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Ο Δήμος Θηβαίων συμμετέχει στην

Δεν θα γίνουν
μαθήματα
στις
2 Οκτωβρίου
στα σχολεία

Αλλαγές στο
διευρυμένο ωράριο
σε αρχαιολογικούς
χώρους και μουσεία

Προσλήψεις
5 ατόμων
στο
Δημοτικό
Ωδείο
Λεβαδέων

ΠΕΔ
την Πέμπτη
στη
Λαμία

Διοργάνωση 1ης Διεθνούς
Επιστημονικής Συνάντησης

«Βιώσιμη Αξιοποίηση
του Ιαματικού Πλούτου»

Έναρξη μαθημάτων φωτογραφίας
νέας περιόδου 2017-2018

Όλα όσα πρέπει να γνωρίζεται για
τους ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς
-Τι ισχύει για πρώτη κατοικία
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Προσλήψεις
5 ατόμων
στο Δημοτικό Ωδείο
Λεβαδέων

Η δήμαρχος Λεβαδέων ανακοινώνει την πρόσληψη 5 ατόμων στο Δημοτικό Ωδείο με σύμβαση
ΙΔΟΧ για κάλυψη αναγκών.

Αλλαγές στο
διευρυμένο ωράριο
σε αρχαιολογικούς
χώρους και μουσεία

«Τροποποιείται για λόγους ασφαλείας το ισχύον
διευρυμένο ωράριο στους αρχαιολογικούς χώρους
και τα μουσεία, ώστε να μην υπερβαίνει τον χρόνο
δύσης του ηλίου» ενημερώνει, με ανακοίνωσή του,
το υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού.

«Στο πλαίσιο αυτό, στο σύνολο των οργανωμένων
αρχαιολογικών χώρων που λειτουργούν με διευρυμένο ωράριο, καθώς και στα μουσεία που περιλαμβάνονται σε αυτούς, το ωράριο λειτουργίας
διαμορφώνεται για τον μήνα Σεπτέμβριο 8:0019:00 και για τον μήνα Οκτώβριο 8:00-18:00»
προστίθεται στην ανακοίνωση.

ΠΕΔ την Πέμπτη
στη Λαμία

Την ερχόμενη Πέμπτη συνεδριάζει το ΔΣ της ΠΕΔ
Στερεάς.
Μοναδικό θέμα στην ημερήσια διάταξη τα έργα της
αγροτικής οδοποιίας.
Δείτε τη σσχετική πρόσκληση:
Καλείστε στη 12η / 2017 Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Π.Ε.Δ. Στερεάς Ελλάδας, η
οποία θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 21 Σεπτεμβρίου 2017 και ώρα 10:30 π.μ. στα γραφεία
της, Λεωνίδου 6 & Πατρόκλου στη Λαμία, με τη
συμμετοχή του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας,
κ. Μπακογιάννη και με:
ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1. Συζήτηση για χρηματοδότηση έργων αγροτικής
οδοποιίας από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.

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

Ο Δήμος Θηβαίων συμμετέχει στην

“Ευρωπαϊκή Εβδομάδα
Κινητικότητας –
EUROPEANMOBILITYWEEK 2017”

Η «Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας»
από το 2002 έχει καθιερωθεί ως ο σημαντικότερος θεσμός σε
Ευρωπαϊκό επίπεδο για
την προαγωγή βιώσιμων
προτύπων κινητικότητας και κατ’ επέκταση
για τη διαμόρφωση και
ανάπτυξη περιβαλλοντικού ήθους. Σκοπός των
δράσεων που υλοποιούνται, έως 22 Σεπτεμβρίου, είναι η
ενθάρρυνση των ευρωπαϊκών τοπικών αρχών
στην εισαγωγή και προώθηση βιώσιμων τρόπων μεταφοράς και η
ευαισθητοποίηση των
πολιτών στη χρήση
εναλλακτικών τρόπων
μετακίνησής στην πόλη
τους. Κορύφωση των
εκδηλώσεων αποτελεί η
«Ημέρα Χωρίς Αυτοκίνητο», κατά τη διάρκεια
της οποίας καθορίζονται ειδικές αστικές
ζώνες όπου επιτρέπεται
η κυκλοφορία μόνο για
τους πεζούς, τους ποδηλάτες και τις δημόσιες
συγκοινωνίες.
Κάθε χρόνο, η
«Ευρωπαϊκή Εβδομάδα
Κινητικότητας» εστιάζει
σε διαφορετικά θέματα
που συνδέονται με τη
βιώσιμη αστική κινητικότητα. Για το 2017,
έχει επιλεγεί το θέμα :
“Καθαρή, συνεργατική
και έξυπνη κινητικότητα”, προωθώντας τις
λύσεις συνεργατικής κινητικότητας επισημαίνοντας τα
πλεονεκτήματα των καθαρότερων τρόπων μεταφοράς.
Ο Δήμος Θηβαίων συμμετείχε για
πρώτη φορά στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας το 2012, και
φέτος για το 2017 έχει
σχεδιάσει να πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 20
Σεπτεμβρίου 2017, ώρα
17.00 πεζοπορία και ποδηλατικός γύρος, απόστασης διαδρομής 1,5

χλμ, σε συνεργασία με
τον Δημοτικό Οργανισμό Θήβας (ΔΟΘ), με
τον ΧιονοδρομικόΟρειβατικό- Ποδηλατικό
Σύλλογο Θήβας (ΣΧΟΠ),
τον Σύλλογο Δρομέων
Υγείας και Μαραθωνοδρόμων Θήβας (ΣΔΥΜ),
τον Φίλαθλο Επιμορφωτικό Σύλλογο Θήβας
(ΦΕΟΘ) και την Ομάδα
Διαχείρισης Κρίσεων
(ΟΔΙΚ) και καλεί όλους
τους δημότες του να
συμμετάσχουν.

Αναλυτική περιγραφή
διαδρομής:

ΑΦΕΤΗΡΙΑ: Άγαλμα
Επαμεινώνδα
Διαδρομή: οδός Πινδάρου, Αρχαιολογικό Μουσείο Θήβας, οδός Λ.
Μπέλλου, οδός Επαμεινώνδα
ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ: Άγαλμα
Επαμεινώνδα

Κυκλοφοριακές
Ρυθμίσεις
στο κέντρο
της Θήβας
στο πλαίσιο
των δράσεων
για την
Ευρωπαϊκή
Εβδομάδα
Κινητικότητας

Στο πλαίσιο πραγματοποίησης των δράσεων
του Δήμου Θηβαίων για
την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας θα
ισχύσουν σήμερα και
από ώρες 17:00 έως
20:00 στο κέντρο της
Θήβας, οι ακόλουθες
κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, προκειμένου να
εξασφαλισθεί η ομαλή
διεξαγωγή της πεζοπορίας και ποδηλατοδρομίας καθώς και η
ασφάλεια των συμμετεχόντων:

Α) Απαγόρευση εισόδου σε όλα τα οχήματα
:
1. Στην διασταύρωση
των οδών Τσεβά & Πελοπίδου επί της Τσεβά
(άνοδος)
2. Στην διασταύρωση
των οδών Οιδίποδος &
Πελοπίδου επί της Οιδίποδος
3. Στην διασταύρωση
των οδών Δράκου & Πελοπίδου επί της Δράκου
4. Στην διασταύρωση
των οδών Δίρκης & Κάδμου επί της Δίρκης

Β) Υποχρεωτική κατεύθυνση πορείας προς τα
αριστερά
1. Στην διασταύρωση
των οδών Επαμεινώνδα
& Σπηλιώτη επί της Σπηλιώτη με σκοπό την υποχρεωτική πορεία των
διερχόμενων οχημάτων
αριστερά προς την οδό
Σπηλιώτη
2. Στην διασταύρωση
των οδών Λαϊου, Θρεψιάδου & Αμφίου , Χρυσοστόμου Σμύρνης με
σκοπό την υποχρεωτική
πορεία των διερχόμενων οχημάτων αριστερά
προς την οδό Αμφίου ή
προς την οδό Χρυσοστόμου Σμύρνης

Γ) Υποχρεωτική κατεύθυνση πορείας προς τα
δεξιά
Στην διασταύρωση των
οδών Επαμεινώνδα, Πινδάρου & Ετεοκλέους με
σκοπό την υποχρεωτική
πορεία των διερχόμενων οχημάτων δεξιά
προς την οδό Ετεοκλέους

Δ) Οι οδοί Αντιγόνης &
Βουρδουμπά θα διατηρήσουν την πορεία
τους.

Οι προτεινόμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις
θα πραγματοποιηθούν
με επί τόπου σήμανση
που θα υλοποιηθεί με
ευθύνη και δαπάνη των
δήμου.
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Εκτροχιάστηκαν βαγόνια
εμπορικής αμαξοιστοιχίας

Εκτροχιάστηκαν τα δύο τελευταία βαγόνια, εμπορικής αμαξοστοιχίας που
εκτελούσε το δρομολόγιο Θεσσαλονίκη – Αθήνα, στην περιοχή μεταξύ Λιανοκλαδίου και Τιθορέας.
Το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας σε δύσβατο ορεινό
σημείο, χωρίς να αναφερθεί τραυματισμός.
Η κυκλοφορία των συρμών διακόπηκε μέχρι να απελευθερωθούν οι γραμμές, με αποτέλεσμα την ταλαιπωρία -για πολλοστή φορά- του επιβατικού κοινού που συνέχιζε το ταξίδι του λεωφορεία μέχρι το Λιανοκλάδι.
Με ανακοίνωση της η ΤΡΑΙΝΟΣΕ θα ενημερώσει για την πορεία των εργασιών αποκατάστασης των προβλημάτων που έχουν δημιουργηθεί στη σιδηροδρομική γραμμή.

Ανατροπή νταλίκας
στη Δαύλεια

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στην αερογέφυρα της Δαύλειας. Νταλίκα που
μετέφερε καλαμπόκι έχασε τον τροχό της, με αποτέλεσμα να πάρει κλίση
στο οδόστρωμα χωρίς ευτυχώς να υπάρξουν άλλα προβλήματα. Η νταλίκα
ανήκει -σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες- σε λιβαδείτικη εταιρεία μεταφορών.

ΛΑΪΚΗ ΣΥΝΑΥΛΙΑ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Ο Δημοτικός οργανισμός Άθλησης Πολιτισμού & Περιβάλλοντος του Δήμου
Χαλκιδέων, ανταποκρινόμενος άμεσα στο αίτημα του Συλλόγου ΠΙΣΤΗ,
στους σκοπούς και το έργο του, αποδέχτηκε άμεσα την πρόταση συνεργασίας, για τη πραγματοποίηση εκδήλωσης, με σκοπό την ενημέρωση, καθώς
και τη στήριξη των παιδιών, που πάσχουν από καρκίνο και νοσηλεύονται στις
Αιματολογικές-Ογκολογικές κλινικές και τη Μονάδα Μεταμόσχευσης Μυελού των Οστών του Νοσοκομείου Παίδων «H Αγία Σοφία», καθώς και τους
γονείς που θέλησαν να ενώσουν τις δυνάμεις τους και να αντιμετωπίσουν
από κοινού τα καθημερινά τους προβλήματα.
‘Έτσι λοιπόν, είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσουμε, ότι ο
Σύλλογος «ΠΙΣΤΗ», με την αμέριστη συμπαράσταση του Οργανισμού Πολιτισμού του Δήμου Χαλκιδέων, της Δ/νσης Α/θμιας Εκπ/σης και του Συλ. Γονέων & Κηδεμόνων του 13ου Δημ. Σχολείου Χαλκίδας, συνδιοργανώνουν
«ΛΑΪΚΗ ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ», με τα Μουσικά Σύνολα του ΔΟΑΠΠΕΧ
(Δ/νση Ορχήστρας Π. Πρόκος) και τη συμμετοχή του Πολιτιστικού Συλλόγου
«Κ. ΚΑΝΑΡΗΣ», που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 23 Σεπτεμβρίου 2017
και ώρα 19:00, στον προαύλιο χώρο εκδηλώσεων του 13ου Δημοτικού Σχολείου Χαλκίδας.

Συνεδριάζει
το ΔΣ του
Δήμου Λεβαδέων

Συνεδριάζει σήμερα στις
6.30 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λεβαδέων, στην αίθουσα
συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων
στο Παλαιό Δημαρχείο – Πλ.
Εθνικής Αντίστασης,

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι :

1. Αναμόρφωση προϋπολογισμού (379/2017
2. Διαπίστωση αδυναμίας
με ίδια μέσα του Δήμου της
εκτέλεσης των υπηρεσιών
καθαριότητας των αθλητικών και κτιριακών εγκαταστάσεων του Δήμου και
έγκριση ανάθεσης αυτών .
3. Kατάρτιση Τεχνικού
Προγράμματος του Δήμου
έτους 2017 (7/2017 Απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής)
4. Τροποποίηση της αρ.
497/2016 κανονιστικής απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί καθορισμού
δημοτικών κοινοχρήστων
χώρων προς παραχώρηση
χρήσης έτους 2017.
5. Ανατροπή Αποφάσεων
Ανάληψης Υποχρέωσης.
6. Έγκριση Πρωτοκόλλου
Οριστικής Παραλαβής Υπηρεσίας για την εργασία τοποθέτησης “ΣΥΣΤΗΜΑ
ΑΝΤΙΕΜΠΛΟΚΗΣ ΑΒS ΣΤΑ
ΟΧΗΜΑΤΑ” (ανάδοχος
ΑΦΟΙ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Ο.Ε)
7. Έγκριση Πρωτοκόλλου
Οριστικής Παραλαβής της
Παροχής Υπηρεσίας με
τίτλο: “ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ”
8. Έγκριση Πρωτοκόλλου
Οριστικής Παραλαβής της
Παροχής Υπηρεσίας με
τίτλο: “ΑΝΥΨΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΡΟΔΑΣ
ΝΕΡΟΜΥΛΟΥ”
9. Έγκριση Πρωτοκόλλου
Οριστικής Παραλαβής της
Παροχής Υπηρεσίας με
τίτλο: “ΠΑΡΟΧΗ ΚΩΔΙΚΩΝ
ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣ
ΝΕΤ”
10. Έγκριση Πρωτοκόλλου
Οριστικής Παραλαβής Παροχής Υπηρεσίας για την
“ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΑΝΤΙΠΤΕΡΙΣΗΣ
HELLAS OPEN INTERNATIONAL 2017”
11. Έγκριση Δ΄ Πρωτοκόλλου Παραλαβής της Παροχής Υπηρεσίας με τίτλο :
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ
ΑΡΔΕΥΣΗΣ»

12. Έγκριση Ε΄ Πρωτοκόλλου Παραλαβής της Παροχής Υπηρεσίας με τίτλο :
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ
ΑΡΔΕΥΣΗΣ»
13. Έγκριση Α΄ Πρωτοκόλλου Παραλαβής της Παροχής Υπηρεσίας με τίτλο :
“ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ-ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ”
14. Εγκριση γενομένων δαπανών που αφορούν τις δαπάνες της εκδήλωσης με
τίτλο : “ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ
ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ
ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΑΝΤΙΠΤΕΡΙΣΗΣ HELLAS OPEN INTERNATIONAL 2017”
15. Έγκριση για τη συμμετοχή του Δήμου Λεβαδέων
στην Εκθεση “Nostos”
Greek Alternative Tourism
Expo 2017 στη Ναύπακτο
(13-16/10/2017 .
16. Εγκριση δαπάνης και
διάθεση πίστωσης ποσού
2.200€ “Nostos” Greek Alternative Tourism Expo
2017
17. Έγκριση Επέκτασης Δικτύου Δημοτικού Φωτισμού
στη θέση “ΚΟΛΟΜΑΤΑΣ”
στη Λιβαδειά.
18. Κατηγοριοποίηση αθλητικών εγκαταστάσεων
19. Υποβολή αίτησης φακέλου στα πλαίσια της με
αριθμ.πρωτ.3558/16-82017 πρόσκλησης για την
υποβολή προτάσεων στο
πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της πράξης
με τίτλο : “ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΚΙΠΕϊΚΑ
-ΠΑΛΛΑΙΚΑ”
20. Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών
και Τακτοποιητικού του
έργου : “Κατασκευή τοίχου
αντιστήριξης στην Τ.Κ Κορώνειας”.
21. Έγκριση Απόφασης
υλοποίησης με ίδια μέσα
του Υποέργου (1) «Δομή
Παροχής Βασικών Αγαθών:
Κοινωνικό Παντοπωλείο
Δήμου Λεβαδέων» της Πράξης «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό
Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρμακείο» με κωδικό ΟΠΣ (MIS)
5002200.
22. Απαλλαγή χρέωσης
τροφείων του παιδιού Δ.Π
.από τον Παιδικό Σταθμό
Κορώνειας. Δήμου Λεβαδέων.
23. Ορισμός δημοτικών
Συμβούλων ως μέλη στην
Εκτιμητική Επιτροπή του
Δήμου Λεβαδέων
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ΠΙΝΔΑΡΕΙΑ 2017

2ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ
ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΧΟΡΩΔΙΩΝ

Την Κυριακή 17 Σεπτεμβρίου 2017, ο Δημοτικός Οργανισμός Θηβών
«ΔΟΘ» σε συνεργασία
με τον Σύλλογο Ιεροψαλτών Επαρχίας
Θηβών ο Ευαγγελιστής
Λουκάς η χορωδία του
Συνδέσμου Ιεροψαλτών
πραγματοποίησε το 2ο
Φεστιβάλ Βυζαντινών
Χορωδιών.
Η από κάθε άποψη άρτια

όπου βρίσκεται και ο
πάνσεπτος τάφος του
ιδρυτού της Εκκλησίας
των Θηβών.
Προσκεκλημένοι από
τον οικείο Σύλλογο Ιεροψαλτών Επαρχίας
Θηβών οι χορωδίες του
Συλλόγου Ιεροψαλτών
νομού Ευβοίας «Ο Παπαγιώργης Ρήγας», υπό
τη διεύθυνση του μουσικολογιωτάτου κ. Γε-

χορωδία του Συλλόγου
Ιεροψαλτών Επαρχίας
Θηβών «Ο Ευαγγελιστής Λουκάς» υπό τη διεύθυνση του
Πρωτοψάλτη του Ιερού
Μητροπολιτικού Ναού
Κοιμήσεως της Θεοτόκου Θηβών κ. Αντωνίου
Τσαρουχά.
Την Καλλιτεχνική Διεύθυνση του Φεστιβάλ
είχε ο Άρχων Υμνωδός

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ &
ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΕΔΔ)
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ
ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΝΕΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ.
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ
Περιφερειακός Εκπρόσωπος
της Επιτροπής

Η Ανεξάρτητη Επιτροπή Διαδικασιών & Δεοντολογίας
(ΑΕΔΔ) για την Εκλογή Επικεφαλής Του Νέου Πολιτικού
Φορέα υπό την προεδρία του Ομότιμου Καθηγητή Συνταγματικού Δικαίου κ. Νίκου Αλιβιζάτου μου έκανε την
τιμή να με ορίσει εκπρόσωπό της στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και να μου αναθέσει την ευθύνη του συντονισμού της οργάνωσης και της διεξαγωγής της
ψηφοφορίας που θα λάβει χώρα την 5η και την 12η Νοεμβρίου 2017. Μετά τον ορισμό μου ως Περιφερειακού
Εκπροσώπου πρότεινα και η Επιτροπή όρισε τους Νομαρχιακούς Εκπροσώπους της στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας οι οποίοι είναι ανά Περιφερειακή Ενότητα:
Π.Ε. Βοιωτίας: Γιώργος Μουλκιώτης, Δικηγόρος, πρώην
Αντιπεριφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας.
Κώστας Γκιζίμης, Εκπαιδευτικός, πρώην Δήμαρχος Ορχομενού. Αναπληρωτής, Υπεύθυνος για τον Εξοπλισμό
και την υλικοτεχνική υποδομή των Εκλογικών Κέντρων

Π.Ε. Εύβοιας: Γιώργος Μπαντούνας, Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Χαλκίδας, πρώην Αντιδήμαρχος Δήμου
Χαλκιδέων και πρώην Περιφερειακός Σύμβουλος Στερεάς Ελλάδας,
Π.Ε. Ευρυτανίας: Βασίλης Καραμπάς, Οικονομολόγος,
Πρώην Αντιπεριφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας, πρώην
Δήμαρχος Καρπενησίου

οργανωμένη εκδήλωση,
πραγματοποιήθηκε στον
πανέμορφο και κατάμεστο από πλήθος κόσμου
προαύλιο χώρο του
Ιερού Προσκυνηματικού
ναού του «Ευαγγελιστού Λουκά» Θηβών,

ωργίου Γερογιάννη, το
«Εργαστήριο Ψαλτικής»
υπό τη διεύθυνση του
μουσικολογιωτάτου κ.
Αθανασίου Παϊβανά
τους οποίους ευχαριστούμε για την ευγενική τους αποδοχή και η

τΜτΧΕ κ. Γεώργιος Χατζηχρόνογλου.
Τιμώμενο πρόσωπο
ήταν ο καθηγητής Βυζαντινής Μουσικής και
Χοράρχης του «Εργαστηρίου Ψαλτικής» κ.
Αθανάσιος Παϊβανάς.

Π.Ε. Φθιώτιδας: Θωμάς Στάϊκος, Δικηγόρος, πρώην Αντιπεριφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας,
Π.Ε. Φωκίδας: Απόστολος Καραχάλιος, Δικηγόρος,
Πρώην Νομάρχης Φωκίδας.

Επίσης ορίζονται:
Π.Ε. Εύβοιας Υπεύθυνη υποστήριξης των Εφορευτικών
Επιτροπών Βάσω Νταντάκου, Δικηγόρος
Π.Ε. Φθιώτιδας Υπεύθυνος για τον Εξοπλισμό και την
υλικοτεχνική υποδομή των Εκλογικών Κέντρων Φώτης
Παπαευσταθίου, Υπάλληλος Περιφέρειας.

Ο Νομαρχιακός Εκπρόσωπος σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα και οι εκπρόσωποι των Υποψηφίων Προέδρων συγκροτούν την «Νομαρχιακή Ομάδα Εμπιστοσύνης» (ΝΟΕ)
η οποία έχει την ευθύνη για τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας, τον ορισμό των εφορευτικών επιτροπών και την
επίλυση κάθε ζητήματος σχετικού με την οργάνωση των
Εκλογικών Κέντρων.
Καλούμε τους πολίτες της Στερεάς Ελλάδας να πάρουν
την υπόθεση της προοδευτικής παράταξης στα χέρια
τους συμμετέχοντας ενεργά στις εκλογές για την ανάδειξη του Προέδρου της παράταξης στις 5 και 12 Νοεμβρίου 2017 και να γίνουν πρωταγωνιστές σε έναν νέο,
σύγχρονο, ενιαίο και πλουραλιστικό πολιτικό φορέα που
θα ενώνει και θα εμπνέει την προοδευτική Ελλάδα
Ο Εκπρόσωπος της ΑΕΔΔ
στη Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας
Δημήτρης Κατσούλης
Δικηγόρος
Τέως Δήμαρχος Αυλώνος Ευβοίας

5

Τετάρτη 20 Σεπτεμβρίου 2017

Διοργάνωση 1ης Διεθνούς Επιστημονικής Συνάντησης

«Βιώσιμη Αξιοποίηση του Ιαματικού Πλούτου»

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η 1ης Διεθνής Επιστημονική Συνάντηση με τίτλο:
«Βιώσιμη Αξιοποίηση του Ιαματικού Πλούτου» η οποία
έλαβε χώρα στις 15 Σεπτεμβρίου 2017 στο Κέντρο Ιστορικής Ενημέρωσης
Θερμοπυλών. Η συνάντηση
συνδιοργανώθηκε από το
ΔΙΑΜ και το Δήμο Λαμιέων σε
συνεργασία με την Πρεσβεία
της Τσέχικης Δημοκρατίας
στην Ελλάδα, στα πλαίσια των
Θερμοπύλειων 2017.
Η συνάντηση είχε ως βασικό
θέμα την αξιοποίηση των ιαματικών πηγών και αποτελεί
συνέχεια της προώθησης της
συνεργασίας και του επενδυτικού ενδιαφέροντος που ήδη
έχει εκφραστεί για τις πηγές
του Δικτύου. Στην έναρξη της
συνάντησης, τους παρευρισκόμενους καλωσόρισαν ο
Δήμαρχος Λαμιέων κ. Νίκος
Σταυρογιάννης και η Πρόεδρος του ΔΙΑΜ κα Ελένη Ευσταθίου-Σπανού.
Στη συνάντηση απηύθυναν
χαιρετισμό ο Πρέσβης της
Τσέχικης Δημοκρατίας στην
Ελλάδα κ. Jan Bondy, η Πρέσβης της Σλοβάκικης Δημοκρατίας στην Ελλάδα, κα Iveta
Hricova και η πρώτη γραμματέας της Πρεσβείας της Ρωσικής Ομοσπονδίας στην
Ελλάδα, κα Irina Sankova. Χαιρετισμό απηύθυναν επίσης, ο
κ. Διαμαντής Καραναστάσης,
βουλευτής Φθιώτιδας και εκπρόσωπος του ΣΥ.ΡΙΖ.Α. και ο
κ. Θεμιστοκλής Χειμάρας, Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας, Εξωστρέφειας &
Αναπτυξιακού Προγραμματισμού.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, πραγματοποιήθηκαν
ομιλίες και παρουσιάσεις από

κούς σε θέματα ιαματικών
πηγών. Ειδικότερα, έγιναν παρουσιάσεις από εκπροσώπους του Balneology Research

Vylita με τους οποίους το
ΔΙΑΜ έχει αναπτύξει στενή
συνεργασία σε θέματα μεταφοράς τεχνογνωσίας και αξιο-

Τσέχους και Σλοβάκους ειδι-

Institute, Dr Schlanger και Dr

ποίησης των ιαματικών

πηγών και από Σλοβάκους εμπειρογνώμονες, τον Dr Pavol
Siman, Αντιπρόεδρο της Σλοβάκικης Ακαδημίας Επιστημών και τον Dr Masan,
εκπρόσωπο του Institute of
Physiotherapy, Balneology and
Medical Rehabilitation. Ομιλία
πραγματοποίησε και ο ακαδημαϊκός και Πρόεδρος του Συνδέσμου Ουζμπεκο-Ελληνικής
Φιλίας, κ. Muchsin Ashurov.
Ξεχωριστή ήταν η παρουσία
του Δημάρχου της Τσέχικης
λουτρόπολης Frantiskovy
Lazne και Αντιπροέδρου του
Association of the Spa Places
of Czech Republic, κ. Jan
Kuchar, ο οποίος παρουσίασε
τις ιαματικές πηγές των Τσέχικων λουτροπόλεων και τα χαρακτηριστικά τους και
προετοίμασε το κλίμα για την
επικείμενη επίσκεψη εκπροσώπων του ΔΙΑΜ στις 4-8
Οκτωβρίου 2017 σε Τσέχικες
λουτροπόλεις με σκοπό την
συνέχιση των συζητήσεων για
την επενδυτική αξιοποίηση
των πηγών του Δικτύου από
Τσέχους επενδυτές.
Ομιλίες πραγματοποιήθηκαν
και από εκπροσώπους τοπικών φορέων, όπως του τμήματος Φυσικοθεραπείας του
ΤΕΙ Λαμίας και ειδικών επιστημόνων που παρουσίασαν
τις ευεργετικές ιδιότητες των
ιαματικών πηγών.
Το Σάββατο, 16 Σεπτεμβρίου
2017, οι ξένοι προσκεκλημένοι είχαν την ευκαιρία να
απολαύσουν την ελληνική φιλοξενία με ξενάγηση και
γεύμα στα Λιχαδονήσια, που
διοργανώθηκε προς τιμήν
τους από την Πρόεδρο του
ΔΙΑΜ και Δήμαρχο Ιστιαίας –
Αιδηψού, κα Ελένη Ευσταθίου-Σπανού.
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Tι έγραψε ο Αμερικανός πρέσβης για την Λιβαδειά,
την Δήμαρχο Γιώτα Πούλου και τους Λιβαδείτες;
Ο Αμερικανός Πρέσβης Τζέφρι
Πάιατ που επισκέφτηκε πρόσφατα
την πρωτεύουσα της Βοιωτίας τη
Λιβαδειά, σε άρθρο του στο protothema.gr επαινεί τη δημοτική
αρχή και τους πολίτες για τη στάση
τους στο προσφυγικό:
Μία από τις πιο έντονες εντυπώσεις από τον πρώτο χρόνο μου
στην Αθήνα οφείλεται στην εντυπωσιακή συμπόνια που έδειξε ο ελληνικός λαός στον χειρισμό της
πρόκλησης της ευρωπαϊκής μεταναστευτικής κρίσης.
Από αυτή την άποψη όλοι μπορούμε να πάρουμε ένα μάθημα από
τους φιλόξενους και γενναιόδωρους κατοίκους της Λιβαδειάς.
Τον Νοέμβριο του 2016 η Λιβαδειά
έγινε η πρώτη ελληνική πόλη -εκτός
της Αθήνας και της Θεσσαλονίκηςπου φιλοξένησε πιλοτικό πρόγραμμα της Υπατης Αρμοστείας
του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες με
τίτλο «Πρόγραμμα Διαμονής και
Υπηρεσιών» που έχει ήδη βοηθήσει
570 πρόσφυγες να βρουν κατοικία
και αξιοπρεπή διαβίωση σε 70 διαμερίσματα στην πόλη, ενώ περιμένουν την τελική απάντηση στην
αίτηση ασύλου και μετεγκατάστασης. Από αυτούς 211 έχουν ήδη μετεγκατασταθεί στην Ευρώπη.
Κατά την επίσκεψή μου στην πρωτεύουσα της Βοιωτίας την περασμένη εβδομάδα συναντήθηκα με
έναν από τους επωφελούμενους:

έναν Σύρο πατέρα επτά παιδιών
που ζει στη Λιβαδειά ενώ περιμένει
να επανασυνδεθεί με τη σύζυγο και
τον μεγαλύτερο γιο του στη Γερμανία. Ηταν γεμάτος ευγνωμοσύνη
για την ευγένεια της δημάρχου κυρίας Γιώτας Πούλου προς τον ίδιο
και τα παιδιά του και επαίνεσε τη
σκληρή δουλειά των εργαζομένων
στην Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου
Λεβαδέων (Κ.Ε.ΔΗ.Λ.) αναφερόμενος σ’ αυτούς ως μέλη της οικογένειάς του. Βλέποντας τη δήμαρχο
να συνομιλεί με την οικογένεια από
τη Συρία ήταν μια στιγμή ανθρώπινης ζεστασιάς που για μένα αποτύπωσε την έννοια της φιλοξενίας
καλύτερα από οποιοδήποτε λεξικό.
Εντυπωσιάστηκα από τις προσπάθειες της Κ.Ε.ΔΗ.Λ. να ενσωματώσει τους δικαιούχους του
προγράμματος στην πόλη. Μαζί με
Ελληνες μαθητές σε ολόκληρη τη
χώρα, 195 παιδιά από το πρόγραμμα αυτό ξεκίνησαν το σχολείο
στη Λιβαδειά στις 11 Σεπτεμβρίου
και, σε στενή συνεργασία με τη
ΜΚΟ Δίκτυο Συμπαράστασης για
τους Πρόσφυγες, η Λιβαδειά ευαισθητοποιεί τους πολίτες της σχετικά με τους νέους γείτονες και
δημιουργεί συνθήκες ειρηνικής συνύπαρξης μαζί τους. Μολονότι το
πρόγραμμα αυτό προσφέρει περισσότερα από 1 εκατ. ευρώ στην τοπική οικονομία, δεν άκουσα
κανέναν να το χρησιμοποιεί ως κί-

νητρο.
Αντίθετα, η δήμαρχος και οι πολίτες της Λιβαδειάς μου είπαν:
«Απλώς κάνουμε το σωστό».
Είναι πράγματι το σωστό, και σε
αυτό το πλαίσιο οι ΗΠΑ στηρίζουν
ενεργά τις προσπάθειες της Υπατης
Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους
Πρόσφυγες εδώ στην Ελλάδα και
τις γειτονικές περιοχές προκειμένου να βοηθήσει στην αντιμετώπιση
της μεγαλύτερης προσφυγικής κρίσης στη Νεότερη Ιστορία. Πέρα από
τη σημαντική συνολική βοήθεια
στην Υπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ
για τους Πρόσφυγες, οι ΗΠΑ έχουν
προσφέρει 72 εκατ. δολάρια στο
Τμήμα Διαχείρισης Κρίσεων στην
Ευρώπη που καλύπτει την Ελλάδα
και τις βαλκανικές χώρες, καθώς
και 2,8 εκατ. δολάρια στον Διεθνή
Ερυθρό Σταυρό και την Ερυθρά
Ημισέληνο προκειμένου να βοηθήσουν την Ελλάδα να ανταποκριθεί
στην προσφυγική κρίση.
Η αμερικανική πρεσβεία στην
Αθήνα έχει θέσει ως προτεραιότητα
τη στήριξη στις προσπάθειες της
Ελλάδας να αντιμετωπίσει την
προσφυγική κρίση προσφέροντας
μια σειρά χορηγιών για να ενισχύσει τη δουλειά εξαιρετικών ελληνικών ΜΚΟ, συμπεριλαμβανομένων
των «Αγκαλιά» στη Μυτιλήνη,
«Φάρος» και «Μετάδραση».
Την προηγούμενη χρονιά συνεργαστήκαμε με το Impact Hub στην
Αθήνα και τη Στέγη του Ιδρύματος
Ωνάση στη διοργάνωση του Hack
the Camp, ενός δημιουργικού μαραθωνίου που βοήθησε να βρεθούν
πρακτικές λύσεις σε προκλήσεις
που αντιμετωπίζουν οι πρόσφυγες
στην Ελλάδα. Αυτό τον καιρό συνεργαζόμαστε με τον οργανισμό
Μέλισσα – Δίκτυο για Γυναίκες
Μετανάστριες σε μια σειρά μικρού
μήκους ταινιών για τη ζωή των
προσφύγων.
Στον τομέα της κοινωνικής ενσωμάτωσης των προσφύγων, η αμερικανική πρεσβεία στήριξε το έργο
της οργάνωσης Γιατροί του Κόσμου για την παροχή μαθημάτων

αγγλικής γλώσσας σε εγκαταστάσεις φιλοξενίας σε ολόκληρη την
Ελλάδα, και μέσω μιας χορηγίας 1
εκατ. δολαρίων από το αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών δημιουργήσαμε το πρόγραμμα «Η
Εκπαίδευση Ενώνει» προσφέροντας υποτροφίες σε συνεργασία με
το Αμερικανικό Κολλέγιο της Ελλάδας στην Αθήνα, το Κολέγιο
Ανατόλια και την Αμερικανική Γεωργική Σχολή στη Θεσσαλονίκη.
Με το πρόγραμμα αυτό 200 παιδιά
προσφύγων ξεκίνησαν τις ακαδημαϊκές σπουδές τους τη σχολική
χρονιά 2017-2018.
Η Λιβαδειά είναι μια αρχαία πόλη
της οποίας η γοητεία και η μοναδική τοποθεσία προσήλκυαν ανθρώπους από όλο τον κόσμο για να
επισκεφθούν ένα από τα σημαντικότερα μαντεία του αρχαίου κόσμου προκειμένου να βρουν
τρόπους να αντιμετωπίσουν τα
προβλήματα του παρόντος και να
βελτιώσουν τις μελλοντικές προοπτικές τους. Και όπως βλέπουμε
τις εγκαταστάσεις ασύλου στην Ελλάδα και τον κόσμο να δέχονται
δύο και τρεις φορές τον αριθμό των
ανθρώπων που έχουν τη δυνατότητα να φιλοξενήσουν, νιώθω ανακούφιση που οι κάτοικοι της
Λιβαδειάς συνεχίζουν την αρχαία
παράδοση βοηθώντας εκατοντάδες
ανθρώπους ξεριζωμένους από τον
πόλεμο και το χάος να βρουν ένα
καλύτερο μέλλον. Γι’ αυτό ακριβώς
κατά τη διάρκεια της επίσκεψής
μου προέτρεψα τους Ευρωπαίους
ομολόγους μου να έρθουν εδώ και
να δουν από κοντά το παράδειγμα
της Λιβαδειάς.
Συγχαίρω τη δήμαρχο κυρία Πούλου, την Κ.Ε.ΔΗ.Λ., την Υπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους
Πρόσφυγες, το Δίκτυο Αλληλεγγύης
για τους Πρόσφυγες και τους κατοίκους της Λιβαδειάς για την πρωτοποριακή ανθρωπιστική
προσφορά τους και προσβλέπω στη
συνέχιση της αμερικανικής στήριξης.
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ΕΝΝΕΑ
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

ΤΗΣ
ΔΙΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΒΑΜΒΑΚΟΣ

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ
ΒΑΜΒΑΚΟΠΑΡΑΓΩΓΟΥΣ
ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΕΣ
ΕΝΟΨΕΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ
ΣΥΓΚΟΜΙΔΗΣ ΒΑΜΒΑΚΙΟΥ

Η Διεπαγγελματική Οργάνωση Βάμβακος,
αποτελούμενη από Βαμβακοπαραγωγούς και
Εκκοκκιστές σύμφωνα
με το άρθρο 59 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ.
1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου,
σε αναμονή της περιόδου συγκομιδής της φετινής παραγωγής
βαμβακιού, στα πλαίσια
της αναβάθμισης του
προϊόντος, με σκοπό να
επιτευχθούν υψηλότερες
τιμές πώλησης, προτείνει στους συνεργάτες
βαμβακοπαραγωγούς
και εκκοκκιστές τα ακόλουθα:
1. Τη συνεργασία των
βαμβακοπαραγωγών με
γεωπόνους για τη
σωστή αποφύλλωση
της φυτείας
2. Τη συγκομιδή της
καλλιέργειας με συμβατικές βαμβακοσυλλεκτικές μηχανές, ώστε το
προϊόν να είναι στεγνό
και καθαρό
3. Τυχόν ποσότητες
που παραδίδονται με
ποσοστό ξένης ύλης
άνω του 10% θα απορρίπτονται από τον υπολογισμό της
συνδεδεμένης ενίσχυσης
4. Την παρουσία των
βαμβακοπαραγωγών
στα εκκοκκιστήρια κατά
την παράδοση του προϊόντος προκειμένου να
διαπραγματεύονται την
τιμή πώλησης του βαμβακιού αλλά και να υπογράφουν τις νέες
συμβάσεις αγοραπωλησίας
5. Τη συνδρομή των
βαμβακοπαραγωγών
στην ποιοτική αναβάθμιση του βαμβακιού, με
τη σωστή συγκομιδή,

δημιουργώντας υπεραξία για το προϊόν και
σταθερά βιώσιμες προοπτικές για τον κλάδο.
6. Οι εκκοκκιστικές επιχειρήσεις να παραλαμβάνουν το προϊόν, να
διαχωρίζουν τις ποιότητες και να ανταμείβουν
με καλύτερες τιμές τους
παραγωγούς για την
προσπάθειά τους παράδοσης ποιοτικού προϊόντος, με χαμηλή
υγρασία και λίγες ξένες
ύλες
7. Τήρηση του αρχείου
των νέων συμβάσεων,
σηματοδότηση των δεμάτων με την κωδικοποίηση που
προβλέπεται και την
αποστολή των στοιχείων
εισαγωγής, παραγωγής
και αποθεμάτων προς
τον ΟΠΕΚΕΠΕ για την
αξιοποίησή τους στη εμπορία του προϊόντος
8. Την αποστολή δεμάτων στο Εθνικό Κέντρο
Ταξινόμησης Βάμβακος,
με τις προβλεπόμενες
προδιαγραφές
9. Τη συνεργασία με
τους παραγωγούς πελάτες για την εφαρμογή
προγραμμάτων ολοκληρωμένης διαχείρισης,
ανταμείβοντάς τους ανάλογα
Η Διεπαγγελματική Οργάνωση Βάμβακος θεωρεί πως το ελληνικό
βαμβάκι είναι πολύ σημαντικό προϊόν για την
εθνική οικονομία της
χώρας αλλά και για
όσους το παράγουν και
όλοι οφείλουν να εργαστούν για την αναβάθμισή του. Η Διοίκηση
της ΔΟΒ εύχεται ολόψυχα στους βαμβακοπαραγωγούς μία καλή
συγκομιδή.
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Έναρξη μαθημάτων
φωτογραφίας
νέας περιόδου 2017-2018

Η Φωτογραφική
Λέσχη Λιβαδειάς ανακοινώνει την έναρξη
νέου κύκλου μαθημάτων.
Τα μαθήματα θα πραγματοποιηθούν σε δύο
κύκλους, της τεχνικής
(λήψη και επεξεργασία) και της αισθητικής της φωτογραφίας.
Στόχος των μαθημάτων είναι η εμπέδωση
της τεχνικής και η
καλλιέργεια του βλέμματος με σκοπό ο φωτογράφος να

αποκτήσει το προσωπικό του ύφος.
Τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται κάθε
Τετάρτη, από τις
6:00μ.μ μέχρι 7.30μ.μ.
Ημερομηνία έναρξης
μαθημάτων: Τετάρτη
4 Οκτωβρίου 2017.
Εισηγήτρια: Xαλιώτη
Θεανώ.
Κόστος: 10€ / μήνα.
Οι εγγραφές στο νέο
κύκλο μαθημάτων γίνονται καθημερινά
έως τις 4 Οκτωβρίου
2017

(αλλά και έως το
τέλος του Οκτωβρίου).
Οι ενδιαφερόμενοι
μπορούν να ζητούν
πληροφορίες τις Τετάρτες στα γραφεία
της Λέσχης από
6:00μ.μ έως 9.00μ.μ,
στο mail της λέσχης
fotolesxilivadias@gmail.
com ή απευθυνόμενοι
στα τηλέφωνα:
Λιάκος Χαράλαμπος,
6976817391
Αλογοσκούφης Χρήστος, 6977460273
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Ποιοι εργαζόμενοι δικαιούνται
χρηματικό ποσό έναντι άδειας

Η κανονική άδεια θα πρέπει
να χορηγείται από τον εργοδότη κατά τέτοιο τρόπο ώστε
να έχει εξαντληθεί έως την
31η Δεκεμβρίου εκάστου
ημερολογιακού έτους ακόμη
και εάν δεν έχει ζητηθεί από
τον εργαζόμενο.

Με τη λήξη του ημερολογιακού έτους, η αξίωση για την
άδεια μετατρέπεται σε χρηματική εφ’ όσον δεν επιτρέπεται μεταφορά της αδείας
σε επόμενο έτος, έστω και αν
αυτό έγινε με τη συναίνεση
του εργαζομένου.
Εφόσον λήξει το ημερολογιακό έτος μέσα στο οποίο
έπρεπε να χορηγηθεί η άδεια
και για οποιοδήποτε λόγο
δεν χορηγήθηκε αυτή, αλλά
ούτε καταβλήθηκε το επίδομα αδείας, τότε ο εργοδότης οφείλει στον εργαζόμενο
τα παρακάτω:

• το μισθό ή ημερομίσθια
για τις ημέρες που εργάσθηκε ενώ έπρεπε να βρίσκεται σε άδεια,
• τις αποδοχές αδείας τις
οποίες θα ελάμβανε εφόσον
βρισκόταν σε άδεια,

• το επίδομα αδείας το
οποίο θα ελάμβανε εάν βρισκόταν σε άδεια,
• αποζημίωση ίση με τις
αποδοχές αδείας δηλαδή
προσαύξηση 100% των αποδοχών αδείας εάν η μη χορήγηση της άδειας οφείλεται
σε πταίσμα του εργοδότη
έστω και σε ελαφρά αμέλεια
του (άρθρο 3,
Ν.Δ.3755/1957).
Στην κανονική άδεια υπολογίζονται μόνο οι εργάσιμες
ημέρες. Δεν συμπεριλαμβάνονται οι Κυριακές, και οι αργίες. Δεν μπορούν να
συμψηφιστούν ημέρες απο-

χής του μισθωτού από την
εργασία του λόγω βραχείας
διάρκειας ασθένειας, στράτευσης, απεργίας, ανωτέρας
βίας. Επίσης στις ημέρες κανονικής άδειας δεν μπορούν
να συμψηφιστούν οι ημέρες
ειδικών αδειών που προβλέπονται για τους μισθωτούς.
(π.χ. άδεια γάμου ή κυήσεως
κλπ). Για τους εργαζόμενους
με πενθήμερο δεν περιλαμβάνεται στον αριθμό ημερών
αδείας, οι ημέρες της εβδομαδιαίας ανάπαυσης (ρεπό)

Για το 1ο και 2ο ημερολογιακό έτος, η άδεια υπολογίζεται αναλογικά με τους
μήνες εργασίας.
Η αναλογία αυτή είναι 1,66
ημέρες άδειας/μήνα εργασίας επί πενθημέρου και 2
ημέρες άδειας/μήνα εργασίας επί εξαημέρου για το 1ο
έτος. Για το 2ο έτος και μετά
τη συμπλήρωση 12 μηνών
από την ημερομηνία πρόσλη-

ψης, η αναλογία είναι 1,75
ημέρες άδειας/μήνα εργασίας επί πενθημέρου και
2,08 ημέρες άδειας/μήνα εργασίας επί εξαημέρου. Κατά
το 3ο ημερολογιακό έτος,
καθώς και τα επόμενα, ο εργαζόμενος δικαιούται να
λάβει ολόκληρη την κανονική
άδειά του και σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο του
έτους αυτού. Η άδεια αυτή,
υπολογίζεται στις 22 ημέρες
επί πενθημέρου και τις 26
επί εξαημέρου, με τη συμπλήρωση των 24 μηνών από
την πρόσληψη εντός του 3ου
αυτού ημερολογιακού έτους.
Εργαζόμενοι που έχουν συμπληρώσει 10 χρόνια στον
ίδιο εργοδότη ή προϋπηρεσία 12 ετών σε οποιοδήποτε
εργοδότη, δικαιούνται άδεια
30 εργάσιμων ημερών, επί
εξαημέρου ή 25 εργασίμων
ημερών, επί πενθημέρου.
Οσοι έχουν συμπληρώσει 25
χρόνια υπηρεσίας ή προϋπη-

Έρευνα:

ρεσίας δικαιούνται 26 ημέρες επί πενθημέρου και 30
ημέρες άδεια επί εξαημέρου.

Οι ημέρες άδειας στην εκ περιτροπής εργασία είναι συνάρτηση του αριθμού
ημερών που παρέχεται εργασία και της υπηρεσίας ή προϋπηρεσίας του εργαζόμενου.
Για τον υπολογισμό των ημερών άδειας, μπορούμε να
χρησιμοποιήσουμε τους παρακάτω συντελεστές:
0,08 (24:300) Χ ημέρες εργασίας, για το 1ο έτος
0,083333 (25:300) Χ ημέρες
εργασίας, για το 2ο έτος
0,086667 (26:300) Χ ημέρες
εργασίας, για το 3ο μέχρι και
10ο έτος
0,1 (30:300) Χ ημέρες εργασίας, για 10 χρόνια στον ίδιο
εργοδότη ή 12 συνολικά
0,103333 (31:300) Χ ημέρες
εργασίας, για 25 χρόνια υπηρεσίας συνολικά.

Το 20%
των εργοδοτών
θα αυξήσουν
τους εργαζόμενους

Έρευνα προοπτικών και απασχόλησης υλοποίησε η ManpowerGroup και τα αποτελέσματα είναι αρκετά ενθαρρυντικά.

Σύμφωνα με την έρευνα οι προοπτικές απασχόλησης, αν
και μέτριες, βρίσκονται στο καλύτερο επίπεδο των τελευταίων εννέα ετών. Ουσιαστικά, το 20% που συμμετείχε
στην έρευνα προέβλεψε ότι θα αυξηθούν οι θέσεις εργασίας στην επιχείρησή του, το 11% προέβλεψε μείωση και
το 66% στασιμότητα.

Οι τομείς της παροχής υπηρεσιών προς τις επιχειρήσεις,
της ακίνητης περιουσίας, των ασφαλειών και των χρηματοοικονομικών, έχουν θετικό πρόσημο που αθροιστικά
φτάνει στα επίπεδα του 21% για τις προοπτικές απασχόλησης το επόμενο τρίμηνο. Ακολουθούν η γεωργία με 20%
και με 18% οι μεταφορές και οι επικοινωνίες. Με θετικό
πρόσημο στον τομέα των προσλήψεων φαίνεται ότι κινούνται και οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον
ηλεκτρισμό, το φυσικό αέριο και την ύδρευση (17%), στις
κατασκευές (16%) και στον τουρισμό (6%).

Χαρακτηριστικό της θετικής εικόνας που αποπνέει η έκθεση της ManpowerGroup είναι το γεγονός ότι σε σχέση
με το αντίστοιχο περσινό διάστημα οι προοπτικές απασχόλησης έχουν βελτιωθεί και στους εννέα τομείς δραστηριότητας που αναλύονται.

Αν η σύγκριση γίνει σε σχέση με το μέγεθος, διαπιστώνεται ότι οι εργοδότες μεσαίων επιχειρήσεων είναι πιο αισιόδοξοι (26%) συγκριτικά με εκείνους των μεγάλων
επιχειρήσεων (24%) της χώρας.
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Τι αλλάζει στους κανονισμούς
θέρμανσης των πολυκατοικιών

Τον γόρδιο δεσμό της θέρμανσης και
τις απίστευτες τριβές στις πολυκατοικίες κατά τους χειμερινούς μήνες,
επιχειρεί να επιλύσει το υπουργείο
Περιβάλλοντος τροποποιώντας το θεσμικό πλαίσιο που προβλέπει την
αποσύνδεση από το κεντρικό σύστημα θέρμανσης ενός διαμερίσματος αλλά και την κατανομή των
δαπανών σε περίπτωση εγκατάστασης αυτόνομου συστήματος.

Με βάση τις προβλέψεις, που παρουσιάζει σήμερα το newmoney.gr, τα
διαμερίσματα μπορούν να αυτονομούνται και χωρίς απόφαση της πλειοψηφίας των συνιδιοκτητών της
πολυκατοικίας και να απαλλάσσονται
από το σύνολο των δαπανών καυσίμου της κεντρικής θέρμανσης. Θα
συμμετέχουν όμως στις υπόλοιπες
δαπάνες συντήρησης στο μέλλον,
εφόσον αποφασιστεί η αλλαγή του
κεντρικού καυστήρα ή χρειαστεί να
επισκευαστεί ή να αντικατασταθεί
λόγω βλάβης. Σε αυτή την περίπτωση
ο ιδιοκτήτης που έχει αυτονομηθεί
θα καταβάλει το ποσό που αναλογεί
στην ιδιοκτησία του. Εφόσον υπάρχει
απόφαση της πλειοψηφίας των συνιδιοκτητών της πολυκατοικίας μπορεί
να αποφασιστεί η πλήρης απαλλαγή
των ιδιοκτησιών από τις επίμαχες δαπάνες, όσων συστημάτων θέρμανσης
αυτονομούνται.
Στις μεταβατικές διατάξεις του νόμου
προβλέπεται ότι όσες οριζόντιες ιδιοκτησίες έχουν ήδη αποσυνδεθεί από
το σύστημα κεντρικής θέρμανσης του
κτιρίου χωρίς απόφαση της πλειοψηφίας των ιδιοκτητών απαλλάσσονται
από τις μελλοντικές δαπάνες κατανάλωσης καυσίμου, δηλαδή από αυτές
που πραγματοποιούνται μετά την
ισχύ του παρόντος νόμου. Επιπλέον,
όσες έχουν αποσυνδεθεί από το κεντρικό σύστημα και έχουν συνδεθεί με
το δίκτυο φυσικού αερίου ή άλλο αυτόνομο σύστημα θέρμανσης, οι ιδιοκτησίες απαλλάσσονται συνολικά
από τις μελλοντικές δαπάνες λειτουργίας και τις έκτακτες δαπάνες κεντρικής θέρμανσης, αυτές δηλαδή που θα
πραγματοποιηθούν μετά την ισχύ του
νέου νόμου.
Η επικείμενη αναθεώρηση του
νόμου, είχε συναντήσει την δριμεία
αντίδραση της ΠΟΜΙΔΑ, η οποία είχε
ανακοινώσει προ μηνών, ότι η εγκατάσταση αυτόνομης θέρμανσης χωρίς
την πλειοψηφία της πολυκατοικίας
θα ανοίξει τον δρόμο για δικαστικές
εμπλοκές μεταξύ των ιδιοκτητών. Αντιδράσεις υπήρχαν και για το πώς θα
επιμεριστούν οι δαπάνες για τους
ενοίκους που παραμένουν εξαρτημένοι από την κεντρική θέρμανση. Οι
ιδιοκτήτες ακινήτων είχαν «καταπιεί»
και ανάλογη ρύθμιση στον παρελθόν,
μολονότι η διατήρηση του υφιστάμενου καθεστώτος θεωρείται ανασταλτικός παράγοντας και για την
ανάπτυξη του φυσικού αερίου. Ειδικά
μάλιστα σε περιοχές που υπάρχει η
υποδομή (πρόσβαση στο φυσικό
αέριο), οι ένοικοι παραμένουν όμηροι, παρά το γεγονός ότι από τα τέλη
της προηγούμενης χρονιάς, άρθηκαν
τα εμπόδια που ζητούσαν την εξασφάλιση της πλειοψηφίας της πολυκατοικίας (50 συν 1) για την
δημιουργία ανεξάρτητων μονάδων
θέρμανσης.

Οπως αναφέρουν από το ΥΠΕΝ, η αλλαγή του νομοθετικού πλαισίου
(4342/2015) άφησε αρρύθμιστο το
θέμα της κατανομής των δαπανών
μετά την εγκατάσταση της ανεξάρτητης μονάδας θέρμανσης φυσικού αερίου, τηλεθέρμανσης, γεωθερμίας
κ.α και δημιούργησε πολλά ερμηνευτικά ζητήματα.

Με την προτεινόμενη ρύθμιση το
υπουργείο Περιβάλλοντος δίνει την
δυνατότητα αλλαγής των συστημάτων κεντρικής θέρμανσης και η αποσύνδεση από το δίκτυο του κτιρίου
μεμονωμένων ιδιοκτησιών επεκτείνεται σε όλες τις περιπτώσεις κατά τις
οποίες, το υπό εγκατάσταση νέο σύστημα θέρμανσης στην πολυκατοικία
ή τη μεμονωμένη ιδιοκτησία είναι
ενεργειακά αποδοτικότερο του υφιστάμενου.
Οι νέες διατάξεις του υπουργείου αντιμετωπίζουν ένα κοινωνικό φαινόμενο που έφερε η κρίση και η άνοδος
της τιμής του πετρελαίου, προκαλώντας μεγάλη επιβάρυνση και στην
ατμόσφαιρα λόγω της στροφής των
πολιτών στα τζάκια (αιθαλομίχλη).
Μολονότι για το θέμα υπάρχει νομοθετικό πλαίσιο από το 1987 και απανωτές αναθεωρήσεις του νόμου
χρειάζεται να προσαρμοστεί στις σημερινές συνθήκες.
Οι ιδιοκτήτες θα μπορούν να συγκαλούν γενική συνέλευση
Με τις νέες ρυθμίσεις, ανεξάρτητα
από το ποσοστό συνιδιοκτησίας της
πολυκατοικίας, κάθε ιδιοκτήτης μπορεί να ζητήσει τη σύγκληση συνέλευσης συνιδιοκτητών με θέμα τη λήψη
απόφασης για την αλλαγή του συστήματος κεντρικής θέρμανσης ή την
αποσύνδεση μεμονωμένης ιδιοκτησίας από το σύστημα κεντρικής θέρμανσης του κτιρίου. Εάν δεν υπάρχει
διαχειριστής ή εάν αυτός καθυστερήσει την σύγκλιση της συνέλευσης
εντός 30 ημερών, τότε συγκαλεί ο
ίδιος τη συνέλευση. Σε περίπτωση
που η συνέλευση συνιδιοκτητών
λάβει αρνητική απόφαση ή δεν λάβει
απόφαση εντός 30 ημερών από την
ημερομηνία της πρώτης σύγκλισής
της, ο ιδιοκτήτης που επιθυμεί την
αυτονόμηση του διαμερίσματός του
δικαιούται να προβεί με δική του δαπάνη στην αποσύνδεση της ιδιοκτησίας του, μονώνοντας τους σωλήνες
της κεντρικής θέρμανσης που διέρχονται, αρκεί να μη θίγει τη θέρμανση των ιδιοκτησιών των άλλων.
Θεσπίζεται μάλιστα η υποχρέωση του
ιδιοκτήτη να γνωστοποιήσει στους
υπόλοιπους συνιδιοκτήτες της πολυκατοικίας την αποσύνδεσή του από
το σύστημα κεντρικής θέρμανσης, τον
τρόπο όδευσης των σωληνώσεων της
παροχής μέχρι την ιδιοκτησία του και
το χρόνο έναρξης και την αναμενόμενη διάρκεια των εργασιών εγκατάστασης.
Παράλληλα τηρούνται όλες οι προδιαγραφές ασφάλειας και οι πολεοδομικές άδειες για την εγκατάσταση
του νέου συστήματος ενώ ο σχετικός
εξοπλισμός τοποθετείται εντός της
ιδιοκτησίας που αυτονομείται ή σε
χώρο που ανήκει στην κυριότητα ή
την αποκλειστική χρήση του ιδιοκτήτη.

Πώς υπολογίζονται
τα τέλη κυκλοφορίας

Εγκύκλιο με οδηγίες για τον υπολογισμό
των τελών κυκλοφορίας βάσει της έννοιας
της «πρώτης ταξινόμησης», εξέδωσε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων.
Στην εγκύκλιο, σημειώνεται:
Κοινοποιούνται για ενημέρωση και εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 46 του
ν.4410/2016, με τις οποίες αντικαταστάθηκαν οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 20 του ν.2948/2001 και της
παραγράφου 2 του άρθρου 35 του
ν.3986/2011, όπως διαβιβάστηκαν στην
υπηρεσία με την ΠΟΛ.1143/21.9.2016 και
γίνονται γνωστά τα ακόλουθα:

Με τις ως άνω διατάξεις επανακαθορίστηκε
η έννοια της «πρώτης ταξινόμησης» για τις
ανάγκες του υπολογισμού των Τελών Κυκλοφορίας έτους 2017 και επόμενων, στα
Επιβατικά Ιδιωτικής Χρήσης και Επιβατικά
Δημοσίας Χρήσης, οχήματα.
Ειδικότερα, για τα εν λόγω επιβατικά οχήματα τα οποία μεταφέρονται στην Ελλάδα,
μεταχειρισμένα από άλλα κράτη – μέλη της
ΕΕ και χώρες του ΕΟΧ, λαμβάνεται υπόψη
πλέον για την επιβολή των τελών κυκλοφορίας του έτους 2017 και επομένων, η ημερομηνία κατά την οποία έλαβε χώρα η
πρώτη ταξινόμηση τους στην Ελλάδα ή σε
χώρα της Ευρωπαϊκής Ενωσης (Ε.Ε) ή του
Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου(Ε.Ο.Χ.).
α. Τέλος ταξινόμησης οχημάτων του άρθρου 125 του ν.2960/01. Εφιστάται ιδιαίτερα η προσοχή, για την εφαρμογή των
διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου
125 του ν.2960/01 (265 Α΄), όπως τροποποι-

ήθηκε και ισχύει, ότι σύμφωνα με τις διατάξεις της υποπερίπτωσης ζ΄ της περίπτωσης
Α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 20 του
ν.2948/01, όπως τροποποιήθηκε με τις κοινοποιημένες διατάξεις, για τα εκποιούμενα
από το Δημόσιο: Διεύθυνση Διαχείρισης Δημοσίου Υλικού (Δ.Δ.Δ.Υ. – πρώην Ο.Δ.Δ.Υ.),
Τελωνεία κ.α., επιβατικά αυτοκίνητα τα
οποία τίθενται από τους αγοραστές σε κυκλοφορία, ως ιδιωτικής χρήσης, τα τέλη κυκλοφορίας υπολογίζονται αποκλειστικά με
βάση τον κυλινδρισμό του κινητήρα, σύμφωνα με τον τρίτο πίνακα της υποπερίπτωσης α΄ της περίπτωσης Α΄ της παραγράφου
1 του ως άνω άρθρου.
β. Ημερομηνία πρώτης ταξινόμησης των
Ε.Ι.Χ. και Ε.Δ.Χ. οχημάτων Κατόπιν της β΄
ανωτέρω σχετικής, με την οποία επισημαίνεται ότι η έλλειψη πληροφόρησης ως προς
την ημερομηνία πρώτης ταξινόμησης για
κάποια οχήματα, έχει ως αποτέλεσμα τον
μη ορθό υπολογισμό των τελών κυκλοφορίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου
20 του ν.2948/01, όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, εφιστάται η προσοχή
α) για την ορθή συμπλήρωση από τους συναλλασσόμενους, κατά την υποβολή του
παραστατικού για τη βεβαίωση και την είσπραξη του τέλους ταξινόμησης στο πληροφοριακό σύστημα τελωνείων ICISnet, της
ημερομηνίας πρώτης κυκλοφορίας των μεταχειρισμένων επιβατικών αυτοκινήτων, τα
οποία μεταφέρονται στην Ελλάδα από άλλα
κράτη – μέλη της Ε.Ε. και χώρες του ΕΟΧ και
β) για την επαλήθευση αυτής, εφόσον,
βάσει ανάλυσης κινδύνου, πραγματοποιείται σχετικός έλεγχος.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΝΟΜΟΣ: ΒΟΙΩΤΙΑΣ
Λιβαδειά 19/9/ 2017
ΔΗΜΟΣ:ΛΕΒΑΔΕΩΝ
Αρ. Πρωτ: 22518
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ
προκηρύσσει Συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής για την ανάδειξη αναδόχου για τις «Εργασίες Συντήρησης & Επισκευής ελαστικών οχημάτων, δικύκλων και μηχανημάτων έργων (συμπεριλαμβανομένων και των απαραίτητων ανταλλακτικών), Εργασίες για πλύσιμο - καθάρισμα - γρασάρισμα οχήματος & Προμήθεια ελαστικών για το έτος 2017» , δαπάνης
42.449,54 € με Φ.Π.Α.
1. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας: Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ, Οδός: ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 15, Ταχ.Κωδ.:
32131, Τηλ.: 2261350829 - 862, fax: 2261350881, Ιστοσελίδα: www.livadia.gr
2. Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στη διεύθυνση διαδικτύου www.livadia.gr. Το συνολικό κείμενο της διακήρυξης αναρτάται στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. (www.promitheus.gov.gr). Επίσης από το γραφείο
Προμηθειών κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
3. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: Αντικείμενο της σύμβασης: Οι εργασίες Συντήρησης & Επισκευής ελαστικών οχημάτων, δικύκλων και μηχανημάτων έργων (συμπεριλαμβανομένων και των απαραίτητων ανταλλακτικών), το πλύσιμο - καθάρισμα - γρασάρισμα οχήματος και για την προμήθεια καινούργιων ελαστικών για τα οχήματα και μηχανήματα έργου του
Δήμου Λεβαδέων.
Οι εργασίες και τα υπό προμήθεια είδη είναι διαιρετά και χωρίζονται στις εξής ομάδες:
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΜΑΔΑΣ

Κωδ. CPV

Ομάδα 13: Εργασίες Συντήρησης & Επισκευής ελαστικών
οχημάτων, δικύκλων και μηχανημάτων έργων
(συμπεριλαμβανομένων και των απαραίτητων ανταλλακτικών).

50116500-6

ΣΥΝΟΛΟ
(χωρίς ΦΠΑ)

ΣΥΝΟΛΟ
(με ΦΠΑ)

6.457,50

8.007,30

Ομάδα 15:Εργασίες για πλύσιμο - καθάρισμα - γρασάρισμα οχήματος.

50112300-6

810,00

1.004,,40

Ομάδα 16: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ

34350000-5,
34351000-2,
34351100-3,
34352000-9,
34352100-0

26.966,00

33.437,84

34.233,50 €

42.449,54 €

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΩΝ

4. Εναλλακτικές προσφορές: δεν γίνονται δεκτές. 5. Χρόνος εκτέλεσης προμήθειας: Ένα έτος από την υπογραφή της
Σύμβασης. 6.Δικαιούμενοι συμμετοχής: έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών. 7.Κατατεθείσες Προσφορές:
Οι προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο της προμήθειας ή για μία από τις παραπάνω τρεις ομάδες. 8. Παραλαβή προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Λεβαδέων (Σοφοκλέους 15), την 2/10/2017
ημέρα Δευτέρα. Η ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών είναι 10.00 πμ και η ώρα λήξης 10.30 π.μ. Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής διαγωνισμού. 9. Χρόνος ισχύος
προσφορών: για διάστημα 3 μηνών, από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών 10. Γλώσσα σύνταξης προσφορών:
Ελληνική 11. Χρηματοδότηση: Ιδίους Πόρους & Ανταποδοτικά, προϋπολογισμού έτους 2017 Δήμου Λεβαδέων. 12. 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.

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ
ΓΙΩΤΑ ΠΟΥΛΟΥ
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Οι πλειστηριασμοί ακινήτων αφορούν τους στρατηγικούς κακοπληρωτές,
αυτούς που διαθέτουν τα
εισοδήματα και τα περιουσιακά στοιχεία που τους
επιτρέπουν να αποπληρώσουν το δάνειο τους, αλλά
συνειδητά επιλέγουν να
μην το κάνουν, σε βάρος
των τραπεζών και τελικά
σε βάρος όσων πραγματικά
αντιμετωπίζουν πρόβλημα»
αναφέρουν νομικοί με
γνώση της τραπεζικής
πραγματικότητας.
Παράλληλα τονίζουν οι
ίδιες πηγές «δεν υπάρχει
ούτε ένας συνεργάσιμος
δανειολήπτης που να μη
βρήκε ανταπόκριση από τις
τράπεζες».

Πρακτικά οι πρώτοι ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί
και με βάση την προεργασία που θα πρέπει να προηγηθεί δεν μπορούν να
γίνουν πριν το τέλος Νοεμβρίου 2017, ενώ όλες οι δικαστικές εγγυήσεις που
έχει ένας δανειολήπτης
διατηρούνται και βέβαια
όσοι προστατεύονταν
μέχρι σήμερα θα εξακολουθήσουν να προστατεύονται.

Απαντήσεις σε κρίσιμα
ερωτήματα που απασχολούν μεγάλο αριθμό δανειοληπτών γύρω από τους
ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς και τους πλειστηριασμούς γενικότερα δίνουν
οι ιδιες πηγές νομικών με
γνώση της τραπεζικής
πραγματικότητας.
1. Πότε γίνεται πλειστηριασμός.

Ο πλειστηριασμός εδώ και
150 χρόνια είναι η νόμιμη
διαδικασία που προβλέπεται για την είσπραξη ενός
χρέους όταν ο οφειλέτης
δεν εξυπηρετεί οικειοθελώς τις υποχρεώσεις του.
Πλειστηριασμό δεν κάνουν
μόνον οι Τράπεζες ή το Δημόσιο, αλλά και οι ιδιώτες
για να προστατεύσουν τα
νόμιμα δικαιώματά τους.
Είναι μια απόλυτα νόμιμη
διαδικασία είσπραξης των
απαιτήσεων, που όμως
αποτελεί το έσχατο μέσο,
και το χρησιμοποιούν οι
δανειστές μόνο όταν έχει
αποκλειστεί κάθε περιθώριο να βρεθεί λύση, και
αυτό συμβαίνει κατά κανόνα επειδή ο δανειολήπτης δεν είναι
συνεργάσιμος. Διασφαλίζει
το δανειστή, αλλά και τους
συνεπείς δανειολήπτες.

Απαντήσεις σε ερωτήματα

2.Πώς εξασφαλίζεται ο
οφειλέτης ότι είναι νόμιμη
η διαδικασία του πλειστηριασμού;

Καταρχάς για να γίνει πλειστηριασμός θα πρέπει να
υπάρχει βεβαιότητα ότι κάποιος οφείλει συγκεκριμένο ποσό και ότι αρνείται
να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του. Ακριβώς για
αυτό το λόγο ο νόμος προβλέπει συγκεκριμένες εγγυήσεις: Η Τράπεζα ή οι
ιδιώτες, πριν κάνουν πλειστηριασμό, πρέπει να
έχουν δικαστική απόφαση
ή δικαστική διαταγή, που
να δέχεται ότι ο οφειλέτης
χρωστάει. Δεν μπορούν να
κινηθούν αυθαίρετα. Για
να εκδοθεί αυτή η δικαστική απόφαση ή η δικαστική διαταγή έχει
προηγουμένως λάβει έγκαιρα γνώση ο οφειλέτης
ώστε να μπορεί να υπερασπίσει αποτελεσματικά τη
θέση του. Δεν γίνεται ο
πλειστηριασμός ξαφνικά.
Συνήθως, πριν γίνει ο πλειστηριασμός περνάει ένας
τουλάχιστον χρόνος, για
να εκδοθεί η δικαστική
απόφαση ή η διαταγή πληρωμής. Στο διάστημα αυτό
ο οφειλέτης μπορεί να
αποδείξει ότι δεν χρωστάει
ή ότι χρωστάει λιγότερο,
και αν το αποδείξει και τον
δικαιώσει το δικαστήριο,
τότε δεν κινδυνεύει από
πλειστηριασμό. Αν όμως
οφείλει, τότε στο διάστημα
αυτό μέχρι να εκδοθεί η
απόφαση και να φτάσουμε
στον πλειστηριασμό, έχει
όλο το χρόνο στη διάθεσή
του για να ζητήσει ρύθμιση
των υποχρεώσεών του και
να αποφύγει κάθε διαδικασία πλειστηριασμού. Επίσης, και σε όλη τη διάρκεια
της αναγκαστικής είσπραξης, δηλαδή από την ειδοποίηση, την κατάσχεση και
τον πλειστηριασμό, πάλι
μεσολαβεί ένα χρονικό
διάστημα 8 τουλάχιστον
μηνών. Δηλαδή με βάση το
δικαστικό μας σύστημα και
όλες τις εγγυήσεις που
υπάρχουν, ένας οφειλέτης
έχει πολύ χρόνο στη διάθεσή του (γύρω στο 1,5
έτος) για να επεξεργαστεί
λύσεις. Μπορεί επίσης να
ζητήσει από το δικαστήριο
να ακυρωθεί η εκτέλεση
εάν έχει γίνει κάποιο ουσιαστικό ή και τυπικό
λάθος από το δανειστή. Η
Ελλάδα διαθέτει ένα δικαστικό και νομοθετικό πλαίσιο που διασφαλίζει
πλήρως τους οφειλέτες.
Μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα ότι δεν υπάρχει
καμία περίπτωση να γίνει

πλειστηριασμός χωρίς προηγούμενη δικαστική κρίση
που θα κρίνει ότι κάποιος
οφείλει και θα επιτρέπει
τον πλειστηριασμό. Πρέπει
σε όλους να είναι σαφές
ότι για να φτάσουμε στον
πλειστηριασμό σημαίνει ότι
έχουν εξαντληθεί όχι μόνο
τα περιθώρια συζήτησης,
αλλά και κάθε άλλης λύσης
από το ίδιο το δικαστήριο.
Όταν υπάρχει μία δικαστική απόφαση που λέει ότι
κάποιος χρωστάει και πρέπει να πληρώσει δεν μπορούμε να την αγνοήσουμε.
3. Υπάρχει περίπτωση να
αιφνιδιαστεί ένας οφειλέτης και να δει ξαφνικά ότι
χάνει το σπίτι του στον
πλειστηριασμό;

Σε καμία περίπτωση. Όπως
ήδη διευκρινίσαμε για να
φτάσουμε στον πλειστηριασμό χρειαζόμαστε ή δικαστική διαταγή ή
δικαστική απόφαση. Και
πριν αυτές εκδοθούν ο
οφειλέτης λαμβάνει
γνώση. Εκτός από τη δικαστική διαδικασία έχει και η
διαδικασία του πλειστηριασμού πολλά στάδια. Όπως
είπαμε χρειάζεται κατά
μέσο όρο περίπου 1,5 έτος
κατ' ελάχιστον για να φτάσουμε στη διενέργεια πλειστηριασμού. Εκτός από τη
δικαστική διαδικασία, εδώ
και 3 χρόνια οι τράπεζες
πρέπει - πριν καν φτάσουν
σε δικαστικές ενέργειες
και καταγγελίες των δανείων - να ακολουθήσουν
τη διαδικασία του Κώδικα
Δεοντολογίας της Τράπεζας της Ελλάδος. Ο Κώδικας υποχρεώνει τις
τράπεζες πριν καταγγείλουν το δάνειο και πριν
προσφύγουν στα δικαστήρια για να εκδοθεί η δικαστική απόφαση ή διαταγή
πληρωμής, να προσπαθήσουν να βρουν μία λύση σε
συνεργασία με το δανειολήπτη. Και αυτή η διαδικασία θέλει ένα
τουλάχιστον χρόνο. Δηλαδή από τη στιγμή που θα
αποφασίσει η Τράπεζα να
προχωρήσει σε πλειστηριασμό χρειάζεται συνολικά 2
έως 2,5 χρόνια. Τα 2,5 αυτά
χρόνια ο οφειλέτης ξέρει
ότι έχει οφειλές και πρέπει
να ανταποκριθεί και να τις
ρυθμίσει. Σε καμία πάντως
περίπτωση δεν αιφνιδιάζεται από τον πλειστηριασμό.
4.Πλειστηριασμό κάνουν
μόνο οι Τράπεζες;

Όχι όσοι είναι δανειστές
κάνουν πλειστηριασμό: Και
επιχειρηματίες, και ιδιο-

κτήτες που νοικιάζουν ένα
σπίτι ή ένα μαγαζί σε κάποιον και έχουν να εισπράττουν χρωστούμενα
ενοίκια από αυτόν, και
ένας εργαζόμενος που
θέλει να εισπράξει τις δεδουλευμένες αποδοχές
του ή την αποζημίωση από
τον εργοδότη. Βέβαια κατά
κανόνα πλειστηριασμούς
κάνουν οι μεγάλοι δανειστές, όπως είναι το Δημόσιο, οι Ασφαλιστικοί
Οργανισμοί, οι τράπεζες,
γιατί συνήθως έναντι
αυτών υπάρχουν υποχρεώσεις. Ο νόμος είναι γενικός
και ισχύει για όλους. Δεν
ξεχωρίζει μικρούς και μεγάλους δανειστές ή οφειλέτες.

5. Χρειαζόμαστε τον πλειστηριασμό;

Ναι τον χρειαζόμαστε, για
όλους εκείνους που έχουν
περιουσιακά στοιχεία, και
δεν ανταποκρίνονται στις
υποχρεώσεις τους. Γιατί
όσοι ανταποκρίνονται, επιδιώκουν να βρουν μια λύση
με το δανειστή τους και να
ρυθμίσουν τις οφειλές
τους ανάλογα με τις οικονομικές τους δυνατότητες.
Και βέβαια για να γίνει
πλειστηριασμός ο οφειλέτης θα πρέπει να διαθέτει
κάποια περιουσιακά στοιχεία, ακίνητα, μετοχές ή
μετρητά. Η λογική είναι ότι
δεν μπορείς να χρωστάς,
να μην ανταποκρίνεσαι στα
χρέη σου και να διατηρείς
τα περιουσιακά σου στοιχεία. Αυτό δημιουργεί κοινωνικές ανισότητες και
είναι άδικο. Λ.χ. εάν κάποιος δεν έχει ιδιοκτησία
και νοικιάζει ένα σπίτι για
να μείνει, εάν δεν πληρώσει 3-4 ενοίκια κινδυνεύει
με έξωση. Δεν γίνεται κάποιος να έχει αποκτήσει
στέγη με δανεικά και να
λέει ότι δεν πληρώνει.
Είναι θέμα κοινωνικής ισότητας.

6. Γιατί ειδικά τα τελευταία
χρόνια είμαστε τόσο αρνητικοί με τους πλειστηριασμούς;

Από το 2008 και μέχρι τέλη
του 2014 ο νόμος δεν επέτρεπε τον πλειστηριασμό
για ορισμένα χρέη (λ.χ.
μέχρι 200.000 ευρώ και μάλιστα ανεξάρτητα εάν
επρόκειτο για νοικοκυριά
(νόμος Κατσέλη) ή επιχειρήσεις Και αυτό έγινε για
να προστατευθούν όσοι
είχαν ανάγκη, πραγματική
ανάγκη. Παράλληλα, όμως,
κανένας νόμος δεν είπε ότι
δεν θα πληρώνουν, έστω

με ρυθμίσεις οι οφειλέτες.
Η λογική του νόμου για την
απαγόρευση του πλειστηριασμού δεν ήταν προφανώς να χαριστούν τα χρέη
(γιατί αυτό δεν γίνεται,
χωρίς να επιβαρύνουμε
όλους τους συνεπείς δανειολήπτες, ή φορολογούμενους) η λογική του
νόμου ήταν να δοθεί μία
χρονική άνεση και ανάσα
στους δανειολήπτες, ώστε
να μπορέσουν προστατευμένοι να καταλήξουν σε
μια ρύθμιση. Από ό,τι φαίνεται, όμως, αυτός ο σκοπός του νόμου
παρερμηνεύθηκε.
Οι δανειολήπτες πίστεψαν
ότι δεν θα πληρώσουν τα
χρέη τους. Και αυτό είναι
λάθος. Σε κάθε περίπτωση
οποιαδήποτε οριζόντια, γενικευμένη και χωρίς κριτήρια περικοπή του
τραπεζικού χρέους του
ιδιωτικού τομέα (δηλαδή
των τραπεζικών δανείων
σε επιχειρήσεις και νοικοκυριά), ακόμα και σε περιόδους οικονομικής κρίσης:

· οδηγεί σε ανακατανομή
του εισοδήματος εις βάρος
εκείνων που δεν έχουν δανειστεί ή αποπληρώνουν
τις υποχρεώσεις τους κανονικά,

· νοθεύει τον υγιή ανταγωνισμό, και

· υπονομεύει τα συναλλακτικά ήθη.

Τελικά, το βάρος αυτής
της πολιτικής θα το επωμιστούν εκ νέου, υπό τις τρέχουσες συνθήκες, οι
συνεπείς Έλληνες φορολογούμενοι.

7. Τί αλλάζει με τον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό.

Όσοι προστατεύονταν
μέχρι σήμερα θα εξακολουθήσουν να προστατεύονται.
Το μόνο που αλλάζει είναι
ο τρόπος που πραγματοποιείται ο πλειστηριασμός.
Αντί να πηγαίνει ο συμβολαιογράφος στο Ειρηνοδικείο, όλη η διαδικασία θα
γίνεται ηλεκτρονικά, με
ένα τρόπο δίκαιο και αδιάβλητο.
Παντού γίνεται αυτό στην
Ευρώπη..
Ο ηλεκτρονικός πλειστηριασμός αποτελεί τη μετάβαση στην ηλεκτρονική
εποχή. Εξάλλου είναι δυνατό (το επιτρέπει ρητά ο
νόμος) ο δανειστής τελικά
να επιλέξει το φυσικό πλειστηριασμό.
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για τους πλειστηριασμούς
8. Περιορίζονται και θίγονται τα δικαιώματα του δανειολήπτη με τον
ηλεκτρονικό πλειστηριασμό;

Καθόλου. Όλες οι δικαστικές εγγυήσεις που έχει
ένας δανειολήπτης διατηρούνται. Η διαδικασία πριν
τον πλειστηριασμό είναι η
ίδια. Πάλι χρειάζεται δικαστική απόφαση, ή δικαστική
διαταγή, που θα βεβαιώνει
την ύπαρξη και το ύψος
του χρέους, πάλι ο οφειλέτης ενημερώνεται, πάλι
πριν τις δικαστικές ενέργειες και την καταγγελία
του δανείου ακολουθείται
από την τράπεζα ο κώδικας
δεοντολογίας, ώστε να
δούμε εάν ο δανειολήπτης
είναι ή δεν είναι συνεργάσιμος και θέλει να κάνει
κάποια ρύθμιση, που θα ανταποκρίνεται στις πραγματικές οικονομικές του
δυνατότητες. Σε αυτό το
στάδιο αυτό που εξετάζεται κυρίως είναι αν πρόκειται για ένα δανειολήπτη
που πράγματι βρέθηκε σε
δυσκολία λόγω της κρίσης,
της μείωσης του μισθού
και του εισοδήματός του.
Δεν υπάρχει ούτε ένας συνεργάσιμος δανειολήπτης
που να μη βρήκε ανταπόκριση.

9. Ο φυσικός πλειστηριασμός όμως μέχρι τώρα γινόταν μία φορά την
εβδομάδα, ενώ ο ηλεκτρονικός θα γίνεται τρεις. Δεν
επιταχύνεται έτσι η διαδικασία; δεν αυξάνει ο αριθμός των πλειστηριασμών;

Πράγματι με τη διενέργεια
του ηλεκτρονικού πλειστη-

ριασμού ο αριθμός των
πλειστηριασμών που θα
διεξάγονται πιθανότατα να
αυξηθεί. Πρέπει, παρόλα
αυτά να διευκρινιστούν τα
εξής: Όπως ήδη τονίστηκε
πριν φτάσουμε στον πλειστηριασμό, ηλεκτρονικό ή
φυσικό, προηγούνται η διαδικασία του κώδικα δεοντολογίας και η δικαστική
διαδικασία και εκεί κρίνεται
εάν τελικά υπάρχει απαίτηση και πρέπει να κινηθεί
η αναγκαστική διαδικασία
είσπραξης. Ο πλειστηριασμός με βάση το νόμο δεν
μπορεί να γίνει νωρίτερα
των 7 μηνών από την κατάσχεση. Αυτό σημαίνει ότι
για τον καθένα δανειολήπτη ξεχωριστά, δεν ενδιαφέρει αν θα γίνονται
ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί τρεις φορές την εβδομάδα. Η κατοχύρωση του
δανειολήπτη είναι ο νόμος
που δεν επιτρέπει να γίνει
πλειστηριασμός πριν περάσουν 7 μήνες από την κατάσχεση. Εξάλλου πρέπει
να είναι γνωστό ότι ακόμη
και την ίδια τη μέρα του
πλειστηριασμού ο δανειολήπτης έχει τη δυνατότητα να εξοφλήσει την
υποχρέωσή του και να αποτρέψει τον πλειστηριασμό.
Σε ορισμένες μάλιστα περιπτώσεις μπορεί να αποφύγει έως την ύστατη στιγμή
τον πλειστηριασμό με την
κατάλληλη ρύθμιση. Ο
πλειστηριασμός είτε είναι
φυσικός, είτε είναι ηλεκτρονικός αποτελεί την
ύστατη λύση.

10. Πότε θα γίνουν οι πρώτοι ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί;

Ο νόμος για τον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό άρχισε
να ισχύει τυπικά την 1η Σεπτεμβρίου 2017 και θα
αφορά κατά κύριο λόγο
όσες διαδικασίες ξεκινήσουν με κατάσχεση μετά
την ημερομηνία αυτή. Και
πάλι, όμως, διευκρινίζεται
ότι ο δανειστής μπορεί να
επιλέξει από την αρχή τη
διαδικασία και να γνωστοποιήσει στο δανειολήπτη
ότι επιλέγει τον ηλεκτρονικό έναντι του φυσικού
πλειστηριασμού. Ο νόμος
επιτρέπει ρητά όμως να γίνουν ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί και για παλιές
διαδικασίες, δηλαδή για κατασχέσεις που είχαν γίνει
πριν την 1η Σεπτεμβρίου
του 2017. Αλλά και πάλι ο
οφειλέτης θα λάβει επίσημη ειδοποίηση από τις
τράπεζες. Πρακτικά οι πρώτοι ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί και με βάση την
προεργασία που θα πρέπει
να προηγηθεί δεν μπορούν
να γίνουν πριν το τέλος
Νοεμβρίου 2017.

11. Είναι επιτακτική η
ανάγκη αντιμετώπισης των
κόκκινων δανείων;

Μέχρι την έναρξη της κρίσης η είσπραξη των δανείων σε καθυστέρηση και
η αξιοποίηση της υποθήκης
και της προσημείωσης που
είχαν οι τράπεζες σε εξασφάλιση των δανείων τους
γινόταν ομαλά και ουδέποτε απασχόλησε η διενέργεια πλειστηριασμών, γιατί
πάντα υπήρχαν οι εγγυήσεις που υπάρχουν και σήμερα, ότι δηλαδή για να
φτάσουμε στον πλειστηριασμό, ο οφειλέτης ήταν συ-

στηματικά ασυνεπής και
πάντα υπήρχε η ασφάλεια
της δικαστικής κρίσης.
Μετά την έναρξη της κρίσης, τα πολλά και μακρόχρονα προγράμματα
προστασίας του νόμου δεν
έδωσαν ανακούφιση μόνο
σε πράγματι αδύναμες ομάδες πολιτών (που πάντα
τους προστατεύουν τα ίδια
τα δικαστήρια), αλλά
έδωσε και άλλοθι μη εξυπηρέτησης σε ομάδες πολιτών και επιχειρήσεων, που
ενώ μπορούσαν έστω με
κάποια ρύθμιση να εξυπηρετήσουν το δανεισμό
τους, αδιαφόρησαν παντελώς. Για όλους αυτούς
τους λόγους ο όγκος των
μη εξυπηρετούμενων δανείων έχει κυριολεκτικά
πνίξει την οικονομία. Όσο
δεν εξυπηρετούνται τα δάνεια τόσο δεν μπορεί να
δοθεί νέα ρευστότητα σε
συνεπείς πολίτες και επιχειρήσεις, που παρά την
κρίση με προσωπικές τους
θυσίες εξυπηρετούν τα
χρέη τους. Είναι λοιπόν ζήτημα κοινωνικής ισορροπίας και δικαιοσύνης η
είσπραξη των μη εξυπηρετούμενων δανείων.
12. Τι ισχύει για την πρώτη
κατοικία;

Από το 2010 ισχύει ο ν.
3869 (γνωστός και ως
νόμος Κατσέλη), που δίνει
τη δυνατότητα σε πολίτες,
που δεν μπορούν να εξυπηρετήσουν το στεγαστικό
τους ιδίως δάνειο, να ζητήσουν την προστασία της
κύριας κατοικίας τους από
το Δικαστήριο. Και πάλι ο
δανειολήπτης δεν απαλλάσσεται, ούτε και προστα-

τεύεται ένα πολυτελές ακίνητο. Απλώς, το δικαστήριο
παρεμβαίνει και δίνει ένα
χρονοδιάγραμμα πληρωμής
του στεγαστικού δανείου,
που ανταποκρίνεται στις οικονομικές δυνατότητες,
αλλά και στην εν γένει κατάσταση του δανειολήπτη,
όπως επίσης και στην αξία
του ακινήτου. Πολλές
φορές τα δικαστήρια απορρίπτουν τις σχετικές αιτήσεις γιατί διαβλέπουν ότι ο
οφειλέτης ενώ μπορεί δεν
εξυπηρετεί το δανεισμό
του. Βλέπουμε λοιπόν ότι
ακόμη και με το νόμο αυτό
δεν προστατεύονται όσοι
μπορούν αλλά δεν πληρώνουν αλλά πράγματι οι ευπαθείς ομάδες.

13.Ποιες είναι οι προτεραιότητες που έχουν θέσει οι
τράπεζες;

Οι Τράπεζες δεν έχουν κανένα λόγο να στραφούν
κατά των αδύναμων δανειοληπτών, ούτε και έχουν
ως στόχο τα μικρής αξίας
ακίνητα, που έχουν μεγάλη
σημασία για τους πολίτες,
αλλά περιορισμένη οικονομική αξία για τις ίδιες. Μάλιστα όλη την περίοδο της
κρίσης στάθηκαν δίπλα
στους συνεπείς δανειολήπτες. Ο πρωταρχικός τους
στόχος είναι οι λεγόμενοι
στρατηγικοί κακοπληρωτές, αυτοί που έχουν και
συνειδητά δεν αποπληρώνουν τις δόσεις των δανείων τους, σε βάρος όσων
έχουν πραγματικά ανάγκη ,
ή πολίτες που αποφεύγουν
συστηματικά τη ρύθμιση
ενώ χρησιμοποιούν ακίνητα πολυτελείας σε ακριβές περιοχές.
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Αυτές είναι οι κύριες αιτίες θανάτου στην Ελλάδα

Οι καρδιοπάθειες και τα εγκεφαλικά είναι η κυριότερες αιτίες που χάνουν τη ζωή τους. Τι
έδειξαν τα στοιχεία της μελέτης.

μονοπάθεια (ΧΑΠ)
6. Τροχαία
7. Καρκίνος παχέος εντέρου
8. Καρκίνος μαστού
9. Χρόνια νεφρική νόσος (ΧΝΝ)
10. Καρκίνος παγκρέατος

Οι δύο κυριότερες αιτίες απώλειας της ζωής στην Ελλάδα
και παγκοσμίως είναι οι καρδιοπάθειες και τα εγκεφαλικά,
ενώ οι δύο σημαντικότερες αιτίες αναπηρίας που εμποδίζουν την υγιή ζωή ιδίως στην
τρίτη ηλικία, είναι οι πόνοι στη
μέση και οι ημικρανίες.
Μια νέα μεγάλη διεθνής
έρευνα (Global Burden of Disease), με τη συμβολή άνω των
2.500 ερευνητών από 130
χώρες, η οποία δημοσιεύθηκε
στο ιατρικό περιοδικό The
Lancet, αποκαλύπτει ότι ενώ οι
θάνατοι από λοιμώδεις μεταδοτικές νόσους και πρόωρους
τοκετούς μειώνονται διαχρονικά, αντίθετα αυξάνονται οι
θάνατοι από καρδιοπάθειες,
τρομοκρατία και πολεμικές
συγκρούσεις.
Σύμφωνα με την μελέτη, που
ανέλυσε στοιχεία για 195
χώρες και περιοχές, οι άνθρωποι στη Γη ζουν όλο και περισσότερα χρόνια, καθώς το
προσδόκιμο ζωής σταθερά εμφανίζει αύξηση, ενώ από την
άλλη οι αιτίες θανάτου δεν παραμένουν σταθερές στο πέρα-

σμα του χρόνου.Το μέσο παγκόσμιο προσδόκιμο ζωής σήμερα είναι 72,5 έτη
ανεξαρτήτως φύλου, ενώ ειδικότερα για τις γυναίκες είναι
τα 75,3 έτη και για τους άνδρες
τα 69,8 έτη. Το μέσο προσδόκιμο ζωής εμφανίζει συνεχή
αύξηση, αφού το 1990 ήταν
65,1 έτη και το 1970 μόνο 58,4
έτη.
Δηλαδή μέσα σε σχεδόν μισό
αιώνα (1970-2017) το προσδόκιμο ζωής για έναν άνθρωπο
έχει αυξηθεί κατά τουλάχιστον
14 χρόνια. Το υψηλότερο
προσδόκιμο ζωής συνεχίζει να
έχει η Ιαπωνία (83,9 έτη) και το
μικρότερο η Κεντροαφρικανική
Δημοκρατία (50,2).
Το 2016 γεννήθηκαν στον πλανήτη μας 128,8 εκατομμύρια
άνθρωποι, ενώ 54,7 εκατομμύρια πέθαναν από διάφορες αιτίες (έχουν καταγραφεί πάνω
από 330), έναντι 42,8 εκατ. θανάτων το 1970. Σχεδόν τρεις
στους τέσσερις θάνατοι
(72,3%) οφείλονταν σε μη μεταδοτικές ασθένειες, κυρίως
σε καρδιοπάθειες, εγκεφαλικά
και καρκίνους.
Οι θάνατοι από μη μεταδοτικές και συνήθως χρόνιες παθήσεις εμφανίζουν αύξηση 16%
μεταξύ 2006-2016. Η Νο 1
αιτία θανάτου παραμένει η
ισχαιμική καρδιοπάθεια (σχεδόν 9,5 εκατομμύρια θάνατοι
πέρυσι), εμφανίζοντας αύξηση
19% από το 2006. Σημαντική
αύξηση 31% από το 2006 εμφανίζουν και οι θάνατοι λόγω
διαβήτη, που έφθασαν τα 1,4
εκατ. το 2016. Οι θάνατοι που
σχετίζονται με το κάπνισμα,
υπολογίζονται σε τουλάχιστον
7,1 εκατομμύρια.
Το 19% των θανάτων οφείλονταν σε μεταδοτικές νόσους, σε
ασθένειες κατά την εγκυμοσύνη, τη βρεφική και παιδική
ηλικία, καθώς και σε παθήσεις
σχετικές με την ελλιπή και αν-

θυγιεινή διατροφή. Η κατηγορία αυτή των θανάτων εμφανίζει μείωση σχεδόν 24% μέσα
στην τελευταία δεκαετία
(2006-2016).
Μείωση καταγράφεται στη
θνησιμότητα όλων των ηλικιακών ομάδων, αλλά ιδιαίτερη
πρόοδος έχει επιτευχθεί στη
μείωση των θανάτων παιδιών
έως πέντε ετών. Για πρώτη
φορά στη σύγχρονη ανθρώπινη ιστορία οι θάνατοι
μωρών, βρεφών και νηπίων
έπεσαν κάτω από τα πέντε
εκατομμύρια ετησίως, έναντι
11 εκατομμυρίων το 1990 και
16,4 εκατ. το 1970.
Οι θάνατοι από HIV/AIDS
έχουν μειωθεί σχεδόν στο μισό
(κατά 46%) από το 2006, ενώ
από ελονοσία κατά 26%. Από
την άλλη, η παχυσαρκία και η
κακή διατροφή σχετίζονται με
ολοένα περισσότερους θανάτους (με το 18,8%, δηλαδή σχεδόν με έναν στους πέντε).
Από τις μεταδοτικές νόσους γενικά η θνησιμότητα είναι ολοένα μικρότερη, αλλά αντίθετα
αύξηση εμφανίζουν οι θάνατοι
από δάγκειο πυρετό (82% μεταξύ 2006-2016) και από ανθεκτική στα φάρμακα
φυματίωση (αύξηση 68%). Επίσης, είναι αξιοσημείωτο ότι οι
θάνατοι από ηπατίτιδες και
συναφείς ιογενείς παθήσεις
του ήπατος έφθασαν τα 1,34
εκατομμύρια το 2016, ξεπερνώντας τους θανάτους από
φυματίωση (1,2 εκατ.), από
HIV/AIDS (1 εκατ.) και από ελονοσία (719.000).
Το υπόλοιπο 8% των θανάτων
παγκοσμίως προέρχονται από
κάθε είδους τραύματα, από
πτώσεις και τροχαία έως πολέμους και τρομοκρατικές επιθέσεις. Ειδικότερα οι θάνατοι
από συγκρούσεις και τρομοκρατικές ενέργειες το 2016
έφθασαν περίπου τους
150.500, αυξημένοι κατά 143%

έναντι του 2006, κυρίως λόγω
της πρόσφατης έντασης στη
Μέση Ανατολή και Βόρεια
Αφρική.
Στην κόσμο οι δέκα κυριότερες
αιτίες Χαμένων Ετών Ζωής
(προκύπτουν από το συνδυασμό του αριθμού των θανάτων
από κάθε αιτία με το προσδόκιμο ζωής σε κάθε ηλικία) είναι
κατά σειρά οι εξής:
1. Ισχαιμική καρδιοπάθεια
2. Εγκεφαλικό
3. Λοιμώξεις κατώτερου αναπνευστικού
4. Διάρροια
5. Τροχαία
6. Ελονοσία
7. Επιπλοκές πρόωρου τοκετού
8. HIV/AIDS
9. Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια (XAΠ)
10. Επιπλοκές τοκετού-Εγκεφαλοπάθεια νεογνού
Παγκοσμίως οι δέκα κυριότερες σωματικές και ψυχικές αιτίες για τα λεγόμενα Ετη με
Αναπηρία λόγω πάθησης,
τραυματισμού κ.ά., είναι κατά
σειρά τα εξής:
1. Πόνοι στη μέση
2. Ημικρανία
3. Απώλεια ακοής
4. Ελλειψη σιδήρου
5. Σοβαρή κατάθλιψη
6. Πόνοι στον αυχένα
7. Αλλες μυοσκελετικές παθήσεις
8. Διαβήτης
9. Αγχος
10. Πτώσεις
Ελλάδα
Στην Ελλάδα οι δέκα κυριότερες αιτίες Χαμένων Ετών Ζωής
(συνδυασμός των θανάτων
από κάθε αιτία με το προσδόκιμο ζωής) είναι οι εξής:
1. Ισχαιμική καρδιοπάθεια
2. Εγκεφαλικό
3. Καρκίνος πνευμόνων
4. Αλτσχάιμερ
5. Χρόνια Αποφρακτική Πνευ-

Στη χώρα μας το προσδόκιμο
ζωής κατά τη γέννηση είναι τα
83,5 έτη για τις γυναίκες και τα
78,4 έτη για τους άνδρες, δηλαδή υπάρχει μια διαφορά
τουλάχιστον πέντε ετών ανάμεσα στα δύο φύλα. Ομως
στην αρχή της τρίτης ηλικίας,
στα 65 έτη, ένας Ελληνας έχει
προσδόκιμο ζωής 18,3 έτη και
μια Ελληνίδα 21 έτη, δηλαδή η
διαφορά μεταξύ των δύο
φύλων έχει πλέον μειωθεί σε
λιγότερα από τρία έτη.
Το προσδόκιμο ζωής κατά τη
γέννηση εμφανίζει συνεχή αύξηση στη χώρα μας, καθώς το
1990 ήταν 79,5 χρόνια για τις
γυναίκες και 74,5 χρόνια για
τους άνδρες, ενώ το 2006 ήταν
82,6 χρόνια για τις γυναίκες
και 77,1 για τους άνδρες.
Ανάλογη διαχρονική βελτίωση
εμφανίζει και το προσδόκιμο
της υγιούς ζωής στην Ελλάδα,
δηλαδή πόσα χρόνια αναμένεται να ζήσει κανείς υγιής χωρίς
κάποια χρόνια ασθένεια ή
αναπηρία. Το προσδόκιμο
αυτό ήταν το 2016 τα 72 χρόνια για τις γυναίκες και τα 69,2
για τους άνδρες, το 2006 ήταν
τα 71,2 και τα 68,2 χρόνια, ενώ
το 1990 τα 68,7 και τα 66 χρόνια αντίστοιχα.
Στην Ελλάδα οι θάνατοι μωρών
κατά τη γέννα το 2016 ήσαν
1,9 ανά 1.000 γεννήσεις, οι θάνατοι κατά τον πρώτο μήνα
ζωής του βρέφους 2,2 ανά
1.000 γεννήσεις, οι θάνατοι
κατά το πρώτο έτος ζωής του
παιδιού 1,1 ανά 1.000 γεννήσεις, ενώ οι θάνατοι έως την
ηλικία των πέντε ετών 3,9 ανά
1.000.
Οσον αφορά τις δέκα κυριότερες σωματικές και ψυχικές αιτίες για τα λεγόμενα Ετη με
Αναπηρία που ζουν οι άνθρωποι στην Ελλάδα λόγω πάθησης, τραυματισμού κ.α., είναι
κατά σειρά οι εξής:
1. Πόνοι στη μέση
2. Ημικρανία
3. Απώλεια ακοής
4. Πόνοι στον αυχένα
5. Μείζων κατάθλιψη
6. Αγχώδης διαταραχή
7. Πτώσεις
8. Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ)
9. Νωδότητα (απώλεια δοντιών)
10. Αλλες μυοσκελετικές παθήσεις
Πηγή: reader.gr
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Οδηγίες
στα σχολεία
για κινητά
τηλέφωνα,
βίντεο,
φωτογραφίες

Υπ. Παιδείας:

Tο υπουργείο Παιδείας, ύστερα από σχετική εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, εξέδωσε από το περσινό
σχολικό έτος τις ακόλουθες οδηγίες:

ΠΡΩΤΟΝ: Οι μαθητές δεν επιτρέπεται να
έχουν στην κατοχή τους κινητά τηλέφωνα εντός του σχολικού χώρου.

ΔΕΥΤΕΡΟΝ: Οι μαθητές δεν επιτρέπεται
να έχουν στην κατοχή τους εκτός από
κινητά τηλέφωνα και οποιαδήποτε άλλη
ηλεκτρονική συσκευή ή παιχνίδι που διαθέτει σύστημα επεξεγασίας εικόνας και
ήχου εντός του σχολικού χώρου.

Ο ανάλογος εξοπλισμός που τους διαθέτει το σχολείο στο οποίο φοιτούν, χρησιμοποιείται κατά τη διάρκεια της
διδακτικής πράξης και της εκπαιδευτικής
διαδικασίας γενικότερα και μόνο υπό την
εποπτεία/επίβλεψη του εκπαιδευτικού.

ΤΡΙΤΟΝ: Οι εκπαιδευτικοί εκτός από τις
διαθέσιμες από το σχολείο ηλεκτρονικές
συσκευές ( Η/Υ,tablets, laptops, διαδραστικούς πίνακες κλπ), δύνανται να χρησιμοποιήσουν και το δικό τους προσωπικό
ηλεκτρονικό εξοπλισμό κατά τη διάρκεια της διδακτικής πράξης και για τις
ανάγκες αυτής αλλά και στο πλαίσιο της
εκπαιδευτικής διαδικασίας γενικότερα
τηρώντας τους κανόνες ασφάλειας και
τις σχετικές διατάξεις περί προστασίας
προσωπικών δεδομένων των μαθητών
και εκπαιδευτικών.

ΤΕΤΑΡΤΟΝ: Θα πρέπει να αποφεύγεται η
ανάρτηση φωτογραφιών και βίντεο με
μαθητές στους δικτυακούς τόπους των
σχολικών μονάδων.
Οι φωτογραφίες αποτελούν δεδομένα
προσωπικού χαρακτήρα, στο μέτρο που
απο αυτές δύναται να προσδιοριστούν,
άμεσα ή έμμεσα, τα υποκείμενα των δεδομένων.

Η επεξεργασία και κατά συνέπεια η
ανάρτηση , η αποθήκευση σε ψηφιακά
μέσα (πχ αναμνηστικού τύπου φωτογραφίες, βίντεο και δραστηριότητες της
σχολικής ζωής) δεδομένων προσωπικού
χαρακτήρα επιτρέπεται μόνο όταν το
υποκείμενο των δεδομένων (οι κηδεμόνες των μαθητών-μαθητριών) έχει δώσει
τη συγκατάθεση του.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
& ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Ενιαίος
Φορέας
Κοινωνικής
Ασφάλισης

Αθήνα, 12/09/17
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
!
Αρ. Διακ.: ΦΓ 34/17
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ &
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ &
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
Ταχ.Δ/νση : Αγ. Κων/νου 16
Tηλ.: 210-52.13.642, 634
Fax: 210-52.22.456
Email: pkoutsiouba@efka.gov.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
& ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Ενιαίος
Φορέας
Κοινωνικής
Ασφάλισης

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Αθήνα, 12/09/17
!
Αρ.Διακ.: ΦΓ 33/17
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ &
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ &
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
Ταχ.Δ/νση : Αγ. Κων/νου 16
Πληρ.: Χ. Καραγεώργου
Tηλ.: 210-52.13.653
Fax: 210-52.22.456
Email: xkarageorgou@efka.gov.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ανακοινώνουμε ότι η Διοίκηση του Ε.Φ.Κ.Α. διενεργεί ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την «ανάδειξη προμηθευτών καυσίμων κίνησης για τα υπηρεσιακά
οχήματα και μοτοποδήλατα του Ε.Φ.Κ.Α.», (ΦΓ 34/17), για τα έτη 2018 και 2019
και προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να υποβάλλουν σχετικές προσφορές.
Οι συμμετέχοντες δύνανται να υποβάλλουν προσφορά για ένα ή περισσότερα
τμήματα.
Αριθμός Πρωτ. Διακήρυξης: 1219854 / 13.09.2017
Αρ.Φακ: ΦΓ 34/17
CPV:
- 09132100-4 «Αμόλυβδη βενζίνη»
- 09134100-8 «Πετρέλαιο Diesel»
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr
Συστημικός Αριθμός: 45779.
Προϋπολογισμός: Ο προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των #262.453,26#
ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (211.655,85 ευρώ, χωρίς ΦΠΑ), για το σύνολο
του έργου.
Δικαίωμα Συμμετοχής: Το δικαίωμα και οι προϋποθέσεις συμμετοχής αναφέρονται αναλυτικά στο κείμενο της διακήρυξης.
Γλώσσα: Ελληνική.
Εγγυήσεις που απαιτούνται: Όσοι λάβουν μέρος στο διαγωνισμό υποχρεούται
να καταθέσουν Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής που θα ανέρχεται στο 2% επί
της συνολικής προϋπολογισθείσης (εκτιμώμενης) δαπάνης χωρίς ΦΠΑ, των Υπηρεσιών (Μονάδα που βρίσκονται – χρησιμοποιούνται τα οχήματα – μοτοποδήλατα, σύμφωνα με τους συν/νους στην παρούσα ΠΙΝΑΚΕΣ στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV
της Διακήρυξης), για τα οποία υποβάλλεται προσφορά.
Όροι πληρωμής: όπως αναφέρονται στην Διακήρυξη.
Καταληκτική ημερομηνία Υποβολής των Προσφορών: Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν ηλεκτρονικά τις προσφορές τους μέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ το αργότερο μέχρι 20/10/2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00 μ.μ.
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.
Χρόνος και τόπος αποσφράγισης των προσφορών: H ηλεκτρονική αποσφράγιση
των προσφορών μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ προσφορών θα
γίνει τέσσερις ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, ήτοι 26/10/2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:30 π.μ. μέσω των αρμόδιων
πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής.
Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές.
Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ:
15/09/2017
Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
βαρύνει την Ε.Ε..
Η δαπάνη των δημοσιεύσεων σε μία (1) ημερήσια νομαρχιακή εφημερίδα καθώς
και σε μία (1) εβδομαδιαία νομαρχιακή εφημερίδα, κάθε νομού, θα βαρύνει
τον/τους ανάδοχο/αναδόχους που θα αναδειχθεί/αναδειχθούν από το διαγωνισμό.
Τα έξοδα δημοσίευσης στον οικονομικό τύπο θα βαρύνoυν την Αναθέτουσα
Αρχή.
Τα πλήρη έγγραφα της Διακήρυξης καθώς και τυχόν συμπληρωματικές πληροφορίες/διευκρινήσεις διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή στη διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ καθώς και στον διαδικτυακό τόπο του
Ε.Φ.Κ.Α.: www.efka.gov.gr
Πληροφορίες δίδονται όλες τις εργάσιμες ημέρες από 8.00π.μ. έως 15.00μ.μ στο
γραφείο 7 της Δ/νσης Προμηθειών - Αγ. Κων/νου 16 – Αθήνα.
Αρμόδιες: κα Κουτσιούμπα, τηλ. 210.5213642 και κα Λιβανίου 210.5213634.

Ανακοινώνουμε ότι η Διοίκηση του Ε.Φ.Κ.Α. διενεργεί διεθνή ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για τη προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για την κάλυψη των
αναγκών των μονάδων του ΕΦΚΑ για όλη την επικράτεια για το έτος 2018 (ΦΓ
33/17) και προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να υποβάλλουν
σχετικές προσφορές.
Οι συμμετέχοντες δύνανται να υποβάλλουν προσφορά για ένα ή περισσότερα
τμήματα και για το σύνολο της ζητούμενης ποσότητας εκάστης Υπηρεσίας.
Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά:
Α) Είτε για το σύνολο των Μονάδων χωρικής αρμοδιότητας Περιφέρειας Ν. Αττικής και για τη συνολική προκηρυχθείσα ποσότητα. (ΠΙΝΑΚΑΣ Α της διακήρυξης)
Β) Είτε για μέρος (μιας ή περισσότερες) των Μονάδων εκτός Περιφέρειας Ν. Αττικής και για το σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας ανά Μονάδα και (ΠΙΝΑΚΑΣ Β της διακήρυξης)
Γ) Είτε και για το Α και για το Β, δηλαδή για το σύνολο των Μονάδων Περιφέρειας
Ν. Αττικής και για όποιο μέρος επιθυμούν από τις Μονάδες (ένα ή περισσότερες)
εκτός Περιφέρειας Ν. Αττικής. (ΠΙΝΑΚΕΣ Α+Β της διακήρυξης)
Αριθμός Πρωτ.Διακήρυξης: 1219721/13-09-17 (συστ. Αριθμ. 45748)
Αρ.Φακ: ΦΓ 33/17
CPV: 09135100-5 «Πετρέλαιο θέρμανσης»
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr (Συστημικός Αριθμός: 45748)
Προϋπολογισμός: Ο προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των #1.147.571,04#
ευρώ πλέον ΦΠΑ για το σύνολο του έργου.
Δικαίωμα Συμμετοχής: Το δικαίωμα και οι προϋποθέσεις συμμετοχής αναφέρονται αναλυτικά στο κείμενο της διακήρυξης.
Γλώσσα: Ελληνική
Εγγυήσεις που απαιτούνται: Όσοι λάβουν μέρος στο διαγωνισμό υποχρεούται
να καταθέσουν Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής της οποίας το ποσό θα πρέπει να
καλύπτει σε ευρώ ποσοστό στο 2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εκτός
ΦΠΑ των Τμημάτων για τα οποία υποβάλλεται προσφορά .
Όροι πληρωμής: όπως αναφέρονται στην Διακήρυξη.
Καταληκτική ημερομηνία Υποβολής των Προσφορών: Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν ηλεκτρονικά τις προσφορές τους μέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ το αργότερο μέχρι 20/10/2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00 μ.μ.
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.
Χρόνος και τόπος αποσφράγισης των προσφορών: H ηλεκτρονική αποσφράγιση
των προσφορών μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ προσφορών θα
γίνει τέσσερις εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής
των προσφορών ,ήτοι 26/10/2017 και ώρα 10:30 π.μ. μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής.
Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές.
Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ:
15/09/2017
Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
βαρύνει την Ε.Ε.
Η δαπάνη των δημοσιεύσεων σε μία (1) ημερήσια νομαρχιακή εφημερίδα καθώς
και σε μία (1) εβδομαδιαία νομαρχιακή εφημερίδα, κάθε νομού, θα βαρύνει
τον/τους ανάδοχο/αναδόχους που θα αναδειχθεί από το διαγωνισμό.
Τα έξοδα δημοσίευσης στον οικονομικό τύπο θα βαρύνoυν την Αναθέτουσα Αρχή.
Τα πλήρη έγγραφα της Διακήρυξης καθώς και τυχόν συμπληρωματικές πληροφορίες/διευκρινήσεις διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή στη διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ καθώς και στον διαδικτυακό τόπο του
Ε.Φ.Κ.Α.: www.efka.gov.gr
Πληροφορίες δίδονται όλες τις εργάσιμες ημέρες από 8.00π.μ. έως 15.00μ.μ στο
γραφείο 6 της Δ/νσης Προμηθειών και Χημ. Υπηρεσιών- Αγ. Κων/νου 16 – Αθήνα.
Αρμόδιοι: κα Καραγεώργου, τηλ. 210.5213653 ,κα Λιβανίου, τηλ. 210. 5213634

Η Προϊσταμένη της Δ/νσης Προμηθειών
Πολυξένη Κωνσταντέλλου

Η Προϊσταμένη της Δ/νσης Προμηθειών
Πολυξένη Κωνσταντέλλου
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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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ

Επιχείρηση ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΟΠΑΠ 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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ

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

ΠΑΡΑΔΙΔΕΙ 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-ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ
ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ

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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• Ρήξη τένοντα στον ώμο:
Υ αποτελεσματική θεραπεία με PRP
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Η μερική ρήξη στους τένοντες των μυών του
στροφικού πετάλου - υπερακανθίου τένοντα
μπορεί να συνδέεται με κάποιο πρόσφατο ατύχημα που είχατε και επιβαρύνατε τον ώμο σας ή
εξαιτίας της άσκησης και της κακής χρήσης
αυτής της τόσο σημαντικής άρθρωσης.
Οι αρθρώσεις των ώμων μπορεί να φθείρονται
με τα χρόνια, όμως η έντονη και κακή χρήση
τους δημιουργεί έντονο πόνο και μείωση του
εύρους των κινήσεων των χεριών σας καθώς
προκαλείται φλεγμονή στους τένοντες.
Ποιά είναι τα συμπτώματα της μερικής ρήξης
υπερακανθίου;
Ο ώμος δεν λειτουργεί σωστά και δυσκολεύεστε να πραγματοποιήσετε κάποιες κινήσεις. Πονάτε, κυρίως όταν σηκώνετε το χέρι σας ή όταν
ξαπλώνετε σε πλάγια θέση. Σε γενικές γραμμές ο
πόνος μπορεί να είναι ελαφρύς για μια πολύ σοβαρή ρήξη ή έντονος για έναν παροξυσμικό ερεθισμό του τένοντα.
Η βασική εξέταση που μπορεί να αναδείξει το
πρόβλημα, σε συνδυασμό με τη λεπτομερή κλινική εξέταση, είναι η ακτινογραφία του ώμου
αφού σε αυτήν απεικονίζονται τα οστά του
ώμου και η τυχόν μετατόπιση τους εξαιτίας των
πληγωμένων τενόντων. Πιο αναλυτική εικόνα
της βλάβης των τενόντων και των μυών δίνει η
μαγνητική τομογραφία.
Αυτό πάντως που πρέπει να γνωρίζετε είναι ότι
με τον όρο "ρήξη" ενός τένοντα εννοούμε το
σχίσιμό του. Η ρήξη του υπερακανθίου, μαζί με
την τενοντοπάθεια του τένοντα του ώμου αποτελεί τη συχνότερη αιτία πόνου στον ώμο σε
ηλικίες μετά τα 30 έτη και κυρίως γύρω στα 45.
Οι ρήξεις πλήρους πάχους συνήθως εμφανίζονται μετά τα 50-55 έτη με τους περισσότερους
ασθενείς να χάνουν την λειτουργία του ώμου
και την ποιότητα του ύπνου τους εξαιτίας του
πόνου που τους ξυπνά κατά τη διάρκεια της νύκτας.
Πώς αποκαθίσταται η μερική ρήξη του υπερακανθίου τένοντα;
Στη μερική ρήξη δεν απαιτείται χειρουργική
αποκατάσταση καθώς η θεραπεία με ενέσιμα

αυτόλογα ενεργοποιημένα αιμοπετάλια PRP
είναι μια επαναστατική, πολλά υποσχόμενη μέθοδος για την επιτάχυνση της επούλωσης τραυματικών ή εκφυλιστικών βλαβών των μυών, των
τενόντων και των συνδέσμων .
Πώς γίνεται η αποκατάσταση
Η αποκατάσταση αφορά σε μια ενέσιμη ανώ-

δυνη θεραπεία με PRP που πραγματοποιείται
στον χώρο του Ορθοπαιδικού Ιατρείου. Συγκεκριμένα, λαμβάνεται από τον ασθενή μικρή ποσότητα αίματος από μία περιφερική φλέβα με
διαδικασία όμοια με τυπική εξέταση αίματος.
Ακολουθεί ειδική επεξεργασία (φυγοκέντρηση)
του αίματος, όπου απομονώνονται τα αιμοπετάλια, τα οποία στη συνέχεια ενεργοποιούνται με
χλωριούχο ασβέστιο προκειμένου να εκκρίνουν
τους αυξητικούς παράγοντες που έχουν αποθηκευμένους στα κοκκία τους (PRP). Στο τέλος, εγχέεται το PRP με τα ενεργοποιημένα
αιμοπετάλια τοπικά στην περιοχή της βλάβης με
υπερηχογραφική καθοδήγηση, προκειμένου να
πραγματοποιηθεί με ακρίβεια. Η διαδικασία
διαρκεί λιγότερο από 15 λεπτά, είναι ανώδυνη,

Ποιοι παράγοντες επιδεινώνουν
τις εποχικές αλλεργίες

Οταν «ξυπνούν» οι εποχικές αλλεργίες η φαγούρα στα μάτια και η καταρροή γίνονται δυσάρεστη καθημερινότητα. Στόχος όσων πάσχουν
είναι να περιορίσουν όσο περισσότερο γίνεται την
ένταση των συμπτωμάτων και αυτό μπορεί να
επιτευχθεί με την αποφυγή των επιβαρυντικών
παραγόντων.
Ορισμένοι από αυτούς είναι αρκετά συνηθισμένοι, όμως κάποιοι δεν σας περνούν από το μυαλό!
1. Φακοί επαφής
Αν έχετε μυωπία ή αστιγματισμό, καλό είναι να
προτιμήσετε να φορέσετε τα γυαλιά σας αντί για
φακούς επαφής όταν εκδηλώνεται μια κρίση αλλεργίας. Αν παγιδευτεί γύρη, σκόνη ή κάποιος
άλλος ερεθιστικός παράγοντας στα ήδη ερεθισμένα μάτια, η κατάσταση μπορεί να γίνει πολύ
χειρότερη.

2. Στρες
Το στρες μπορεί να προκαλέσει μια κρίση εποχικής αλλεργίας ή να επιδεινώσει τα συμπτώματα.
Βρείτε τρόπους να χαλαρώνετε –όπως έναν περίπατο, λίγη μουσική ή μια βόλτα στην εξοχή– για
να θέσετε υπό έλεγχο το στρες (και τις ενοχλήσεις
λόγω αλλεργίας).
3. Αλκοόλ
Το αλκοόλ είναι άκρως επιβαρυντικό για τα άτομα
με αλλεργίες. Ιδιαίτερα έντονες ενοχλήσεις προκαλεί το κόκκινο κρασί και η μπίρα, καθώς αρκετοί παρουσιάζουν ευαισθησία σε χημικές ενώσεις
(θειώδη) που περιέχουν.
4. Κολόνιες και αρωματικά κεριά
Οποιοδήποτε τεχνητό άρωμα μπορεί να ερεθίσει
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δεν προκαλεί αλλεργικές αντιδράσεις και δεν
εμφανίζει επιπλοκές. Ο ασθενής μπορεί να
φύγει άμεσα χωρίς κανένα πρόβλημα.
Γιατί είναι αποτελεσματική η θεραπεία με PRP
Τα αιμοπετάλια είναι γνωστό ότι είναι κύτταρα
υπεύθυνα για την πήξη του αίματος. Οταν ενεργοποιούνται (PRP) απελευθερώνουν ουσίες που
ουσιαστικά είναι πρωτεΐνες επούλωσης και λέγονται αυξητικοί παράγοντες (PDGF,TGF-β, VEGF,
EGF, FGF, IGF -1). Πρακτικά, αυξάνοντας τη συγκέντρωση των αιμοπεταλίων (PRP) στην περιοχή
της βλάβης επιτυγχάνουμε την ταχεία αποκατάσταση λόγω της επουλωτικής αλλά και της αναγεννητικής δράσης τους αλλά και των αυξητικών

παραγόντων τους.
Οι εγχύσεις των ενεργοποιημένων αιμοπεταλίων (PRP) ανακουφίζουν από τον πόνο και επιταχύνουν την επούλωση των τραυματισμένων
μυών και τενόντων. Τα αποτελέσματα της μεθόδου PRP είναι πολύ υψηλά, σύμφωνα με την
παγκόσμια βιβλιογραφία και βάση της εμπειρίας του Κέντρου μας. Με τη μέθοδο PRP
έχουμε ταχύτερη αποκατάσταση και επάνοδο
του ασθενή - αθλητή στις δραστηριότητές του.
Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε
την ιστοσελίδα www.athensorthocenter.gr ή επικοινωνήστε με τον κ. Κουγιάλη Μιχαήλ, Ορθοπεδικός Χειρουργός τηλ.: 2106837010 & 693 709
3980

περαιτέρω τη ρινική κοιλότητα, εντείνοντας τις
ενοχλήσεις στα μάτια και τη μύτη. Αποφύγετε τις
έντονες κολόνιες, τα αρωματικά κεριά, τα προϊόντα σώματος και οποιοδήποτε άλλο προϊόν
αναγράφει ότι περιέχει τεχνητά αρώματα.
5. Χλώριο
λύμπι σε πισίνα δεν είναι καλή ιδέα όταν κάνουν
την εμφάνισή τους οι αλλεργίες. Ακόμη και η μυρωδιά του χλωρίου, ιδιαίτερα στις κλειστές πισίνες όπου δεν κυκλοφορεί ελεύθερα ο καθαρός
αέρας, μπορεί να προκαλέσει επιδείνωση των
συμπτωμάτων, κατά τρόπο όμοιο με τα τεχνητά
αρώματα.
6. Χοντρά ρούχα
Τα ρούχα από χοντρά υφάσματα τείνουν να μαζεύουν μέσα στην πλέξη τους σκόνη, γύρη και
άλλα αλλεργιογόνα. Ο καλός αερισμός ή ακόμη
καλύτερα το πλύσιμο ακόμη και μετά από μία
χρήση είναι ένας τρόπος να αποφύγετε την έκθεση.
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Δεν θα γίνουν
μαθήματα στις
2 Οκτωβρίου
στα σχολεία

Η Διεύθυνση Φυσικής Αγωγής της Γενική Διεύθυνσης Σπουδών Π.Ε. και
Δ.Ε. του ΥΠ.Π.Ε.Θ. στο πλαίσιο των
σχολικών αθλητικών δραστηριοτήτων
εξέδωσε την Εγκύκλιο για την 4η Πανελλήνια Ημέρα Σχολικού Αθλητισμού,
η οποία για το σχολικό έτος 2017-2018
θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 2
Οκτωβρίου 2017.

Στην 4η Πανελλήνια Ημέρα σχολικού
Αθλητισμού που φέτος έχει ως κεντρικό
σύνθημα: «ΑΘΛΟΥΜΑΙ –ΧΑΡΑΖΩ ΤΟ
ΜΕΛΛΟΝ» οι μαθητές και μαθήτριες
των σχολικών μονάδων της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν
σε οργανωμένες αθλητικές
δράσεις/δραστηριότητες εντός και
εκτός των σχολικών μονάδων.

Ως Πανελλήνια εναρκτήρια δράση για
όλες τις σχολικές μονάδες ορίζεται η
παρακάτω :

Στις 8:30 π.μ. στον προαύλιο χώρο
κάθε σχολικής μονάδας ανά τάξεις και
με τις αντίστοιχες προτεινόμενες μπάλες (Δημοτικό: Α΄& Β΄ τάξεις μπαλόνι,
Γ΄& Δ΄ τάξεις αερόμπαλα, Ε΄& ΣΤ΄ τάξεις μαλακιά μπάλα πετοσφαίρισης, Γυμνάσιο & Λύκειο: μπάλα
πετοσφαίρισης) καλούνται οι
μαθητές/τριες κρατώντας τη μπάλα
ψηλά να την εναλλάσσουν, δίνοντας
πάσες ο ένας στον άλλον και μετρώντας παράλληλα τις επιτυχημένες προσπάθειες. Σε περίπτωση πτώσης της
μπάλας αρχίζει το μέτρημα από την
αρχή. (Η διάρκεια της δράσης ορίζεται

στα 5 λεπτά).

Στη συνέχεια κάθε σχολική μονάδα καλείται να αποφασίσει για τις δράσεις τις
οποίες θα υλοποιήσει εντός του σχολικού ωραρίου.

Στόχος της Διεύθυνσης Φυσικής Αγωγής της Γενικής Διεύθυνσης Σπουδών
Π.Ε. και Δ.Ε. του ΥΠ.Π.Ε.Θ. είναι η
άθληση πρωτίστως να αποτελεί μια ευχάριστη δραστηριότητα, με απώτερο
σκοπό τη βελτίωση της φυσικής κατάστασης των μαθητών/τριών και την υιοθέτηση ενός υγιεινού τρόπου ζωής και
στην ενήλικη ζωή τους.

Δεν
συμψηφίζεται
το επίδομα
επικίνδυνης
εργασίας με την
προσωπική
διαφορά

Στην περίπτωση χορήγησης οικογενειακής παροχής ή επιδομάτων επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας ή
απομακρυσμένων περιοχών, λόγω
συνδρομής των όρων και των πραγματικών συνθηκών καταβολής τους, τα
σχετικά ποσά δεν συμψηφίζονται με
την υπάρχουσα προσωπική διαφορά.
Αυτό επισημαίνει το υπουργείο Οικονομικών σε σχετικό έγγραφο του τον
συμψηφισμό του επιδόματος επικίνδυνης εργασίας με την προσωπική διαφορά.
Ειδικότερα, όπως σημειώνεται, στο έγγραφο του υπουργείου: “Κατά την

πρώτη κατάταξη δημοσίων – δημοτικών υπαλλήλων, η τυχόν αύξηση του
βασικού μισθού δεν συμψηφίζεται με
την τυχόν καταβαλλόμενη υπερβάλλουσα μείωση του άρθρου 29 του
ν.4024/2011 και συνεπώς, στην περίπτωση της αύξησης του βασικού μισθού, δεν θα επηρεαστεί για όλο το
χρονικό διάστημα της σταδιακής χορήγησης αυτής, το ποσό της τυχόν καταβαλλόμενης υπερβάλλουσας μείωσης
του ίδιου άρθρου και νόμου”.
Σε σχετική ανακοίνωση της, η ΠΟΕΟΤΑ για το θέμα σημειώνει:

Το τελευταίο χρονικό διάστημα και μετά
την ψήφιση του Ν.4483/2017, όπου με
το άρθρο 98 χορηγήθηκε το επίδομα
Ανθυγιεινής και Επικίνδυνης Εργασίας
σε νέες κατηγορίες εργαζομένων, υποβάλλονται στην Ομοσπονδία από τους
Συλλόγους-Μέλη της πολλά ερωτήματα
σχετικά με το αν, με την καταβολή του
επιδόματος στους δικαιούχους εργαζόμενους το ποσό αυτό συμψηφίζεται με
την καταβαλλόμενη προσωπική διαφορά του Ν.4354/2015.
Σύμφωνα με το υπ΄ αριθμ.
πρωτ.:2/20865/ΔΕΠ/22-4-2016 έγγραφο του Υπουργείου ΟικονομικώνΓενικό Λογιστήριο του Κράτους που
συνημμένα σας στέλνουμε εκ νέου
(είναι αναρτημένο και στην ιστοσελίδα
της Ομοσπονδίας www.poeota.gr στο
link: ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ) και που απαντά
στο σχετικό ερώτημα, αναφέρει:

«Τέλος στην περίπτωση χορήγησης οικογενειακής παροχής ή επιδομάτων
επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας ή
απομακρυσμένων περιοχών, λογω
συνδρομής των όρων και των πραγματικών συνθηκών καταβολής τους, τα
σχετικά ποσά ΔΕΝ συμψηφίζονται με
την υπάρχουσα προσωπική διαφορά.»

Κατόπιν όλων των πιο πάνω καλείστε
όπως κοινοποιήσετε το έγγραφο του
Υπουργείου Οικονομικών-Γενικό Λογιστήριο του Κράτους στις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου σας και να
απαιτήσετε την ΑΜΕΣΗ εφαρμογή του.
Σε διαφορετική περίπτωση να ενημερώσετε την Ομοσπονδία προκειμένου
να παρέμβει στα αρμόδια Υπουργεία
(Εσωτερικών και Οικονομικών) για την
οριστική επίλυση του προβλήματος.

«Μαχαίρι»
50% στο φετινό
επίδομα

θέρμανσης

Με το «κούρεμα» κατά 50% της ετήσιας δαπάνης για την καταβολή του
επιδόματος θέρμανσης ξεκινάει η περικοπή των κοινωνικών επιδομάτων,
τα οποία βρίσκονται στο επίκεντρο της
τρίτης αξιολόγησης και αποτελούν ένα
από τα μεγαλύτερα αγκάθια.

Με στόχο τη μείωση του κονδυλίου
από τα 110 εκατ. ευρώ στα 55 εκατ.
ευρώ, το υπουργείο Οικονομικών
προχωρά στον επανασχεδιασμό του
επιδόματος θέρμανσης, με τη θέσπιση πιο αυστηρών εισοδηματικών
και περιουσιακών κριτηρίων ή και με
την επιβολή μειώσεων στο ύψος του
επιδόματος ανά λίτρο πετρελαίου
θέρμανσης. Οι αλλαγές που σχεδιάζονται θα έχουν ως αποτέλεσμα το
επίδομα αυτό να το λαμβάνουν λιγότερα νοικοκυριά ή οι δικαιούχοι να
λαμβάνουν μικρότερο επίδομα.

Η περικοπή του επιδόματος, που γίνεται για δεύτερη διαδοχική χρονιά, θα
ισχύσει την νέα χειμερινή σεζόν (15
Οκτωβρίου 2017 – 30 Απριλίου 2018).
Η πρώτη δόση του «κουτσουρεμένου» επιδόματος θα χορηγηθεί τον Ιανουάριο του 2018. Τότε κάποια
νοικοκυριά θα διαπιστώσουν ότι θα
χάσουν τελείως το επίδομα ενώ για
άλλους το επίδομα θα είναι πολύ μικρότερο.

ΟΠΕΚΕΠΕ:
Ποιοι αγρότες
παίρνουν
χρήματα

Ο ΟΠΕΚΕΠΕ ανακοίνωσε ότι πλήρωσε δικαιούχους ανειλημμένων υποχρεώσεων και ειδικών προγραμμάτων.
Σύμφωνα με τον ΟΠΕΚΕΠΕ η πληρωμή έγινε το διάστημα από
14/09/2017 – 15/09/2017 και αφορά
21.837 δικαιούχους. Παράλληλα η
πληρωμή αφορά λίγους δικαιούχους
προγραμμάτων βιολογικής καλλιέργειας αλλά και άλλων προγραμμάτων
αγροτικής ανάπτυξης. Το σύνολο των
δικαιούχων που πληρώθηκαν ανέρχονται σε 1.026 και το συνολικό ποσό
που κατεβλήθη από τον ΟΠΕΚΕΠΕ
ανέρχεται σε 10.460.225,14 ευρώ.

