Αρχίζει σήμερα το Γ' Διεθνές
Διεπιστημονικό Συμπόσιο
Η Περιφέρεια του Μυκηναϊκού
Κόσμου: Πρόσφατα ευρήματα
και πορίσματα της

Διαγράφονται χρέη

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18 ΜΑΪΟΥ 2018

Αρ. Φύλλου 6241

Ετος 32ο • € 0,15

στα Ασφαλιστικά Ταμεία

Ανάσα για χιλιάδες επαγγελματίες και αγρότες

Θέση στο
ψηφοδέλτιο
της ΝΔ
διεκδικεί
ο Λειβαδίτης
κ. Παναγιώτης
Περγαντάς

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

Την αφύπνιση της πολιτείας
για τη δημογραφική

Κ. Μπακογιάννης

κατάρρευση της χώρας,
ζητούν οι πολύτεκνοι της Στερεάς

Ανοιχτό το
ενδεχόμενο
για
υποψηφιότητα
στο Δήμο
Αθηναίων

MYTILINEOS
Δράσειςενίσχυσης της
νεανικής καινοτομίας
και επιχειρηματικότητας

Απολυτήριο
λυκείου
με βαθμό 9,5
Νέος τρόπος
υπολογισμού

ΕΦΚΑ:

Συμψηφισμός ποσού
προς επιστροφή με
τρέχουσες εισφορές
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Οργανώσεις Χαλκίδας ΚΚΕ-ΚΝΕ:

Την Πέμπτη 24 Μάη
στη Χαλκίδα
η θεατρική
παράσταση "Άρης"

Οι Οργανώσεις Χαλκίδας του ΚΚΕ και της ΚΝΕ, στα
πλαίσια των 100 εκδηλώσεων σε 100 πόλεις της χώρας
που πραγματοποιούνται αυτό το διάστημα για τη συμπλήρωση των 100 χρόνων του ΚΚΕ, καλούν στη θεατρική παράσταση "Άρης", την Πέμπτη 24 Μάη, στις
8.30 μ.μ., Στο Αμφιθέατρο της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας στη Χαλκίδα (Χαϊνά 93).

ΕΙΣΟΔΟΣ ΜΕ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ (διατίθενται από τις οργανώσεις του ΚΚΕ και της ΚΝΕ και στα γραφεία του
ΚΚΕ στη Χαλκίδα- Παπαναστασίου 10Α, 3ος όροφος)

Λίγα λόγια για το έργο:

Στην ιστορία και τους αγώνες του Άρη Βελουχιώτη
στηρίζεται το έργο της Σοφίας Αδαμίδου, με τίτλο
"Άρης".

Το έργο βασίζεται στη ζωή και τους αγώνες ενός από
τα ηγετικά πρόσωπα της ΕΑΜικής Εθνικής Αντίστασης, του Άρη Βελουχιώτη, που ταυτίστηκε με τον
εθνικοαπελευθερωτικό αγώνα ενάντια στη γερμανοϊταλική κατοχή.

Ήταν 16 Ιούνη του 1945 όταν ο πρωτοκαπετάνιος του
ΕΛΑΣ, ο αγωνιστής, έφυγε από τη ζωή με το κεφάλι
ψηλά, όπως έζησε. Ο Άρης, κυκλωμένος από τους διώκτες του, έξω από τη Μεσούντα, θα ανοίξει ο ίδιος την
πόρτα της αιωνιότητας. Θα περάσει στην αθανασία
της συλλογικής μνήμης και συνείδησης, δίνοντας το
τέλος με το ατομικό του περίστροφο.

Η ιστορία του Άρη Βελουχιώτη έχει έναν ξεχωριστό
τρόπο να ελκύει, να διεγείρει, να συγκινεί. Με τη ζωή
και το θάνατό του υπηρέτησε τα ιδανικά της δικαιοσύνης και της ελευθερίας.

Επιλέγοντας τη στράτευση με το ΚΚΕ, αναδείχτηκε σε
πραγματικό λαϊκό ηγέτη. Αντιτάχθηκε στη Συμφωνία
της Βάρκιζας, την οποία χαρακτήρισε λαθεμένη, γεγονός που τον οδήγησε στη διαγραφή του από το ΚΚΕ,
ενώ το 2011 έγινε η επίσημη πολιτική αποκατάστασή
του.

Συντελεστές:
Σκηνοθεσία: Βασίλης Μπισμπίκης
Στο ρόλο του Άρη ο Τάσος Σωτηράκης. Ο ηθοποιός
Θοδωρής Τσουανάτος και ο μικρός Πέτρος Φλωράκης
«έδωσαν» τις φωνές τους.
Σκηνικά - κοστούμια: Ομάδα Cartel.
Μουσική: «Villagers of Ioannina City» (VIC). Το τραγούδι
«Άρη μου», σε στίχους Αγλαΐας Κλάρα, μελοποίησε και
ερμηνεύει η Ερωφίλη. Το μουσικό κομμάτι της έναρξης και του τέλους είναι του Βασίλη Καραγιάννη.
Κινησιολογία: Αγγέλα Πατσέλη
Φωτισμοί: Λάμπρος Παπούλιας
Επιμέλεια video: Ηλίας Φλωράκης
Ειδικά Εφέ: Προκόπης Βλασερός
Φωτογραφίες: Δήμητρα Ψυχογυιού
Σκίτσο αφίσας: Γιώργος Γούσης
Σχεδιασμός αφίσας: Νικολέτα Διολή
Εκτέλεση Παραγωγής: Φαίη Τζήμα
1ο χλμ Λιβαδειάς - Λαμία
Λιβαδειά 32100
Τηλ.: 22610 27180
693 99 55 444

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

Ιδιοκτήτης - Εκδότης:
ΙΩΑΝΝΗΣ Η. ΚΑΝΤΑΣ
Δημοσιογράφοι
ΝΑΤΣΑ ΙΩΑΝΝΑ

Συνδρομές:
• Ετήσιες

20 € έως 700 €

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

Τυπώνεται “KANTAS OFFSET”
1χλμ Λιβαδειάς - Λαμίας

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

Θέση στο ψηφοδέλτιο της ΝΔ διεκδικεί
ο Λειβαδίτης κ. Παναγιώτης Περγαντάς

Γράφτηκε από τον
Θανάση Μερτζάνη

Την επιθυμία του να είναι
υποψήφιος στις επερχόμενες
βουλευτικές εκλογές με τη ΝΔ
στη Βοιωτία εξέφρασε μέσω
της εκπομπής Στέρεα Λόγια

το μέλος του μητρώου στελεχών του κόμματος Παναγιώτης Περγαντάς. Προβλέπει
πρόωρη προσφυγή στις κάλπες τον Οκτώβριο του 2018 ή
το αργότερο τον Μάιο του
2019 καθώς εκτιμά οτι ο Αλέξης Τσίπρας επενδύει στη

δεξιά παρένθεση με αφορμή
στην εκλογή Προέδρου της
Ελληνικής Δημοκρατίας το
2020. Απέκλεισε κάθε ενδεχόμενο συμμετοχής του σε ψηφοδέλτιο αυτοδιοικηιτκών
εκλογών.
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Κ.Μπακογιάννης:

Ανοιχτό το
ενδεχόμενο
για
υποψηφιότητα
στο Δήμο
Αθηναίων

Ορθάνοιχτο άφησε το ενδεχόμενο να
κατέλθει υποψήφιος για το δημαρχιακό
θώκο της Αθήνας, ο περιφερειάρχης
Στερεάς Ελλάδας, Κώστα Μπακογιάννης.
«Το μόνο βέβαιο είναι ότι στις επόμενες
εκλογές θα είμαι και πάλι υποψήφιος
στην αυτοδιοίκηση» δήλωσε ο κ. Μπακογιάννης, μιλώντας στο ΣΚΑΙ, αποφεύγοντας εντέχνως να αποκαλύψει τα
σχέδια του.

Είναι νωρίς σημείωσε να ανακοινωθεί
οτιδήποτε «πριν από τις αρχές του νέου
έτους». Ωστόσο δεν απέρριψε τη διεκδίκηση της θέσης του δημάρχου στο μεγαλύτερο δήμο της χώρας.
Αντίθετα «φωτογράφισε» τον ιδανικό
υποψήφιο – χαρακτηριστικά του οποίου
διαθέτει – και σημείωσε ότι κατά την
άποψή του οι δήμαρχοι στις μεγάλες πόλεις πρέπει να είναι αυτοδιοικητικοί, και
όχι κορυφαία στελέχη των κόμματων,
γιατί οι εποχές έχουν αλλάξει.

Ο κ. Μπακογιάννης τάχθηκε επίσης υπέρ
των ευρύτερων συναινέσεων στο χώρο
της τοπικής αυτοδιοίκησης, προσθέτοντας ότι «όσο πιο μακριά μένουν τα κόμματα τόσο το καλύτερο».

Πραγματοποιήθηκε
το Σάββατο
12 Μαΐου 2018,
ο 1ος Αγώνας
με τίτλο
"9 Μούσες - Κλειώ"

Πραγματοποιήθηκε με απόλυτη επιτυχία, το
προηγούμενο Σάββατο 12 Μαΐου 2018, ο 1ος
Αγώνας με τίτλο “9 Μούσες – Κλειώ” με σημείο εκκίνησης τις Πλαταιές και τερματισμό
στην Αρβανίτσα από τον Ελληνικό Όμιλο
Τριάθλου και Αθλημάτων μεγάλης διάρκειας
“Ο Ευχείδας” σε συνεργασία με το Δήμο Λεβαδέων.
Ο αγώνας πραγματοποιήθηκε με σύμμαχο
τον καιρό και όλοι οι συμμετέχοντες αθλητές,
αλλά και τα άτομα που στελέχωσαν τον
αγώνα έφυγαν με τις καλύτερες εντυπώσεις
και ανανέωσαν το ραντεβού τους για του χρόνου.

Την αφύπνιση της πολιτείας
για τη δημογραφική
κατάρρευση της χώρας,
ζητούν οι πολύτεκνοι
της Στερεάς

Αφιερωμένη στο μείζον θέμα
του δημογραφικού ήταν η
ημερίδα που διοργάνωσε η
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας σε συνεργασία με τους
συλλόγους πολυτέκνων,
στην αίθουσα πολλαπλών
χρήσεων του Διοικητηρίου
στη Λιβαδειά.

Το πρόβλημα του δημογραφικού για τη χώρας μας περιγράφηκε με τα μελανότερα
χρώματα, από ακαδημαϊκούς
και πολιτικούς, που πήραν το
λόγο, καθώς η Ελλάδα, με
βάση τα στατιστικά στοιχεία
της Eurostat, βρίσκεται στη
δεύτερη χειρότερη θέση, μεταξύ των χωρών της Ευρώπης όσον αφορά την
υπογεννητικότητα.
«Ο Ελληνισμός απειλείται με
εξαφάνιση, τα νούμερα δείχνουν ότι βυθιζόμαστε στον
αφανισμό και η Πολιτεία πρέπει να αφυπνιστεί και να
κάνει το καθήκον της, να
λάβει μέτρα στήριξης της οικογένειας, για να αντιμετωπιστεί η καθίζηση» ήταν το
μήνυμα του προέδρου του
Συλλόγου Πολυτέκνων Λιβαδειάς Νικόλαου Σανιδά, που
είχε και το συντονισμό της
εκδήλωσης.

Στις πρωτοβουλίες της Περιφέρειας, όπως η ενίσχυση
των νεογνών άπορων οικογε-

νειών, αναφέρθηκε ο περιφερειάρχης Κώστας Μπακογιάννης, ο οποίος τόνισε ότι
το δημογραφικό αποτελεί
σοβαρό υπαρξιακό ζήτημα
που θα πρέπει να λυθεί μέσα
από μια ολοκληρωμένη πολιτική πρόταση. Σημείωσε με
έμφαση ότι κάθε χρόνο η
Στερεά Ελλάδα χάνει έναν
ολόκληρο χωριό 2.000 κατοίκων, λόγω της υπογεννητικότητας.

Εκ των ομιλητών ήταν και ο
Ευρωβουλευτής Γιώργος
Κύρτσος, που τόνισε η Ε.Ε ,
έχει άλλες προτεραιότητες,

δεν έχει ολοκληρωμένη πολιτική για το θέμα, ούτε και
χρηματοδοτικά εργαλεία.

«Είναι ένα πρόβλημα που
πρέπει να το λύσουμε μόνοι
μας», δήλωσε ο κ. Κύρτσος.

Ομιλητές της ημερίδας ήταν
επίσης ο Κυριάκος Πιερρακάκης, Επιστημονικός Διευθυντής διαΝΕΟσις, Αναστάσιος
Λαυρέντζος, Σύμβουλος Επιχειρήσεων και συγγραφέας,
και ο Μιχάλης Αργυρός, Αν.
Καθηγητής Οικονομικών
Cardiff University.
Μαρίας Σφυρή
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Μέχρι 5 Ιουνίου οι δηλώσεις συμμετοχής για το
«37ο Φεστιβάλ Δημοτικού Τραγουδιού» στο Ζερίκι

Ο Σύλλογος Ελικωνίων
Επαρχίας Λιβαδειάς συνδιοργανώνει με την ΠΕ Βοιωτίας και το Δήμο
Λεβαδέων στο χωριό Ελικώνας- Ζερίκι το «37ο Διαγωνιστικό Φεστιβάλ
Παραδοσιακού Δημοτικού
Τραγουδιού» , με σκοπό
την ανάδειξη, την διάσωση
του δημοτικού μας τραγουδιού και την μετάδοσή του
στη νέα γενιά, όπως αυτό
γίνεται από τον σύλλογό
μας για 37 συναπτά έτη.

Με τον διαγωνισμό αυτό δίνεται ένα βήμα έκφρασης

στους ερασιτέχνες τραγουδιστές ταυτόχρονα όμως
δημιουργείται μία εστία που
κρατά το τραγούδι της παράδοσής μας ζωντανό.

Ο Διαγωνισμός απευθύνεται
σε μη επαγγελματίες ερμηνευτές δημοτικών τραγουδιών, (μπορούν να λάβουν
μέρος και πολυφωνικά συγκροτήματα αλλά αποκλείονται οι χορωδίες). Οι
διαγωνιζόμενοι συμμετέχουν με ένα μόνο μουσικό
κομμάτι.

ρουσιάσουν οι διαγωνιζόμενοι πρέπει απαραιτήτως να
προέρχονται από το ρεπερτόριο της ανώνυμης λαϊκής
δημιουργίας, δηλαδή να
είναι γνήσια παραδοσιακά
και όχι διασκευές ή νεώτερες δημοτικοφανείς συνθέ-

χώρο του Μουσείου Λαογραφικής Κληρονομιάς στον
Ελικώνα- Ζερίκι . Η τελική
φάση θα ξεκινήσει το βράδυ
της ίδιας μέρας, στον ίδιο
χώρο, στις 9:30.

σεις.

ΣΜΙΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΠΡΟΘΕ-

http://zerikia.blogspot.gr ,
και στο fb του Συλλόγου:
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΙΚΩΝΙΩΝ .

Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινήσεις μπορείτε ν’ απευθύνεστε στα
τηλέφωνα : 6948759957

Τα τραγούδια που θα πα-

Ψήφισμα

για την Ημέρα Μνήμης
της γενοκτονίας
των Ελλήνων του Πόντου
Κοινό ψήφισμα για την Ημέρα Μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων
του Πόντου εξέδωσαν οι σύλλογοι δασκάλων και καθηγητών της Βοιωτίας:

Η 19η Μαΐου αναγνωρίσθηκε το 1994 από τη Βουλή των Ελλήνων ως
Ημέρα Μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων του Μικρασιατικού Πόντου (1916-1923). Η αναγνώριση αυτή, παρά τη μακρόχρονη καθυστέρησή της, αποτελεί μια ηθική δικαίωση και συνδέει το σύγχρονο
Ελληνισμό με την ιστορική μνήμη και διαδρομή του.

Για τη διεθνή κοινότητα, η αναγνώριση της γενοκτονίας του Ποντιακού Ελληνισμού αποτελεί, πλέον, μια ώριμη συμβολική πολιτική
πράξη και μια συνεισφορά για την αποτροπή ανάλογων εγκλημάτων
κατά της Ανθρωπότητας και του Πολιτισμού στο μέλλον.

Σήμερα, η ίδια πολιτική που παρήγαγε τις γενοκτονίες των ιστορικών
λαών της Μ. Ασίας (Έλληνες, Αρμένιοι, Ασσύριοι) συνεχίζεται, καθώς
η Τουρκία κατέχει παράνομα τη μισή σχεδόν Κύπρο, αμφισβητεί τη
Συνθήκη της Λωζάνης με επεκτατικές διεκδικήσεις σε Θράκη και Αιγαίο, εισβάλει στη Συριακή γη.

Για το σύγχρονο Ελληνισμό, οι επιπτώσεις των εθνικών καταστροφών
του προηγούμενου αιώνα σε Πόντο, Ιωνία, Κωνσταντινούπολη και
Κύπρο, οφείλουν να αποτελούν πεδίο περισυλλογής και προβληματισμού, πολιτιστικής και μορφωτικής αφύπνισης, στρατηγικού σχεδιασμού και δράσης για την ιστορική μας συνέχεια.

Θα υπάρχει διακεκριμένη
κριτική επιτροπή καθώς επίσης και χρηματικό έπαθλο
για τους 3 πρώτους νικητές.
Δήλωση συμμετοχής μέχρι
5 Ιουνίου 2018.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Για τη συμμετοχή ανηλίκων
είναι απαραίτητη η άδεια
του κηδεμόνα σε έντυπη
υπεύθυνη δήλωση.

Η Κριτική Επιτροπή στην
Προκριματική Φάση του
Διαγωνισμού θα ακούσει
όλους τους υποψήφιους και
θα επιλέξει απ’ αυτούς κατά
την κρίση της, τις επτά καλύτερες συμμετοχές για την
Τελική Φάση του Διαγωνισμού. Η προκριματική φάση
θα γίνει το απόγευμα του
Σαββάτου 7/7/2018 στον

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να στείλουν ηλεκτρονικά
την δήλωση συμμετοχής
στο mail του Συλλόγου : zelikonas@gmail.com
Σε περίπτωση αδυναμίας
πρόσβασης στα ηλεκτρονικά μέσα , παρακαλούμε
επικοινωνήστε στα ακόλουθα τηλέφωνα για να σας
αποσταλεί η δήλωση:
6948759957 (Χρύσα
Καντά), 6932526742 (Ντίνα
Πούλου)

Έντυπα αιτήσεων, προκηρύξεις και όλο το πληροφοριακό υλικό μπορείτε να το
βρείτε σε όλες τις τοπικές
κοινότητες του Δήμου Λεβαδέων , στο γραφείο
Τύπου του δήμου Λεβαδέων
καθώς και στο blog του
Συλλόγου :

(Χρύσα Καντά),
6932526742 (Ντίνα Πούλου).
ΒΡΑΒΕΙΑ

Θεσπίζονται συνολικά τρία
(03) βραβεία καλύτερης ερμηνείας Παραδοσιακού Δημοτικού Τραγουδιού και
κατανέμονται ως εξής:
1ο Βραβείο 400,00 €,

2ο βραβείο 200,00€,

3ο βραβείο 100,00€.

Η ανακοίνωση και η απονομή των βραβείων θα γίνουν μετά το τέλος του
διαγωνισμού.

Οι καλύτερες ερμηνείες και
εκτελέσεις θα εκδοθούν σε
δίσκο ακτίνας (cd) με τη
φροντίδα του Συλλόγου Ελικωνίων Επαρχίας Λιβαδειάς.
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Σε ψηφιακό συνεργάτη του ανθρώπου
μετατρέπεται το κινητό τηλέφωνο

Σε ψηφιακό συνεργάτη του ανθρώπου
μετατρέπεται πλέον το κινητό τηλέφωνο που με την ενσωμάτωση των
νέων τεχνολογιών μαθαίνει σταδιακά
το καθημερινό πρόγραμμα του κατόχου του και τις συνήθειες του με αποτέλεσμα όχι μόνον να του το
υπενθυμίζει αλλά και να έχει τη δυνατότητα να του κάνει και προτάσεις.

Ταυτόχρονα με την ανάπτυξη του Διαδικτύου των Πραγμάτων (Internet of
Things -IoT) από το κινητό τηλέφωνο
γίνεται εφικτός ο έλεγχος από απόσταση δισεκατομμυρίων συσκευών
κάθε μεγέθους καθώς η πραγματοποίηση εκατοντάδων εργασιών και συναλλαγών που μέχρι σήμερα
απαιτούσαν φυσική παρουσία.

Από που αντλεί όμως τη «δύναμη»
αυτή το έξυπνο κινητό τηλέφωνο
(smart phone) να αλλάξει τον κόσμου
που γνωρίζαμε μέχρι σήμερα και να
φέρει καταιγιστικές αλλαγές, αρκετές
από τις οποίες είναι ήδη ορατές τόσο
στην καθημερινότητα όσο και στο επιχειρείν;

Αναφέρονται χαρακτηριστικά ορισμένα επίσημα στοιχεία για την διείσδυση της κινητής τηλεφωνίας και τις
εφαρμογές της στον παγκόσμιο πληθυσμό καθώς και τις δυνατότητες που
έχουν φέρει οι νέες τεχνολογίες που
δείχνουν μια μικρή μόνον εικόνα των
εξελίξεων:

- Σε 5,9 δισεκατομμύρια θα αυξηθούν
οι συνδρομητές κινητής τηλεφωνίας
το 2025, από 5 δισ. που ήταν πέρυσι σε
διεθνές επίπεδο σύμφωνα με εκτιμήσεις του GSMA Intelligence που εκπροσωπεί την βιομηχανία ψηφιακών
επικοινωνιών. Το μεγαλύτερο ποσοστό
διείσδυσης θα είναι στην Ευρώπη
όπου εννέα στους δέκα πολίτες θα
είναι συνδρομητές της κινητής τηλεφωνίας, με τους οκτώ στους δέκα να
έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο από το
κινητό τους, που σημαίνει ότι θα
έχουν smart phones.
- Πέντε δισεκατομμύρια άνθρωποι θα
κάνουν χρήση του διαδικτύου από το
κινητό τους τηλέφωνο μέχρι το 2025,
ποσοστό που ξεπερνά το 60% του παγκόσμιου πληθυσμού (εκτιμήσεις αναλυτών του GSMA, που διατυπώθηκαν
στο τελευταίο Mobile World Congress
στην Βαρκελώνη)

Σήμερα ήδη κάνουν χρήση του διαδικτύου μέσω του κινητού τους περίπου
τρία δισεκατομμύρια άνθρωποι.

- Οι κάτοχοι smartphone θα επικοινωνούν, μέσω των κινητών τους, 65
φορές την ημέρα, το 2023, γεγονός
που σημαίνει πως αυτό το ποσοστό θα
είναι αυξημένο κατά 20% σε σύγκριση
με σήμερα (πρόσφατη μελέτη τη Deloitte)

- Το 50% της παρακολούθησης τηλεόρασης και βίντεο θα πραγματοποιείται
σε οθόνες κινητών συσκευών (tablet,
smartphone, laptop), ποσοστό αυξημένο
κατά 85% σε σχέση με το 2010, ενώ
μόνο τα smartphone θα αντιστοιχούν
στο ένα τέταρτο αυτής της παρακολούθησης (αύξηση 160% σε σχέση σε
το 2010) (σύμφωνα με έκθεση του
Consumer Lab που δημοσιοποίησε πρόσφατα η Ericsson)

- Η ανάπτυξη του Internet of Things, θα
δικτυώσει με το διαδίκτυο και το κινητό τηλέφωνο περισσότερες από 50.
δις. συσκευές μεταξύ τους, μέχρι το
2020 δημιουργώντας τις προϋποθέσεις
για ριζικές αλλαγές στην καθημερινή
μας ζωή αλλά και στο επιχειρείν. Οι
όροι «έξυπνο» αυτοκίνητο, «έξυπνο»
σπίτι, «έξυπνη» πόλη και εκατοντάδες
ακόμη ακούγονται ολοένα και περισσότερο, προσφέροντας εφαρμογές
που μέχρι σήμερα βλέπαμε μόνον σε
σενάρια ταινιών επιστημονικής φαντασίας.

- Η ευρεία διείσδυση IoT εξαρτάται
από το πότε χρονικά θα είναι έτοιμο
για εμπορική εφαρμογή σε ευρεία κλίμακα το 5G, η νέα γενιά δικτύων κινητών επικοινωνιών, που θα έχουν
εκπληκτικές δυνατότητες σε σχέση με
τα σημερινά δίκτυα: 10 με 100 φορές
αυξημένος ρυθμός μετάδοσης δεδομένων, διακίνηση 1.000 φορές περισσότερου όγκου δεδομένων,
εξυπηρέτηση 100 φορές περισσότερων συσκευών χαμηλότερου κόστους,
χρόνο ζωής μπαταρίας συνδεδεμένων
συσκευών της τάξης των 10 ετών και
άνω και σημαντικά βελτιωμένη κάλυψη κατά 20db. Οι συγκεκριμένες
αυτές επιδόσεις του 5G θα επιτρέπουν
την διασύνδεση, σε πραγματικό σχεδόν χρόνο, εκατοντάδων εκατομμυρίων συσκευών, μηχανών και όχι
μόνον μεταξύ τους αλλά και με την κινητή τηλεφωνία.

Με ποιο όμως τρόπο το κινητό μετατρέπεται σε συνεργάτη του κατόχου
του;

Με απλά λόγια, με την ενσωμάτωση
στην λειτουργία του των τεχνολογιών
τεχνητής νοημοσύνης (artificial intelligence ή εν συντομία AI) .

Οι αλγόριθμοι τεχνητής νοημοσύνης
βρίσκονται και θα βρίσκονται σχεδόν
παντού, από την αγορά ενός προϊόντος, την παρακολούθηση μίας ταινίας
και τους ψηφιακούς προσωπικούς βοηθούς, μέχρι τα ρομπότ, τα αυτόνομα
οχήματα και τις διαγνώσεις ασθενειών
και παθήσεων.

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στη
Λευκή Βίβλο «Mobile AI and the Future
of Intelligent Devices», που δόθηκε πρόσφατα στη δημοσιότητα και συνέταξε
η εταιρία αναλύσεων IDC και χρηματοδότησε η Huawei, η τεχνητή νοημοσύνη «θα γίνει ένα σύμβολο, όπως
ακριβώς ήταν και η ατμομηχανή στην
έναρξη της Βιομηχανικής Επανάστασης».

Σύμφωνα με τη Λευκή Βίβλο της IDC,
η πλατφόρμα που θα επωφεληθεί περισσότερο από τη διείσδυση της τεχνητής νοημοσύνης είναι τα έξυπνα
κινητά.

Η τεχνητή νοημοσύνη στην κινητή τηλεφωνία βελτιώνει ήδη σημαντικά τις
εφαρμογές προσωπικών βοηθών, ενισχύοντας έτσι τη συνολική εμπειρία
χρήσης των smartphones.

Οι ψηφιακοί προσωπικοί βοηθοί έχουν
μεταξύ άλλων τη δυνατότητα, για παράδειγμα να αναγνωρίζουν τον τίτλο
της ταινίας που φαίνεται σε μία φωτογραφία μίας υπαίθριας διαφήμισης, να

βρίσκουν τους κινηματογράφους που
παίζεται και να κλείνουν εισιτήρια
βάσει του ημερολογίου του χρήστη,
ζητώντας από τον τελευταίο απλά μία
έγκριση.

Ένας πιθανός συνδυασμός συστημάτων, λογισμικού αναγνώρισης προσώπου και μηχανικής μάθησης (machine
learning) που προκύπτει βάσει τεχνητής νοημοσύνης, θα μπορούσε για παράδειγμα να δώσει τη δυνατότητα στα
καταστήματα να αναγνωρίζουν τους
πελάτες τους, να τους προσφέρουν
συμβουλές και ιδέες κατά τις αγορές
τους και να τους διευκολύνουν κατά
την πληρωμή και την παραλαβή των
παραγγελιών τους με πλήρως αυτοματοποιημένες, αυτόνομες λειτουργίες
χωρίς την παραμικρή ανθρώπινη παρέμβαση, όπως μέσω κινητού τηλεφώνου. Η νέα αυτή γενιά εφαρμογών θα
είναι σε θέση να δώσει πνοή στο ηλεκτρονικό εμπόριο, ενισχύοντας εντυπωσιακά την εμπειρία του
καταναλωτή.

Όπως χαρακτηριστικά έχει αναφέρει ο
Πέτρος Δρακόπουλος, διευθυντής
μάρκετινγκ της Huawei στην Ελλάδα.
«είναι αδύνατον να προβλέψουμε τι είδους εφαρμογές θα δημιουργηθούν
χάρη στις δυνατότητες που προσφέρει
η τεχνητή νοημοσύνη καθώς μπαίνουμε σε αχαρτογράφητα νερά. Η κυκλοφορία έξυπνων κινητών με
δυνατότητες τεχνητής νοημοσύνης
είναι μόνο η αρχή, μία γεύση των
όσων θα επακολουθήσουν στο μέλλον».
Αλλαγές και στις συναλλαγές και σε
επιμέρους εργασίες και υπηρεσίες

Η ραγδαία αυτή ανάπτυξη που παρατηρείται στην διείσδυση στο διαδίκτυο
μέσω κινητών, ταυτόχρονα με την
ανάπτυξη του IoT που δημιουργεί τον
διασυνδεδεμένο κόσμο, αλλάζει ριζικά
και τον τρόπο που πραγματοποιούσαμε
μέχρι σήμερα τις συναλλαγές πολλές
άλλες εργασίες., αλλά και το επιχειρείν.
Για παράδειγμα στον τομέα των συναλλαγών, όπως χαρακτηριστικό έχει
επισημαίνει στο ΑΠΕ ο ανώτερος αντι-
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πρόεδρος στον τομέα της Καινοτομίας
της Visa Europe Bill Gajda ήδη σε πόλεις, όπως το Λονδίνο μπορεί κανείς
να πραγματοποιήσει το σύνολο των
καθημερινών του πληρωμών, ψηφιακά
μέσω του κινητού του τηλεφώνου,
χωρίς την χρήση καθόλου μετρητών ή
ακόμη και πλαστικού χρήματος. Όπως
χαρακτηριστικά ανέφερε, στα κέντρα
καινοτομίας που έχει δημιουργήσει η
Visa ανά το κόσμο στη διάρκεια των
τελευταίων 18 μηνών, αναπτύσσονται
καινοτόμες ιδέες σε συνεργασία με
νεοφυείς επιχειρήσεις, που σταδιακά
θα γίνονται πράξη και θα αφορούν μεταξύ άλλων τομείς όπως η ταυτοποίηση με νέους σύγχρονους
βιομετρικούς τρόπους, νέες εφαρμογές σε καθημερινές πληρωμές κλπ.

Μερικά χαρακτηριστικά παραδείγματα.

Ποιες όμως συσκευές και υπηρεσίες
θα συνδέονται με το κινητό; Πως θα
επηρεαστεί το επιχειρείν;

«Τα πάντα θα επηρεαστούν και τα
πάντα θα συνδέονται με το κινητό τηλέφωνο», αναφέρει χαρακτηριστικά
στο ΑΠΕ, διοικητικό στέλεχος λιανεμπορίου που προέρχεται από τον τομέα
της τεχνολογίας.

Από ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, κλιματιστικά, καφετέριες, συστήματα πυρασφάλειας, συστήματα συναγερμών,
θέρμανσης, μετρητές κατανάλωσης
νερού και ηλεκτρικού, drones κλπ,
καθώς πλέον όλα θα είναι «έξυπνα».

Τα πάντα θα ελέγχονται από το κινητό:
από τις καλλιέργειες στο χωράφι του
αγρότη που θα μπορεί κανείς να τις
παρακολουθεί και να τις οργανώνει
από το κινητό του, τις παραγγελίες,
την διακίνηση και γενικότερα την μεταφορών των προϊόντων κάθε είδους
επιχείρησης, μέχρι την κυκλοφορία
στους δρόμους, στα λιμάνια στα αεροδρόμια (κάτι που ήδη συμβαίνει).

Πολλές από τις συσκευές που έχουμε
σήμερα στο σπίτι σε λίγα μόλις χρόνια
από σήμερα θα είναι συλλεκτικά κομμάτια καθώς δε θα παράγονται ούτε
θα κυκλοφορούν πλέον στην αγορά,
αναφέρει χαρακτηριστικά.
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Κοινωνικό Τιμολόγιο ΔΕΗ:

Πότε γίνεται
διακοπή ρεύματος

Ενημέρωση σχετικά με τους όρους στους οποίους γίνεται διακοπή ρεύματος σε
καταναλωτές με Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο, προσφέρει το Ινστιτούτο Καταναλωτών Κορινθίας, προκειμένου να καταγγείλει ανάλογα περιστατικά.
Ειδικότερα σε ανακοίνωση του, σημειώνει:

«Μετά από δεκάδες καταγγελίες καταναλωτών, δικαιούχων ΚΕΑ-ΚΟΤ (κοινωνικού
τιμολογίου ρεύματος) στην ευρύτερη περιοχή της Κορινθίας, παρεμβήκαμε προς
την ΔΕΗ ΑΕ και το Υπουργείο Ενέργειας, ως και το Υπουργείο Εργασίας, για το
φαινόμενο, αφού σύμφωνα με τα ισχύοντα, διακοπή ρεύματος σε δικαιούχο ΚΟΤ
γίνεται μόνο όταν υπερβεί το ποσό των 9000 ευρώ σε συνδυασμό με την υπαίτια
άρνηση του να ρυθμίσει έστω και με χαμηλή δόση την οφειλή του.
Η κατάσταση που έχει δημιουργηθεί, είναι επιεικώς απαράδεκτη, αφού δεν λαμβάνει υπόψη ότι οι δικαιούχοι ΚΕΑ-ΚΟΤ, ζουν κάτω από τα όρια της φτώχειας και
δεν μπορεί να γίνονται αυτές οι διακοπές αβασάνιστα, ακόμη και για οφειλές
1500 ευρώ, όταν σε ενεργοβόρες και άκρως κερδοφόρες βιομηχανίες, επιφυλάσσεται ευνοϊκή μεταχείριση για οφειλές τους.»

Αποστόλου

Δεν θα χαθούν
τα 4,6 εκατ.
ευρώ
για τη φέτα

Ο υπουργός Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων, Βαγγέλης Αποστόλου, επανέλαβε τα περί
καθυστερήσεων που
είχαν αποτέλεσμα να
χαθεί η προθεσμία για
χρηματοδότηση 4,6
εκατ. ευρώ για την προώθηση της φέτας.

Παρ’ όλα αυτά εμφανίστηκε βέβαιος ότι οι
συγκεκριμένοι κοινοτικοί πόροι δεν θα χαθούν.

Αναφορικά με τις παραιτήσεις των κορυφαίων
στελεχών του οργανισμού Δήμητρα, τις
οποίες έκανε δεκτές
είπε ότι: «Δεν χάθηκε το
πρόγραμμα, χάθηκε η
παράταση. Υπήρξαν προβλήματα τεχνικού χρακτήρα, ζητήσαμε πρώτη
δεύτερη παράταση. Ζητήσαμε τρίτη παράταση
και είπα ότι αν έρθει η
επόμενη μέρα μετά την
παράταση και δεν έχει
ολοκληρωθεί η διαδικασία, θα μου υποβάλλετε
τις παραιτήσεις σας».

Στη συνέχεια εξέφρασε
τη βεβαιότητα ότι θα
υπάρξει νέα παράταση
και ότι δεν θα χαθούν τα
κοινοτικά κονδύλια:
«Δεν υπάρχει περίπτωση… Αυτά τα προγράμματα θα
υλοποιηθούν για τη
φέτα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Εν συνεχεία σχολίασε
ότι «την προηγούμενη
χρονιά δόθηκαν 44 εκατομμύρια, φέτος διπλασιάσαμε τα κονδύλια,
απλά για να ανακουφίσουμε τον κλάδο», αναφερόμενος στις
δυσκολίες του αγροτι-

κού τομέα. «Έχουμε ένα
πρόγραμμα αγροτικής
ανάπτυξης 5,6 δισ..
Έχουμε ήδη δεσμεύσει
το 65-70% αυτών των
πόρων γι’ αυτό και βλέπετε κινητικότητα σε
αυτό το χώρο».

Σε ερώτηση σχετικά με
την παραίτηση Σακελλαρίου, ο κ. Αποστόλου αν
και είπε ότι η θέση του
δεν είναι κρίνει αποφάσεις τόνισε ότι: «Η αιτιολόγηση δεν με πείθει».

Σχετικά με ενδεχόμενη
κατάργηση της απόφασης για μειώσεις συντάξεων αφού η Ελλάδα
βγει αοπό το πρόγραμμα
είπε: «Αφού ολοκληρωθούν τα προαπαιτούμενα και τα θέματα
ρύθμισης χρέους, μπαίνουμε σε μία «άλλη κανονικότητα». Σε αυτή
την άλλη κανονικότητα
μπορούμε να βάλουμε
ότι θέλουμε».

Και στην άλλη κανονικότητα «εμείς θα είμαστε», είπε.
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Μέχρι 31 Μαΐου το Ψηφιακό
Οργανόγραμμα σε Δημόσιο και ΟΤΑ

Εγκύκλιο για την κατάρτιση του Ψηφιακού Οργανογράμματος της Δημόσιας Διοίκησης και Τοπικής
Αυτοδιοίκησης εξέδωσε η υπουργός
Διοικητικής Ανασυγκρότησης κ. Γεροβασίλη
Ειδικότερα στην εγκύκλιο τονίζεται
ότι έως τις 31 Μαΐου 2018 θα πρέπει
να έχει ολοκληρωθεί η καταχώρηση
του οργανογράμματος και των θέσεων όσο και την ανάρτηση των ειδικών περιγραμμάτων θέσεων
εργασίας ενώ υπογραμμίζει ότι ότι η
μη έγκαιρη ολοκλήρωση των σχετικών προαπαιτούμενων ενεργειών δε
θα επιτρέψει την ένταξη του φορέα
στο Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας.
Όπως αναφέρει στην εγκύκλιο:
Σύμφωνα με το άρθρο 16 του ν.
4440/2016, δημιουργείται, σε βάση
δεδομένων, το «Ψηφιακό Οργανό-

γραμμα της Δημόσιας Διοίκησης και
Τοπικής Αυτοδιοίκησης», στο οποίο
αποτυπώνονται η διάρθρωση και η
στελέχωση όλων των φορέων του
Δημοσίου που αναφέρονται στην
παρ. 1 του άρθρου 3 του νόμου
αυτού, δηλαδή υπηρεσίες, κεντρικές
και περιφερειακές, του Δημοσίου,
των Ανεξάρτητων Αρχών, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης
(ΟΤΑ) α` και β` βαθμού, των Νομικών
Προσώπων Δημοσίου Δικαίου
(Ν.Π.Δ.Δ.) και των Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.),
εφόσον ανήκουν στη Γενική Κυβέρνηση όπως εκάστοτε οριοθετείται
από την Ελληνική Στατιστική Αρχή
στο Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης.

γραμμα περιλαμβάνει όλες τις οργανικές μονάδες των ως άνω φορέων,
τους υπηρετούντες σε κάθε οργανική μονάδα υπαλλήλους και τα αντίστοιχα περιγράμματα θέσεων
εργασίας. Κάθε οργανική μονάδα συναρτάται με την ιεραρχικά ανώτερή
της και κάθε υπάλληλος με τη μονάδα στην οποία υπηρετεί. Για την
δημιουργία και διαχείριση του Ψηφιακού Οργανογράμματος δημιουργήθηκε ειδική εφαρμογή, η οποία
έχει ενταχθεί στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου (https://hr.apografi.gov.gr).

Ειδικότερα, το Ψηφιακό Οργανό-

Σε αυτή την εφαρμογή ο κάθε φορέας καλείται να αποτυπώσει το οργανόγραμμά του, τις θέσεις
προσωπικού που έχουν κατανεμηθεί
στις οργανικές μονάδες του καθώς

μαθητών για τις Φυσικές Επιστήμες, τις Νέες Τεχνολογίες, τη Μηχανική, τα Μαθηματικά και όχι
μόνο. Η εταιρεία υποστήριξε οικονομικά την επιστημονική εργασία
της ομάδας Omega Racing του σχολείου «Εκπαιδευτική Αναγέννηση»,
που εκπροσώπησε την Ελλάδα
στην τελική φάση του παγκόσμιου
πρωταθλήματος «F1 in Schools»
στη Μαλαισία, το 2017, καταλαμβάνοντας την 9η θέση.
Επιπροσθέτως, η εταιρεία, το 2018,
αντιλαμβανόμενη τη δυναμική της
επιστήμης της ρομποτικής και της
έμπνευσης που μπορεί να προκαλέσει στους νέους αλλά και την αναγκαιότητα του ευρύτερου
εκσυγχρονισμού των ελληνικών
σχολείων μέσα από τον εφοδιασμό
τους με εξοπλισμό εκπαιδευτικής
ρομποτικής,ξεκίνησε τη συνεργασία της με τον Οργανισμό Εκπαιδευτικής Ρομποτικής & Επιστήμης
– WRO Hellas – τον κύριο φορέα
διεξαγωγής διαγωνισμών εκπαιδευτικής ρομποτικής στην Ελλάδα και
στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Στο πλαίσιο
της πρώτης αυτής συνεργασίας, η
MYTILINEOS θα χορηγήσει 25 πακέτα LEGO Education Wedo2, δίνοντας την ευκαιρία σε 25 δημόσια
Δημοτικά σχολεία της Ελλάδας να
συμμετάσχουν στους ετήσιους διαγωνισμούς εκπαιδευτικής ρομποτικής. Οι μαθητές θα έχουν την
ευκαιρία να αναπτύξουν το ταλέντο, τη φαντασία και τις τεχνολογικές και επιστημονικές τους
δεξιότητες, εφαρμόζοντας και κατασκευάζοντας ολοκληρωμένες

ρομποτικές κατασκευές-μοντέλα.
Η MYTILINEOS, βασιζόμενη στον
17ο Παγκόσμιο Στόχο Βιώσιμης
Ανάπτυξης “Συνεργασία για τους
στόχους”, εγκαινίασε τη συνεργασία της με τηνAIESEC Ελλάδος. Η
AIESEC αποτελεί τον μεγαλύτερο
παγκόσμιο, φοιτητικό, εθελοντικό
οργανισμό που δραστηριοποιείται
σε 127 χώρες και έχει στόχο να
αναπτύξει ηγετικά χαρακτηριστικά
στους νέους ανθρώπους. Η συνεργασία της εταιρείας με τον οργανισμό, για το 2018, αφορά στην
υποστήριξη του παγκόσμιου συνεδρίου EuroExpro2018 που αντικείμενό του έχει να ανανεώσει το
στρατηγικό πλάνο του οργανισμού
για την επίτευξη των Παγκόσμιων
Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης. Συγκεκριμένα, η MYTILINEOS θα στηρίξει οικονομικά τη δημιουργία
μεταλλικών μπουκαλιών, που θα
χρησιμοποιηθούν από τους συνέδρους προκειμένου να αποφευχθεί
η εκτιμώμενη χρήση περίπου 6.000
πλαστικών ποτηριών καθ’ όλη τη
διάρκεια του συνεδρίου. Στόχος
αυτής της καινοτομίας είναι η
AIESEC Ελλάδος να συμβάλει πιο
ενεργά στην προστασία του περιβάλλοντος και, με την υποστήριξη
της εταιρείας, στην επίτευξη συνεργασιών για τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ.
Στο ίδιο πλαίσιο, η MYTILINEOS συνεργάζεται και με το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο Νέων Ελλάδος
(Ε.Κ.Ν.Ε.), έναν μη κερδοσκοπικό
οργανισμό από νέους για νέους,
στον οποίο συμμετέχουν 40 χώρες
της Ευρώπης και που κύριο στόχο
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και τα περιγράμματα θέσεων εργασίας αυτών. Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση μεταβολών στη δομή των
φορέων και στην κατανομή των θέσεων προσωπικού μετά των περιγραμμάτων τους, λόγω π.χ. έκδοσης
νέου Οργανισμού ή τροποποίησης
αυτού, το ψηφιακό οργανόγραμμα
θα πρέπει να επικαιροποιείται αμελλητί με καταχώριση σε αυτό όλων
των σχετικών αλλαγών. (Προσοχή:
Επειδή η απόφαση κατανομής των
θέσεων προσωπικού στις δημόσιες
υπηρεσίες και τα νπδδ αποτελεί κανονιστική πράξη, για ελάφρυνση του
διοικητικού βάρους που αυτή επιφέρει, η επικαιροποίηση θα πρέπει να
γίνεται τουλάχιστον κάθε φορά που
πρόκειται να ξεκινήσει ένας κύκλος
κινητικότητας).

MYTILINEOS:
Δράσεις ενίσχυσης της νεανικής
καινοτομίας και επιχειρηματικότητας

Η MYTILINEOS, επενδύει διαχρονικά στη προώθηση καινοτόμων
ιδεών, ειδικά από τη νέα γενιά, επιδιώκοντας τη διαρκή ενίσχυση της
νεανικής καινοτομίας και επιχειρηματικής δράσης, στο πλαίσιο των
Παγκόσμιων Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης με δράσεις και πρωτοβουλίες, που σκοπό έχουν τόσο την
ανάσχεση της νεανικής ανεργίας,
όσο και τη δημιουργία υπεραξίας
από την νέα γενιά, η οποία θα παραμείνει στη χώρα.
Συγκεκριμένα:

Για 2η χρονιά η MYTILINEOS υποστηρίζει το θεσμό του πανελλήνιου
διαγωνισμού διαστημικής CanSat in
Greece, ο οποίος διοργανώνεται
από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος (ESA). Στόχος της διοργάνωσης αυτής είναι η εδραίωση
της Ελλάδας στους ευρωπαϊκούς
διαγωνισμούς διαστημικής, όσο και
την ανάπτυξη μίας μαθητικής κοινότητας που θα στραφεί προς τις
τεχνολογίες του διαστήματος και
θα αναγνωρίσει τις ευκαιρίες που
της δίνονται μέσα από την ενασχόλησή της με αυτό.

Επίσης, για 2η συνεχόμενη χρονιά
η MYTILINEOS ενίσχυσε το
θεσμό«F1 in Schools» που πραγματοποιείται εδώ και 12 χρόνια υπό
την αιγίδα της Formula One και αποτελεί ένα από τα πιο ολοκληρωμένα προγράμματα S.T.E.M.
Education (Science, Technology, Engineering, Mathematics) για την ενίσχυση του ενδιαφέροντος των

έχει την προώθηση της μη-τυπικής
μάθησης. Η MYTILINEOS, με στόχο
την προώθηση των Παγκόσμιων
Στόχων στη μαθητική κοινότητα
και ιδιαίτερα της περιφέρειας, υποστηρίζει τη διοργάνωση της 37ης
Εθνικής Συνδιάσκεψης Επιλογής,
με θέμα: “Αναλογιζόμενοι το μέλλον της Ευρώπης: Η βιώσιμη ανάπτυξη ως πολιτική επιλογή για τις
επόμενες γενιές”, οι εργασίες της
οποίας θα κινητοποιήσουν συζητήσεις σχετικά με το περιβάλλον και
την οικονομική ανάπτυξη με παράλληλη προστασία των φυσικών
πόρων. Θα συμμετάσχουν 120 μαθητές, ηλικίας 16 με 18 ετών, από
σχολεία των περιοχών της Αττικής,
της Αχαΐας και της Βοιωτίας,
καθώς και περίπου 70 νέοι από όλη
την Ευρώπη.

Τέλος, η οικονομική αλλά και συμβουλευτική υποστήριξη της MYTILINEOS στο Συμβούλιο
Επιχειρηματικότητας Νέων (ΣΕΝ)
του ΣΕΒ, στοχεύει να φέρει πιο
κοντά στην επιχειρηματική σκέψη
και δράση τα παιδιά ενισχύοντας
την επιχειρηματική κουλτούρα εκεί
που έχει μεγαλύτερη σημασία —
στην εκπαίδευση. Μόνο κατά τη
σχολική χρονιά 2016-17, 8.810 μαθητές συμμετείχαν στα 10 συνολικά προγράμματα που υλοποίησε ο
φορέας, ενώ προέκυψαν 95 εικονικές μαθητικές επιχειρήσεις που
έφεραν πιο κοντά τη μαθητική κοινότητα της χώρας στη δημιουργικότητα, την καινοτομία και την
ομαδικότητα.
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Αρχίζει σήμερα το Γ' Διεθνές
Παρασκευή 18 Μαϊου 2018

Αρχίζει σήμερα, το Γ' Διεθνές Διεπιστημονικό Συμπόσιο με θέμα: «Η
Περιφέρεια του Μυκηναϊκού Κόσμου: Πρόσφατα
ευρήματα και πορίσματα
της έρευνας» που συνδιοργανώνουν η Εφορεία
Αρχαιοτήτων Φθιώτιδας
και Ευρυτανίας και ο
Δήμος Λαμιέων και θα
πραγματοποιηθεί στο Πολιτιστικό Κέντρο του
Δήμου, στην οδό Λεωνίδου 9 – 11. Η Λαμία θα φιλοξενήσει, σχεδόν είκοσι
χρόνια μετά το προηγούμενο Αρχαιολογικό Συνέδριο που είχε διεξαχθεί
στην πόλη μας, ένα εξαιρετικά σημαντικό γεγονός
που θα προσελκύσει το
ενδιαφέρον της διεθνούς
επιστημονικής κοινότητας
φιλοξενώντας διακεκριμένους αρχαιολόγους, ιστορικούς και ακαδημαϊκούς
από την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο.
Στη θεματολογία του Συνεδρίου περιλαμβάνονται
όλα τα πρόσφατα οικιστικά και ταφικά ευρή-

Η Περιφέρεια του Μυκηναϊκού Κόσμου:
ματα, αλλά και τα νέα πορίσματα της αρχαιολογικής έρευνας, που
αφορούν στο χαρακτήρα
και την ταυτότητα των γεωγραφικών περιοχών της
ηπειρωτικής και νησιωτικής Ελλάδας εκτός των
μεγάλων μυκηναϊκών κέντρων. Θα παρουσιαστούν,
επίσης, οι αμφίδρομες
σχέσεις των περιφερειακών θέσεων με τα ανακτορικά κέντρα, που
αποτελούσαν, κατά την
περίοδο αυτή, τον πυρήνα
της κοινωνικοοικονομικής
ζωής.
Ο χαρακτήρας της «επαρχιακής» μυκηναϊκής κοινωνίας στην ηπειρωτική
και νησιωτική επικράτεια
του μυκηναϊκού κόσμου,
οι εμπορικοί δρόμοι και οι
πάσης φύσεως ανταλλαγές ειδών και ιδεών μεταξύ κέντρων και
περιφέρειας, αλλά και περιφέρειας με χώρες και
περιοχές εκτός του ελλαδικού χώρου, αποτελούν
ακόμα κάποια από τα ζητούμενα, για την έναρξη
ενός γόνιμου διαλόγου
μεταξύ των επιστημόνων
που ασχολούνται με την
εποχή αυτή.
Για περαιτέρω πληροφορίες για την οργάνωση
του συνεδρίου μπορείτε
να ενημερώνεστε από την
ιστοσελίδα της Εφορείας
Αρχαιοτήτων Φθιώτιδας
και Ευρυτανίας
(www.efafeu.gr) ή να απευθύνεστε στην Εφορεία
μέσω του ηλεκτρονικού
της ταχυδρομείου
(efafeu@culture.gr).
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
18 ΜΑΪΟΥ 2018

8.30 Υποδοχή-Εγγραφές/Welcome-Registration
1η Συνεδρία/1st Session
Προεδρεύουν/Chairpersons Φανουρία Δακορώνια, Μαρία-Φωτεινή
Παπακωνσταντίνου
9.40–10.00 Dimitri Nakassis, «Άγνωστος λησμονημένος απ’ όλους»? Why
the “periphery” should be
central to Mycenaean studies.
10.00–10.20 Birgitta Eder,
The Mycenaean Periphery:
Questions of Definition.
10.20–10.40 Κατερίνα
Βουτσά, Γεωγραφικοί επιθετικοί προσδιορισμοί στα
μυκηναϊκά αρχεία: ενδείξεις για τα όρια της δρα-

στηριότητας των ανακτόρων.
10.40–11.00 Fritz
Blakolmer, Regionalism,
centre and periphery in
Mycenaean palatial arts. On
the thematic spectrum of
Mycenaean mural paintings
and other artistic media.
11.00–11.10 Συζήτηση/Discussion
11.10–11.20 Διάλειμμα
2η Συνεδρία/2nd Session
Προεδρεύουν/Chairpersons Ευθυμία Καράντζαλη, Aleydis van de
Moortel
11.20-11.40 Κωνσταντίνος
Καλογερόπουλος, Η μυκηναϊκή γκρίζα κεραμική ως
κοινωνικό φαινόμενο.
11.40-12.00 Μαρία–Φωτεινή Παπακωνσταντίνου,
Μυκηναϊκή Φθιώτιδα. Δεκαπέντε χρόνια αρχαιολογικής έρευνας, 2000-2015.
Αποτελέσματα και προοπτικές.
12.00–12.20 Ελένη Φρούσσου, Το Νέο Μοναστήρι
(Βόρεια Φθιώτιδα) στην
Ύστερη Εποχή του Χαλκού.
12.20–12.40 Αικατερίνη
Κυπαρίσση-Αποστολίκα,
Γιάννης Χαμηλάκης,
Thomas Loughlin, Ελένη
Φρούσσου, Ένας νέος θολωτός τάφος πρώιμης μυκηναϊκής περιόδου μέσα
στα όρια της Νεολιθικής
Κουτρουλού Μαγούλας
(Νέο Μοναστήρι Φθιώτιδας).
12.40–12.50 Συζήτηση/Discussion
15.00-16.00 Χαιρετισμοί
επισήμων/Formal addresses
3η Συνεδρία/3rd Session
Προεδρεύουν/Chairpersons Αικατερίνη Κυπαρίσση-Αποστολίκα,
Βασιλική Αδρύμη–Σισμάνη
16.00-16.20 Αικατερίνη
Σταμούδη, To Kάστρο της
Λαμίας κατά τη Μυκηναϊκή περίοδο.
16.20–16.40 Ευθυμία Καράντζαλη, Η Μυκηναϊκή
ταυτότητα της κοιλάδας
του Σπερχειού: Κοινωνία
και Διαχρονία.
16.40–17.00 Photini J.P.
McGeorge, Anthroplogical
remains from Mycenaean
tombs at Kompotadhes in
the Spercheios Valley.
17.00–17.20 Φανουρία Δακορώνια, Κυναίο δίλημμα:
εύρημα χωρίς παράλληλα.
17.20–17.40 Πέτρος Κουνούκλας, Ιεροτελεστία

στον Κύνο: Η επισφράγιση
μιας καταστροφής.
17.40–17.50 Συζήτηση/Discussion
17.50–18.00 Διάλειμμα
4η Συνεδρία/4th Session
Προεδρεύουν/Chairpersons Ιφιγένεια Τουρναβίτου, Ανθή Μπάτζιου
18.00–18.20 Σοφία Δημάκη, Μαρία Παπαγεωργίου, Πόλεμος και Ειρήνη:
Ταφές της άρχουσας
τάξης στο υστεροελλαδικό νεκροταφείο του Καλαποδίου Λοκρίδας.
18.20–18.40 Μαρία Παπαγεωργίου, Συστάδα θαλαμωτών τάφων της ΥΕ
ΙΙΙΑ/Β περιόδου, στη θέση
«Βάγια» στο Καλαπόδι
Φθιώτιδας.
18.40–19.00 Aleydis Van de
Moortel, Salvatore Vitale,
Changing Political Landscapes: Mitrou, East Lokris,
and the Palatial Polities of
Boeotia.
19.00–19.20 Kenneth Wardle, Thermon: the Prehistory
of the Cult.
19.20-19.40 Έλενα Κουντούρη, Κωνσταντίνος Νικολέντζος, Άγγελος
Παπαδόπουλος, Νικόλαος
Πετρόχειλος, Αθανασία
Ψάλτη, Θολωτός τάφος
στη θέση «Άμπλιανος»
Άμφισσας: πρώτη προσέγγιση.
19.40-19.50 Συζήτηση/Discussion
ΣΑΒΒΑΤΟ 19 ΜΑΪΟΥ 2018

1η Συνεδρία/1st Session
Προεδρεύουν/Chairpersons Έλενα Κουντούρη,
Σοφία Δημάκη
9.00–9.20 Μαρία Βαϊοπούλου, Χώρος Τελετών-Ιερό
της ΥΕΙΙΒ/ΥΕΙΙΙΑ στην
θέση «Παλιάμπελα» στο
Δ.Δ. Λεονταρίου του
Δήμου Σοφάδων.
9.20–9.40 Ιφιγένεια Τουρναβίτου, Αστική αρχιτεκτονική της ύστερης
Μυκηναϊκής περιόδου
στην Θεσσαλία. Ένα μυκηναϊκό οικοδομικό συγκρότημα στο Μακρυχώρι
Λάρισας.
9.40–10.00 Ανθή Μπάτζιου, Μυκηναϊκοί οικισμοί και ταφικά σύνολα
από την Κεντρική Θεσσαλία.
10.00–10.20 Βασιλική
Αδρύμη–Σισμάνη, Το Μέγαρο, ως έδρα του τοπικού ηγεμόνα κατά τον
13ο αι. π.Χ. στο Διμήνι.
10.20–10.40 Ανθή Μπά-

τζιου, Πολυξένη Αραχωβίτη, Σταματία Αλεξάνδρου, Δημήτρης
Αγνουσιώτης, Ταφικές
πρακτικές και κοινωνικές
διεργασίες κατά τη Μέση
και Ύστερη Εποχή του
χαλκού στην περιοχή της
Μαγνησίας.
10.40–11.00 Άρτεμις Καρναβά, Ευαγγελία Σκαφιδά,
Ο οικισμός της ΥΕΧ στο
Κάστρο-Παλαιά Βόλου και
τα τεκμήρια Γραμμικής Β
γραφής στον ελλαδικό
χώρο: τα νέα δεδομένα.
11.00–11.10 Συζήτηση/Discussion
11.10–11.20 Διάλειμμα
2η Συνεδρία/2nd Session
Προεδρεύουν/Chairpersons Ολυμπία Βικάτου,
Γιάννης Χαμηλάκης
11.20–11.40 Sophia Koulidou, Mycenaean–type ceramic evidence from the
lower slopes of Macedonian
Olympus the cases of
‘’Trimpina/Platamon Stop’’
and ‘’Rema Xydias’’ LBA
cemeteries.
11.40–12.00 Evangelia
Tsangaraki, Mycenaeanstyle LHIII seals on the
slopes of Mount Olympus,
Pieria: ’’Something old,
something new, something
borrowed and something
[out of the] blue’’.
12.00-12.20 Paraskevi Tritsaroli, Humans at the periphery of the Mycenaean
world: Biological and social
status at the region of
Macedonian Olympus in the
LBA.
12.20-12.40 Irene Lemos,
Recent discoveries on Xeropolis Lefkandi and their
significance for the Euboean
koine.
12.40–13.00 Συζήτηση/Discussion
13.00–13.20 Bartłomiej Lis,
Tracing migrants in 12th
century BC Lefkandi.
13.20–13.40 Antonia Livieratou, Ian Whitbread, Cooking and storage practices in
the Mycenaean Periphery:
Late Helladic IIIC coarseware pottery from Xeropolis,
Lefkandi.
13.40-14.00 Christofilis
Maggidis, Glas and Mycenaean Regional Political
Geography: Recent Discoveries and New Theories.
14.00–14.20 ‘Ελενα Κουντούρη, Μυκηναϊκή βόρεια
Βοιωτία: πρόσφατες
έρευνες και νέα δεδομένα.
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Πρόσφατα ευρήματα και πορίσματα της
14.20–14.30 Συζήτηση/Discussion
3η Συνεδρία/3rd Session
Προεδρεύουν/Chairpersons Χριστοφίλης Μαγγίδης, Μαρία Βαϊοπούλου
16.20–16.40 Αλεξάνδρα Χαραμή,
Ανδρέας Λαμπρόπουλος, Ηγεμονικός τάφος Καστελλίων Θηβών.
Νέες αρχιτεκτονικές παρατηρήσεις.
16.40–17.00 Θανάσης Παπαδόπουλος, Εικονιστικές παραστάσεις Δυτικής Ελλάδας και
γειτονικών περιοχών ως μαρτυρία της κοινωνικής, θρησκευτικής και καθημερινής
δραστηριότητας των κατοίκων
τους.
17.00–17.20 Λένα ΠαπάζογλουΜανιουδάκη, Κώστας Πασχαλίδης, Ο μυκηναϊκός οικισμός
Μυγδαλιάς Πετρωτού Πατρών:
Το χρονικό μιας κοινότητας γεωργών, κτηνοτρόφων και πολεμιστών στην περιφέρεια του
μυκηναϊκού κόσμου.
17.20-17.40 Κωνσταντίνα Ακτύπη,
Olivia Jones, Μιχάλης Γκαζής,
Ένας αιώνας ερευνών στη Μυκηναϊκή δυτική Αχαΐα. Επισκόπηση
των παλαιών και νέων δεδομένων
από τους θολωτούς και τους θαλαμοειδείς τάφους.
17.40–18.00 Σοφία Κασκαντίρη,
Μεγάλοι δίωτοι και τετράωτοι αμφορείς του μυκηναϊκού νεκροταφείου της Βούντενης Πατρών.
18.00–18.20 Συζήτηση/Discussion
18.20–18.40 Διάλειμμα
4η Συνεδρία/4th Session
Προεδρεύουν/Chairpersons Νάγια
Πολυχρονάκου-Σγουρίτσα, Λένα
Παπάζογλου-Μανιουδάκη
18.40–19.00 Elisabetta Borgna,
Agata Licciardello, Eastern Achaea
between the Mycenaean palaces
and western Greece some observations from the Trapeza cemetery
near Aigion.
19.00–19.20 Κωνσταντίνος Νικολέντζος, Παναγιώτης Μουτζουρίδης, Η πολιτικοκοινωνική
διαμόρφωση της περιοχής της
Αρχαίας Ολυμπίας κατά την ΥΕΙΙΙ:
Μύθοι, υποθέσεις και πραγματικότητα.
19.20–19.40 Ολυμπία Βικάτου,
Μυκηναϊκά νεκροταφεία στην ευρύτερη περιοχή της Ολυμπίας.
Πρόσφατα δεδομένα και νέα πορίσματα.
19.40–20.00 Jasmin Huber, Triphylia: A Mycenaean Periphery?
What the analysis of pottery can tell.
20.00–20.20 Άλκηστις Παπαδημητρίου, Λεωνίδας Σουχλέρης, Εικονογραφική παράσταση ταφικού
αγγείου από νέο Μυκηναϊκό νεκροταφείο στην Πελλάνα Λακωνίας.
20.20–20.40 Συζήτηση/Discussion
ΚΥΡΙΑΚΗ 20 ΜΑΪΟΥ 2018

1η Συνεδρία/1st Session
Προεδρεύουν/Chairpersons Άλκηστις Παπαδημητρίου, Dimitri
Nakassis
9.00–9.20 Ελένη Κονσολάκη–
Γιαννοπούλου, Ο ΜΕ-ΥΕ οικισμός
στο λόφο του Αγίου Γεωργίου
στην Καλλονή της Τροιζηνίας.
9.20– 9.40 Νάγια ΠολυχρονάκουΣγουρίτσα, Ο Μυκηναϊκός οικισμός στους Λαζάρηδες Αίγινας:
εννέα χρόνια έρευνας. Ερωτήματα που ζητούν ακόμη απάντηση.
9.40–10.00 Gert van Wijngaarden,
Christina Merkouri, ZA-KU-SI-JU:
The Mycenaeans of Zakynthos.
10.00–10.20 Χριστίνα Μερκούρη,
Claudio Giardino, Η Ζάκυνθος
στην περιφέρεια του μυκηναϊκού
κόσμου. Το νεκροταφείο στο
Καμπί.
10.20–10.40 Ελένη Βασιλείου,
Διαμόρφωση κοινωνικής ταυτότητας και «δίκτυο» κιβωτιόσχημων τάφων της ΥΕΧ-ΠΕΣ στην
ενδοχώρα της Ηπείρου.
10.40–11.00 Χρήστος Κλείτσας, Η
μεταλλοτεχνία της Ηπείρου ως
δείκτης κοινωνικής διαφοροποίησης και εξωτερικών επαφών.
11.00–11.10 Συζήτηση/Discussion
11.10–11.20 Διάλειμμα
2η Συνεδρία/2nd Session
Προεδρεύουν/Chairpersons Αθανασία Κάντα, Jan Driessen
11.20–11.40 Ιωάννης Σουκάντος,
Από τον Αιγαιακό χώρο στη Βαλκανική ενδοχώρα: η ανατολική
Μακεδονία κατά την ΥΕΧ.
11.40-12.00 Tobias Krapf, Contact
Networks North of the Mycenaean
Sphere: New Insights from Sovjan
and Maliq (SE Albania).
12.00-12.20 Stavros Oikonomidis,
Aris Papayiannis, Akis Tsonos, Far
away so close: Cultural distances
and material parameters between
the Aegean and the Balkans.
12.20–12.40 Stavros Oikonomidis,
From the Adriatic to the Levant:
evaluating the cross cultural interactions between the Adriatic and the
eastern Mediterranean basin,
through the Aegean sea.
12.40–13.00 Massimo Cultraro, Exploring the Western Periphery of the
Mycenaean World: a glimpse of
Sicily.
13.00–13.10 Συζήτηση/Discussion
13.10–13.30 Jason Earle, Just how
‘Mycenaean’ are the ceramics at
Phylakopi on Melos?
13.30–13.50 Σταματία Μαρκέτου,
Θολωτοί τάφοι στην περιφέρεια
του Μυκηναϊκού κόσμου: Η περίπτωση του τάφου της Μεσαριάς
στο νησί της Κώ.
13.50–14.10 Μερκούριος Γεωργιάδης, Η μυκηναϊκή Κως: κέντρο
ή περιφέρεια;
14.10–14.20 Συζήτηση/Discussion
3η Συνεδρία/3rd Session
Προεδρεύουν/Chairpersons Στα-

ματία Μαρκέτου, Jason Earle
16.20–16.40 Peter Pavúk, Luca
Girella, Magda Pieniążek, Kristina
Jarošová, Miloš Roháček, The
Upper Interface twenty years later.
The NE Aegean islands and the
West Anatolian coast during the
Late Bronze Age.
16.40–17.00 Ελευθερία Καρδαμάκη, Χρήστος Μπουλώτης, Η μυκηναϊκή παρουσία στο Κουκονήσι
και τη Λήμνο.
17.00–17.20 Bariş Gür, The Sea
and Aristocracy. Some Observations
on the New Elites in Late Helladic
IIIC Period and the Mycenanean
Tombs in Caria Region.
17.20–17.40 Άννα Λέκκα, Αιγαιακά στοιχεία στην εικονιστική κεραμική του 12ου αι. π.Χ. από την
Κύπρo.
17.40–18.00 Συζήτηση/Discussion
18.00–18.20 Διάλειμμα
4η Συνεδρία/4th Session
Προεδρεύουν/Chairpersons Ελευθέριος Πλάτων, Χρήστος Μπουλώτης
18.20–18.40 Jan Driessen, Resistance and Revival? Coping with a
changed Mediterranean in the 13th
c. BC Cretan countryside–Evidence
from Sissi.
18.40-19.00 Florence GaignerotDriessen, Anavlochos: Living and
dying on a Cretan mountainous site
in the Late Bronze Age–Early Iron
Age period.
19.00–19.20 Athanasia Kanta, Nikolaos Stampolidis, Αnastasia
Tzigounaki, Manolis Stefanakis,
Manolis Papadakis, Orne, a new
Mycenaean Acropolis in South
Crete.
19.20–19.40 Athanasia Kanta, Ioannis Tzedakis, The LHIIIB settlement
at Samonas Apokoronou. Τhe Mycenaean periphery in Crete, Historical
implications.
19.40–20.00 Συζήτηση/Discussion
20.00-21.00 Συμπεράσματα/Conclusions Νάγια ΠολυχρονάκουΣγουρίτσα, Ειρήνη Λαιμού
Ανακοινώσεις Τοίχου

Αντώνης Βασιλάκης, Νέα στοιχεία για την υστεροελλαδική περίοδο στην Κεφαλονιά από την
ανασκαφή ελλειψοειδούς μεγάρου στα Τζαννάτα Πόρου.

Ολυμπία Βικάτου, Η Μυκηναϊκή
εγκατάσταση στη θέση «Τριανταφυλλιά» στην Κορυφή Ηλείας.
Ολυμπία Βικάτου, Βασιλική Τσαντήλα, Θολωτός μυκηναϊκός
τάφος στην Κατούνα Αιτωλοακαρνανίας. Πρώτη παρουσίαση.
Aggelos Gotsinas, Exploiting faunal
resources in early Mycenaean
Thebes: first insights from a Late
Helladic I pit.
Aggeliki Karathanou, Exploring the
"world of senses" within the periph-

9

ery of the Mycenean World: aromatic, medicinal and oily plants from
Kynos, central Greece.
Χρήστος Καραγιαννόπουλος,
Terra et era incognita: Η Ύστερη
Εποχή του Χαλκού στις εσχατιές
της ΝΔ Θεσσαλίας. Νέα ταφικά
ευρήματα και εγκαταστάσεις
κατά τις έρευνες της τελευταία
δεκαετίας.
Ελένη Κωνσταντινίδη, Επανεξετάζοντας τον Θησαυρό της Τίρυνθας: ανταλλαγές πρώτων
υλών, ιδεών και τεχνογνωσίας,
στην Ευρώπη του 12ου αι. π.Χ.
Σωτήριος Λαμπρόπουλος, Ανδρέας Σπυρούλιας, Σταυρούλα
Γιαννούλη, Χαρτογραφική μελέτη
χωρικών δεδομένων της Μυκηναϊκής Ηλείας. Χάρτες Ανασύστασης Παλαιοαναγλύφου.
Περιγραφή–Μελέτη οικιστικών
θέσεων της Ύστερης Χαλκοκρατίας με τη χρήση Γεωγραφικών
Συστημάτων Πληροφοριών
(G.I.S.).
Αναστασία Λερίου, Ανακλύπτοντας την περιφέρεια του Μυκηναϊκού κόσμου: ένα αρχαιολογικό
χρονικό (δεκαετία 1870-σήμερα).
Αγγελική Πανάτση, Γιάννης
Κουρτζέλλης, Νέα ανασκαφικά
στοιχεία οργανωμένης Μυκηναϊκής εγκατάστασης στην περιοχή
Χαλατσές, Περάματος Λέσβου.
Μαρία Παπαγεωργίου, Δίκτυο
νέων υστεροελλαδικών οικισμών
στις ΝΑ παρυφές του όρους
Χλωμό, Δ. Λοκρών, Π.Ε. Φθιώτιδας.
Μαρία-Φωτεινή Παπακωνσταντίνου, Tobias Krapf, Η μυκηναϊκή παρουσία στην Αγία Παρασκευή
Λαμίας στο πλαίσιο της μελέτης
της προϊστορικής τοπογραφίας
της κοιλάδας του Σπερχειού.
Βασιλική Πλιάτσικα, «Αγγείον
μέγα κρατηροειδές, εκ Σμύρνης,
αγορασθέν αντί δρ. 200». Η περιπέτεια ενός μυκηναϊκού εικονιστικού κρατήρα του Εθνικού
Αρχαιολογικού Μουσείου.
Dimitra Rousioti, The tholos tombs
at Pteleon (Gritsa and Ayioi
Theodoroi), Magnesia and their contribution to the reconstruction of the
cultural landscape of Mycenaean
Thessaly.
Ελένη Σαλαβούρα, Νέο μυκηναϊκό νεκροταφείο στο Πόρτο
Ράφτη και η ανατολική ακτή της
Αττικής στους μετανακτορικούς
χρόνους.
Γρηγόρης Τσόκας, Παναγιώτης
Τσούρλος, Αλέξανδρος Σταμπολίδης, Γεώργιος Βαργεμέζης, Aleydis Van de Moortel, Ελένη Ζάχου,
Γεωφυσική διασκόπηση με ηλεκτρικές τομογραφίες στη Νησίδα
Μήτρου.
Όλγα Φιλανιώτου, Η Μυκηναϊκή
εποχή στο ανατολικό Αιγαίο. Νέα
δεδομένα από τη Θέρμη Λέσβου.
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22 ερωτήσεις-απαντήσεις για συμπλήρωση

Οδηγό με 22 ερωτήσεις- απαντήσεις για την συμπλήρωση των
εντύπων Ε2 και Ε3 της φορολογικής δήλωσης, εξέδωσε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων
(ΑΑΔΕ).
Οι ερωτήσεις και οι απαντήσεις
που περιλαμβάνονται σ’ αυτόν
είναι οι ακόλουθες:

1. Πώς υποβάλλεται το έντυπο
Ε2 της συζύγου σε περίπτωση
εγγάμων;

Στην περίπτωση εγγάμων και
εφόσον η σύζυγος έχει εισοδήματα από ακίνητη περιουσία
που ανήκουν στη δική της κυριότητα, έχει υποχρέωση υποβολής
του εντύπου Ε2 είτε χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς της
κωδικούς πρόσβασης είτε του
υπόχρεου/ συζύγου, με την επιλογή «Ε2 συζύγου».
2. Πώς συμπληρώνω τη στήλη
ΕΙΔΟΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ-ΧΡΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ;

Η στήλη 17 (Είδος μίσθωσηςχρήση ακινήτου) συμπληρώνεται
υποχρεωτικά με το είδος της μίσθωσης και τη χρήση του μισθίου, όπως εκμίσθωση
γραφείου, δωρεάν παραχώρηση
κατοικίας, κενό κ.λπ.

3. Ποιες επιλογές εμφανίζονται
στη στήλη 17 ΕΙΔΟΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ-ΧΡΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ;

1. Εκμίσθωση ξενοδοχείων
2. Εκμίσθωση κλινικών
3. Εκμίσθωση εκπαιδευτικών
ιδρυμάτων
4. Εκμίσθωση αιθουσών θεαμάτων
5. Εκμίσθωση καταστημάτων
6. Εκμίσθωση γραφείων
7. Εκμίσθωση αποθηκών κ.λπ.
8. Εκμίσθωση γαιών
9. Εκμίσθωση εγκαταστάσεων ή
κατασκευών
10. Εκμίσθωση κατοικιών
11. Εκμίσθωση βιομηχανοστασίων με Φ.Π.Α.
12. Εκμίσθωση εμπορικών κέντρων με Φ.Π.Α.
13. Δωρεάν παραχώρηση κατοικιών
14. Δωρεάν παραχώρηση ξενοδοχείων
15. Δωρεάν παραχώρηση κλινικών
16. Δωρεάν παραχώρηση εκπαιδευτικών ιδρυμάτων
17. Δωρεάν παραχώρηση αιθουσών θεαμάτων
18. Δωρεάν παραχώρηση καταστημάτων
19. Δωρεάν παραχώρηση γραφείων
20. Δωρεάν παραχώρηση αποθηκών κ.λπ.
21. Δωρεάν παραχώρηση γαιών
22. Δωρεάν παραχώρηση εγκαταστάσεων ή κατασκευών
23. Εκμίσθωση χώρων τοποθέτησης επιγραφών
24. Υπεκμίσθωση ακίνητης περι-

ουσίας
25. Εκμίσθωση κοινόχρηστων
χώρων (εκτός κατοικιών)
26. Δωρεάν παραχώρηση χώρων
τοποθέτησης επιγραφών
27. Ιδιοχρησιμοποίηση ξενοδοχείων
28. Ιδιοχρησιμοποίηση κλινικών
29. Ιδιοχρησιμοποίηση σχολείων
30. Ιδιοχρησιμοποίηση αιθουσών
κιν/φου ή θεάτρων
31. Ιδιοχρησιμοποίηση καταστημάτων
32. Ιδιοχρησιμοποίηση γραφείων
33. Ιδιοχρησιμοποίηση αποθηκών κ.λπ.
34. Ιδιοχρησιμοποίηση γαιών
35. Ιδιοχρησιμοποίηση εγκαταστάσεων ή κατασκευών
36. Ιδιοχρησιμοποίηση χώρων
τοποθέτησης επιγραφών
37. Εκμίσθωση κοινόχρηστων
χώρων (κατοικίες)
38. Δωρεάν παραχώρηση-ιδιοχρησιμοποίηση κοινόχρηστων
χώρων
39. ΚΕΝΟ
41. Ανείσπρακτα εισοδήματα
από εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας
42. Υπεκμίσθωση γαιών-γης
43. Εισπραχθέντα εισοδήματα
προηγούμενου έτους από εκμίσθωση ξενοδοχείων
44. Εισπραχθέντα εισοδήματα
προηγούμενου έτους από εκμίσθωση κλινικών
45. Εισπραχθέντα εισοδήματα
προηγούμενου έτους από εκμίσθωση εκπαιδευτικών ιδρυμάτων
46. Εισπραχθέντα εισοδήματα
προηγούμενου έτους από εκμίσθωση αιθουσών θεαμάτων
47. εισπραχθέντα εισοδήματα
προηγούμενου έτους από εκμίσθωση καταστημάτων
48. Εισπραχθέντα εισοδήματα
προηγούμενου έτους από εκμίσθωση γραφείων
49. Εισπραχθέντα εισοδήματα
προηγούμενου έτους από εκμίσθωση αποθηκών κτλ
50. Εισπραχθέντα εισοδήματα
προηγούμενου έτους από εκμίσθωση γαιών
51. Εισπραχθέντα εισοδήματα
προηγούμενου έτους από εκμίσθωση εγκαταστάσεων ή κατασκευών
52. Εισπραχθέντα εισοδήματα
προηγούμενου έτους από εκμίσθωση κατοικιών
53. Εισπραχθέντα εισοδήματα
προηγούμενου έτους από εκμίσθωση βιομηχανοστασίων με Φ.
Π. Α.
54. Εισπραχθέντα εισοδήματα
προηγούμενου έτους από εκμίσθωση εμπορικών κέντρων με
Φ.Π.Α.
55. Εισπραχθέντα εισοδήματα
προηγούμενου έτους από εκμίσθωση χώρων τοποθέτησης επιγραφών
56. Εισπραχθέντα εισοδήματα
προηγούμενου έτους από υπεκμίσθωση ακίνητης περιουσίας
57. Εισπραχθέντα εισοδήματα
προηγούμενου έτους από υπεκμίσθωση γαιών-γης

58. Εισπραχθέντα εισοδήματα
προηγούμενου έτους από εκμίσθωση κοινοχρήστων χώρων
(εκτός κατοικιών)
59. Εισπραχθέντα εισοδήματα
προηγούμενου έτους από εκμίσθωση κοινόχρηστων χώρων
(κατοικίες)
60. Βραχυχρόνια εκμίσθωση ακινήτων άρθρου 39Α του
ν.4172/2013
61. Βραχυχρόνια υπεκμίσθωση
ακινήτων άρθρου 39Α του
ν.4172/2013
62. Εκμίσθωση κατοικίας που
υπεκμισθώνεται
4. Πώς θα δηλώσω τα ανείσπρακτα ενοίκια;

Θα πρέπει πρώτα να απευθυνθείτε στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. με τα
δικαιολογητικά που ορίζονται
στις εγκυκλίους
ΠΟΛ.1024/12.2.2016,
ΠΟΛ.1102/12.7.2016 και αφού
ολοκληρωθεί η διαδικασία από
τη Δ.Ο.Υ. θα υποβάλετε το Ε2,
συμπληρώνοντας το ποσό των
ανείσπρακτων ενοικίων για το
οποίο έχει εκδοθεί η σχετική
απόφαση. Τα ανείσπρακτα εισοδήματα από εκμίσθωση ακίνητης
περιουσίας που δηλώθηκαν στο
προηγούμενο φορολογικό έτος
στους κωδικούς 125-126 και εισπράχθηκαν κατά το έτος 2017,
δηλώνονται ανά κατηγορία ακινήτου και είδος μίσθωσης στο
έντυπο Ε2 του φορολογικού
έτους 2017.

5. Πώς δηλώνεται ακίνητο που
έχει στην κατοχή του ένα ανήλικο εξαρτώμενο τέκνο μη υπόχρεο σε υποβολή δήλωσης;

Το ακίνητο θα καταχωρηθεί στο
Ε2 του γονέα που ασκεί τη γονική
μέριμνα, στον πρώτο πίνακα και
στον πίνακα Ι (Εκμισθούμενα
κ.λπ. Ακίνητα) των συμπληρωματικών στοιχείων επιλέγοντάς
το στην πρώτη στήλη και συμπληρώνοντας το ονοματεπώνυμο
και τον Α.Φ.Μ. του τέκνου στις
αντίστοιχες στήλες.
6. Η στήλη Αριθμός Δήλωσης
Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας
συμπληρώνεται υποχρεωτικά;

Συμπληρώνεται για τα μισθωτήρια των ακινήτων που έχουν κατατεθεί στη σχετική ηλεκτρονική
εφαρμογή. Δε συμπληρώνεται ο
αριθμός καταχώρησης του μισθωτηρίου που είχε παραληφθεί
από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.

7. Με ποιον τρόπο υποβάλλεται
το έντυπο Ε2 σε περίπτωση
που έχει στην ιδιοκτησία του
ακίνητα, τόσο ο σύζυγος όσο
και η σύζυγος;

Και οι δύο σύζυγοι έχουν την
υποχρέωση να υποβάλουν χωριστό έντυπο Ε2 για τα ακίνητα
που έχουν στην ιδιοκτησία τους,

έστω και αν υπάρχει συνιδιοκτησία σε μερικά ή σε όλα τα ακίνητα.

8. Ποιον αριθμό παροχής θα
συμπληρώσω σε βοηθητικούς
χώρους (αποθήκη, θέση στάθμευσης) οι οποίοι ηλεκτροδοτούνται από τον κοινόχρηστο
μετρητή κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος;
Στις περιπτώσεις αυτές θα συμπληρώνετε το πεδίο με τον εννιαψήφιο αριθμό 999999999.

9. Ποιον αριθμό παροχής θα
συμπληρώσω σε αγροτεμάχιο
που εκμισθώνω στο οποίο δεν
υπάρχει μετρητής κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος;

Στις περιπτώσεις αγροτεμαχίων
που δεν έχουν μετρητή κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος, θα
συμπληρώνετε το πεδίο με τον
εννιαψήφιο αριθμό 999999999.

10. Πώς συμπληρώνω τον
αριθμό παροχής ηλεκτρικού
ρεύματος για ακίνητο που δηλώνεται ως κενό και έχει γίνει
διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος;
Το ακίνητο διαθέτει μετρητή κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος
επάνω στον οποίο αναγράφεται
ο αριθμός παροχής ο οποίος
υπάρχει και σε όλους τους λογαριασμούς του παρόχου ηλεκτρικής ενέργειας που σας έχουν
αποσταλεί στο παρελθόν.

11. Κατά την συμπλήρωση του
εντύπου Ε2 διαπιστώνω ότι δεν
μου επιτρέπεται να επιλέξω
και αντίστοιχα να συμπληρώσω το ετήσιο μίσθωμα σε
μία από τις στήλες 13, 14, 15,
16. Τι να κάνω;

Αφού συμπληρώσετε τις υπόλοιπες στήλες του πρώτου πίνακα,
και ανάλογα με το είδος μίσθωσης-χρήσης ακινήτου που θα
επιλέξετε στη στήλη 17, θα ανοίξει πεδίο στο τέλος της εγγραφής στην οποία θα
συμπληρώσετε το ετήσιο μίσθωμα. Όταν επιλέξετε Καταχώρηση τότε το ετήσιο μίσθωμα θα
καταχωρηθεί σε μία από τις
στήλες για το ακαθάριστο εισόδημα σύμφωνα με την επιλογή
που κάνατε στη στήλη 17.
12. Θα πρέπει να συμπληρώσω
τα ποσά των στηλών 13, 14,
15, 16 στους αντίστοιχους κωδικούς του πίνακα 4Δ2 (Εισόδημα από ακίνητη περιουσία)
του εντύπου Ε1;

Εφόσον υποβάλετε οριστικά το
έντυπο Ε2 τα ποσά των στηλών
13, 14, 15, 16 μεταφέρονται
στους αντίστοιχους κωδικούς
του Ε1 όπου θα μπορέσετε να
ελέγξετε την ορθότητα των
ποσών που καταχωρήσατε
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της φορολογικής δήλωσης
στο Ε2. Εάν διαπιστώσετε λάθος
θα πρέπει να διορθώσετε πρώτα
το έντυπο Ε2 και στη συνέχεια να
το οριστικοποιήσετε ξανά.

προσυμπληρωμένα στο έντυπο
Ε3;

1. Πώς υποβάλλεται το έντυπο
Ε3 της συζύγου σε περίπτωση
εγγάμων;

η Δ.Ο.Υ. υποβολής
η διαχειριστική περίοδος
η κατηγορία βιβλίων εφόσον τηρούνται βιβλία και
ο κωδικός αριθμός κύριας δραστηριότητας (ΚΑΔ). Επίσης, στην
πρώτη σελίδα του εντύπου Ε3
προσυμπληρώνονται αντίστοιχα
τρία (3) πεδία, με την:
ημερομηνία πρώτης έναρξης
ημερομηνία έναρξης, η οποία
ισχύει κατά το τρέχον φορολογικό έτος (εφόσον δηλαδή δεν
έχει προηγηθεί διακοπή εργασιών πριν το φορολογικό έτος
2017)
ημερομηνία διακοπής εργασιών,
εφόσον αυτή πραγματοποιήθηκε
εντός του φορολογικού έτους
2017.
Τα προσυμπληρωμένα στοιχεία
τροποποιούνται, εφόσον προηγηθεί ενημέρωση του μητρώου
της αρμόδιας Δ.Ο.Υ.

Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Φ.Π. (Ε3)

Στην περίπτωση εγγάμων και
εφόσον η σύζυγος είναι επιτηδευματίας, έχει υποχρέωση υποβολής του εντύπου Ε3 με τους
προσωπικούς της κωδικούς
πρόσβασης και όχι με τους κωδικούς του υπόχρεου / συζύγου,
με τους οποίους υποβάλλεται
κοινή δήλωση φορολογίας εισοδήματος (έντυπο Ε1). Σε τέτοια
περίπτωση, εάν το Ε3 της συζύγου είναι το πρώτο έντυπο που
θα υποβληθεί, η σύζυγος πρέπει
να επιβεβαιώσει την έγγαμη
σχέση (με υπόχρεο το σύζυγό
της).
2. Πότε υποβάλλεται το έντυπο
Ε3;

Εφόσον υπάρχει υποχρέωση
υποβολής του εντύπου Ε3, αυτό
πρέπει να υποβληθεί πριν από
την οριστική υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος
(έντυπο Ε1), ακόμη και στην περίπτωση που είναι μηδενικό.

3. Εάν οριστικοποιηθεί το έντυπο Ε3, είναι δυνατό να τροποποιηθεί;

Μέχρι να γίνει η οριστική υποβολή του εντύπου Ε1, ο φορολογούμενος μπορεί να εισέρχεται
στο έντυπο Ε3 και να το τροποποιεί όσες φορές επιθυμεί. Όταν
όμως οριστικοποιηθεί το Ε1, δεν
μπορεί να τροποποιηθεί περαιτέρω το Ε3. Εφόσον διαπιστωθεί
λάθος στο έντυπο Ε3, μπορεί ο
φορολογούμενος να υποβάλει
ηλεκτρονικά τροποποιητική –
συμπληρωματική δήλωση.
4. Ποια στοιχεία εμφανίζονται

Με βάση τα στοιχεία που υπάρχουν στο αρχείο του Μητρώου,
εμφανίζονται προσυμπληρωμένα:

5. Ποια διαδικασία πρέπει να
ακολουθείται σε περίπτωση
που στο έντυπο Ε3 εμφανίζεται
παλαιός ΚΑΔ κύριας δραστηριότητας ο οποίος δεν έχει αντιστοιχηθεί με νέο ΚΑΔ;

Όταν ο φορολογούμενος εισέρχεται στο έντυπο Ε3 και ο ΚΑΔ κύριας δραστηριότητας που
εμφανίζεται στον κωδικό 021 δεν
έχει αντιστοιχηθεί, εμφανίζεται
μήνυμα στον αντίστοιχο πίνακα,
όπου ενημερώνεται για τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσει.

Ο φορολογούμενος μπορεί να
αποθηκεύσει προσωρινά το Ε3,
να προβεί στη διαδικασία αντιστοίχισης μέσω εφαρμογής που
υπάρχει στην ιστοσελίδα της
Α.Α.Δ.Ε. και σε σύντομο χρονικό
διάστημα (μίας ή δύο ημερών) να
συνεχίσει την υποβολή του Ε3 με
το νέο ΚΑΔ.

Επισημαίνεται, ότι εάν δεν γίνει η
αντιστοίχιση, ο φορολογούμενος
δεν μπορεί να υποβάλει το Ε3 με
τον παλαιό ΚΑΔ και εμφανίζεται
σχετικό μήνυμα λάθους.
6. Ποια διαδικασία πρέπει να
ακολουθείται σε περίπτωση
που δεν έχει γίνει αντιστοίχιση
του ΚΑΔ μεγαλύτερων ακαθάριστων εσόδων;
Ακολουθείται η διαδικασία που
περιγράφεται παραπάνω.
7. Όσοι δηλώνουν εισόδημα
από αγροτική επιχειρηματική
δραστηριότητα, αλλά δεν εντάσσονται στο κανονικό ή ειδικό καθεστώς Φ.Π.Α. ποιον
ΚΑΔ συμπληρώνουν;

Σε αυτή την περίπτωση δεν συμπληρώνεται ΚΑΔ και δεν χρησιμοποιείται ο ΚΑΔ 99999998.

Συμπληρώνεται ο κωδ.009 με την
επιλογή «αφανείς αγρότες χωρίς
ΚΑΔ» (3) και οι αντίστοιχοι πίνακες που αφορούν την αγροτικήβιολογική δραστηριότητα.
8. Πώς δηλώνονται οι λοιπές
αγροτικές επιδοτήσεις – ενισχύσεις;

Στον κωδικό 071 συμπληρώνεται
το ποσό από βασική ενίσχυση το
οποίο προσαυξάνει τα ακαθάριστα έσοδα από αγροτική δραστηριότητα.

Στους κωδικούς 072-073 συμπληρώνεται το σύνολο των πράσινων και συνδεδεμένων
ενισχύσεων και το υπερβάλλον
ποσό των δώδεκα χιλιάδων ευρώ
(12.000€) προσαυξάνει τα ακαθάριστα έσοδα από αγροτική
δραστηριότητα. Επισημαίνεται
ότι οι πράσινες και συνδεδεμένες
ενισχύσεις έως του ποσού των
δώδεκα χιλιάδων (12.000€) ευρώ
μεταφέρονται υποχρεωτικά στις
αντίστοιχες επιλογές των κωδικών 659-660, του εντύπου Ε1.
Οι κωδικοί 075, 077 και 080 με-

ταφέρονται υποχρεωτικά στις
αντίστοιχες επιλογές των κωδικών 659-660, του εντύπου Ε1.

Επίσης, οι κωδικοί 074, 076 και
079 αποτελούν μειωτικό στοιχείο
των αντίστοιχων δαπανών που
πραγματοποιήθηκαν μέσα στη
χρήση.
Τέλος, ο κωδ.078 μεταφέρεται
υποχρεωτικά στην αντίστοιχη
επιλογή των κωδικών 659-660
του εντύπου Ε1.

9. Κατά τη διάρκεια της ίδιας
διαχειριστικής περιόδου έκανα
διακοπή της επιχείρησής μου
και έναρξη με τον ίδιο Α.Φ.Μ.
αλλά με διαφορετική δραστηριότητα. Θα υποβάλω δύο έντυπα Ε3;

Θα υποβάλετε ένα έντυπο Ε3 και
θα συμπληρώσετε τους αντίστοιχους πίνακες για κάθε δραστηριότητα.

10. Ποιες είναι οι προϋποθέσεις
συμπλήρωσης του κωδ. 050
που αφορά την ιδιότητα του
προσώπου που συμπληρώνει
το έντυπο;

Εάν το έντυπο συμπληρώνεται
από τον δηλούντα επιχειρηματία, νόμιμο εκπρόσωπο κ.λπ.,
επιλέγεται το (1).
Εάν το έντυπο συμπληρώνεται
από τον μισθωτό λογιστή της
επιχείρησης, επιλέγεται το (2).

Εάν το έντυπο συμπληρώνεται
από λογιστή όχι μισθωτό της
επιχείρησης, επιλέγεται το (3)
και προϋποθέτει την εξουσιοδότηση μέσω TAXISnet του λογιστή
από τον επιχειρηματία (Φ.Π. ή
Ν.Π.).

Επισημαίνονται οι
ΠΟΛ.1072/2018 και
ΠΟΛ.1008/19.1.2011 για τις περιπτώσεις που το έντυπο Ε3
συμπληρώνεται υποχρεωτικά
από λογιστή-φοροτεχνικό.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

12

Παρασκευή 18 Μαϊου 2018

Ο ΔΡΟΜΟΣ ΤΟΥ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ
ΛΑΪΚΟΣ ΗΜΙΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΗ 20 ΜΑΪΟΥ 2018 / ΩΡΑ 09:00 π.μ.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ:
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΘΗΒΑΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΘΗΒΑΣ
Γ Σ ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ
Ε.Ο.Σ.Λ.Μ.Α.-Υ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΑ
1 . ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Κων/νος

ή δηλώσουν συμμετοχή έως και την
ημέρα του αγώνα στην γραμματεία
( Κεντρική Πλατεία Θήβας) από ώρα 06:30
( Τρόέως 08:00 ή στο σημείο εκκίνησης
παιο της Μάχης ) στα Λεύκτρα Βοιωτίας
από ώρα 07:00 έως 08:30.

άσφαλτος με επτά (7) σταθμούς ανεφοδιασμού (νερά, ισοτονικά, χυμοί, φρούτα),
και θα ακολουθήσει την εξής πορεία: Τρόπαιο – Λεύκτρα – Καπαρέλλι – Μελισσοχώρι – Λουτουφί – Τάχι – Θήβα.
Τερματισμός Κεντρική Πλατεία Θήβας.
4. ΕΠΑΘΛΑ - ΑΠΟΝΟΜΕΣ

Οι απονομές θα γίνουν στην Κεντρική
Πλατεία της Θήβας και ώρα 11:30.
Στους τρεις πρώτους νικητές και νικήτριες θα απονεμηθούν κύπελλα και μετάλλια.
Σε όλους τους συμμετέχοντες θα δοθεί
αναμνηστικό μετάλλιο και δίπλωμα συμμετοχής.

5. ΓΕΝΙΚΑ

α) Η διαδρομή θα καθορίζεται από βέλη
που θα είναι χαραγμένα στο οδόστρωμα,
από τους κριτές του αγώνα και την Τροχαία.

β) τον αγώνα θα υποστηρίζουν δύο (2)
ασθενοφόρα, ένα στην διαδρομή & ένα στο
σημείου τερματισμού.

Στον αγώνα έχουν δικαίωμα να λάβουν
μέρος με δική τους ιατρική ευθύνη Άνδρες
και Γυναίκες από 19 ετών και άνω που θα
στείλουν την δήλωση συμμετοχής έως την
Παρασκευή 18 Μαΐου 2018 προς:

Δημοτικός Οργανισμός Θήβας
Διεύθυνση: Κύπρου 3 (πάροδος)
Ταχ. Κώδικας: 32200
Τηλ./Fax: 22620 23970
E-mail: dothivas@gmail.com Πληροφορίες: Μπάκας

2. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
Όλοι οι αθλητές θα αγωνισθούν σε μία
κατηγορία Ανδρών & μία Γυναικών.

3. ΕΚΚΙΝΗΣΗ-ΔΙΑΔΡΟΜΗ-ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ
Η εκκίνηση του αγώνα θα γίνει την Κυριακή 20 Μαΐου 2018 και ώρα 09:00π.μ.
από το Τρόπαιο της μάχης στα Λεύκτρα
Βοιωτίας. Η διαδρομή είναι 21,8 χλμ όλη

γ) Οι αγωνιζόμενοι θα πρέπει να φέρουν
κατά την διάρκεια του αγώνα, την κάρτα
συμμετοχής που θα πάρουν από την γραμματεία, στο στήθος τους με παραμάνα.

δ) Η μεταφορά των αθλητών από την Κεντρική Πλατεία Θήβας προς το σημείο εκκίνησης θα γίνει με λεωφορεία, ώρα
αναχώρησης από Θήβα 07:30 έως 08:00.
Ένα λεωφορείο θα μεταφέρει τα προσωπικά αντικείμενα των αθλητών από το σημείο εκκίνησης στο σημείο τερματισμού.
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Αλλού τρώμε και πίνουμε και αλλού …

Του Γιώργου Ανδρέου*

Ο βουλευτής (!!!) Κυρίτσης έδωσε, ίσως χωρίς
να το θέλει, το στίγμα
και την εικόνα της σύγχρονης Ελληνικής κοινωνίας.
Ανέδειξε ανάγλυφα ότι
στις επιλογές των συνελλήνων της εποχής της
κρίσης κυριαρχούν,
ακόμα τώρα, τα σύνδρομα και οι μνήμες της
τουρκοκρατίας, του εμφυλίου και του κερδοσκόπου μαυραγορίτη.
Ως γνωστόν ο εν λόγω
βουλευτής αναφέρθηκε
ιδιαίτερα απαξιωτικά
στο δυτικό πολιτισμό
και συγκρίνοντάς τον,
διακήρυξε γενικεύοντας,
την ηθική ανωτερότητα
του Ισλάμ έναντι της
Δύσης, κάτι σαν το
ηθικό πλεονέκτημα του
ΣΥΡΙΖΑ.
Με τις δηλώσεις του
όμως αυτές, που πρώτιστα είναι εξόχως ανθελληνικές, αφού είναι
δεδομένη και αδιαμφισβήτητη η ευθεία καταγωγή και σύνδεση του
δυτικού πολιτισμού από
τον αρχαιοελληνικό,
επιβεβαίωσε τις δημοσκοπήσεις που και
αυτές αναδεικνύουν τα
σύνδρομα που καταδυναστεύουν ακόμα το
σύγχρονο μέσο Έλληνα.
Μόνον έτσι εξηγείται το
ότι εξακολουθούν ακόμα
και τώρα οι Έλληνες
πολίτες, δημοσκοπικά
τουλάχιστον, να επιλέγουν την Ευρώπη και το
Ευρώ και παράλληλα, με
την ίδια περίπου πλειοψηφία (2 στους 3), να
θεωρούν ως καλύτερο
διεθνή φίλο της χώρας
μας τη Ρωσία. Τη χώρα,
σύμμαχο υποτίθεται,

που διαχρονικά και
ιστορικά, είτε ως Ρωσία
είτε ως Σοβιετική Ένωση
όχι μόνο δεν μας στήριξε ποτέ, αλλά και μας
έβαλε σε περιπέτειες,
για να μην πούμε τίποτα χειρότερο. Επιβεβαίωσε συνεπώς ο εν
λόγω βουλευτής, αυτό
που κυριαρχεί τουλάχιστον στο τμήμα εκείνο
της κοινωνίας, με το
οποίο ταυτίζεται ο
ίδιος ιδεολογικά. Την
αριστερά. Το σύνδρομο
της παλαιο - κουμουνιστικής αυταρχικής αριστεράς, κατάλοιπο του
εμφυλίου, και τον ακατάλυτο δεσμό και κάπου
τη νοσταλγία, ακόμα
και σήμερα, ενός τμήματος του κόσμου, για την
σοβιετική ιδεολογική
κοιτίδα. Κόσμου που δεν
έχει συνειδητοποιήσει
πως μας άφησε χρόνους
ο αλήστου μνήμης
«υπαρκτός σοσιαλισμός», σχεδόν τριάντα,
και πως τη θέση του,
εκεί, την έχει πάρει
άγριος καπιταλισμός.
Με ηγέτες πρώην σκληρούς κομμουνιστές που
μεταμορφώθηκαν εν μια
νυκτί σε καπιταλιστές,
καλή μας ώρα.
Στον αντίποδα οι ίδιες
δημοσκοπήσεις ανέδειξαν, και τη θέση του
άλλου μεγάλου τμήματος, σχεδόν του μισού,
της Ελληνικής κοινωνίας, του δεξιού – αντικομουνιστικού, που, αν
και σε μικρότερο ποσοστό, εκδηλώνει και αυτό
την προτίμησή του προς
την, μη κομουνιστική
πλέον, μητέρα Ρωσία.
Με κριτήριο τους «ακατάλυτους δεσμούς» -

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νο. 783/2018

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε. (Ε.Α.Β.), προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, για την
επιλογή Αναδόχου που θα αναλάβει την «Παροχή υπηρεσιών Προληπτικού Ελέγχου (Check-up) του προσωπικού της ΕΑΒ, για τα έτη 2018 και 2019», συνολικού
προϋπολογισμού 176.443,24 €, πλέον Φ.Π.Α. (C.P.V. : 85148000-8) και καλεί κάθε
ενδιαφερόμενο να υποβάλει προσφορά σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης
αυτής.
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: η 15-06-2018, ημέρα Παρασκευή
και ώρα 23:00.
Η παρούσα διακήρυξη αναρτάται :
1) Στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.
2) Στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ : http://www.promitheus.gov.gr.
3) Στον περιφερειακό ελληνικό Τύπο
4) Στον ιστότοπο «Διαύγεια» : http://et.diavgeia.gov.gr/, σύμφωνα με το νόμο
3861/2010, όπως ισχύει.
5) Στην διαδικτυακή ιστοσελίδα της ΕΑΒ : http:/www.haicorp.com.
Πληροφορίες: Τομέας Διαγωνισμών Υπηρεσιών, Εξοπλισμού & Γενικού Υλικού
(Τηλ.22620-52608, 22620-52000, 22620-52891 & Φαξ.22620-58717 ή 2262052658)

συγγένεια στη βάση της
θρησκευτικής ορθοδοξίας (μας έχουν ήδη αντιληφθεί μέχρι και οι
Σέρβοι ζητιάνοι που
αναρτούν στο λαιμό
τους εκλιπαρώντας ελεημοσύνη, χειρόγραφες
επιγραφές «είμαι Σέρβος χριστιανός ορθόδοξος»). Για ποια,
συνεπώς Ευρώπη και
πράσινα άλογα, ποιο
δυτικό πολιτισμό και
ποιες φιλελεύθερες
ιδέες, ανθρωπισμό, κοινωνικό κράτος και
αστικά δημοκρατικά
ιδεώδη μιλάμε; Ας
πούμε τουλάχιστον στον
εαυτό μας την αλήθεια.
Αυτό που μας κρατάει
να ανεχόμαστε την Ευρωπαίκή Ένωση, το
ευρώ και τη σχέση με τη
δύση είναι το «άοσμο»
δυτικό χρήμα της. Το
σύνδρομο του κερδοσκόπου (απόγονου του
μαυραγορίτη της κατοχής), η συμφεροντολογία, η ιδιοτέλεια και ο
φόβος μήπως, φεύγοντας από το «Ευρωπαϊκό
μαντρί», πέσουμε στο
γκρεμό.
Αυτή είναι, δυστυχώς, η
λογική της πλειοψηφίας
των Ελλήνων πολιτών.
Προικοθηρία. Όπως λέει
κι ο ίδιος λαός: αλλού
τρώμε και πίνουμε και
αλλού … Θα τρίζουν τα
κόκαλα του αείμνηστου
εθνάρχη από τη σημερινή εικόνα του «ανήκομεν εις την δύσιν». Η
επιλογή της Ευρώπης
και του δυτικού πολιτισμού, των φιλελεύθερων
ιδεών, της αστικής δημοκρατίας, κατάντησαν
πλέον, αν και έτσι ήταν
πάντα, ιδεολογική μειοψηφία, στην χώρα της
φαιδράς πορτοκαλέας.
Ειδικά μάλιστα που, εν
μέσω οικονομικής κρίσης, βιώνουμε απίθανες
καταστάσεις. Από τη
μια ζητιάνοι με απλωμένο χέρι για δανεικά
και βοήθεια και από την
άλλη να βρίζουμε αυτούς που μας δανείζουν
και μας βοηθάνε, εκδηλώνοντας έτσι «τον πα-

τριωτισμό» και την
μαγκιά μας. Αυτή είναι,
δυστυχέστατα, η εθνική
μας πραγματικότητα
που εξελίσσεται σε
εθνική ταυτότητα. Που
μας κάνει να αποστρεφόμαστε μετά βδελυγμίας την αλήθεια, το
ρεαλισμό, τις τίμιες
φωνές. Να «τσιμπάμε»
ως χάνοι με εξαιρετική
ευκολία στα δολώματα
και τα αγκίστρια των
λαϊκιστών, των δημαγωγών και των τσαρλατάνων, δεξιά κι
αριστερά. Να πιστεύουμε στα είδωλα
και την ανάσταση πεθαμένων μεγαλείων που
χάθηκαν ανεπιστρεπτί.
Να αρνούμαστε να αποδεχθούμε τα πραγμα-

τικά αίτια του κακού
που μας βρήκε και τις
λαθεμένες επιλογές μας,
για να μπορούμε να τις
επαναλαμβάνουμε.
Έφτασε ίσως η ώρα να
το πάρουμε απόφαση,
πως είμαστε άξιοι να
μας αντιπροσωπεύουν
Κυρίτσηδες από κάθε
κατεύθυνση.
*Ο Γιώργος Ανδρέου
είναι δικηγόρος
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ

Σχηματάρι 17/5/2018
ΑΡ. ΠΡΩΤ. 6817

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο Δήμος Τανάγρας προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διαγωνισμό κάτω των
ορίων με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, για την ανάδειξη Αναδόχου για την «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟΥ ΑΠΟ TO
ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟ ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ ΣΤΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΠΥΡΓΟΣ» (CPV :
45231300-8), συνολικού προϋπολογισμού 223.000,00 ευρώ. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό γίνεται με ευθύνη του υποψηφίου, η οποία συνεπάγεται πλήρη αποδοχή
εκ μέρους του όλων των όρων της παρούσας διακήρυξης.
Ημερομηνίες
Ανάρτηση διακήρυξης (ΚΗΜΔΗΣ :)
17/5/2018
Αποστολή στον ημερήσιο τύπο :
17/5/2018
Δημοσίευση στο site του Δήμου :
21/5/2018
Έναρξη υποβολής προσφορών :
21/5/2018
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών : 14/6/2018, 11:00
Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις
κατ΄ εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και
των λοιπών διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα
συμβατικά τεύχη της παρούσας, καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που
διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής
πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος. Αντίγραφα της διακήρυξης και πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται μέσω των συστημάτων ΕΣΗΔΗΣ και ΚΗΜΔΗΣ καθώς και από την ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου Τανάγρας:
www.tanagra.gr στην ενότητα (Προκηρύξεις – Διαγωνισμοί) κάτω από την επιλογή
(γραφείο τύπου).
Περίληψη της διακήρυξης θα αναρτηθεί στον Ελληνικό Τύπο και στο Πρόγραμμα
«Διαύγεια».
Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί:
α) ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία, εγγεγραμμένοι στο
Μ.Ε.Ε.Π, που καλύπτουν την ακόλουθη κατηγορία του έργου :
Υδραυλικά υπό πίεση
β) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι, που αποδεικνύουν ότι κατά την τελευταία πενταετία, έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατούμενο.
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής
ύψους 4.460,00 και ισχύ τουλάχιστον εννέα (9) μηνών και τριάντα (30) ημερών,
από την ημερομηνία δημοπράτησης, δηλαδή μέχρι 14/4/2019. Ο χρόνος ισχύος
των προσφορών είναι εννέα (9) μήνες.
Το έργο χρηματοδοτείται από Ιδ. Πόρους.
Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του
Δήμου Τανάγρας .
Οι προσφορές κατατίθενται ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ μέχρι τις 14/6/2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα
11:00.
Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά, με
ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο κείμενο, έως και την 8/6/2018 και απαντώνται αντίστοιχα στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

Ο Δήμαρχος
Βασίλειος Περγάλιας
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Τουριστική επιχείρηση στη Μύκονο,
για εποχιακή εργασία (4μηνο)

ΖΗΤΑΕΙ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα τριάρι ισόγειο, υπερυψωμένο, στη Λιβαδειά, οδό Κορίνης 6 και Μπουρνόζου
(απέναντι από Δικαστήρια)
Πληρ. κα Χρύσα Κρίκου
110616
Τηλ. 22610 22538, 26039, 6989788921
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα 110τ.μ. με 3 Υ/Δ, στον 30
όροφο επί της οδού Δελφών 10 στη Λιβαδειά
Τηλ. 6932769779
130518
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιέρα 37 τ.μ. πλήρως εξοπλισμένη στην κεντρική πλατεία της Λιβαδειάς.
Χωρίς κοινόχρηστα.
Τηλ. 22610 25954, 6948823021, 6944638236
050418
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Ισόγειο κατάστημα 90 τ.μ. επί της οδού
Σοφοκλέους στη Λιβαδειά. τηλ. 6977031091
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΑΙΘΟΥΣΑ 200τ.μ. στη διασταύρωση του
Αγ. Γεωργίου, με περιβάλλοντα χώρο, κατάλληλο για
συνεστιάσεις 500τ.μ.
τηλ. 2261043218 * 6977519082

δειά
Τηλ. 6944397366

170618

ΠΩΛΕΙΤΑΙ αγρός 9,5 στρεμμάτων στην Κωπαϊδα στη
Θέση Β.Χ.2 αριθμός τεμαχίου 274 περιφέρειας
Σ.Β.Δ.Κ. Μαζίου
Τηλ. 6906265606
090318
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 Επαγγελματικό Ψυγείο πάγκος (bar) διαστάσεων 2.50 Χ 0.80, 3πορτο, ανοξείδωτο με φρέο 304
(οικολογικό) σε άριστη κατάσταση. Προσιτή Τιμή.
Τηλ: 6987 129637
160418

ΠΩΛΕΙΤΑΙ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ανεξάρτητη γκαρσονιέρα 50 τ.μ. πλησίον Νομαρχιακού Μεγάρου, καινούργιας κατασκευής, πρωτοενοικιαζόμενη και επιπλωμένη, με
αυτόνομη θέρμανση επί τη οδού Κυριακίου στη Λιβα-

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

ΠΩΛOYNTAI

4.679 (τέσσερις χιλιάδες εξακόσιες εβδομήντα εννέα)
Ονομαστικές Μετοχές του Υπεραστικού ΚΤΕΛ Επαρχίας Λιβαδειάς Ν.Βοιωτίας ΑΕ.
Τηλ. 6983589810
230518

ΠΩΛΕΙΤΑΙ

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

ΖΗΤEITAI ΕΠΕΝΔΥΤΗΣ

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

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΣΤΟ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ:

-ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΓΙΑ ΛΟΥΣΤΡΑ/ΛΟΥΣΤΡΑΔΟΡΟΙ
-ΜΗΧΑΝΟΞΥΛΟΥΡΓΟΙ
-ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ CNC
ΗΛΙΚΙΑΣ 28-40 ΕΤΩΝ
ΜΕ 3ΕΤΗ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΠΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
ΣΕ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗ ΘΕΣΗ
ΟΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΝΤΑΙ
ΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΟΥΝ ΣΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ :6946649649

ΖΗΤΕΙΤΑΙ

Πωλητής από εταιρία διανομών
ΤΗΛ:6973694070

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

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ

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

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ

Επιχείρηση κρεπερί - αναψυκτήριο σε κεντρικό
σημείο στη Λιβαδειά.
Πλήρως εξοπλισμένη, σε λειτουργία, λόγω αλλαγής επαγγελματικής ιδιότητας.
Πληροφορίες κατόπιν ραντεβού στο χώρο.
Τηλ. επικοινωνίας 6937103948
160218

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:26930-23883.
« Εταιρεία που δραστηριοποιείται και εξειδικεύεται
στον τομέα των Χρηματαποστολών
ζητά προσωπικό
για μόνιμη απασχόληση στην περιοχή της Λιβαδειάς.
Απαραίτητη προϋπόθεση να κατέχει ο υποψήφιος
ΑΔΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ.
Αποστολή βιογραφικών g4lamia@otenet.gr
Τηλέφωνο επικοινωνίας : 6974033133»

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ

ΠΑΡΑΔΙΔΕΙ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Τηλ.6982655777
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Κι όμως το κλάμα κάνει καλό
στην υγεία!

Για μεγάλο χρονικό διάστημα τα δάκρυα θεωρούνταν ως ένδειξη αδυναμίας σε ένα άτομο
επειδή μόνο η πράξη του κλάματος συμβόλιζε
μια ανώριμη προσωπικότητα. Πιστεύεται επίσης ότι μερικοί άνθρωποι κλαίνε επειδή δεν
θέλουν να αναλάβουν την ευθύνη για τα
λάθη ή τα λάθη τους και απλώς ήθελαν να πάρουν κάποια συμπάθεια. Αλλά αποδεικνύεται
ότι το κλάμα είναι καλό για την υγεία μας και
πρόκειται για μια φυσική διαδικασία.
Όταν είμαστε λυπημένοι – και το εκφράζουμε
με κλάμα – ο οργανισμός απελευθερώνει αυτόματα χημικές ουσίες που παίζουν το ρόλο
ενός φυσικού καταπραϋντικού, το οποίο
βοηθά στη λιγότερο δυνατή αντίληψη μας για
τον πόνο. Η πράξη του κλάματος προκαλεί
την απελευθέρωση δύο ειδών ορμονών που
ονομάζονται οπιοειδή και οξυτοκίνη και κάνουν τα αισθήματα του πόνου να φαίνονται
λιγότερο ισχυρά. Με αυτό τον τρόπο, λειτουργούν ως φυσικό αναισθητικό, δίνοντάς
μας ηρεμία και ανακούφιση.
Με λίγα λόγια, το κλάμα είναι μια καλή
άσκηση που μας βοηθάει να κρατάμε το σώμα
μας υγιές – είναι απαραίτητο να αφήσουμε
τον εαυτό μας να ξεσπάσει όταν είμαστε στεναχωρημένοι ή ανησυχούμε για κάτι. Όταν τα
δάκρυα έρχονται, είναι μια πολύ φυσική διαδικασία, και μετά το ξέσπασμα τείνουμε να αι-

σθανόμαστε πιο ήρεμοι.

Τα δάκρυα μπορούν επίσης να εκφράζουν συναισθήματα χαράς και ενθουσιασμού, αλλά
εμφανίζονται πιο συχνά κατά τη διάρκεια
άσχημων καταστάσεων ως σύμβολο αγωνίας
και πόνου.
Αλλά τι άλλα οφέλη μπορούν να έχουν για
την υγεία μας;
Βοηθούν την όρασή μας
Τα δάκρυα βοηθούν στην αποφυγή της αφυδάτωσης των βλεννογόνων των ματιών, διατηρώντας τα λιπαρά και καλά ενυδατωμένα,
πράγμα που βοηθά στη διατήρηση των ματιών
μας σε καλή κατάσταση. Οι ειδικοί λένε επίσης ότι αν κάποιος δεν έχει την ικανότητα να
κλάψει, η όραση του μπορεί να επηρεαστεί
και να νοσήσει πιο εύκολα.
Σκοτώνουν κάποια βακτήρια
Τα δάκρυα έχουν την ικανότητα να σκοτώνουν συγκεκριμένα βακτήρια μέσα σε λίγα
λεπτά από την επαφή τους με αυτά επειδή περιέχουν μια ισχυρή ένωση που ονομάζεται
λυσοζύμη. Αυτό μας προστατεύει από τα μικρόβια που προκαλούν κρυολογήματα και
άλλες καταστάσεις.
Μπορούν να εξαλείψουν τις τοξίνες
Τα δάκρυα αποτελούν μέρος μιας εξαιρετι-

Να έχεις πάντα αυτό στο νου σου!
Τώρα που ξέρεις για τα οφέλη που μπορεί να
έχει ένα ξέσπασμα με κλάματα για τη συναισθηματική υγεία, είναι σημαντικό να θυμάσαι
ότι δεν πρέπει ποτέ να προσπαθείς να περιορίσεις τα δάκρυά σου. Η καταπολέμηση της
ανάγκης να κλάψεις μπορεί να βλάψει ολόκληρο το σώμα εμποδίζοντας την απελευθέρωση των ανησυχιών και των αρνητικών
συναισθημάτων.

Αυτά τα συναισθήματα, αν μείνουν εμφιαλωμένα, θα συγκεντρωθούν και θα προκαλέσουν κάτι πολύ χειρότερο με το χρόνο.

Γιατί μουδιάζουν τα χέρια μας

Το μούδιασμα στο ένα, ή και στα δύο χέρια
περιγράφεται ως μια απώλεια αίσθησης, ή
αδυναμίας στο χέρι, ή στα δάχτυλά σας.

Συχνά, το μούδιασμα στο χέρι μπορεί να συνοδεύεται και από άλλες αλλαγές, όπως μια
αίσθηση σαν να σας τσιμπάνε “καρφίτσες-καιβελόνες”, ή μια αίσθηση καψίματος, ή κάτι
σαν τσούξιμο. Γενικά το χέρι σας, την παλάμη, ή τα δάχτυλα μπορεί να τα αισθάνεστε
αδύναμα ή να κάνετε αδέξιες κινήσεις.
Το μούδιασμα μπορεί να συμβεί κατά μήκος

Ασθένειες που επηρεάζουν τα περιφερικά
νεύρα, όπως ο διαβήτης, μπορεί επίσης να
προκαλέσουν μούδιασμα, αν και στην περίπτωση του διαβήτη θα έχετε παρόμοια συμπτώματα πρώτα στα πόδια σας.

Ο γιατρός σας θα χρειαστεί λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τα συμπτώματά σας
προκειμένου να διαγνώσει τα αίτια για το
μούδιασμά σας. Μπορεί, μάλιστα, να απαιτηθεί μια ποικιλία από εξετάσεις για να επιβεβαιωθεί η αιτία πριν να αρχίσετε την
κατάλληλη θεραπεία.

Σύνδρομο καρπιαίου σωλήνα

Σπονδύλωση του τραχήλου της μήτρας

Κύστη στο γάγγλιο

Σύνδρομο Guillain-Barre
HIV/AIDS

Νόσος του Lyme

Πολλαπλή σκλήρυνση

Παρανεοπλασματικά σύνδρομα του νευρικού
συστήματος
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κής μορφής θεραπείας που βοηθά στην εξάλειψη των τοξινών που έχουν συσσωρευτεί
στο σώμα λόγω στρες και άλλους λόγους.
Βοηθούν στη μείωση του στρες
Τα δάκρυα που πέφτουν από τα μάτια μας
είναι παρόμοια υγρά με αυτά που εκκρίνονται
από το σώμα όταν ιδρώνουμε, και έτσι και οι
δύο είναι καλοί τρόποι για να μειώσουμε τα
υψηλά επίπεδα στρες.
Βελτιώνουν τη διάθεσή μας
Όταν κλαίμε απελευθερώνουμε μεγάλες ποσότητες μαγγανίου. Αυτό έχει μια ηρεμιστική
επίδραση επειδή τα υψηλά επίπεδα μαγγανίου
στο σώμα μπορεί να προκαλέσουν κόπωση,
ευερεθιστότητα, κατάθλιψη, άγχος και άλλες
διαταραχές που μπορούν να επηρεάσουν σοβαρά τη συναισθηματική σταθερότητα κάποιου. Έτσι, με τα δάκρυα αποβάλλονται από
το σώμα μας και επιστρέφουμε στη σταθερότητα.

Περιφερική νευροπάθεια

Νόσος του Raynaud

Παρενέργειες από φαρμακευτική αγωγή χημειοθεραπείας

Σύνδρομο Sjogren

Τραυματισμός σπονδυλικής στήλης

Εγκεφαλικό

Σύφιλη
ενός και μόνο νεύρου στο ένα χέρι, ή μπορεί
να συμβεί συμμετρικά και στα δύο χέρια.

Αιτίες

Το μούδιασμα στο χέρι προκαλείται συνήθως
από βλάβη, ερεθισμό ή συμπίεση ενός από τα
νεύρα στον βραχίονα ή/και στον καρπό σας.

Οι πιθανές αιτίες για το μούδιασμα στο ένα ή
και στα δύο χέρια σας περιλαμβάνουν:
Κατανάλωση αλκοόλ
Αμυλοείδωση

Τραυματισμός του βραχιόνιου πλέγματος

Διαβήτης τύπου 2

Συμπίεσης των νεύρων στην ωλένη

Αγγειίτιδα

Ανεπάρκεια βιταμίνης Β-12.

Πηγή: iatropedia
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Διαγράφονται χρέη
στα Ασφαλιστικά
Ταμεία
Σε «κούρεμα» οφειλών σε χιλιάδες ελεύθερους επαγγελματίες και αγρότες που είχαν ως το 2016 να έχουν
χρέη στα ασφαλιστικά Ταμεία, προχωρά η κυβέρνηση. Η ρύθμιση προβλέπει τα χρέη που διαγράφονται και επί της ουσίας αφορά όσους είχαν παράλληλη
ασφάλιση και βρέθηκαν χρεωμένη στον ΕΦΚΑ.
Η ρύθμιση περιλαμβάνεται σε διάταξη στο σχέδιο
νόμου του υπουργείου Εργασίας. Η διαγραφή των
χρεών σύμφωνα με την εφημερίδα Καθημερινή θα
είναι εφικτή εφόσον υπάρχει εύλογη αμφιβολία για
το εάν θα έπρεπε οι ελεύθεροι επαγγελματίες ή οι
αγρότες να είναι ασφαλισμένοι σε ένα ή σε περισσότερα Ταμεία.
Ουσιαστικά γλιτώνουν χρήματα όσοι είχαν κανονικά
ασφάλιση σε τουλάχιστον ένα Ταμείο και ταυτόχρονα
έχουν χρεωθεί από άλλον ασφαλιστικό φορέα καθώς
υπήρχαν αντικρουόμενες διοικητικές ή ακόμη και δικαστικές αποφάσεις.
Υπολογίζονται σε χιλιάδες οι μηχανικοί, οι γιατροί, οι
δημοσιογράφοι, οι πολιτικοί μηχανικοί, οι αγρότες και
άλλοι επαγγελματίες που είχαν ασφάλιση, πλήρωναν
κανονικά τις εισφορές του ενώ παράλληλα είχαν
αμοιβή από άλλη εργασία, συνήθως με μπλοκάκι για
την οποία δεν πλήρωναν εισφορές και βρέθηκαν να
χρωστούν στον ΕΦΚΑ δεκάδες χιλιάδες ευρώ.
Οι ασφαλισμένοι θα πρέπει να γνωρίζουν ότι θα
απαλλάσσονται ή θα διαγράφονται τα χρέη όσων είτε
έχουν δικαστικές αποφάσεις υπέρ τους, είτε υπάρχουν για περιπτώσεις όπως η δική τους αντικρουόμενες αποφάσεις δικαστηρίων λόγω διαφορετικής
ερμηνείας του νόμου. Παράλληλα εάν υπάρχουν διοικητικές αποφάσεις που είναι αντικρουόμενες μεταξύ
τους ή ακολουθούνταν πρακτική μη ασφάλισης για
μεγάλο χρονικό διάστημα η οποία παγίωνε μια κατάσταση και πάλι ευνοείται ο ασφαλισμένος. Κυρίως
ευνοούνται όσοι είχαν μισθωτή ή άλλη πλήρη ασφάλιση κατά την ίδια περίοδο για την οποία τους βεβαιώθηκαν χρέη.
Οσοι λοιπόν βρέθηκαν χρεωμένοι στον ΕΦΚΑ, ενώ
ήταν κανονικά ασφαλισμένοι σε ένα ταμείο, αλλά
είχαν ταυτόχρονα και δεύτερη εργασία για την οποία
δεν κατέβαλαν εισφορές θα πρέπει τώρα να κάνουν
αίτηση στον ΕΦΓΚΑ, το ΕΤΕΑΕΠ ή τους λοιπούς ασφαλιστικούς φορείς έτσι ώστε να υπάρξει διαγραφή της
οφειλής.

ΕΦΚΑ:

Συμψηφισμός ποσού
προς επιστροφή με
τρέχουσες εισφορές

Η Διοίκηση του ΕΦΚΑ ενημερώνει τους ασφαλισμένους που δικαιούνται ποσό προς επιστροφή, ως αποτέλεσμα της εκκαθάρισης εισφορών 2017, ότι
συμψηφίζεται με τρέχουσες εισφορές (συμπεριλαμβανομένης και της εισφοράς Μαρτίου 2018), ως εξής:
Αν είναι μικρότερο των 50,00 θα συμψηφισθεί αυτόματα.
Αν είναι μεγαλύτερο των 50,01 μπορεί να συμψηφισθεί εφόσον υποβληθεί σχετικό αίτημα έως
31/5/2018. Η αίτηση υποβάλλεται διαδικτυακά, μέσω
των ηλεκτρονικών υπηρεσιών ΕΦΚΑ, ή στις αρμόδιες
Υπηρεσίες Μη Μισθωτών.
Μετά τη πάροδο της προθεσμίας το ποσό προς επιστροφή θα πιστωθεί στον Τραπεζικό λογαριασμό
(ΙΒΑΝ) των δικαιούχων, που δεν έχουν υποβάλει σχετική αίτηση. Για τη δήλωση του ΙΒΑΝ, έχει δημιουργη-

θεί σχετική ηλεκτρονική υπηρεσία στον ιστότοπο
ΕΦΚΑ.
Επισημαίνεται ότι η επιλογή συμψηφισμού του
ποσού επιστροφής με τρέχουσες εισφορές διασφαλίζει και αποτρέπει ενδεχόμενη κατάσχεσή του έναντι
οφειλών προς οποιοδήποτε τρίτο φυσικό ή νομικό
πρόσωπο.

ΑΑΔΕ:

Σχέδιο για κατασχέσεις
τραπεζικών
λογαριασμών
και θυρίδων

Σχέδιο για τη διενέργεια 190.000 φορολογικών και τελωνειακών ελέγχων το 2018 θέτει σε εφαρμογή η
Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων για την πάταξη
της φοροδιαφυγής και του λαθρεμπορίου.
Αυτό προβλέπει το Επιχειρησιακό Σχέδιο της ΑΑΔΕ για
το 2018 το οποίο επίσης θέτει ως στόχο την είσπραξη
2,8 δισ. ευρώ από παλαιά ληξιπρόθεσμα χρέη προς
το Δημόσιο και το 24% των νέων οφειλών που θα δημιουργηθούν φέτος.
Το σχέδιο περιλαμβάνει κατασχέσεις σε τραπεζικούς
λογαριασμούς οφειλετών ενώ σχεδιάζεται και η καθιέρωση απλούστερων διαδικασιών για το άνοιγμα
θυρίδων.
Ειδικότερα στόχος είναι, όπως προκύπτει από το Επιχειρησιακό Σχέδιο, η εφαρμογή μέτρων αναγκαστικής
είσπραξης, όπως κατασχέσεις και δεσμεύσεις περιουσιακών στοιχείων σε έξι στους δέκα οφειλέτες ( 59%)
με ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις στους οποίους δύναται να επιβληθούν τα μέτρα αυτά. Μάλιστα προγραμματίζονται τουλάχιστον 100.000 τηλεφωνικές κλήσεις
για την ενημέρωση και συμμόρφωση των φορολογούμενων σχετικά με τις υποχρεώσεις τους.
Από το Επιχειρησιακό Σχέδιο προκύπτει ότι τοποθετείται για το τέλος του 2020 η λειτουργία του ηλεκτρονικού περιουσιολογίου στο οποίο καταγράφονται
όλα τα εισοδήματα και τα περιουσιακά στοιχεία των
φορολογούμενων.
Οι φορολογικοί έλεγχοι, μεταξύ άλλων, αναμένεται
να επικεντρωθούν σε:
– Φορολογούμενους που υποβάλουν μηδενικές φορολογικές δηλώσεις ενώ ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα.
– Φορολογούμενους μεγάλου πλούτου και μεγάλες
επιχειρήσεις. Θα διενεργηθούν πάνω από 1.000 έλεγχοι.
– Ξενοδοχειακές επιχειρήσεις/καταλύματα, τουριστικά σκάφη αναψυχής, ελαιοτριβεία, πρατήρια
υγρών καυσίμων, επιχειρήσεις που σχετίζονται με
έναρξη δραστηριότητας σε γειτονικές χώρες, επιχειρήσεις που σχετίζονται με εντοπισμό παράνομου λογισμικού ως προς την έκδοση φορολογικών στοιχείων.
Στόχος ο εντοπισμός παραβατικότητας τουλάχιστον
στο 30% αυτών.
– Υποθέσεις που αφορούν απάτη στον Φ.Π.Α.
– Εξαφανισμένους έμπορους με στόχο την απενεργοποίηση τουλάχιστον 50 Α.Φ.Μ.
– Τουλάχιστον 230 ΑΦΜ που ελέγχονται κατόπιν εισαγγελικών παραγγελιών.
– Συμβολαιογράφους

– Επιχειρήσεις που μετέφεραν την έδρα τους σε γειτονικές χώρες αλλά και οι επιχειρήσεις με πειραγμένες ταμειακές μηχανές.
Παράλληλα προωθείται η διασύνδεση του Taxis με το
σύστημα ΕΡΓΑΝΗ για την παρακολούθηση της μισθωτής εργασίας και με το πληροφοριακό σύστημα την
Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για τον έλεγχο των κινήσεων σε χρηματιστηριακά προϊόντα. Εξάλλου οι φορολογικές αρχές θα αποκτήσουν πρόσβαση στο
πληροφοριακό σύστημα του Κτηματολογίου για λήψη
πληροφοριών ιδιοκτησίας.
TAGSΑΑΔΕΘΥΡΙΔΕΣΚΑΤΑΣΧΕΣΕΙΣΤΡΑΠΕΖΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΚΑΤΑΣΧΕΣΕΙΣ, ΑΑΔΕ, ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ, ΘΥΡΙΔΕΣ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Διακοπές ρεύματος στο κέντρο της ΘεσσαλονίκηςΔιακοπές ρεύματος στο κέντρο της Θεσσαλονίκης
Νέα τεχνική για την αντιμετώπιση της οστεοαρθρίτιδας με τη χρήση βλαστοκυττάρωνΝέα τεχνική για την
αντιμετώπιση της οστεοαρθρίτιδας με τη χρήση βλαστοκυττάρων
Πρωτοσέλιδα Εφημερίδων – ΚαιρόςΠρωτοσέλιδα
Εφημερίδων – Καιρός
Alaska Airlines: Κλείνει την βάση της Νέας ΥόρκηςAlaska Airlines: Κλείνει την βάση της Νέας Υόρκης
Τραπεζικοί υπάλληλοι έβαλαν χέρι σε θυρίδεςΤραπεζικοί υπάλληλοι έβαλαν χέρι σε θυρίδες
18 απίστευτα αστείες τούρτες που απέτυχαν εντυπωσιακά18 απίστευτα αστείες τούρτες που απέτυχαν εντυπωσιακά
προωθείται από ContentExchange
ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΑΡΘΡΑ
Fraport: Θέλει να εξαγοράσει και τα υπόλοιπα περιφερειακά αεροδρόμια
ΑΑΔΕ: Οδηγίες για συμπλήρωση των φορολογικών
δηλώσεων
Κυβέρνηση: Αποσύρεται το ψηφιακό τέλος 2%, αλλά
μόνο για τα κινητά
Εγνατία Οδός: Αυτοί είναι οι «μνηστήρες» που περνούν στη Β’ φάση του διαγωνισμού
Διάθεση επίσπευσης στο πρώτο τετ α τετ θεσμών –
κυβέρνησης
Διευκρινίσεις ΕΛΠΕ σχετικά με προμήθεια αργού από
το Ιραν

Απολυτήριο λυκείου
με βαθμό 9,5
Νέος τρόπος
υπολογισμού

Νέο τρόπο εξαγωγής του βαθμού του απολυτηρίου
στα ημερήσια και εσπερινά Λύκεια προτείνει στο
υπουργείο Παιδείας ο αντιπρόεδρος της Επιτροπής
Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής, βουλευτής του
ΣΥΡΙΖΑ Αθανάσιος Μιχελής. Κι όλα αυτά, λίγες μέρες
πριν ολοκληρωθεί η σχολική χρονιά.
Με την τροπολογία που αφορά τα ημερήσια και
εσπερινά Λύκεια, προτείνεται ο βαθμός απόλυσης να
είναι τουλάχιστον 9,5 αλλά να εξάγεται όχι μόνο από
τα μαθήματα στα οποία θα εξεταστεί ο μαθητής στις
πανελλήνιες εξετάσεις, αλλά και από τα υπόλοιπα μαθήματα γενικής παιδείας της τάξης στα οποία δεν εξετάζεται, εκτός της φυσικής αγωγής.
Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση της τροπολογίας,
με τον τρόπο αυτό αποτυπώνεται πιο σωστά το επίπεδο γνώσεων του μαθητή στο Λύκειο. Το υπουργείο
Παιδείας πάντως δεν έχει δημοσιοποιήσει τις προθέσεις του για το αν θα κάνει δεκτή ή όχι την τροπολογία, αν και πληροφορίες αναφέρουν ότι
προσανατολίζεται στο να τη δεχτεί.

