, ευχαριστώ
θερμά τον Αντιπεριφερειάρχη κ.
Ευάγγελο Κατσαγούνο για το συντονισμό της
τεχνικής συνάντησης με τους κοινωνικούς φορείς και
δομές.»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ
Αρ. Πρωτ. 19205 /17-11-2017
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ¨ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ 2017¨
ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ 2017
Ο Δήμαρχος Τανάγρας
προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα
από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής
(συμφέρουσα τιμή) για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης
της προμήθειας, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ
ΧΑΡΩΝ 2017 προϋπολογισμού 56.978,00 ευρώ με το
Φ.Π.Α. εις βάρος του ΚΑ 02.30.7135.11
1. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας:
Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ
Δ/νση: Παμ. Ταξιαρχών 1, 32009, Σχηματάρι Βοιωτίας
Τηλ.: 2262351100
Fax: 2262351117
Ε-ΜΑΙL: info@tanagra.gr
Αρμόδιος υπάλληλος: ΚΑΝΑΒΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
E-mail:mkanavaki@gmail.com
Ιστοσελίδα:www.tanagra.gr
Κωδικός NUTS: 2806
2. Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση
στα έγγραφα της σύμβασης στη διεύθυνση διαδικτύου
www.tanagra.gr
3. Κωδικός CPV

λής τον
Αντιπεριφερειάρχη
Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Επιχειρηματικότητας
& Εξωστρέφειας κ.
Θέμη Χειμάρα.

Τα στελέχη της
«ΓΕΦΥΡΑΣ» της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας συ-

από τα στελέχη της
ΓΕΦΥΡΑΣ, συναντήθηκε αρχικά με
τον Μητροπολίτη
Φωκίδος κ.κ. Θεόκτιστο. Ακολούθησε συνάντηση
στην Περιφερειακή
Ενότητα Φωκίδος
στην οποία συμμετείχαν οι Αντιδήμαρχοι των Δήμων

Με αφορμή την
επίσκεψη αυτή, ο
Αντιπεριφερειάρχης, κ. Χειμάρας
δήλωσε:
«Η ΓΕΦΥΡΑ δημιουργήθηκε για να
ενώσει τον πολίτη
με την Περιφέρεια.
Η προσφορά στον
άνθρωπο και η
αρωγή στον καθη-

CPV

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

34924800-2
19510000-4
34928400-2
34928480-6
37535210-2
34928400-2
39113300-0
34928471-0
34928400-02
37535200-3

Άστικος εξοπλισμός
Προιόντα από καουτσούκ
Αστικός εξόπλισμος
Δοχεία και κάδοι απορριμμάτων
Κούνιες παιδικής χαράς
Αστικός εξοπλισμός
Πάγκοι-καθίσματα
Εξοπλισμός πινακίδων σήμανσης
Αστικός εξοπλισμός
Εξοπλισμός παιδικής χαράς

4. Κωδικός NUTS κύριου τόπου παράδοσης της προμήθειας
/εκτέλεσης της υπηρεσίας: 2806
5. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ 2017
6. Παραλαβή προσφορών: Ο διαγωνισμός θα γίνει στο Δημαρχείο (Παμ. Ταξιαρχών 1, 32009, Σχηματάρι Βοιωτίας –
αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου), την 30η Νοεμβρίου 2017
ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 έως 10:30 διάστημα κατά το
οποίο οι υποψήφιοι δύνανται να υποβάλλουν τις προσφορές τους αυτοπροσώπως ή μέσω νομίμως εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου στην επιτροπή διενέργειας του
διαγωνισμού, η οποία θα τις αποσφραγίσει. Επίσης, οι προσφορές με όλα τα απαραίτητα στοιχεία δύναται να σταλούν
ταχυδρομικά ή με άλλον τρόπο στο Δήμο μέχρι και την προηγουμένη εργάσιμη ημέρα της διεξαγωγής του διαγωνισμού στη Διεύθυνση : Παμ. Ταξιαρχών 1, 32009, Σχηματάρι
Βοιωτίας Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω
ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται.
7. Ενστάσεις: Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της
αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησής της είναι πέντε
(5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Για την άσκηση
ένστασης κατά της διακήρυξης, η ένσταση υποβάλλεται
μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον
της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου. Για το παραδεκτό
της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού
ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας
της σύμβασης.
8. Δημοσιεύσεις: Το συνολικό κείμενο της διακήρυξης
αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr) και στο
site του Δήμου :www.tanagra.gr

Ο Δήμαρχος
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕΡΓΑΛΙΑΣ
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Εκτοξεύτηκαν τα κέρδη εννεαμήνου
για τον Όμιλο Μυτιληναίος
Εντυπωσιακή άνοδο των οικονομικών της μεγεθών κατέγραψε στο πρώτο
εννεάμηνο του έτους ο Όμιλος Μυτιληναίου. Συγκεκριμένα σε ενοποιημένη βάση ο
κύκλος εργασιών ανήλθε σε
€1.120,5 εκατ. σημειώνοντας
αύξηση κατά 23,9%, τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων,
τόκων και αποσβέσεων
(EBITDA) διαμορφώθηκαν σε
€226,1 εκατ. έναντι €128,3
εκατ. την αντίστοιχη περίοδο
του 2016, παρουσιάζοντας
αύξηση 76,3% και τα καθαρά
κέρδη μετά από φόρους και
δικαιώματα μειοψηφίας διαμορφώθηκαν σε €123,1 εκατ.
έναντι €16,6 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2016.
Αντίστοιχα τα κέρδη ανά μετοχή ανήλθαν σε €0,861
έναντι €0,142 καταγράφοντας αύξηση 506,8%.
Σημειώνεται ότι τα ανωτέρω
αποτελέσματα του εννεαμήνου του 2017 έχουν ωφεληθεί με το ποσό της
αποζημίωσης που επιδίκασε
το Διεθνές Διαιτητικό Δικαστήριο για την υπόθεση του
RTB BOR. Συγκεκριμένα, το
EBITDA ωφελήθηκε κατά
€21,0 εκατ., ενώ συνυπολογιζόμενων και των επιδικα-

σθέντων τόκων, τα κέρδη
μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας ωφελήθηκαν τελικά κατά €27,9
εκατ.
Επίσης, τόσο το EBITDA όσο
και τα αποτελέσματα μετά
από φόρους και δικαιώματα
μειοψηφίας για το εννεάμηνο του 2017 έχουν επηρεαστεί αρνητικά από
συναλλαγματικές διαφορές
αποτίμησης απαιτήσεων
ποσού €13,9 εκατ. που αφορούν σε ενεργειακό έργο
ισχύος 250MW της Εταιρείας
στην Γκάνα. H αύξηση των
ενοποιημένων μεγεθών της
Εταιρείας στο εννεάμηνο
οφείλεται κυρίως στην εξαιρετική επίδοση του Τομέα
της Μεταλλουργίας αλλά και
των αυξημένων επιδόσεων
των Τομέων Ηλεκτρισμού &
Φυσικού Αερίου και Όλοκληρωμένων Εργων & Υποδομών, αναφέρεται στην
ανακοίνωση.
Τομέας Μεταλλουργίας
Η επίτευξη υψηλής κερδοφορίας ήταν κυρίως αποτέλεσμα της δραστικής
μείωσης του κόστους που
έχει επιτευχθεί μέσω των συνεχιζόμενων προγραμμάτων
ενίσχυσης της ανταγωνιστι-

κότητας, καθώς επίσης και
τηςαύξησης των τιμών της
αλουμίνας και του αλουμινίου.
Στις αρχές Νοεμβρίου οι
τιμές της αλουμίνας σημειώνουν σημαντική άνοδο της
τάξης του 50% σε σχέση με
τις τιμές στα τέλη του Α΄ εξαμήνου 2017 ξεπερνώντας τα
$450/τν., οδηγώντας σε αύξηση και τις τιμές του αλουμινίου στο LME κατά 14%
στα $2,185/τν. Η αύξηση
αυτή σχετίζεται με το πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων της
παραγωγής της Κίνας που
προβλέπει την περικοπή
κατά 30% της παραγωγής
των χυτηρίων αλουμινίου και
των διυλιστηρίων αλουμίνας
κατά τη χειμερινή περίοδο
και εκτιμάται ότι θα επηρεάσει θετικά τα επίπεδα τιμών
και το 2018.
Τομέας Ηλεκτρισμού & Φυσικού Αερίου
Στο εννεάμηνο του έτους η
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΌΣ συνέχισε να
ενισχύει σημαντικά την παρουσία της τόσο στην χονδρική όσο και στην λιανική
αγορά ηλεκτρικής ενέργειας.
Συγκεκριμένα η Εταιρεία κατέλαβε την 1η θέση ανάμεσα
στους ιδιώτες προμηθευτές

με ποσοστό 3,86% το οποίο
είναι αυξημένο κατά 30,8%
σε σχέση με την αντίστοιχη
περίοδο του 2016. Παράλληλα η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας των θερμικών
μονάδων της Εταιρείας αυξήθηκε κατά 17%, στις 3,45
TWh στο εννεάμηνο του
έτους, που αντιστοιχεί στο
10,1% της εγχώριας παραγωγής.
Η προώθηση της απελευθέρωσης της εγχώριας αγοράς,
σε συνδυασμό με την υψηλή
αποδοτικότητα των μονάδων
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΌΣ,
αναμένεται να αυξήσει περεταίρω τα μερίδια αγοράς της
Εταιρείας τόσο στην παραγωγή, όσο και στην λιανική
αγορά ενέργειας.
Τομέας Ολοκληρωμένων
Έργων & Υποδομών
Η ανάληψη της νέας σύμβασης του έργου BRIDGE
POWER ύψους $363 εκατ.
που αφορά στην κατασκευή
και τη θέση σε λειτουργία
ενός ενεργειακού έργου fasttrack 200MW με καύσιμα
υγραέριο (LPG), φυσικό
αέριο και diesel, στην Γκάνα
υπογραμμίζει τη δέσμευση
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της εταιρείας να αναδειχθεί
σε κορυφαίο παίκτη στην
αγορά ηλεκτρικής ενέργειας
της Υποσαχάριας Αφρικής.
Αναφορικά με τις προοπτικές
του τομέα, η συμφωνία της
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΌΣ με τη Γενική
Αρχή Ηλεκτρισμού της Λιβύης (GECOL) που ανακοινώθηκε το Σεπτέμβριο αυξάνει
το ανεκτέλεστο υπόλοιπο
κατά $400 εκατ. και αναμένεται να ενισχύσει τις επιδόσεις της Εταιρείας το
επόμενο διάστημα. Το έργο
αφορά την κατασκευή μιας
νέας μονάδας παραγωγής
ηλεκτρικής ενέργειας στο
Τομπρούκ της Λιβύης, συνολικής ισχύος που υπερβαίνει
τα 650MW. Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση
του Όμίλου η μεγάλη άνοδος των αποτελεσμάτων
9μήνου και οι ισχυρές επιδόσεις σε όλους τους Τομείς
Επιχειρησιακής Δραστηριότητας (ΤΕΔ) το τελευταίο
3μηνο του έτους που διανύουμε, επιβεβαιώνουν τις
προβλέψεις της Διοίκησης
στη Γ. Σ. του Μαΐου 2017 για
υπέρβαση των στόχων που
είχαν τεθεί τον Δεκέμβριο
του 2016 για το οικονομικό
έτος 2017.
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ΑΔΑ: Ω3ΡΦ469Η2Γ-ΥΘ5

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
5η Υγειονομική Περιφέρεια
Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας

Λάρισα

ΠΕΔΥ – ΚΥ
ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ

ΜΑΚΡΑΚΩΜΗ
(ΔΗΜΟΣ
ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ)
Ν. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

ΥΕ
Προσωπικό
Καθαριότητας

Από την ημερομηνία
υπογραφής της
σύμβασης και όχι
πέραν της
31-12-2018

1
(14 ώρες
απασχόλησης
εβδομαδιαίως)

113

ΠΕΔΥ – ΚΥ
ΚΑΜΕΝΩΝ
ΒΟΥΡΛΩΝ

ΚΑΜΕΝΑ ΒΟΥΡΛΑ
(ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ –
ΑΓΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ)
Ν. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

ΥΕ
Προσωπικό
Καθαριότητας

Από την ημερομηνία
υπογραφής της
σύμβασης και όχι
πέραν της
31-12-2018

1
(10 ώρες
απασχόλησης
εβδομαδιαίως/
άτομο)

114

ΠΕΔΥ – Κ.Υ.
ΚΑΜΕΝΩΝ
ΒΟΥΡΛΩΝ

ΚΑΜΕΝΑ ΒΟΥΡΛΑ
(ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥΑΓΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ)
Ν. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

ΥΕ
Προσωπικό
Φύλαξης

Από την ημερομηνία
υπογραφής της
σύμβασης και όχι
πέραν της
31-12-2018

2
(28 ώρες
απασχόλησης
εβδομαδιαίως/
άτομο)

115

ΠΕΔΥ – ΚΥ
ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ

ΑΜΦΙΚΛΕΙΑ
(ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ
– ΕΛΑΤΕΙΑΣ)
Ν. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

ΥΕ
Προσωπικό
Καθαριότητας

Από την ημερομηνία
υπογραφής της
σύμβασης και όχι
πέραν της
31-12-2018

1
(14 ώρες
απασχόλησης
εβδομαδιαίως)

116

ΠΕΔΥ – Μ.Υ.
ΛΑΜΙΑΣ

ΛΑΜΙΑ
(ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ)
Ν. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

ΥΕ
Προσωπικό
Καθαριότητας

Από την ημερομηνία
υπογραφής της
σύμβασης και όχι
πέραν της
31-12-2018

3
(15 ώρες
απασχόλησης
εβδομαδιαίως/
άτομο)

117

ΠΕΔΥ – ΚΥ
ΑΡΓΑΛΑΣΤΗΣ

ΑΡΓΑΛΑΣΤΗ
(ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΟΥ
ΠΗΛΙΟΥ)
Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΥΕ
Προσωπικό
Καθαριότητας

Από την ημερομηνία
υπογραφής της
σύμβασης και όχι
πέραν της
31-12-2018

1
(14 ώρες
απασχόλησης
εβδομαδιαίως)

118

ΠΕΔΥ – ΚΥ
ΑΛΜΥΡΟΥ

ΑΛΜΥΡΟΣ
(ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΥΡΟΥ)
Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΥΕ
Προσωπικό
Καθαριότητας

Από την ημερομηνία
υπογραφής της
σύμβασης και όχι
πέραν της
31-12-2018

2
(12 ώρες
απασχόλησης
εβδομαδιαίως/
άτομο)

119

ΠΕΔΥ – ΚΥ
ΖΑΓΟΡΑΣ

ΖΑΓΟΡΑ
(ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ)
Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΥΕ
Προσωπικό
Καθαριότητας

Από την ημερομηνία
υπογραφής της
σύμβασης και όχι
πέραν της
31-12-2018

1
(10 ώρες
απασχόλησης
εβδομαδιαίως)

120

ΠΕΔΥ – ΚΥ
ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ

ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ
(ΔΗΜΟΣ ΡΗΓΑ
ΦΕΡΑΙΟΥ)
Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΥΕ
Προσωπικό
Καθαριότητας

Από την ημερομηνία
υπογραφής της
σύμβασης και όχι
πέραν της
31-12-2018

2
(17 ώρες
απασχόλησης
εβδομαδιαίως/
άτομο)

121

ΠΕΔΥ – Μ.Υ.
ΒΟΛΟΥ

ΒΟΛΟΣ
(ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ)
Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΥΕ
Προσωπικό
Καθαριότητας

Από την ημερομηνία
υπογραφής της
σύμβασης και όχι
πέραν της
31-12-2018

3
(20 ώρες
απασχόλησης
εβδομαδιαίως)

ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ
(ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ)
Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΥΕ
Προσωπικό
Καθαριότητας

Από την ημερομηνία
υπογραφής της
σύμβασης και όχι
πέραν της
31-12-2018

1
(20 ώρες
απασχόλησης
εβδομαδιαίως)

ΣΚΙΑΘΟΣ
(ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ)
Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΥΕ
Προσωπικό
Καθαριότητας

Από την ημερομηνία
υπογραφής της
σύμβασης και όχι
πέραν της
31-12-2018

1
(24 ώρες
απασχόλησης
εβδομαδιαίως)

ΑΛΛΟΝΗΣΟΣ
(ΔΗΜΟΣ
ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ)
Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΥΕ
Προσωπικό
Καθαριότητας

Από την ημερομηνία
υπογραφής της
σύμβασης και όχι
πέραν της
31-12-2018

1
(10 ώρες
απασχόλησης
εβδομαδιαίως)

ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ
(ΔΗΜΟΣ
ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ)
Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΥΕ
Προσωπικό
Καθαριότητας

Από την ημερομηνία
υπογραφής της
σύμβασης και όχι
πέραν της
31-12-2018

2
(12 ώρες
απασχόλησης
εβδομαδιαίως/
άτομο)
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Αρ. Πρωτ. 25666

Ταχ. Δ/νση: Περιοχή Μεζούρλο, ΤK. 41100
ΤΘ 2101-Λάρισα
Διεύθυνση: Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού
Υπεύθυνος: Πάτσιος Δημήτριος
Τηλέφωνο: 2413 – 500874 - 864
FAX:
2410 –236660
E-mail:
hr@dypethessaly.gr

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2017
για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ Ή ΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ
ΠΕΡΙΣΤΑΣΕΩΝ) για ανάγκες καθαριότητας των Κέντρων Υγείας και Μονάδων Υγείας του Πρωτοβάθμιου Εθνικού Δικτύου Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.) της Κεντρικής Υπηρεσίας της 5ης ΥΠΕ, των Κέντρων Υγείας και Μονάδων Υγείας
του ΠΕΔΥ) (άρθρα: 21 του Ν. 2190/1994, όπως ισχύει, 63 του Ν. 4430/2016 και 107 του Ν. 4461/2017)
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ 5η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των παρ. 5 έως και 13, 15 και 20 του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής
για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (ΦΕΚ 28 Α), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, σε
συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων: 63 του Ν. 4430/2016, 25 παρ.9 του Ν. 4440/2016 και του άρθρου 107 του
Ν. 4461/2017.
2. Τις διατάξεις του άρθρου ένατου του Ν. 4057/2012 «Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» (ΦΕΚ 54 Α).
3. Τις διατάξεις του Ν.3329/2005, όπως τροποποιήθηκε με το Ν.3527/2007 και ισχύει και τις διατάξεις του
Ν.4238/2014 και τo ΦΕΚ 1742/τ.Β΄/13-12-2005, όπως ισχύει .
4. Η αριθμ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.50/265/29847 (ΦΕΚ667 /τ.Β’/ 11-11-1992), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
5. Τις υπ' αριθμ. πρωτ. 24389/25-8-2017 (ΑΔΑ:ΩΚ42469Η2Γ-ΩΝ3), 24576/28-8-2017 (ΑΔΑ:6ΦΡ4469Η2Γ-8ΣΓ) Αποφάσεις του Διοικητή της 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, με την οποία αιτιολογείται η συνδρομή της απρόβλεπτης και επείγουσας περίστασης για πρόσληψη προσωπικού κατά τις διατάξεις
του αρθρ. 63 του Ν. 4430/2016.
6. Την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 22803/9-8-2017 Οικονομοτεχνική Μελέτη της Υπηρεσίας περί της ωφέλειας που επιτυγχάνεται με τη σύναψη των συμβάσεων εργασίας του αρθρ. 63 του Ν. 4430/2016 σε σύγκριση με άλλα μέσα.
7. Την υπ’ αριθμ. πρωτ.: 29344/20-09-2017 βεβαίωση του Διοικητή της 5ης ΥΠΕ. Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας σχετικά με την εξασφάλιση των πιστώσεων για την πρόσληψη του προσωπικού της παρούσας Ανακοίνωσης.
8. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 32644/18-10-2017 έγγραφο του Διοικητή της 5ης ΥΠΕ σχετικά με τα προσόντα της ειδικότητας ΥΕ Προσωπικό Φύλαξης (κωδικοί θέσεων 149,150,151,152 & 153).
Ανακοινώνει
Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά ενενήντα οκτώ (98) ατόμων
για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων ή επειγουσών περιστάσεων της Κεντρικής Υπηρεσίας της 5ης Υγειονομικής
Περιφέρειας Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, των ΠΕΔΥ - Κέντρων Υγείας και των ΠΕΔΥ – Μονάδων Υγείας αρμοδιότητας, που εδρεύουν (σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα Α) και συγκεκριμένα τους εξής, ανά υπηρεσία,
έδρα, τόπος απασχόλησης ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα
απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):
ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός
θέσης

Υπηρεσία/τόπος
απασχόλησης

100

Κεντρική
Υπηρεσία 5ης
ΥΠΕ. Θεσσαλίας
και Στερεάς
Ελλάδας

101

102

103*

104

105

106

107

108

109

ΠΕΔΥ – ΚΥ
ΦΑΡΣΑΛΩΝ

ΠΕΔΥ – ΚΥ
ΓΟΝΝΩΝ

ΠΕΔΥ – ΚΥ
ΤΥΡΝΑΒΟΥΠΙ ΑΜΠΕΛΩΝΑ

ΠΕΔΥ – ΚΥ
ΤΥΡΝΑΒΟΥ-

ΠΕΔΥ – ΚΥ
ΑΓΙΑΣ

ΠΕΔΥ – Κ.Υ.
ΑΓΙΑΣ

ΠΕΔΥ – Κ.Υ.
ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ

ΠΕΔΥ – Μ.Υ.
ΛΑΡΙΣΑΣ

ΠΕΔΥ – ΚΥ
ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ

Έδρα
υπηρεσίας

ΛΑΡΙΣΑ
(ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ)
Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ
ΦΑΡΣΑΛΑ
(ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ)
Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ

ΓΟΝΝΟΙ
(ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ)
Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ

ΤΥΡΝΑΒΟΣ
(ΔΗΜΟΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ)
Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ

ΤΥΡΝΑΒΟΣ
(ΔΗΜΟΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ)
Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ

ΑΓΙΑ
(ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ)
Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ

ΑΓΙΑ
(ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ)
Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ

ΕΛΑΣΣΟΝΑ
(ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ)
Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ

ΛΑΡΙΣΑ
(ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ)
Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ

ΑΤΑΛΑΝΤΗ
(ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ)
Ν. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

Ειδικότητα

Διάρκεια
σύμβασης

Αριθμός
ατόμων
2
(15 ώρες
απασχόλησης
εβδομαδιαίως/
άτομο)

122

ΥΕ
Προσωπικό
Καθαριότητας

Από την ημερομηνία
υπογραφής της
σύμβασης και όχι
πέραν της
31-12-2018

ΠΕΔΥ – Μ.Υ. ΝΕΑ
ΙΩΝΙΑ ΒΟΛΟΥ

2
(17 ώρες
απασχόλησης
εβδομαδιαίως/
άτομο)

123

ΥΕ
Προσωπικό
Καθαριότητας

Από την ημερομηνία
υπογραφής της
σύμβασης και όχι
πέραν της
31-12-2018

ΠΕΔΥ – ΚΥ
ΣΚΙΑΘΟΥ

ΥΕ
Προσωπικό
Καθαριότητας

Από την ημερομηνία
υπογραφής της
σύμβασης και όχι
πέραν της
31-12-2018

2
(14,5 ώρες
απασχόλησης
εβδομαδιαίως/
άτομο)

124

ΥΕ
Προσωπικό
Καθαριότητας

Από την ημερομηνία
υπογραφής της
σύμβασης και όχι
πέραν της
31-12-2018

2
(17 ώρες
απασχόλησης
εβδομαδιαίως/
άτομο)

125

ΠΕΔΥ – ΚΥ
ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ

ΥΕ
Προσωπικό
Φύλαξης

Από την ημερομηνία
υπογραφής της
σύμβασης και όχι
πέραν της
31-12-2018

2
(28 ώρες
απασχόλησης
εβδομαδιαίως/
άτομο)

126

ΠΕΔΥ – ΚΥ
ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ

ΦΑΡΚΑΔΟΝΑ
(ΔΗΜΟΣ
ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ)
Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΥΕ
Προσωπικό
Καθαριότητας

Από την ημερομηνία
υπογραφής της
σύμβασης και όχι
πέραν της
31-12-2018

2
(12 ώρες
απασχόλησης
εβδομαδιαίως/
άτομο)

ΥΕ
Προσωπικό
Καθαριότητας

Από την ημερομηνία
υπογραφής της
σύμβασης και όχι
πέραν της
31-12-2018

2
(23 ώρες
απασχόλησης
εβδομαδιαίως/
άτομο)

127

ΠΕΔΥ – ΚΥ
ΠΥΛΗΣ

ΠΥΛΗ
(ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ)
Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΥΕ
Προσωπικό
Καθαριότητας

Από την ημερομηνία
υπογραφής της
σύμβασης και όχι
πέραν της
31-12-2018

2
(12 ώρες
απασχόλησης
εβδομαδιαίως/
άτομο)

ΥΕ
Προσωπικό
Φύλαξης

Από την ημερομηνία
υπογραφής της
σύμβασης και όχι
πέραν της
31-12-2018

2
(28 ώρες
απασχόλησης
εβδομαδιαίως/
άτομο)

128

ΠΕΔΥ – Μ.Υ.
ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΤΡΙΚΑΛΑ
(ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ)
Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΥΕ
Προσωπικό
Καθαριότητας

Από την ημερομηνία
υπογραφής της
σύμβασης και όχι
πέραν της
31-12-2018

3
(15 ώρες
απασχόλησης
εβδομαδιαίως/
άτομο)

ΥΕ
Προσωπικό
Καθαριότητας

Από την ημερομηνία
υπογραφής της
σύμβασης και όχι
πέραν της
31-12-2018

2
(23 ώρες
απασχόλησης
εβδομαδιαίως/
άτομο)

129

ΠΕΔΥ – ΚΥ
ΣΟΦΑΔΩΝ

ΣΟΦΑΔΕΣ
(ΔΗΜΟΣ ΣΟΦΑΔΩΝ)
Ν. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΥΕ
Προσωπικό
Καθαριότητας

Από την ημερομηνία
υπογραφής της
σύμβασης και όχι
πέραν της
31-12-2018

2
(23 ώρες
απασχόλησης
εβδομαδιαίως/
άτομο)

ΥΕ
Προσωπικό
Καθαριότητας

Από την ημερομηνία
υπογραφής της
σύμβασης και όχι
πέραν της
31-12-2018

3
(20 ώρες
απασχόλησης
εβδομαδιαίως/
άτομο)

130

ΠΕΔΥ – ΚΥ
ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ

ΜΟΥΖΑΚΙ
(ΔΗΜΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ)
Ν. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΥΕ
Προσωπικό
Καθαριότητας

Από την ημερομηνία
υπογραφής της
σύμβασης και όχι
πέραν της
31-12-2018

2
(15,5 ώρες
απασχόλησης
εβδομαδιαίως/
άτομο)

ΥΕ
Προσωπικό
Καθαριότητας

Από την ημερομηνία
υπογραφής της
σύμβασης και όχι
πέραν της
31-12-2018

2
(18 ώρες
απασχόλησης
εβδομαδιαίως/
άτομο)

131

ΠΕΔΥ – ΚΥ
ΠΑΛΑΜΑ

ΠΑΛΑΜΑΣ
(ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΜΑ)
Ν. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΥΕ
Προσωπικό
Καθαριότητας

Από την ημερομηνία
υπογραφής της
σύμβασης και όχι
πέραν της
31-12-2018

2
(15,5 ώρες
απασχόλησης
εβδομαδιαίως/
άτομο)

2
(18 ώρες
απασχόλησης
εβδομαδιαίως/
άτομο)

132

ΠΕΔΥ – Μ.Υ.
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΚΑΡΔΙΤΣΑ
(ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ)
Ν. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΥΕ
Προσωπικό
Καθαριότητας

Από την ημερομηνία
υπογραφής της
σύμβασης και όχι
πέραν της
31-12-2018

3
(15 ώρες
απασχόλησης
εβδομαδιαίως/
άτομο)

1
(14 ώρες
απασχόλησης
εβδομαδιαίως)

133

ΠΕΔΥ – Κ.Υ.
ΣΟΦΑΔΩΝ

ΣΟΦΑΔΕΣ
(ΔΗΜΟΣ ΣΟΦΑΔΩΝ)
Ν. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΥΕ
Προσωπικό
Φύλαξης

Από την ημερομηνία
υπογραφής της
σύμβασης και όχι
πέραν της
31-12-2018

2
(28 ώρες
απασχόλησης
εβδομαδιαίως/
άτομο)

110

ΠΕΔΥ – ΚΥ
ΣΤΥΛΙΔΑΣ

ΣΤΥΛΙΔΑ
(ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ)
Ν. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

ΥΕ
Προσωπικό
Καθαριότητας

Από την ημερομηνία
υπογραφής της
σύμβασης και όχι
πέραν της
31-12-2018

111

ΠΕΔΥ – ΚΥ
ΔΟΜΟΚΟΥ

ΔΟΜΟΚΟΣ
(ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ)
Ν. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

ΥΕ
Προσωπικό
Καθαριότητας

Από την ημερομηνία
υπογραφής της
σύμβασης και όχι
πέραν της
31-12-2018

ΠΕΔΥ –
ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ
ΙΑΤΡΕΙΟ
ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ

13

Τρίτη 21 Νοεμβρίου 2017

ΙΤΕΑ
(ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ)
Ν. ΦΩΚΙΔΑΣ

ΥΕ
Προσωπικό
Καθαριότητας

Από την ημερομηνία
υπογραφής της
σύμβασης και όχι
πέραν της
31-12-2018

1
(14 ώρες
απασχόλησης
εβδομαδιαίως)

ΛΙΔΩΡΙΚΙ
(ΔΗΜΟΣ ΔΩΡΙΔΟΣ)
Ν. ΦΩΚΙΔΑΣ

ΥΕ
Προσωπικό
Καθαριότητας

Από την ημερομηνία
υπογραφής της
σύμβασης και όχι
πέραν της
31-12-2018

2
(14,5 ώρες
απασχόλησης
εβδομαδιαίως/
άτομο)

ΥΕ
Προσωπικό
Καθαριότητας

Από την ημερομηνία
υπογραφής της
σύμβασης και όχι
πέραν της
31-12-2018

1
(25 ώρες
απασχόλησης
εβδομαδιαίως)

ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ
(ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ)
Ν. ΒΟΙΩΤΙΑΣ

ΥΕ
Προσωπικό
Καθαριότητας

Από την ημερομηνία
υπογραφής της
σύμβασης και όχι
πέραν της
31-12-2018

2
(14,5 ώρες
απασχόλησης
εβδομαδιαίως/
άτομο)

ΑΛΙΑΡΤΟΣ
(ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ)
Ν. ΒΟΙΩΤΙΑΣ

ΥΕ
Προσωπικό
Καθαριότητας

Από την ημερομηνία
υπογραφής της
σύμβασης και όχι
πέραν της
31-12-2018

2
(14,5 ώρες
απασχόλησης
εβδομαδιαίως/
άτομο)

ΔΙΣΤΟΜΟΥ
(ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΟΒΑΣ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ)
Ν. ΒΟΙΩΤΙΑΣ

ΥΕ
Προσωπικό
Καθαριότητας

Από την ημερομηνία
υπογραφής της
σύμβασης και όχι
πέραν της
31-12-2018

2
(12 ώρες
απασχόλησης
εβδομαδιαίως/
άτομο)

ΔΙΣΤΟΜΟΥ
(ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΟΒΑΣ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ)
Ν. ΒΟΙΩΤΙΑΣ

ΥΕ
Προσωπικό
Καθαριότητας

Από την ημερομηνία
υπογραφής της
σύμβασης και όχι
πέραν της
31-12-2018

1
(20 ώρες
απασχόλησης
εβδομαδιαίως)

141

ΠΕΔΥ – Μ.Υ.
ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ

ΛΙΒΑΔΕΙΑ
(ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ)
Ν. ΒΟΙΩΤΙΑΣ

ΥΕ
Προσωπικό
Καθαριότητας

Από την ημερομηνία
υπογραφής της
σύμβασης και όχι
πέραν της
31-12-2018

2
(15 ώρες
απασχόλησης
εβδομαδιαίως/
άτομο)

142

ΠΕΔΥ – Μ.Υ.
ΘΗΒΑΣ

ΘΗΒΑ
(ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ)
Ν. ΒΟΙΩΤΙΑΣ

ΥΕ
Προσωπικό
Καθαριότητας

Από την ημερομηνία
υπογραφής της
σύμβασης και όχι
πέραν της
31-12-2018

2
(15 ώρες
απασχόλησης
εβδομαδιαίως/
άτομο)

143

ΠΕΔΥ – Μ.Υ.
ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ

ΟΙΝΟΦΥΤΑ
(ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ)
Ν. ΒΟΙΩΤΙΑΣ

ΥΕ
Προσωπικό
Καθαριότητας

Από την ημερομηνία
υπογραφής της
σύμβασης και όχι
πέραν της
31-12-2018

1
(20 ώρες
απασχόλησης
εβδομαδιαίως)

144

ΠΕΔΥ – ΚΥ
ΔΥΤΙΚΗΣ
ΦΡΑΓΚΙΣΤΑΣ

ΔΥΤΙΚΗ ΦΡΑΓΚΙΣΤΑ
(ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ)
Ν. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

ΥΕ
Προσωπικό
Καθαριότητας

Από την ημερομηνία
υπογραφής της
σύμβασης και όχι
πέραν της
31-12-2018

2
(14,5 ώρες
απασχόλησης
εβδομαδιαίως/
άτομο)

145

ΠΕΔΥ – ΚΥ
ΔΥΤΙΚΗΣ
ΦΡΑΓΚΙΣΤΑΣ

ΔΥΤΙΚΗ ΦΡΑΓΚΙΣΤΑ
(ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ)
Ν. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

ΥΕ
Προσωπικό
Φύλαξης

Από την ημερομηνία
υπογραφής της
σύμβασης και όχι
πέραν της
31-12-2018

2
(28 ώρες
απασχόλησης
εβδομαδιαίως/
άτομο)

146

ΠΕΔΥ – Μ.Υ,
ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ
(ΔΗΜΟΣ
ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ)
Ν. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

ΥΕ
Προσωπικό
Καθαριότητας

Από την ημερομηνία
υπογραφής της
σύμβασης και όχι
πέραν της
31-12-2018

2
(15 ώρες
απασχόλησης
εβδομαδιαίως/
άτομο)

147

ΠΕΔΥ – ΚΥ
ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ

ΑΛΙΒΕΡΙ
(ΔΗΜΟΣ ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ)
Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ

ΥΕ
Προσωπικό
Καθαριότητας

Από την ημερομηνία
υπογραφής της
σύμβασης και όχι
πέραν της
31-12-2018

2
(18 ώρες
απασχόλησης
εβδομαδιαίως/
άτομο)

148

ΠΕΔΥ – ΚΥ
ΙΣΤΙΑΙΑΣ

ΙΣΤΙΑΙΑ
(ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ ΑΙΔΗΨΟΥ)
Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ

ΥΕ
Προσωπικό
Καθαριότητας

Από την ημερομηνία
υπογραφής της
σύμβασης και όχι
πέραν της
31-12-2018

2
(18 ώρες
απασχόλησης
εβδομαδιαίως/
άτομο)

149

ΠΕΔΥ – ΚΥ
ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ

Από την ημερομηνία
υπογραφής της
σύμβασης και όχι
πέραν της
31-12-2018

2
(18 ώρες
απασχόλησης
εβδομαδιαίως/
άτομο)

150

ΠΕΔΥ – ΚΥ
ΨΑΧΝΩΝ

ΨΑΧΝΑ
(ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ)
Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ

ΥΕ
Προσωπικό
Καθαριότητας

Από την ημερομηνία
υπογραφής της
σύμβασης και όχι
πέραν της
31-12-2018

2
(18 ώρες
απασχόλησης
εβδομαδιαίως/
άτομο)

151

ΠΕΔΥ – Μ.Υ.
ΧΑΛΚΙΔΑΣ

ΧΑΛΚΙΔΑ
(ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ)
Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ

ΥΕ
Προσωπικό
Καθαριότητας

Από την ημερομηνία
υπογραφής της
σύμβασης και όχι
πέραν της
31-12-2018

2
(20 ώρες
απασχόλησης
εβδομαδιαίως)

ΧΑΛΚΙΔΑ
(ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΡΟΥ)
Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ

ΥΕ
Προσωπικό
Καθαριότητας

Από την ημερομηνία
υπογραφής της
σύμβασης και όχι
πέραν της
31-12-2018

1
(10 ώρες
απασχόλησης
εβδομαδιαίως)

ΕΡΥΘΡΕΣ
(ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ - )
ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ)
Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ

ΥΕ
Προσωπικό
Καθαριότητας

Από την ημερομηνία
υπογραφής της
σύμβασης και όχι
πέραν της
31-12-2018

1
(10 ώρες
απασχόλησης
εβδομαδιαίως)

134

135

136

137

ΠΕΔΥ – ΚΥ
ΙΤΕΑΣ

ΠΕΔΥ – ΚΥ
ΛΙΔΩΡΙΚΙΟΥ

ΠΕΔΥ – Μ.Υ.
ΑΜΦΙΣΣΑΣ

ΠΕΔΥ – ΚΥ
ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ

138

ΠΕΔΥ – ΚΥ
ΑΛΙΑΡΤΟΥ

139

ΠΕΔΥ – ΚΥ
ΔΙΣΤΟΜΟΥ

140

152

153

ΠΕΔΥ –Μ.Υ.
ΠΑΡΑΛΙΑΣ
ΔΙΣΤΟΜΟΥ

ΠΕΔΥ ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ
ΙΑΤΡΕΙΟ ΣΚΥΡΟΥ

ΠΕΔΥ - ΚΥ
ΕΡΥΘΡΩΝ

ΑΜΦΙΣΣΑ
(ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ)
Ν. ΦΩΚΙΔΑΣ

ΜΑΝΤΟΥΔΙ
ΥΕ
(ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ - Προσωπικό
ΛΙΜΝΗΣ - ΑΓΙΑΣ
Καθαριότητας
ΑΝΝΑΣ)
Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ

* Επισήμανση: όσοι από τους υποψηφίους επιλεγούν για τη θέση με κωδικό 103 θα απασχοληθούν επιπροσθέτως και στο Περιφερειακό Ιατρείο Αμπελώνα, όποτε και όπου απαιτείται.

Κωδικός θέσης
100 -103,105,
107-113,115-132,
134-144,146-153.

104,106,114,133&145

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Τίτλος σπουδών και
λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα
Απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (δηλαδή απολυτήριο τριταξίου Γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο
Δημοτικού Σχολείου) ή ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος Κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ.580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής
Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν.2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος
ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής.
1.Απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (δηλαδή απολυτήριο τριταξίου Γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο
Δημοτικού Σχολείου) ή ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος Κατώτερης Τεχνικής Σχολής
του Ν.Δ.580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής
Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν.2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος
ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής.
2. Άδεια εργασίας Α΄ κατηγορίας (Ν.3707/08 τ.Α΄) που εκδίδεται από την
Αστυνομική Διεύθυνση του Νομού ή τη Διεύθυνση Ασφάλειας του τόπου κατοικίας
του αιτούντος (σε ισχύ).

Οι υποψήφιοι των όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.
ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ:
Για τις θέσεις με κωδικούς 119,139,140,144,145,146 & 123,124&152 προτάσσονται των λοιπών υποψηφίων, ανεξάρτητα από το σύνολο των μονάδων που συγκεντρώνουν, οι μόνιμοι κάτοικοι των δήμων Ζαγοράς - Μουρεσίου
του νομού Μαγνησίας, Διστόμου - Αράχοβας- Αντίκυρας του νομού Βοιωτίας, των δήμων του Νομού Ευρυτανίας
και των δήμων των αντίστοιχων νησιών (Σκιάθου, Αλοννήσου & Σκύρου), όπου προκηρύσσονται οι ανωτέρω θέσεις (άρθρο ένατο, παρ.28 του Ν. 4057/2012.
Ανάρτηση ολόκληρης της ανακοίνωσης [μαζί με το «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου
Χρόνου (ΣΟΧ)» με σήμανση έκδοσης «31/03/2017», «για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών περιστάσεων για ανάγκες καθαριότητας ή εστίασης ή σίτισης ή φύλαξης (άρθρα 21 του Ν.2190/1994, όπως ισχύει,
63 του Ν.4430/2016 και 107 του Ν.4461/2017)»] να γίνει στο κατάστημα της υπηρεσίας μας, στα καταστήματα των
υπηρεσιών μας, όπου προκηρύσσονται οι θέσεις καθώς και στο χώρο των ανακοινώσεων των δημοτικών καταστημάτων των δήμων στους οποίους αυτά εδρεύουν.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.7 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει
την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της
υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:
5η ΥΠΕ Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, Περιοχή Μεζούρλο, Τ.Κ. 41110, ΤΘ 2101, Λάρισα, απευθύνοντάς την
στο Τμήμα Προσωπικού υπόψιν κ. Δημητρίου Πάτσιου, (τηλ. επικοινωνίας: 2413-500874).
Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από
την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο
κατάστημα της υπηρεσίας μας, στα καταστήματα των υπηρεσιών μας, όπου προκηρύσσονται οι ανωτέρω θέσεις
καθώς και στο χώρο ανακοινώσεων των δημοτικών καταστημάτων των Δήμων, στους οποίους αυτά εδρεύουν,
εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει
με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή
μη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.
Προσοχή: η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι ενιαία για όλες τις κατά τόπους υπηρεσίες και φορείς και
αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης ή ανάρτησης της παρούσας στον τύπο ή στα οικεία
καταστήματα του Νομού που θα δημοσιευτεί ή αναρτηθεί τελευταία, σύμφωνα με τα ανωτέρω.
Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) στην υπηρεσία μας στην ανωτέρω διεύθυνση
β) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Πολίτες - Έντυπα – Διαδικασίες - Διαγωνισμών Φορέων - Ορ. Χρόνου ΣΟΧ γ) στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr), απ' όπου μέσω της
διαδρομής: Σύνδεσμοι - Ανεξάρτητες και άλλες αρχές - ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα του δικτυακού
τόπου του ΑΣΕΠ και από εκεί θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα μέσω της διαδρομής: Πολίτες - Έντυπα – Διαδικασίες - Διαγωνισμών Φορέων - Ορ. Χρόνου ΣΟΧ, καθώς και στο site της Υπηρεσίας μας: http://civil.dypethessaly.gr/hospitals/default.aspx

Ο Διοικητής
της 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας
Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας
ΝΕΣΤOΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ
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ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ
ΔΥΟ ΟΔΗΓΟΙ ΜΕ ΓΚΑΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑ, ΚΑΡΤΑ
ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΥ ΓΙΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΘΗΒΑ-ΑΘΗΝΑ.
ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:2262025877.
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΕΣ ΩΡΕΣ. "
0607
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιέρα επιπλομένη 25τ.μ. στην
Αρκίτσα “Κέδρος”
301016
Τηλ. 6970470325
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ισόγειος επαγγελματικός χώρος 70 τ.μ.
πλησίον ΖΑΠΠΕΙΟΥ στη Λιβαδειά.
Τηλ: 6947801471
2107
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 δυάρι διαμέρισμα επιπλωμένο 50 τμ.
3ος όροφος επί των οδών Αρκαδίου και Χαιρωνείας με
ηλεκτρικές συσκευές, αυτόνομη θέρμανση και Αιρκοντίσιον. Τηλ. 6947021973, 6957840364
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Iσόγειο Κατάστημα με πατάρι 100 τ.μ.
στην οδό Υψηλάντη 20 (κάτω από τον ΟΤΕ στη Λιβαδειά Τηλ: 6945 442090
ENOIKIAZETAI διαμέρισμα 120 τ.μ., 3 Υ/Δ, 2 λουτρά,
Τζάκι, Βοηθητικοί χώροι, γωνιακό, με ηλιακό, Αποθήκη,
Πάργκινγ στην οδό Ελ, Γονή & Αρκαδίου 9, 2ος όροφος.
Τηλ. 2261021933, 6974748918
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Κατάστημα ισόγειο 87 τ.μ. με υπόγειο
και πατάρι στη συμβολή των οδών Παπασπύρου και
Φιλολάου στην πόλη της Λιβαδειάς
Τηλ: 6949617236, 6932239114

ΠΩΛΈΙΤΑΙ

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ

Διαμέρισμα 107 τ.μ. με αυτόνομη θέρμανση, χωρίς
κοινόχρηστα, σε πολύ καλή κατάσταση, στη Λιβαδειάς.
Τηλ. 6977805340
300717

ΠΩΛΈΙΤΑΙ

Επιχείρηση ΠΡΑΚΤΌΡΕΙΌ ΌΠΑΠ στη Λιβαδειά
Τηλ. 6986010541
080917

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ - ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα 115τ.μ. σε διπλοκατοικία, 1ου ορόφου, με 2Υ/Δ, Κουζινα-τραπεζαρία, wc, σαλόνι, επιπλεμένο ή μη, στη Λιβαδειά.
Ωρες επικ. 10:00-13:00 & 18:00-20:00
τηλ. 6932226178
0305
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ή ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΟΣ σε επιχείρηση οβελιστήριο (γωνιακό) στις Πηγές της Κρύας στη Λιβαδειά
(Ελευθ. Βενιζέλου 1)
Τηλ. 2261028087 & 6977081808
120617
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 ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 126 τ.μ., κατασκευής 1991,
στον 2ο όροφο, στη Λιβαδειά. Πάρκινγκ, τέντες, ηλιακό
θερμοσίφωνα, μπόϊλερ, αυτόνομη θέρμανση, θωρακισμένη πόρτα, 2wc, 3Υ/Δ.
Τηλ. 6981538220
010817
ΠΩΛΕΙΤΑΙ Μονοκατοικία συνολικής επιφάνειας 105
τ.μ. σε οικόπεδο 190 τ.μ. στο Μάζι Αλιάρτου.
Ο πρώτος όροφος διαθέτει χωλ με κρεβατοκάμαρα και
σαλόνι. Το ισόγειο κουζίνα, μπάνιο, αποθήκη.
Τηλ. 2831032189, 6934619293
150817
ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 126 τ.μ., κατασκευής 1991, στον 2ο όροφο,
στη Λιβαδειά. Πάρκινγκ, τέντες, ηλιακό θερμοσίφωνα,
μπόϊλερ, αυτόνομη θέρμανση, θωρακισμένη πόρτα,
2wc, 3Υ/Δ.
Τηλ. 6981538220
010817

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ

Πωλητής από εταιρία διανομών
ΤΗΛ:6973694070

ΖΗΤΈΙΤΑΙ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ζητά να προσλάβει 2 ηλεκτρολόγους
πτυχιούχους AΤΕΙ 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 ,Ειδική εκπαίδευση, Σύγχρονο περιβάλλον εργασίας.
Αποστολή
βιογραφικών
στο
Εmail:
alexspyropoulos2@gmail.com Τηλ επικοινωνίας:2693023883.
« 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»

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ

ΠΑΡΑΔΙΔΈΙ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
Τηλ.6982655777

ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

ΖΗΤΑ ΓΝΩΡΙΜΙΑ

Συνταξιούχος 76 ετών ζητά γνωριμία με κυρία και ότι
ήθελε προκύψει στο μέλλον
Τηλ: 6970352241
310117

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ

Φωτοβολταϊκά πάρκα με ή χωρίς δανειακές
υποχρεώσεις για άμεση αγορά.
Εmail επικοινωνίας: lkoutsopoulos@pg-energy.gr
Λουκάς Κουτσόπουλος.
Τηλ. 6973889745
300617

ΦΥΛΑΞΗ-ΠΈΡΙΠΟΙΗΣΗ
ΗΛΙΚΙΩΜΈΝΩΝ

Κυρία 31 ετών ζητά εργασία για φύλαξη - περιποίηση ηλικιωμένων με 24ωρη απασχόληση προσφέροντας εσωτερικές και εξωτερικές οικιακές εργασίες.
Τηλ. επικοινωνίας: 6973986996

ΠΩΛΈΙΤΑΙ ΑΓΡΟΤΈΜΑΧΙΟ

Εννέα (9) στρεμμάτων, ποτιστικό στην περιοχή «Χερώματα» στο Αρμα Θηβών, με πρόσοψη στο δρόμο Αρματος - Ασωπίας.
Τιμή προσιτή.
Τηλ: 6932522420, 2105712825
100317
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ΌΑΕΔ
Νέο πρόγραμμα

Από σήμερα
οι αιτήσεις
για την
πρόσληψη
15.000
ανέργων
Ξεκινά σήμερα και ώρα 12η μεσημβρινή, όπως είχε
προαναγγείλει η aftodioikisi.gr, η υποβολή αιτήσεων για τη συμμετοχή εργοδοτών στο νέο πρόγραμμα του ΌΑΕΔ «Πρόγραμμα επιχορήγησης
επιχειρήσεων για την απασχόληση 15.000 ανέργων
ηλικίας 30-49 ετών».

του προσωπικού της. Επίσης, μετά τη λήξη της επιχορήγησης οι επιχειρήσεις οι οποίες θα προσλάβουν μη μακροχρόνια ανέργους, δεσμεύονται να
διατηρήσουν το προσωπικό (προϋπάρχον και επιχορηγούμενο) για τρεις ακόμα μήνες (χωρίς επιχορήγηση). Όι επιχειρήσεις που θα απασχολήσουν
μακροχρόνια ανέργους και εγγεγραμμένους ανέργους δικαιούχους του ΚΕΑ δεν δεσμεύονται από τη
συγκεκριμένη διάταξη.
Η επιχορήγηση για κάθε ημέρα πλήρους απασχόλησης ανέρχεται:
1. στο ποσό των 15 ευρώ για την πρόσληψη εγγεγραμμένων ανέργων που διαθέτουν κάρτα ανεργίας σε ισχύ για χρονικό διάστημα τουλάχιστον
τριών μηνών πριν από την υπόδειξή τους από τα
αρμόδια ΚΠΑ2, και όχι πέραν των 25 ημερών το
μήνα
2. στο ποσό των 18 ευρώ για την πρόσληψη μακροχρόνια ανέργων που διαθέτουν κάρτα ανεργίας σε
ισχύ για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δώδεκα
μηνών πριν από την υπόδειξή τους από τα αρμόδια
ΚΠΑ2, και όχι πέραν των 25 ημερών το μήνα

σελίδα του Όργανισμού (www.oaed.gr).
Απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης είναι η ενδιαφερόμενη επιχείρηση να είναι Πιστοποιημένος χρήστης στις
Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες του ΌΑΕΔ (εφόσον έχει
παραλάβει κλειδάριθμο από το ΚΠΑ2 της περιοχής
της) και διαθέτει κωδικούς πρόσβασης (Όνομασία
Χρήστη και Συνθηματικό). Η επιχείρηση που ενδιαφέρεται να απασχολήσει επιδοτούμενο προσωπικό
σε υποκατάστημά της, θα υποβάλει την ηλεκτρονική αίτηση-υπαγωγής στο ΚΠΑ αρμοδιότητας του
υποκαταστήματος.
Υπενθυμίζουμε ότι πέραν της πάγιας διαδικασίας
υπόδειξης υποψηφίων μέσω των εργασιακών συμβούλων του ΌΑΕΔ, ο Όργανισμός δίνει την δυνατότητα στους εργοδότες – επιχειρήσεις να αναζητούν
οι ίδιοι τους υποψηφίους για πρόσληψη ανέργους
απευθείας μέσα από τις ηλεκτρονικές του υπηρεσίες, που δίνουν πρόσβαση στα στοιχεία βιογραφικού σημειώματος των εγγεγραμμένων στα μητρώα
του ανέργων, µε βάση την ειδικότητά τους, την περιοχή στην οποία διαμένουν, αλλά και σε πληροφορίες για την εργασιακή εμπειρία, το επίπεδο

Από τις 15.000 θέσεις, οι 5.000 αφορούν αποκλειστικά σε εγγεγραμμένους ανέργους δικαιούχους
Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ).
Το πρόγραμμα, σύμφωνα με την ανακοίνωση του
ΌΑΕΔ, απευθύνεται σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Όικονομίας
(Κ.ΑΛ.Ό) και γενικά σε εργοδότες του ιδιωτικού
τομέα που ασκούν τακτική οικονομική δραστηριότητα σε όλη τη χώρα.
Ωφελούμενοι του Προγράμματος είναι:
• Ανεργοι εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων του
ΌΑΕΔ για χρονικό διάστημα τουλάχιστον τριών (3)
μηνών πριν από την υπόδειξή τους από τα αρμόδια
ΚΠΑ2
• Μακροχρόνια άνεργοι, ήτοι εγγεγραμμένοι στο
μητρώο ανέργων του ΌΑΕΔ για χρονικό διάστημα
τουλάχιστον δώδεκα μηνών μέχρι την υπόδειξή
τους από τα αρμόδια ΚΠΑ2
• Εγγεγραμμένοι άνεργοι δικαιούχοι του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ), κατά την υπόδειξή τους από τα αρμόδια ΚΠΑ2, για τους οποίους
δεν απαιτείται χρονικό διάστημα εγγεγραμμένης
ανεργίας
• Ανεργοι ηλικίας 30 έως 49 ετών εγγεγραμμένοι
στο μητρώο ανέργων του ΌΑΕΔ για χρονικό διάστημα τουλάχιστον μιας ημέρας πριν από την υπόδειξή τους από τα αρμόδια ΚΠΑ2, ωφελούμενοι
του Προγράμματος «Κατάρτιση και Πιστοποίηση
Ανέργων 29-64 ετών σε κλάδους αιχμής» (Πρόσκληση 2 /2016) της Γενικής Γραμματείας Διαχείρισης Κοινοτικών και Αλλων Πόρων της Επιτελικής
Δομής ΕΣΠΑ ΑΠΚΌ (Αριθμ. Πρωτ.
6.14727/5.12558/29.11.2016), που έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τόσο τη θεωρητική κατάρτιση όσο
και την πρακτική άσκηση.
Η συνολική διάρκεια της επιχορήγησης του προγράμματος ορίζεται σε 12 μήνες.
Απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη μιας επιχείρησης στο πρόγραμμα είναι να μην έχει προβεί,
κατά τη διάρκεια του τριμήνου πριν από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υπαγωγής, σε μείωση

3. στο ποσό των 22 ευρώ για την πρόσληψη εγγεγραμμένων ανέργων δικαιούχων του Κοινωνικού
Εισοδήματος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ), χωρίς τα κατώτατα χρονικά όρια ανεργίας των δύο προηγούμενων περιπτώσεων (1,2) και όχι πέραν των 25
ημερών το μήνα
4. στο ποσό των 15 ευρώ για την πρόσληψη εγγεγραμμένων ανέργων, ηλικίας 30 έως 49 ετών, ωφελούμενων του Προγράμματος «Κατάρτιση και
Πιστοποίηση Ανέργων 29-64 ετών σε κλάδους αιχμής» (Πρόσκληση 2 /2016) της Γενικής Γραμματείας Διαχείρισης Κοινοτικών και Αλλων Πόρων της
Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ ΑΠΚΌ (Αριθμ. Πρωτ.
6.14727/5.12558/29.11.2016), που έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τόσο τη θεωρητική κατάρτιση όσο
και την πρακτική άσκηση και όχι πέραν των 25 ημερών το μήνα.
Όι επιχειρήσεις που διαθέτουν κωδικούς πρόσβασης στο πληροφοριακό σύστημα του ΌΑΕΔ και επιθυμούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα, εφόσον
υπάρχουν κενές θέσεις, υποβάλλουν ηλεκτρονικά
αίτηση υπαγωγής – εντολή κενής θέσης – υπεύθυνη δήλωση, η οποία είναι αναρτημένη στην ιστο-

εκπαίδευσης και τις δεξιότητες του ανέργου.
Όλοι οι ενδιαφερόμενοι άνεργοι θα πρέπει να
έχουν συμπληρώσει το τυποποιημένο έντυπο εξατομικευμένης προσέγγισης του ΌΑΕ∆, να διαθέτουν συμπληρωμένο Ατομικό Σχέδιο Δράσης, να
είναι Ελληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους
µέλους της ΕΕ ή ομογενείς που έχουν δικαίωμα
διαμονής και απασχόλησης στη χώρα µας ή πολίτες
τρίτων χωρών που έχουν άδεια διαμονής για εξαρτημένη εργασία τουλάχιστον για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί το πρόγραμμα. Καλούνται να
συμπληρώσουν ή να επικαιροποιήσουν το Βιογραφικό τους Σημείωμα, είτε ως πιστοποιημένοι χρήστες µε τη χρήση κλειδαρίθμου µέσω των
Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών, είτε µε τη συνεργασία
Εργασιακού Συμβούλου στα ΚΠΑ2 ΌΑΕ∆.
Η δαπάνη για την εφαρμογή του προγράμματος θα
καλυφθεί από τον προϋπολογισμό του ΌΑΕΔ.
Όι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής στο ανωτέρω πρόγραμμα περιγράφονται αναλυτικότερα
στη σχετική Δημόσια Πρόσκληση που είναι αναρτημένη στο διαδικτυακό τόπο του ΌΑΕΔ
(www.oaed.gr).

16

Τρίτη 21 Νοεμβρίου 2017

Οδηγίες
για την
«Black Friday»
Ανακοίνωση του Εμπορικού Συλλόγου Λιβαδειάς για την
«Black Friday», συμμετέχει και εφιστά την προσοχή των
εμπόρων:
Όπως γνωρίζετε, πέρυσι δοκιμάστηκε για πρώτη φορά η
–προερχόμενη από το εξωτερικό- καταναλωτική προωθητική ενέργεια, η επονομαζόμενη ως «Black Friday».
Σύμφωνα με αυτήν, την τελευταία Παρασκευή του Νοεμβρίου, που παραδοσιακά σηματοδοτεί την έναρξη της
εορταστικής περιόδου των Χριστουγέννων στις ΗΠΑ,
πραγματοποιούνται εκτεταμένες προσφορές προϊόντων,
με ξεκίνημα για την χώρα μας τον περασμένο Νοέμβριο
κυρίως σε κλάδους όπως τα ηλεκτρικά είδη και τα προϊόντα τεχνολογίας. Είναι αλήθεια ότι η Black Friday, η
οποία για φέτος θα πραγματοποιηθεί στις 24 Νοεμβρίου, ξεκίνησε μεν από τις Ηνωμένες Πολιτείες αλλά
κατά τα τελευταία χρόνια έχει καθιερωθεί διεθνώς ως
παγκόσμια εμπορική «γιορτή». Σύμφωνα δε με την ειδική έρευνα του ΙΝΕΜΥ, η περυσινή δοκιμαστική εφαρμογή της αποδείχθηκε επιτυχημένη, καθώς συνέβαλε
στην αύξηση του τζίρου των συμμετεχουσών επιχειρήσεων και στην τόνωση της αγοράς, παρά την εγγύτητα
που η συγκεκριμένη ημέρα έχει με τις ενδιάμεσες εκπτώσεις του Νοεμβρίου.
Δεδομένου ότι αυτή η προωθητική ενέργεια πραγματοποιήθηκε πέρυσι κατά κύριο λόγο από πολυεθνικές επιχειρήσεις, θεωρούμε ότι δεν πρέπει να αφήσουμε αυτό
το πεδίο ελεύθερο μόνο για τους μεγάλους αλλά να το
επιφυλάξουμε μόνοι μας και για τους μικρούς και μεσαίους επιχειρηματίες.
Για όσους από εσάς τελικώς συμμετάσχουν στην προωθητική ενέργεια, χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή, καθώς
εφαρμόζονται οι όροι και κανόνες της Υπουργικής Απόφασης 56885/19-11-2014 για τις προσφορές και προωθητικές ενέργειες. Συγκεκριμένα, θα πρέπει να
αναγράφονται ευκρινώς η παλαιά και η νέα μειωμένη
τιμή των προϊόντων και προαιρετικά το ποσοστό της μείωσης σε εμφανή σημεία του καταστήματος και οπωσδήποτε στα σημεία που πωλούνται τα προϊόντα.
Σε κάθε περίπτωση δεν επιτρέπεται η προσφορά ειδών
των οποίων η ποσότητα υπερβαίνει το πενήντα (50%)
του συνόλου των κωδικών που διαθέτει το κατάστημα
και αυτό ισχύει και για την Black Friday.
Η τήρηση των προϋποθέσεων αυτών είναι αυτονόητη,
γιατί οι κυρώσεις είναι αυστηρές και δεν επιτρέπεται να
επιβάλλονται πρόστιμα λόγω λάθους και μάλιστα σε
αυτήν την δύσκολη εποχή.
Συγκεκριμένα, για τους παραβάτες προβλέπεται πρόστιμο ποσού ίσου με το 0,5% του ετήσιου κύκλου εργασιών και πάντως όχι κατώτερο των 5.000 €. Εάν οι
προσφορές είναι ανακριβείς ή παραπλανητικές ως προς
το ποσοστό τους, ως προς την ακρίβεια των αναγραφόμενων τιμών ή ως προς την ποσότητα των προσφερόμενων προϊόντων ή όταν ενέχουν οποιασδήποτε μορφής
απόκρυψη ή παραπλάνηση, επιβάλλεται πρόστιμο
ποσού ίσο με το 1% του ετήσιου κύκλου εργασιών και
πάντως όχι κατώτερο από 10.000 €, ανάλογα με τη βαρύτητα και τη συχνότητα της παράβασης. Ταυτόχρονα με
τα παραπάνω μπορεί να επιβάλλεται και αυτοτελές πρόστιμο 1.000 έως 3.000 € για κάθε μία από τις παραβάσεις που περιλαμβάνονται στο άρθρο 78 των κανόνων
ΔΙΕΠΠΥ.

H Φώφη Γεννηματά
είναι η νικήτρια
των εκλογών
για την ηγεσία
του νέου φορέα
της
Κεντροαριστεράς
Η ανακοίνωση του επικεφαλής της ΑΕΔΔ Στερεάς Ελλάδας, Δημήτρη Κατσούλη, για τις
εκλογές στην κεντροαριστερά:
Με την αποψινή εκλογή της Φώφης Γεννηματά ως Επικεφαλής του Νέου Πολιτικού
Φορέα της Προοδευτικής Παράταξης ολοκληρώθηκε η πρώτη πράξη για την συγκρότηση της. Επί περισσότερο από 80 ημέρες
μετείχαμε σε ένα πρωτόγνωρο, ρηξικέλευθο
και συνάμα συναρπαστικό εγχείρημα πολιτικής συμμετοχής.
Στην Στερεά Ελλάδα στις 12 Νοέμβρη 8.569
προοδευτικοί πολίτες έδωσαν το παρόν και
έγιναν πρωταγωνιστές και συνιδρυτές της παράταξης. Σήμερα, στις 19 Νοέμβρη 2017,
6.824 προοδευτικοί πολίτες ξαναέδωσαν το
παρόν ανεβάζοντας το ποσοστό συμμετοχής
στο 79, 63%, δηλαδή πάνω από το εθνικό ποσοστό συμμετοχής γεγονός που διατυπώνει
το δυναμικό παρόν της Στερεάς Ελλάδας στην
αναγέννηση της προοδευτικής παράταξης.
Αξίζει μάλιστα να σημειωθεί ότι τα υψηλότερα ποσοστά συμμετοχής καταγράφονται
στους πιο απομακρυσμένους και λιγότερο
προσβάσιμους νομούς, στην Φωκίδα με ποσοστό 87,70% και στην Ευρυτανία με ποσοστό 83,95%. Στην Εύβοια το ποσοστό ανήλθε
στο 78,89%, στην Βοιωτία 78,59% και στην
Φθιώτιδα 78,03%.
Τα τελικά αποτελέσματα στην Περιφέρεια
Στερεάς Ελλάδας είναι :
Φώφη Γεννηματά 4.328 ψήφοι ποσοστό
64,17%
Νίκος Ανδρουλάκης 2.414, ποσοστό 35,83%
Ως εκπρόσωπος της διοργανώτριας Ανεξάρτητης Επιτροπής Διαδικασιών και Δεοντολογίας,
της υπό τον Όμότιμο Καθηγητή κ. Νίκο Αλιβιζάτο Επιτροπής, στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας θέλω να ευχαριστήσω θερμά τους
Υπευθύνους των Νομών, τον Γιώργο Μουλκιώτη, τον Απόστολο Καραχάλιο, τον Θωμά
Στάϊκο, τον Βασίλη Καραμπά, τον Γιώργο
Μπαντούνα, τον Κωστα Γκιζίμη, την Βάσω
Νταντάκου, αλλά και τον Φώτη Παπαευσταθίου, και τον Χρήστο Τσαμαντάνη για την συνεργασία και την αποτελεσματική δουλειά
τους που έφερε αυτό το περίφημο οργανωτικό αποτέλεσμα. Θέλω και εκ μέρους τους να
ευχαριστήσω τα μέλη των Νομαρχιακών Επιτροπών Εμπιστοσύνης, τους εκπροσώπους
των Υποψηφίων, τους
Υπευθύνους των Εκλογικών Κέντρων και τους
Εθελοντές και χειριστές που στελέχωσαν τις
Εφορευτικές Επιτροπές. Περίπου 300 άνθρω-

ποι αφιέρωσαν τον χρόνο και την ενεργητικότητα τους για να οργανώσουμε τις εκλογές
στην Στερεά Ελλάδα. Τα καταφέρανε περίφημα.
Τέλος ευχαριστώ θερμά τους εκπροσώπους
των περιφερειακών Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης για την κάλυψη των διαδικασιών και
την προβολή του εγχειρήματος καθώς και τις
Δημοτικές και όχι μόνο Αρχές που μας φιλοξένησαν στους χώρους τους.
Ζήσαμε μία συναρπαστική πολιτική εμπειρία.
Με την ίδια αφοσίωση καλούμαστε πλέον ως
ενεργοί προοδευτικοί πολίτες να είμαστε παρόντες, συμμέτοχοι και πρωταγωνιστές στην
αναγέννηση της προοδευτικής παράταξης.
Στις μέρες που θα έρθουν απαίτηση και
προσδοκία είναι η διοργάνωση ενός ουσιαστικού, ανοικτού και δυναμικού πολιτικού
διαλόγου για τα μεγάλα διακυβεύματα της
παράταξης. Ό δρόμος είναι μπροστά μας και
πρέπει να τον χαράξουμε.

Τα αποτελέσματα των εκλογών της
κεντροαριστεράς στη Βοιωτία-το
70% άγγιξε η Γεννηματά

Φώφη Γεννηματά ψήφισε η Βοιωτία και στο
β΄ γύρο των εκλογών για την ανάδειξη του
αρχηγού στο νέο φορέα της κεντροαριστεράς.
Στις κάλπες προσήλθαν 1432 άτομα και έλαβαν η Φώφη Γεννηματά 981 ψήφους
(69,13%) και ο Νίκος Ανδρουλάκης 338 ψήφους (30,87%).
Συγκεκριμένα οι ψήφοι των δύο υποψηφίων
στα εκλογικά τμήματα:
Λιβαδειά
Γεννηματά 201
Ανδρουλάκης 121
Θήβα
Γεννήματα 182
Ανδρουλάκης 108
Ορχομενός
Γεννηματά 98
Ανδρουλάκης 43
Δίστομο
Γεννηματά 143
Ανδρουλάκης 36
Αλίαρτος
Γεννηματά 121
Ανδρουλάκης 41
Σχηματάρι
Γεννηματά 11
Ανδρουλάκης 64
Δομβραίνα
Γεννηματά 56
Ανδρουλάκης 19
Πύλη
Γεννηματά 31
Ανδρουλάκης 3
Αγιος Γεώργιος
Γεννηματά 38
Ανδρουλάκης 3

