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Πώς θα καταλάβετε πότε τα αυγά
είναι φρέσκα

Πολλές φορές αγοράζουμε αυγά ενώ έχουμε ήδη
κάποια στο ψυγείο και εκεί γίνεται το μπέρδεμα.
Για να καταλάβετε αν τα αυγά που θέλετε να μαγειρέψετε είναι φρέσκα ή κάποιων ημερών, απλά
βάλτε τα σε ένα μπολ με νερό και αν παραμείνουν
στον πάτο τότε είναι φρέσκα, αν σταθούν κατακό-

ρυφα είναι 5-6 ημερών και αν επιπλέουν είναι
μπαγιάτικα.

Οταν βράζετε αυγά προσθέστε αλάτι για να ξεφλουδίσουν πιο εύκολα και ρίξτε λίγο ξύδι για να
μη ραγίσουν ή δύο σταγόνες γάλα ή αλείψτε τα με

Ποιοι παράγοντες επηρεάζουν
τη γυναικεία γονιμότητα

Είτε προσπαθείτε να μείνετε έγκυος είτε όχι, σίγουρα έχετε ακούσει διάφορες απόψεις σχετικά
με τις συνήθειες που επηρεάζουν τις πιθανότητες
σύλληψης.
Οι πιο διαδεδομένες αφορούν στάσεις στο σεξ
που ευνοούν τη σύλληψη, ότι η άσκηση μπορεί να
δυσκολέψει μια εγκυμοσύνη κλπ.
Για να μην παρασύρεστε από αντιεπιστημονικές
απόψεις, δείτε τι λένε οι ειδικοί για τους παράγοντες που μπορεί να επηρεάσουν τη γυναικεία γονιμότητα, τόσο θετικά όσο και αρνητικά.
Με κάποιες από αυτές σίγουρα θα εκπλαγείτε,
καθώς κάποιες συνήθειες που εσείς θεωρείτε
καλές, δεν είναι καλές για τη σύλληψη:

Λιπαντικά στο σεξ
Το τακτικό σεξ αποτελεί το κλειδί για την απόκτηση
παιδιού, η χρήση λιπαντικών όμως μπορεί να υπονομεύσει τις προσπάθειές σας. Οι λιπαντικές ουσίες με βάση το νερό, είναι πιθανό να εμποδίσουν
την ικανότητα του σπέρματος να φτάσει στο
ωάριο, επειδή τα σπερματοζωάρια απορροφούν
καθ’ οδόν το νερό. Οι λιπαντικές ουσίες με βάση

το λάδι μπορεί να μεταβάλλουν τα επίπεδα pH του
κόλπου σας και αυτό στη συνέχεια να σκοτώσει το
σπέρμα. Η γλυκερόλη τέλος, που χρησιμοποιείται
σε κάποια λιπαντικά, μπορεί να επίσης να επηρεάσει τη κινητικότητα του σπέρματος. Αν προσπαθείτε να συλλάβετε, συμβουλευτείτε τον
γυναικολόγο σας αναφορικά με τη χρήση λιπαντικών. Υπάρχουν λιπαντικά ειδικά σχεδιασμένα για
γυναίκες που προσπαθούν να μείνουν έγκυοι.

Αντικαταθλιπτικά
Κάποιοι τύποι αντικαταθλιπτικών πρέπει να αποφεύγονται από γυναίκες που προσπαθούν να συλλάβουν, καθώς ανεβάζουν τα επίπεδα της ορμόνης
προλακτίνης, η οποία παρεμβαίνει στην ωορρηξία.
Βάρος
Ερευνες έχουν δείξει ότι οι υπέρβαρες γυναίκες
έχουν περισσότερες πιθανότητες να αντιμετωπίζουν προβλήματα γονιμότητας και αυξημένο κίνδυνο επιπλοκών της εγκυμοσύνης ή ακόμα και
αποβολής. Τόσο οι υπερβολικά αδύνατες γυναίκες,
όσο και οι υπέρβαρες, μπορεί να έχουν μη φυσιο-

Όταν βρίζουμε φωναχτά,
γινόμαστε πιο δυνατοί!

Το βρίσιμο χαρίζει μυική δύναμη. Αυτό είναι το
συμπέρασμα μιας νέας βρετανο-αμερικανικής επιστημονικής έρευνας, σύμφωνα με την οποία οι άνθρωποι που βλαστημούν, όχι από μέσα τους, αλλά
φωναχτά- αποκτούν περισσότερη σωματική δύναμη.
Αλλά αυτό είναι κάτι που μάλλον ήδη γνωρίζει εκ
πείρας όποιος προσπαθεί να ανέβει μια ανηφόρα
με το ποδήλατο ή να χτυπήσει το μπαλάκι του
τένις πιο δυνατά.
Οι ψυχολόγοι Ρίτσαρντ Στέφενς του Πανεπιστημίου του Κιλ της Βρετανίας και Εμμανουήλ Κατέχης του Πανεπιστημίου του Λονγκ Αϊλαντ των

ΗΠΑ, έκαναν τη σχετική ανακοίνωση στο ετήσιο
συνέδριο της Βρετανικής Ψυχολογικής Εταιρείας
στο Μπράιτ.
Οι επιστήμονες πραγματοποίησαν δύο πειράματα.
Στο πρώτο, 29 εθελοντές με μέση ηλικία 21 ετών
χωρίσθηκαν σε δύο ομάδες ? μία που έβριζε και
μία όχι- και στη συνέχεια έκαναν ένα τεστ έντονης
αεροβικής άσκησης με ποδήλατο.
Στο δεύτερο πείραμα, 52 εθελοντές με μέση ηλικία
19 ετών πάλι χωρίσθηκαν σε όσους έβριζαν και σε
όσους δεν έβριζαν και, στη συνέχεια, έκαναν ένα
τεστ που αφορούσε τη δύναμη της λαβής του χεριού τους.

λεμόνι και να μην τα βάλετε να βράσουν κατευθείαν από το ψυγείο.
Οταν κάνετε ομελέτα προσθέστε στο μείγμα σόδα
μαγειρικής, λίγο γάλα και ελάχιστο νερό για να
γίνει πιο αφράτη. Για να φύγει η μυρωδιά του
αυγού π.χ. από πάγκο κουζίνας, από χαλί κλπ. ρίξτε
λίγο αλάτι.
Για να μη μυρίζουν τα ποτήρια και τα πιάτα αυγό,
πριν τα πλύνετε ξεπλύντε τα με το κατακάθι από
ελληνικό καφέ ή ξύδι.

λογικά επίπεδα ορμονών, που επηρεάζουν τους
κύκλους εμμηνορρυσίας και την ωορρηξία. Ειδικά
οι πολύ αδύνατες γυναίκες, έχουν περισσότερες
πιθανότητες να μην έχουν ωορρηξία.
Ασκηση
Είστε βέβαιες ότι η σωστή διατροφή και η άσκηση
θα διευκολύνουν τη διαδικασία σύλληψης. Αυτό
που ίσως δεν γνωρίζετε, είναι ότι ο κανόνας αυτός
ισχύει για τις γυναίκες που έχουν παραπάνω κιλά
και πρέπει να τα χάσουν για να αυξήσουν τη γονιμότητά τους. Εάν όμως έχετε φυσιολογικό βάρος,
η υπερβολική άσκηση μπορεί να επηρεάσει τα επίπεδα των ορμονών σας και να προκαλέσει ακανόνιστους κύκλους. Ειδικά η παρατεταμένα
υπερβολική άσκηση σε συνδυασμό με ολιγοθερμιδική διατροφή μπορεί να σταματήσει εντελώς την
ωορρηξία. Αντίθετα, η ήπια άσκηση έχει πολλά και
σημαντικά οφέλη για την υγεία της καρδιάς και
των πνευμόνων και μπορεί να επηρεάσει θετικά τη
γονιμότητα.
Γονίδια
Αν η μητέρα σας αντιμετώπισε δυσκολία στο να
μείνει έγκυος ή είχε πρώιμη εμμηνόπαυση, είναι
πιθανό να δυσκολευτείτε κι εσείς να μείνετε έγκυος. Συζητήστε το οικογενειακό ιατρικό ιστορικό
με τον γιατρό σας, ο οποίος μπορεί να εκτιμήσει
τις πιθανότητες να μείνετε έγκυος.

Και στις δύο περιπτώσεις -ποδήλατο και λαβήόσοι προηγουμένως είχαν βρίσει δυνατά, εμφάνισαν ανώτερες επιδόσεις, έχοντας περισσότερη
μυική δύναμη σε σχέση με όσους δεν είχαν βρίσει
ή απλώς ξεφώνιζαν ουδέτερες λέξεις. Η ενίσχυση
της δύναμης στο τεστ της λαβής διάρκειας δέκα
δευτερολέπτων ισοδυναμούσε με 2,1 κιλά κατά
μέσο όρο, ενώ στο τεστ ποδηλάτου με 24 βατ.
Προηγούμενες μελέτες των ίδιων ερευνητών είχαν
δείξει ότι το βρίσιμο κάνει κάποιον πιο ανθεκτικό
στον πόνο. Τώρα προστίθεται και η δύναμη στα
οφέλη του βρισίματος.
Οι ερευνητές δήλωσαν: «Γιατί το βρίσιμο έχει αυτή
την επίδραση στη δύναμη και στην αντοχή στον
πόνο, μένει να ανακαλυφθεί. Δεν έχουμε ακόμη
κατανοήσει πλήρως τη δύναμη του βρισίματος».
Αν πάντως κανείς θέλει να εξασκηθεί στο βρίσιμο
για γίνει πιο δυνατός, καλύτερα να το κάνει μόνος
του...
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Ζευγάρι και επισήμως
Παντρεύτηκαν
Κώστας Μπακογιάννης
και Σία Κοσιώνη

Στο σπίτι της Ντόρας Μπακογιάννη στο Καρπενήσι,

Κουφοντίνας:
Θα αποκλήρωνα τον γιο μου
αν καθόταν μαζί
με τον Μπακογιάννη

σει κάποια στιγμή να καθίσει
στο ίδιο τραπέζι με τον εγγονό του Κουφοντίνα».

Με απόλυτα αρνητικό
τρόπο, ο Έκτωρ Κουφοντίνας αντέδρασε και έγραψε
στο Facebook:

«Κώστα αν ο γιος μου καθόταν στο ίδιο τραπέζι με τον
γιο σου θα τον είχα αποκληρώσει πρώτα εγώ. Κενά και
υποκριτικά ευχολόγια, την
στιγμή που αυτή η οικογένεια παρεμβαίνει στην "δικαιοσύν" δηλώνοντας
ευθαρσώς: "Κανένας νόμος
δεν θα βγάλει έξω τον Κουφοντίνα".
Αυτά επί της βεντέτας. Πολι-

παντρεύτηκαν ο Κώστας Μπακογιάννης και η Σία Κοσιώνη. Το ζευγάρι που περιμένει το πρώτο του παιδί,
ανέβηκε τα σκαλιά της μικρής εκκλησίας σε στενό οικογενειακό και φιλικό κύκλο.

Κουμπάροι του ζευγαριού είναι μια καλή φίλη της Σίας
Κοσιώνη και η αδελφή του Κώστα Μπακογιάννη, Αλεξία.
Χθες το ζευγάρι έκανε την πρώτη του δημόσια εμφάνιση και ήταν εμφανής η προχωρημένη εγκυμοσύνη
της Σίας Κοσιώνη, η οποία βρίσκεται σύμφωνα με πληροφορίες στον 6ο μήνα της.
Εμείς να ευχηθούμε στο ζευγάρι τα καλύτερα!

Τροχαίο Κύμης:
Η κόρη του προέδρου
του ΔΣ Πύλου-Νέστορος
ανάμεσα στα θύματα

Θρήνος έχει ξεσπάσει στην αυτοδιοικητική οικογένεια
του Δήμου Πύλου – Νέστορος, με αφορμή το θανατηφόρο τροχαίο στην Κύμη, όπου ανάμεσα στα θύματα

είναι και η κόρη του προέδρου του δημοτικού συμβουλίου, Θεόδωρου Χαραμαρά, Κατερίνα.
Η 26χρονη Κατερίνα φέρεται να κατοικούσε στην
Κύμη τα τελευταία χρόνια, στην πόλη από την οποία
καταγόταν ο αρραβωνιαστικός της.
Στο μοιραίο Jeep Wrangler, που εξετράπη της πορείας
του κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, σύμφωνα με
πληροφορίες επέβαιναν συνολικά 5 άτομα, 4 άνδρες
και η αδικοχαμένη Κατερίνα, εκ των οποίων οι τρεις
έχασαν τη ζωή του και οι άλλοι δύο είναι σοβαρά
τραυματισμένοι.
Ο οδηγός του οχήματος -αρραβωνιαστικός της 26χρονης- είναι σοβαρά τραυματίας και νοσηλεύεται σε νοσοκομείο της Αττικής.

Απάντηση στην προ ημερών
ευχή του Κώστα Μπακογιάννη, να κάτσει κάποια
στιγμή στο ίδιο τραπέζι με το
εγγόνι του Δημήτρη Κουφοντίνα ο γιος του, Παύλος, εγγονός του θύματος του
τρομοκράτη της 17 Νοέμβρη.

Ο γιος του Δημήτρη Κουφοντίνα, Έκτωρ, απάντησε σήμερα στη φράση που είχε
πει πριν λίγες ημέρες ο Κώστας Μπακογιάννης, σε συνέντευξή του στο Athens
Voice, και η οποία είχε κάνει
αίσθηση. Ο γιος του Παύλου
Μπακογιάννη είχε πει: «Θα
ήθελα ο γιος μου να μπορέ-

τικά μιλώντας, θα μας χωρίζει πάντα ούτως ή άλλως η
άβυσσος των ταξικών μας
θέσεων. Διδαχθείτε τουλάχιστον όμως λιγάκι τακτ από
τους παραδοσιακούς εσωκομματικούς σας αντιπάλους».

Βγήκαν μαχαίρια
στο hot spot στα Οινόφυτα

Τρία άτομα, ηλικίας 24, 39 και 42 ετών αντίστοιχα, διακομίστηκαν στο νοσοκομείο.
Ένας 17χρονος Αφγανός επιτέθηκε με μαχαίρι σε τρεις ομοεθνείς του.
Σύμφωνα με το ρεπορτάζ το αιματηρό επεισόδιο έγινε στο κέντρο φιλοξενίας μεταναστών στα Οινόφυτα.
Αρχικά υπήρξε έντονη φραστική αντιπαράθεση μεταξύ μελών μιας παρέας Αφγανών
και ακολούθησε συμπλοκή.
Η κατάσταση όμως ξέφυγε όταν ένας 17χρονος έβγαλε μαχαίρι και επιτέθηκε στους
άλλους.
Τρία άτομα, ηλικίας 24, 39 και 42 ετών αντίστοιχα, διακομίστηκαν στο νοσοκομείο της
Θήβας, ευτυχώς χωρίς να φέρουν σοβαρά τραύματα.
Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο 17χρονος μεταφέρθηκε στην Αμυγδαλέζα.
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Την Τετάρτη 26 και Πέμπτη 27
Ιουλίου 2017, στην Λαμία, θα
γίνει το 2ο από τα 13 Αναπτυξιακά Συνέδρια στη χώρα με τη
συνεργασία της Κυβέρνησης και
της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας
Πολλοί Υπουργοί θα πλαισιώνουν τις 5 θεματικές συζητήσεις
του διημέρου, που έχουν σχέση

σουν τις προτάσεις τους, ενώ οι
εργασίες του θα κλείσουν με την
πολιτική ομιλία του Πρωθυπουργού σ. Αλέξη Τσίπρα.
Η πρωτόγνωρη αυτή διαδικασία
διαβούλευσης στη βάση της κοινωνίας, αποτελεί τομή για την
πολιτική πραγματικότητα της
χώρας μας, όχι μόνο γιατί τα 13
αναπτυξιακά συνέδρια, διασυνδε-

με την ανάπτυξη και την ανάκτηση της εργασίας, στις οποίες
θα συμμετέχουν κοινωνικοί φορείς, εργατικά κέντρα, επιμελητήρια, επαγγελματικοί σύλλογοι,
αγροτικοί συνεταιρισμοί, επιχειρήσεις της Στερεάς Ελλάδας και
απλοί πολίτες, που θα καταθέ-

μένα μεταξύ τους θα αποτελέσουν το εθνικό σχέδιο
παραγωγικής ανασυγκρότησης,
αλλά γιατί αλλάζουν το συγκεντρωτικό μοντέλο διακυβέρνησης,
στην κατεύθυνση της αποκέντρωσης και της συμμετοχικής δημοκρατίας.

Αναπτυξιακό Συνέδριο
στην Στερεά Ελλάδα
Μέσω της διαδικασίας αυτής θα
διερευνηθεί η αναπτυξιακή προοπτική της Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας, ενώ η παρέμβαση του
Πρωθυπουργού για την Περιφέρειά μας θα σηματοδοτήσουν το
ξεκίνημα μιας νέας ελπιδοφόρας
εποχής.
Το 2ο Αναπτυξιακό Συνέδριο θα
κινηθεί στην κατεύθυνση ενός
νέου αναπτυξιακού μοντέλου

που θα πρέπει να στηριχθεί σε
ένα νέο επιχειρηματικό περιβάλλον επενδύσεων και εξωστρέφειας, με την τόνωση της
απασχόλησης, τη μείωση των
δραματικών ποσοστών της ανεργίας, των περιφερειακών και κοινωνικών ανισοτήτων και την
προστασία του περιβάλλοντος.

ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΘΗΒΑΣ
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Επιχειρηματικότητα, έργα υποδομής
και τουρισμός, τα τρία «μέτωπα»
του Κώστα Μπακογιάννη

Η επιχειρηματικότητα, τα
έργα υποδομής και ο τουρισμός είναι οι τρεις αναπτυξιακοί άξονες τους οποίους
προβάλλει Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας. Η Περιφέρεια προωθεί πρωτοβουλίες
μέσα από τις οποίες ενισχύεται η επιχειρηματικότητα και ανάμεσα σε αυτές
είναι η δημιουργία του Κέντρου Υποστήριξης Επιχειρήσεων και του Κέντρου για
την περιφερειακή και τοπική
καινοτομία. Παράλληλα οργανώνονται επισκέψεις διπλωματικών αποστολών με
εμπορικούς και οικονομικούς ακόλουθους ενώ ενισχύεται η συμμετοχή σε
διάφορες διεθνείς εκθέσεις
στο εξωτερικό.

«Πέρα και πάνω από τις αρμοδιότητές μας, οφείλουμε
να είμαστε δίπλα στο νέο
που επιχειρεί, στις υγιείς
επενδύσεις που προσφέρουν θέσεις εργασίες, στους
ανθρώπους μας που καινοτομούν» έχει διακηρύξει ο
Περιφερειάρχης κ Κώστας
Μπακογιάννης στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Παράλληλα η Περιφέρεια Στερεάς
Ελλάδας προσπαθεί να
προωθήσει ένα αντιγραφειοκρατικό μοντέλο σε ό,τι
αφορά την διαχείριση υποθέσεων που έχουν σχέση
με την επιχειρηματικότητα
και ανάμεσα σε αυτά τοποθετεί την γρήγορη ψηφιακή
διακίνηση των υπηρεσιακών
εγγράφων, την κατοχύρωση

της διαφάνειας και την επέκταση της ηλεκτρονικής
υπογραφής, καθώς θεωρεί
ότι μ' αυτό τον τρόπο

εκτελούνται διάφορα έργα
ενταγμένα στα Κοινοτικά
προγράμματα η Περιφέρεια
Στερεάς Ελλάδας προσπα-

δεύονται με έργα αναδασμού όπως επίσης και η
ολοκλήρωση των εργασιών
στο νοσοκομείο της Χαλκί-

έχουμε τη δυνατότητα να
κερδίζουμε χρόνο και πόρους. Σε ό,τι αφορά τα έργα
υποδομής που είναι ο δεύτερος αναπτυξιακός πυλώνας της Περιφέρειας εκτός
από το γεγονός ότι εκτελείται ένας μεγάλος αριθμός
έργων τοπικού αλλά και
υπερτοπικού χαρακτήρα.
Εκτός του ότι έχουν ενταχθεί, προγραμματίζονται ή

θεί να βάλει τη δική της
σφραγίδα σε παρεμβάσεις
οι οποίες πιθανά να ήταν
και το όνειρο των προηγούμενων γενεών. Η εξυγίανση
της περιοχής του Ασωπού
με την ολοκληρωμένη χωρική επένδυση και την δημιουργία επιχειρηματικού
πάρκου, τα έργα στην Κωπαΐδα αλλά και τα υπόλοιπα
έργα άρδευσης που συνο-

δας είναι από τα κεντρικά
σημεία των προσπαθειών.
Τέλος, σε ό,τι αφορά τον
τουρισμό, βασικός στόχος
και σκοπός του τρίτου αναπτυξιακού πυλώνα για την
Στερεά Ελλάδα είναι να θε-
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μελιώσει μια διαρκή παρουσία στην κατανομή του τουριστικού προϊόντος και να
κατοχυρώσει το ρόλο της
ως μιας αναδυόμενης δύναμης στον τομέα του τουρισμού καθώς βήμα βήμα
επιχειρεί την προβολή των
σπουδαίων πολιτιστικών και
φυσικών μνημείων της.
«Βγάζουμε στην επιφάνεια
κρυμμένους θησαυρούς της
και προβάλουμε το σύνολο
των εμπειριών που μπορεί
κανείς να βιώσει στην περιοχή. Δίνουμε έμφαση στον
αγροδιατροφικό τομέα και
τη πλούσια γαστρονομία,
ενώ ταυτόχρονα δημιουργούμε διαδρομές που συνδέουν μεταξύ τους σημεία
ενδιαφέροντος και από τις 5
Περιφερειακές μας Ενότητες» τόνισε ο Περιφερειάρχης κ. Μπακογιάννης στην
ειδική ημερίδα για τον τουρισμό πριν λίγες βδομάδες.
Αξίζει να σημειωθεί ότι στον
τουριστικό τομέα διευρύνονται συνεχώς οι συνεργασίες
καθώς έχει δημιουργηθεί το
πρώτο στη χώρα μας περιφερειακό γραφείο του ΣΕΤΕ
ενώ παράλληλα εκτός από
τις συμμετοχές της μεγάλες
τουριστικές εκθέσεις ολοκληρώνει την προσπάθεια
της για ενιαία τουριστική
ταυτότητα για την περιοχή.
Πηγή ΑΠΕ-ΜΠΕ
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Περιοδεία Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης

Με στελέχη της αυτοδιοίκησης και παραγωγικούς
φορείς της Βοιωτίας και
της Φθιώτιδας συναντήθηκε χθες ο Υπουργός
Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων Βαγγέλης Αποστόλου, στο πλαίσιο της
περιοδείας που πραγματοποίησε στην ευρύτερη περιοχή, ενόψει του μεγάλου
Αναπτυξιακού Περιφερειακού Συνεδρίου Στερεάς
Ελλάδας που θα πραγματοποιηθεί αυτήν την εβδομάδα στη Λαμία.
Συγκεκριμένα ο κ. Αποστόλου στο πλαίσιο της περιοδείας του συναντήθηκε με
στελέχη της αυτοδιοίκησης των Δήμων Λιβαδειάς,
Αλιάρτου, Ορχομενού και

Λαμίας.

Στη συνάντηση στον Δήμο
Λεβαδέων παρευρέθηκαν ο
περιφερειακός σύμβουλος
και αντιπρόεδρος του
ΕΛΓΑ κ. Αθανάσιος Ζαννιάς, ο περιφερειακός σύμβουλος κ. Ιωάννης
Μελισσάρης και ο συνεργάτης του βουλευτή Βοιωτίας κ. Θηβαίου, κ.
Θεόδωρος Μπέλλος.
Η Δήμαρχος Λεβαδέων
έθεσε υπόψη του Υπουργού τις προτεραιότητες
του Δήμου όσον αφορά
στην αγροτική ανάπτυξη,
σημειώνοντας ότι η επιδότηση των νέων αγροτών
αποτελεί σημαντικό βήμα
για την ενίσχυση της αγροτικής παραγωγής και της

αναβάθμισης της υπαίθρου.
Επίσης, αναφέρθηκε στις
μελέτες που έχουν υποβληθεί στο Υπουργείο σχε-

τικά με τα έργα που
αφορούν στην άρδευση και
αναδασμό στην περιοχή
του Άνω Κάμπου (Χαιρώνεια, Ακόντιο, Προφήτης
Ηλίας, Ανθοχώρι), έργα συνολικού προϋπολογισμού
30 εκατομμυρίων ευρώ για
τα οποία έχουν γίνει οι
πρώτες μελέτες και τα
οποία δεν έχουν ολοκληρωθεί.
Σχετικά με το έργο που
υλοποιείται από το ΤΟΕΒ
Λιβαδειάς για την άρδευση
15.000 στρεμμάτων, σημείωσε ότι το έργο αυτό έχει
υλοποιηθεί σε ποσοστό
60%, αλλά υπάρχουν καθυστερήσεις στην διεκπεραίωση των λογαριασμών. Η
Δήμαρχος ζήτησε επίσης
από τον Υπουργό την κατα-

σκευή μικρού φράγματος
στην περιοχή του Ελικώνα,
προϋπολογισμού περίπου
2,5 εκατομμυρίων ευρώ, το
οποίο θα δώσει λύση στην
ύδρευση των ορεινών χωριών της περιοχής (Κυριάκι, Αγία Άννα, Ανάληψη
και Ελικώνα) και κυρίως θα
συμβάλλει στην αναβίωση
των παραδοσιακών καλλιεργειών οσπρίων. Τέλος,
αναφέρθηκε στο αίτημα
των Δήμων για τη συμμετοχή τους, μαζί με την Περιφέρεια, στην διαχείριση
της Κωπαΐδας με τη δημιουργία ενός νέου φορέα.
Ο Υπουργός Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων
ευχαρίστησε την Δήμαρχο
για την υποδοχή, δεσμεύτηκε ότι στις αρχές Σεπτεμβρίου θα
πραγματοποιηθεί μια ημερίδα στη Λιβαδειά για τις
δυνατότητες αγροτικής
ανάπτυξης στην περιοχή,
καθώς η Λιβαδειά είναι σημείο αναφοράς για την
αγροτική παραγωγή, ενώ

Ο Υπουργός κατά την επίσκεψή του στο Δήμο
Αλιάρτου – Θεσπιέων,
πραγματοποιήθηκε συζήτηση και τέθηκαν οι απόψεις και οι προτάσεις για
την ενίσχυση της πρωτογενούς παραγωγής καθώς και
της συντήρησης των υποδομών.
Στη συνάντηση με τον κο
Υπουργό, εκτός του Δημάρχου, συμμετείχαν οι
Αντιδήμαρχοι κκ Αραπί-

τόνισε ότι τα θέματα της
αγροτικής ανάπτυξης θα
συζητηθούν και κατά τη
διάρκεια του 2ου Αναπτυξιακού Περιφερειακού Συνεδρίου που θα
πραγματοποιηθεί στην
Λαμία 26 και 27 Ιουλίου
2017.
Όσον αφορά στους νέους
αγρότες υπογράμμισε ότι
ολοκληρώνονται οι διαδικασίες και έως τέλος Ιουλίου θα έχει πληρωθεί το
70% αυτών, ενώ σημείωσε
ότι είναι απαραίτητο οι
νέοι αγρότες να ενταχθούν και στα σχέδια βελτίωσης ώστε η ενασχόλησή
τους με την παραγωγή να
αποκτήσει πιο μόνιμο χαρακτήρα. Για τα εγγειοβελτιωτικά έργα δήλωσε ότι
υπήρχε η αιρεσιμότητα της

τσας Γεώργιος, Παπαθανασίου Αθανάσιος, Μανίκας
Χρυσόστομος και ο Δημοτικός Σύμβουλος Σταμούλης Αναστάσιος, ενώ τον
Υπουργό συνόδευαν ο Αντιπρόεδρος του ΕΛΓΑ κος
Ζανιάς Αθανάσιος και υπηρεσιακοί παράγοντες.
Ο Υπουργός ανέφερε ότι
προτεραιότητα της κυβέρνησης είναι η στήριξη του
πρωτογενούς τομέα και
ήδη βρίσκονται στο στάδιο
της επεξεργασίας μέτρα
προς αυτή την κατεύθυνση.
Ο Δήμαρχος κος Ντασιώτης Γεώργιος μεταξύ
άλλων έθεσε στον
Υπουργό την ανάγκη δημιουργίας ειδικής, διακριτής
χρηματοδότησης ,προς
τους αγροτικούς Δήμους

τιμολόγησης του νερού,
θέμα το οποίο λύθηκε με
ΚΥΑ μεταξύ του Υπουργείου ΥΠΕΚΑ και Αγροτικής Ανάπτυξης. Η
τιμολόγηση είναι μια διαδικασία για την οποία χρειάζονται να γίνουν μελέτες
στις λεκάνες απορροής
όλων των περιοχών και να
μπουν υδρομετρητές σε
όλη την επικράτεια, διαδικασίες που απαιτούν μια
πενταετία και μέχρι τότε
δεν υπάρχει κοστολόγηση
για τη χρήση νερού.
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Βαγγέλη Αποστόλου σε Βοιωτία και Φθιώτιδα
Ορχομενού και Πρόεδρο
της ΠΕΔ Στερεάς Ελλάδας
κ. Λουκά Υπερήφανο, για
να τον ενημερώσει γύρω
από το χρονοδιάγραμμα
και το σχέδιο διαλόγου που
θα περιλαμβάνει το 2ο
Αναπτυξιακό Συνέδριο που
θα γίνει την Πέμπτη στη
Λαμία παρουσία του Πρωθυπουργού κ. Αλέξη Τσίπρα.

,που να αφορά την συντήρηση της αγροτικής οδοποιίας ,γιατί με τους
υπάρχοντες πόρους αυτή
είναι αδύνατη. Επίσης ζήτησε από τον Υπουργό την
παραχώρηση της χρήσης
του κτηρίου που στεγαζόταν οι υπηρεσίες του Αμπελουργικού Φυτωρίου
,προκειμένου να δημιουργηθεί Διοικητήριο. Ο
Υπουργός δήλωσε πως θα
εξεταστούν τα αιτήματα
και θα εξειδικευθούν σύντομα σε συνάντησή του με
το Δήμαρχο στο γραφείο
του.
Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε επίσκεψη στην πρότυπη γαλακτοκομική
μονάδα του κου Γιαννουδάκη , όπου και υπήρξε
ξενάγηση από του ιδιοκτήτες.
Στη συνέχεια, επισκέφθηκε
μια αγελαδοτροφική μονάδα στην Αλίαρτο όπου

ξεναγήθηκε από τον ιδιοκτήτη της κτηνοτροφικής
εκμετάλλευσης Γιώργο
Γιαννουδάκη. Ο Υπουργός
δήλωσε πως το επόμενο
διάστημα επίκειται η εισαγωγή στις αρμόδιες επιτροπές της Βουλής του
νέου θεσμικού πλαισίου
που προωθεί το ΥΠΑΑΤ για
την υποχρεωτική αναγραφή της χώρας προέλευσης του γάλακτος,
επισημαίνοντας: «Με το
νέο θεσμικό πλαίσιο στοχεύουμε να προστατεύσουμε την παραγωγή μας
από τις επιθέσεις ελληνοποίησης που δέχεται από
προϊόντα άλλων χωρών. Η
συγκεκριμένη, νομοθετική
ρύθμιση αποτελεί σταθμό
για το χώρο της κτηνοτροφίας. Η υποχρεωτική επισήμανση της προέλευσης
του γάλακτος καθώς και
του γάλακτος ως συστατικού στα γαλακτοκομικά
προϊόντα περιλαμβάνει τη

Ο κ. Υπερήφανος – παρουσία και των Αντιδημάρχων
κκ. Νταβαλούμη, Φουρτάκα, Γαλάνη και Καραβαγγέλη – βρήκε την ευκαιρία
να ξαναευχαριστήσει τον
κ. Αποστόλου για τη συνεργασία τους, τον κ. Ζαννιά
για την υποστήριξή του και
παρέδωσε στους υπηρεσιακούς παράγοντες που ήταν
μαζί με τον Υπουργό, την
ολοκληρωμένη μελέτη για

χώρα άμελξης, τη χώρα
επεξεργασίας και τη χώρα
συσκευασίας, στοιχεία τα
οποία πλέον ο καταναλωτής θα γνωρίζει για την τελική του επιλογή».
Τέλος ο κ. Αποστόλου επισκέφθηκε τον Δήμαρχο
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την επέκταση του κλειστού
κυκλώματος άδρευσης στο
κτήμα Ορχομενού, ένα από
μεγάλα «στοιχήματα» της
3ης του θητείας στο Δήμο
Ορχομενού.

Επίσης ο κ. Αποστόλου επισκέφθηκε τον Αγροτικό
Συνεταιρισμό Παραγωγών
Κελυφωτού Φυστικιού
Μώλου, όπου ξεναγήθηκε
στο συσκευαστήριο. Στη
συνέχεια ο Υπουργός συμμετείχε σε ευρεία σύσκεψη με παραγωγούς και
εκπροσώπους του Αγροτικού Συνεταιρισμού, όπου,
μεταξύ άλλων, τους ενημέρωσε ότι το κελυφωτό
φιστίκι εντάχθηκε από το
2017 στον κατάλογο των
προϊόντων που θα λαμβάνουν συνδεδεμένη ενίσχυση.
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Το άδοξο τέλος της Πετζετάκις

Κάποτε τα εργοστάσιά της
έσφυζαν από ζωή, οι μηχανές
δούλευαν στο φουλ και η παραγωγή κατευθύνονταν και
στις πέντε ηπείρους του πλανήτη. Σήμερα, βγαίνουν στο
σφυρί από τις πιστώτριες τράπεζες για να εξοφληθούν υποχρεώσεις εκατοντάδων
εκατομμυρίων ευρώ που
άφησε πίσω της η πτώχευση
της ιστορικής βιομηχανίας
πλαστικών Πετζετάκις.
Την περασμένη Τετάρτη ήταν
προγραμματισμένος να πραγματοποιηθεί στο Ειρηνοδικείο
Θήβας ο αναγκαστικός πλειστηριασμός του ακινήτου της
επιχείρησης στην κοινότητα
Ελαιώνα του δήμου Θηβαίων,
με τιμή πρώτης προσφοράς
στα 15 εκατ. ευρώ. Εκτός του
οικοπέδου 245 στρεμμάτων,
σε πλειστηριασμό βγαίνει η
μονάδα παραγωγής εύκαμπτων και σκληρών πλαστικών
σωλήνων και εξαρτημάτων,
συνολικής επιφάνειας 49 χιλ.
τετραγωνικών καθώς και ο
βιομηχανικός εξοπλισμός.

Εκτός από το κεντρικό εργοστάσιο της εταιρείας στη
Θήβα, την ίδια ημέρα βγήκε
σε πλειστηριασμό από το Ειρηνοδικείο Πατρών, αγροτεμάχιο στη θέση Καμίνια του
δήμου Πάτρας. Πέρυσι είχε
πουληθεί οικόπεδο 10,5
στρεμμάτων που φιλοξενούσε
τις αποθήκες της βιομηχανίας
πλαστικών στη Β. Ελλάδα, ενώ
θα ακολουθήσουν και άλλοι
πλειστηριασμοί, προκειμένου
να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις των τραπεζών έναντι της
βιομηχανίας.
Πλέον, την προσεχή Τετάρτη
βγαίνει προς πώληση το οικόπεδο (10 στρεμμάτων) και οι
εγκαταστάσεις στη Λάρισα,
στο 6ο χιλιόμετρο της Παλαιάς Εθνικής Οδού ΛάρισαςΑθήνας, έναντι 600 χιλ. ευρώ.

Πρόκειται για την κατάληξη
της μακρόχρονης ιστορίας της
εταιρείας που ίδρυσε το 1960
ο Αριστόβουλος Πετζετάκις,
με καταγωγή από την Αμοργό,
κατοχυρώνοντας την πρωτοποριακή για τα χρονικά μέθοδο παραγωγής πλαστικών
εύκαμπτων σωλήνων ενισχυμένων από σκληρό σπειροειδές PVC. Τα προϊόντα της
εταιρείας γρήγορα έγιναν
γνωστά παγκοσμίως με το εμπορικό σήμα HELIFLEX ενώ η
τεχνολογία που αναπτύχθηκε
από την “πατέντα” του ιδρυτή
της, αγοράστηκε και χρησιμοποιήθηκε από μεγάλες πολυεθνικές εταιρίες όπως οι
Goodyear, Pirelli, Dunlop &
Toyo Rubbers.

Στην ακμή της, η ελληνική βιομηχανία διέθετε παρουσία με
έντεκα παραγωγικές μονάδες
σε έξι χώρες και ένα εκτεταμένο δίκτυο θυγατρικών εταιριών και αποκλειστικών
αντιπροσώπων σε Ευρώπη,
Αμερική και Μέση Ανατολή
που εξασφάλιζαν πωλήσεις σε
70 χώρες, ακόμη και σε “δύσκολες” αγορές όπως το Ιράκ
όπου ήταν μια από τις μεγαλύτερες για τον όμιλο. Είχε,
δε, καταφέρει να καθιερωθεί
μεταξύ των 10 σημαντικότερων παραγωγών εύκαμπτων
σωλήνων διεθνώς, με ισχυρή
παρουσία στην Ευρώπη και
μια διευρυμένη γκάμα προϊόντων από PVC και PU.
Ωστόσο, η επέκταση και η ραγδαία ανάπτυξη του ομίλου
που σε μεγάλο βαθμό είχε
πραγματοποιηθεί με εξαγορές, είχε εξασθενίσει σταδιακά τον όμιλο. Οι επιθετικές
κινήσεις του ανταγωνισμού,
με όπλο το χαμηλό κόστος
στην Ασία, η λήξη ορισμένων
προσοδοφόρων πατεντών, οι
διαρκείς αλλαγές του μάνατζμεντ και η αδυναμία λειτουργικού ελέγχου ενός τόσο
διευρυμένου ομίλου, είχαν ως

αποτέλεσμα να αρχίζουν τα
αλλεπάλληλα πλήγματα για
την Πετζετάκις, την “πρώτη
ελληνική πολυεθνική”, όπως
προβάλλονταν επικοινωνιακά.
Πέρα από τα λάθη που έχει
παραδεχθεί η ιδιοκτησία, όσοι
είχαν εικόνα όσων συνέβαιναν
στην εταιρεία λένε πως οι
κατά καιρούς διοικήσεις που
ανέλαβαν το τιμόνι δεν έφεραν τα αναμενόμενα αποτελέσματα, ενώ η ατολμία της
τελευταίας περιόδου, όταν ζητούμενο ήταν η επιβίωση του
ομίλου, κόστισε.

Ισχυρό πλήγμα στην περίοδο
2003-2004 αποτέλεσε η κατάρρευση της καναδέζικης Imperial Plastech Inc.,
θυγατρικής του ομίλου που
δραστηριοποιούταν στην παραγωγή σωλήνων προστασίας
καλωδίων οπτικών ινών και
είχε εξαγοραστεί για να αξιοποιηθεί η μεγάλη ανάπτυξη
που γνώριζε την περίοδο
εκείνη ο συγκεκριμένος κλάδος.
Οι αδυναμία να αντιμετωπιστεί η κρίση που αντιμετώπιζε
ο όμιλος έφεραν στο τραπέζι
των συζητήσεων τις τράπεζες
αλλά και επίδοξους στρατηγικούς επενδυτές, μεταξύ των
οποίων και η Global Finance
αλλά και μεγάλοι ξένοι βιομηχανικοί όμιλοι, χωρίς όμως
αποτέλεσμα, ενώ μειοψηφικό
ποσοστό της εταιρείας παραχωρήθηκε με στόχο να εξασφαλιστεί ρευστότητα.
Το 2007 τα ήδη σοβαρά προβλήματα που αντιμετώπιζε η
εταιρεία οδηγούν στην αναστολή της μετοχής της στο
Χρηματιστήριο Αθηνών. Την
περίοδο εκείνη ο όμιλος Πετζετάκι είχε ληξιπρόθεσμες
οφειλές πάνω από 50 εκατ.
ευρώ προς τις τράπεζες και
άνω των 120 εκατ. βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις.

Σταδιακά οι μονάδες του ομίλου αρχίζουν να παγώνουν,
ελλείψει πρώτων υλών που
δεν μπορούσαν να αγοραστούν λόγω απουσίας ρευστότητας. Οι τράπεζες “έβαλαν
πλάτη” μέσω μετατρέψιμων
ομολογιακών δανείων, συνολικού ύψους 40,4 εκατ. ευρώ,
ενώ στην έκδοση μετέχουν
δύο χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, η Credit Renaissance και
η P. Schoenfeld Asset Management (PSAM). Μάλιστα την
περίοδο εκείνη είχε ενδιαφερθεί και fund του ελληνοαμερικανού επιχειρηματία Μάικ
Χαλικιά (ΙCI AEEAΠ).

Ούτε όμως αυτά τα κεφάλαια
ήταν επαρκή και ο επικεφαλής
του ομίλου, Γιώργος Πετζετάκις, επιχειρεί να βρει λύση
μέσω του επενδυτικού fund
Javes για χρηματοδότηση
ύψους των 25 εκατ. που θα
επέτρεπε την επαναλειτουργία των μονάδων της. Αν και η
Javes τοποθέτησε πρόσωπα
επιλογής της στο δ.σ. της εταιρείας και ο επιχειρηματίας περιορίστηκε στη θέση του
προέδρου χωρίς εκτελεστικές
αρμοδιότητες, η συμφωνία
κατέρρευσε αφού ουδέποτε
μπήκαν τα κεφάλαια στα ταμεία της.
Η κατάσταση γίνεται μη αναστρέψιμη καθώς στο τέλος
του 2010 η Πετζετάκις εμφάνιζε αρνητικά ίδια κεφάλαια
71 εκατομμυρίων ευρώ, συνολικές της υποχρεώσεις 154
εκατ. ευρώ και σωρευμένες
ζημίες από παρελθούσες χρήσεις 229 εκατ. ευρώ. Ο Γ. Πετζετάκις αναλαμβάνει ξανά το
μάνατζμεντ, όμως οι Credit
Renaissance και η PSAM καταγγέλλουν το ομολογιακό δάνειο των 17,5 εκατ. ευρώ,
ζητώντας να τους καταβληθεί
ολόκληρο το ποσό μαζί με
τους ληξιπρόθεσμους τόκους
των 3,2 εκατ. ευρώ. Στο τέλος
του 2011 η Πετζετάκις αιτείται

την υπαγωγή της στο άρθρο
99, η οποία όμως δεν έγινε
δεκτή.

Η καταγγελία και των υπόλοιπων ομολογιακών δανείων,
συνολικής αξίας 122 εκατ.,
που ακολούθησε ήταν καθοριστικά και σήμανε την αρχή του
τέλους για την βιομηχανία. Το
Μάιο του 2011 ο Γ. Πετζετάκις
συνελήφθη ύστερα από μηνύσεις των εργαζομένων για μη
καταβολή δεδουλευμένων, οι
οποίοι στη συνέχεια προχώρησαν σε επίσχεση εργασίας.
Το 2012 η προσπάθεια της
Concritech για την επίτευξη
συμβιβαστικής συμφωνίας με
τους ομολογιούχους της εταιρείας προκειμένου να διασωθεί ό όμιλος δεν έχει
αποτέλεσμα. Ενα χρόνο αργότερα, τα περιουσιακά στοιχεία
και οι παραγωγικές εγκαταστάσεις ενός από τα “φιλέτα”
του ομίλου, της Petzetakis
Africa, στην Ν. Αφρική, αποκτήθηκε από τον ανταγωνιστή
της, την Marley Pipes. Ξεκινούν οι πλειστηριασμοί και
στην Ελλάδα και το 2013 βγαίνει προς πώληση η κινητή και
η ακίνητη περιουσία της Πετζετάκις Βορείου Ελλάδος.
Από το 2015 η “ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ ΑΡΙΣΤΟΒΟΥΛΟΣ Γ.
ΠΕΤΖΕΤΑΚΙΣ”, όπως είναι ο
πλήρης τίτλος της, τελεί υπό
πτώχευση (δυνάμει της υπ’
αριθμ. 892/2015 αποφάσεως
του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών). Ο σύνδικος
που έχει αναλάβει τη διαχείριση της εισηγμένης βγάζει
στο σφυρί περιουσιακά της
στοιχεία προκειμένου να ικανοποιηθούν πιστωτές, ασφαλιστικά ταμεία, προμηθευτές
και εργαζόμενοι, στους οποίους οφείλονται μισθοί επτά
και πλέον ετών.
Του Νίκου Χρυσικόπουλου
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Η ευλογία της
Αγίας Πελαγίας
στο Συνοικισμό
του Δήμου
Ορχομενού

Ένα όνειρο ζωής, ένα τάμα, μια εσωτερική
επιθυμία από την περίοδο που ήταν ακόμη μαθητευόμενος ιερωμένος στο νησί της Τήνου
έχει ολοκληρωθεί εδώ και χρόνια για τον
νεαρό εφημέριο του Παύλου π. Ιωάννη Μιχαλόπουλο, στο Δημοτικό Διαμέρισμα του
Δήμου Ορχομενού και συγκεκριμένα στον περίβολο του σπιτιού στον Συνοικισμό των
Αγίων Θεοδώρων, όπου έχει κτίσει ιδιωτικό
παρεκκλήσι αφιερωμένο στην Αγία Πελαγία
την Τήνια

Βαθιά συγκινημένος που η χάρις του Θεού
τον αξίωσε να δει το τάμα του να γίνεται
πραγματικότητα, ο Ορχομένιος ιερέας π.
Ιωάννης με τη συνοδεία ιερέων του Καποδιστριακού Δήμου Ορχομενού, παραμονή της
εορτής της Αγίας Πελαγίας, τέλεσε εσπερινό
στο ομώνυμο εκκλησάκι και ενώ μετά το
πέρας της περιφοράς της εικόνας προσέφερε
κέρασμα για όλους. Το κήρυγμα έκανε ο λαλίστατος π. Χαράλαμπος, ενώ στον εσπερινό και
την αρτοκλασία συνλειτούργησαν μαζί του ο

ιερομόναχος π. Φιλάρετος, εφημέριος των
Αγίων Θεοδώρων, ο εφημέριος του Αγίου Δημητρίου π. Ηλίας Παπούλιας και ο εφημέριος
του Οσίου Σεραφείμ Διονύσου π. Αθάνασιος
Παπαδάκος.
Εκ μέρους του Δήμου Ορχομενού, παρόντες
ήταν ο Δήμαρχος κ. Λουκάς Υπερήφανος, o
Πρόεδρος του ΔΣ κ. Λάμπρος Ρόδης, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κκ. Άγγελος Μαράντος και
Θανάσης Ρουμελιώτης, κ.α
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Αποστόλου
κατά Μπακογιάννη
Πρόκληση η δήλωση
ότι «Ό Αλέξης
προδίδει τη γενιά του»

Δήλωση του Υπουργού Αγροτικής
Ανάπτυξης Βαγγέλη Αποστόλου
σχετικά με τη συνέντευξη του
Κώστα Μπακογιάννη
στην εφημερίδα ΒΗΜΑ

Κατά την περιοδεία που έκανε στη
Βοιωτία και τη Φθιώτιδα, στο
πλαίσιο της προετοιμασίας για το
μεγάλο Αναπτυξιακό Περιφερειακό Συνέδριο Στερεάς Ελλάδας, ο
Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
Βαγγέλης Αποστόλου είχε την ευκαιρία να σχολιάσει αναφορές του
Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας
Κώστα Μπακογιάννη σε συνέντευξή του στην εφημερίδα ΒΗΜΑ.
Ειδικότερα, ο Βαγγέλης Αποστόλου δήλωσε, σχετικά, τα εξής:
«Αποτελεί πρωτοφανή πρόκληση
από πλευράς του Περιφερειάρχη

Στερεάς Ελλάδας, η αναφορά του
στον Πρωθυπουργό, ότι ο Αλέξης
Τσίπρας προδίδει τη γενιά του.
Τη γενιά του Τσίπρα και όλο τον
Ελληνικό λαό τον πρόδωσαν το
κόμμα του κ. Μπακογιάννη, η Νέα
Δημοκρατία, και γενικότερα οι πολιτικές δυνάμεις, οι πολιτικές οικογένειες, οι πολιτικές απόψεις, οι
πολιτικές πρακτικές, των οποίων
συνεχιστής με ηγετικό ρόλο φιλοδοξεί να είναι ο ίδιος ο κ. Μπακογιάννης.
Αυτή του η αγωνία , η οποία είναι
φανερή το τελευταίο καιρό,, μας
αφήνει αδιάφορους.
Αυτό που ενδιαφέρει εμάς, αυτή
την ώρα, είναι η ανάπτυξη της Περιφέρειας, για την οποία τόσο ο
Πρωθυπουργός όσο και αρκετά
μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου
θα βρίσκονται αυτές τις ημέρες
στη Στερεά Ελλάδα».

35 χρόνια διακονοίας
στο χιλιόχρονο θυσιαστήριο
της Σκριπούς συμπληρώνει
ο π. Χαράλαμπος
Χατζηχαραλάμπους

Ούτε την πρώτη, ούτε τη δεύτερη
αλλά την τέταρτη δεκαετία της
χειροτονίας πλησιάζει, με την
χάρη του Θεού και της Υπεραγίας
Θεοτόκου, ο ξεχωριστός καθ` όλα
π. Χαράλαμπος Χατζηχαραλάμπους.
Ο εφημέριος του Ιερού Ναού Κοι-

μήσεως Θεοτόκου Ορχομενού
συμπληρώνει 35 χρόνια διανοίας
στην πόλη του Ορχομενού και
στην ομώνυμη ενορία της Παναγίας.
Οσοι θέλετε να λειτουργηθείτε, η
Θεία Λειτουργία θα ξεκινήσει
μετά τις 8.00 το πρωί.

Τα ΝΕΑ εύχονταο στον αγαπητό
παπά Χαράλαμπο να έχει υγεία
εκείνος και η οικογένειά του, να
καμαρώνει τα παιδιά του και να
είναι πάντοτε Αξιος!
Σύμμαχος στην ενίσχυση του θρησκευτικού τουρισμού στην πόλη
και υπέρμαχος της προόδου ανάμεσα στη νεολαία, καθώς μαζί με
την ιεροσύνη του εξίσου μακρά
είναι και η προσφορά του, είτε ως
πνευματικός είτε ως εκπαιδευτικός.
του Λάμπρου Ρόδη
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Eπίσκεψη από ομάδα προσφύγων στο Ιστορικό και
Εθνολογικό Μουσείο του Δήμου Λεβαδέων

Στο πλαίσιο ενσωμάτωσης και επιμόρφωσης
των προσφύγων πραγματοποιήθηκε επίσκεψη από ομάδα
προσφύγων στο Ιστορικό και Εθνολογικό
Μουσείο του Δήμου Λεβαδέων.
Ο Πρόεδρος της ΚΕΔΗΛ,
κ. Θανάσης Αλεστάς,
πρόσφυγες και μέλη της
ομάδας ξεναγήθηκαν
από τον υπεύθυνο του
Μουσείου, κ. Γιάννη
Λιάσκο, και ενημερώθηκαν για τις σημαντικές

προσωπικότητες του
τόπου μας, τα καθημερινά αντικείμενα εποχής (μαγειρικά σκεύη,
ρουχισμός, κ. ά) καθώς
και για την ιστορία του
Μαντείου των Τροφωνίων.
Οι ωφελούμενοι του
προγράμματος, που
υλοποιεί η ΚΕΔΗΛ, δείχνουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την
πολιτιστική κληρονομιά
του τόπου μας.
Αναγνώριζαν μάλιστα
κοινά στοιχεία της δικής

τους λαικής παράδοσης.

Το πρόγραμμα «Παροχή
Στέγασης και Υπηρεσιών» υλοποιείται από
την Κοινωφελή Επιχείρηση του Δήμου Λεβαδέων με την υποστήριξη
της Υπατης Αρμοστείας
του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, που χρηματοδοτείται από την Γενική
Διεύθυνση Ευρωπαικής
Πολιτικής Προστασίας
και Επιχειρήσεων Ανθρωπιστικής Βοήθειας.

• Εμπορική & τεχνική εταιρεία • Υδραυλικα • Θέρμανση
• Πλακάκια • Είδη υγιεινής • Ηλεκτρικά είδη • Επιπλα κουζίνας

Αισχύλου & Σοφοκλέους 2 - Λιβαδειά
τηλ. 2261 0 23195 & 25884 fax 22610 26869
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Τα… κλειδιά των ακινήτων, τα
οποία αποκτήθηκαν ή είναι
συνδεδεμένα με ενυπόθηκα
«κόκκινα» δάνεια, θα μπορούν
να παραδώσουν εθελοντικά
στις τράπεζες όσοι δανειολήπτες βρίσκονται αντιμέτωποι
με τον πλειστηριασμό, πετυχαίνοντας, ωστόσο, συγκριτικά
καλύτερη διευθέτηση του
υπόλοιπου της οφειλής ή και
διαγραφή της.
Σύμφωνα με ρεπορτάζ του
«Ελεύθερου Τύπου της Κυριακής» η συγκεκριμένη λύση
(amicable solution), που, όπως
σημειώνουν τραπεζικά στελέχη, εφαρμόζεται κατά κόρον
στο εξωτερικό -σε χώρες όπως
η Ισπανία ή η Ιρλανδία- θα δοκιμαστεί τους προσεχείς μήνες
και στην Ελλάδα και συγκεκριμένα το τελευταίο τρίμηνο του
2017. Κι αυτό γιατί οι μεσομακροπρόθεσμες λύσεις, που
προέκριναν μέχρι σήμερα οι
τράπεζες, όπως η μη πληρωμή
τόκων ή η παράταση της διάρκειας αποπληρωμής του δανείου, ρύθμισαν ένα
ικανοποιητικό μέρος του «κόκκινου» χαρτοφυλακίου, χωρίς,
ωστόσο, να εξαλείψουν το
πρόβλημα. Σύμφωνα με εκτιμήσεις τραπεζιτών, άλλωστε,
μόνο τους πρώτους έξι μήνες
του έτους τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα «στόκαραν»
περί τα 2,5 δισ. ευρώ νέα
«κόκκινα» δάνεια, γεγονός,
που απειλεί τους στόχους
τους, έτσι όπως αυτοί έχουν
τεθεί σε συνεργασία με τον
SSM.
Ειδικότερα, ο προγραμματισμός είναι τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα να
υποχωρήσουν κατά 7,6 δισ.
ευρώ φέτος, κατά 15 δισ.
ευρώ το 2018 και κατά 17 δισ.
ευρώ το 2019.
«Στο εξωτερικό οι συναινετικές λύσεις υπερέχουν των
πλειστηριασμών. Οι τράπεζες,
δηλαδή, προσεγγίζουν τους
πελάτες, για τους οποίους ήδη
έχει εκδοθεί διαταγή πληρωμής και τους προτείνουν την
εθελοντική παράδοση ακινήτου», επισημαίνει στον Ελεύθερο Τύπο της Κυριακής
υψηλόβαθμος τραπεζικός παράγοντας, προσθέτοντας πως
η συγκεκριμένη λύση δεν μπορεί -τουλάχιστον για την ώρανα εφαρμοστεί μαζικά στην
Ελλάδα, αφού θα προκαλούσε
κατάρρευση της ήδη ταλαιπωρημένης εγχώριας κτηματαγοράς.
Τα οφέλη
Μεταξύ του πλειστηριασμού
και της εθελοντικής παράδοσης του ακινήτου οι δανειολήπτες καλούνται να επιλέξουν…
το μη χείρον βέλτιστον. «Η
λύση της εθελοντικής παράδοσης ενέχει διπλό όφελος: αφενός η αξία του ακινήτου -μετά
τον επανυπολογισμό από
πλευράς της τράπεζας- θα
είναι μεγαλύτερη από την τιμή

«Κόκκινα Δάνεια»
Λύση αλά… Ιρλανδία

που θα πετύχαινε στον πλειστηριασμό και αφετέρου, το
υπόλοιπο της οφειλής είτε θα
κουρεύεται/ρυθμίζεται είτε θα
διαγράφεται, λαμβάνοντας
υπόψη και τις προβλέψεις του
εκάστοτε χρηματοπιστωτικού
ιδρύματος», εξηγεί στον
«Ελεύθερο Τύπο» της Κυριακής ο ίδιος τραπεζικός παράγοντας.

«Οι χαμηλές εμπορικές αξίες
των ακινήτων λόγω οικονομικής κρίσης και ανύπαρκτης
αγοράς (μείωση 40%-70%)
ορίζουν την τιμή εκκίνησης
του πλειστηριασμού, στον
οποίο πιθανόν να προβεί η
τράπεζα. Με χαμηλή τιμή εκκίνησης και όχι πολύ υψηλότερη
τιμή πλειστηριάσματος -λόγω
γενικής ανέχειας- η τελική
τιμή/αξία δεν θα καλύπτει την
οφειλή, ώστε να εξοφληθεί
αυτή, επομένως η τράπεζα θα
ρευστοποιεί και άλλα περιουσιακά στοιχεία του δανειολήπτη (πιθανόν και όλη την
ακίνητη περιουσία του εάν η
αξία του δανείου και, επομένως, της οφειλής προς την
τράπεζα είναι μεγάλη) έως την
εξόφληση της οφειλής του.
Κατά συνέπεια, ο δανειολήπτης θα χάνει την περιουσία
του σε πλειστηριασμούς σε
ελάχιστο χρονικό διάστημα,
ενώ προσπάθησε μία ολόκληρη ζωή να την αποκτήσει»,
αναφέρει από την πλευρά της,
η δικηγόρος, εξειδικευμένη σε
τέτοια ζητήματα, κ. Ανδριάνα
Ζαχαρίου.
Σύμφωνα με την ίδια, η λύση
της εθελοντικής παράδοσης
του ακινήτου θα είναι αποτελεσματική μόνο εάν η τράπεζα
αναλαμβάνει τη δέσμευση ότι
παύει να έχει περαιτέρω απαιτήσεις και δεν εξακολουθεί να
αξιώνει από τον πιστούχο προσαυξημένο υπόλοιπο της
οφειλής.
«Προς το παρόν, ο Κώδικας
ρητά προτείνει τη διευθέτηση
του υπόλοιπου της οφειλής
από τις δύο πλευρές μετά την
εθελοντική παράδοση του ακινήτου», καταλήγει.
«Οσοι δανειολήπτες επιλέξουν
την επίμαχη λύση θα έχουν το
κίνητρο να παραδώσουν
άμεσα τα ακίνητά τους, κερδίζοντας από τη μείωση του δανεισμού τους, που θα ισούται
με το ύψος της τρέχουσας εμπορικής αξίας του ενυπόθηκου
ακινήτου, ενώ, ταυτόχρονα,
δεν θα κινδυνεύσουν άλλα περιουσιακά τους στοιχεία, πιθανόν μικρότερης αξίας και
λιγότερο σημαντικά για τις
τράπεζες, αλλά σημαντικά για

τους ίδιους», υπογραμμίζει με
τη σειρά του, ο πρόεδρος της
Ομοσπονδίας Μεσιτών Αστικών Συμβάσεων Ελλάδος
(ΟΜΑΣΕ), κ. Δημήτρης Μπινιάρης.
Οπως εξηγεί, η πλειονότητα
των δανειοληπτών και των εγγυητών έχει αποδεχθεί στη
σύμβαση δανεισμού τον όρο
της παραιτήσεως του δικαιώματος της διζήσεως (σ.σ.: το
«πάγωμα» των αξιώσεων,
μέχρι ο δανειστής να επιχειρήσει αναγκαστική εκτέλεση
κατά του πρωτοφειλέτη). «Δυνητικά μπορεί να προβλεφθεί
η δυνατότητα ανταλλαγής ακινήτων ή το δικαίωμα παραχώρησης, ενοικίασης και
μελλοντικής επαναγοράς, που
προϋποθέτει, όμως, τη σημαντική μείωση του διαδικαστικού
και φορολογικού κόστους για
αυτές τις επαναλαμβανόμενες
συναλλαγές, με αντίστοιχη νομοθετική παρέμβαση», τονίζει
χαρακτηριστικά.

Ανοίγει η… βεντάλια των τραπεζικών ρυθμίσεων
Σειρά ρυθμίσεων, προκειμένου να περάσει στην… πράσινη περιοχή σημαντικό
ποσοστό των μη εξυπηρετούμενων δανείων, το ύψος των
οποίων ανήλθε σε περίπου
106 δισ. ευρώ στο τέλος Δεκεμβρίου, προτείνουν οι τράπεζες.
Με βάση τον αναθεωρημένο
ήδη από το 2016 Κώδικα Δεοντολογίας και έχοντας ελέγξει
την πραγματική οικονομική
δυνατότητα του δανειολήπτη,
τα εισοδηματικά του κριτήρια,
αλλά και τις δαπάνες διαβίωσής του, δύνανται να του προτείνουν βραχυπρόθεσμες (για
παράδειγμα, η μη πληρωμή
τόκων), μακροπρόθεσμες (παράταση διάρκειας αποπληρωμής) ή οριστικές λύσεις
διευθέτησης του δανείου του.
Οριστική λύση, κατά τον Κώδικα, πέρα από την ολική διαγραφή ή το «κούρεμα»,
προτείνεται και η εκ μέρους
της τράπεζας απόκτηση της
κυριότητας ή νομής του ακινήτου, που αφορά στο δάνειο,
είτε με εθελοντική παράδοση
του δανειολήπτη είτε με παράδοση της κυριότητας του
ακινήτου, αλλά μίσθωσής του
από τον ιδιοκτήτη-δανειολήπτη (με leasing ή απλή) και
αφορά σε οικιστικό ακίνητο
και σε επαγγελματική στέγη.
Προϋπόθεση είναι ο δανειολήπτης να είναι «συνεργάσιμος»,
να παρέχει, δηλαδή, στην τράπεζα όλες τις πληροφορίες
σχετικά με τα εισοδήματα και

τα περιουσιακά του στοιχεία
και όχι «στρατηγικά κακοπληρωτής», ήτοι, να μην εξυπηρετεί το δάνειό του εφόσον δεν
βρίσκεται σε οικονομική αδυναμία.
Σύμφωνα με στοιχεία από την
πρόσφατη επισκόπηση του εγχώριου χρηματοπιστωτικού
συστήματος, που διενήργησε
η Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ),
οι τράπεζες συνεχίζουν να
προσανατολίζονται στην υλοποίηση μακροπρόθεσμων
ρυθμίσεων, δεδομένου ότι οι
εν λόγω ρυθμίσεις έχουν αυξηθεί κατά 61% από τις αρχές
του 2016, με το μεγαλύτερο
μέρος να αφορά στα στεγαστικά δάνεια, καθώς το αντίστοιχο ποσοστό αύξησης
ανέρχεται σε περίπου 300%.

Η πρόταση σε δανειολήπτη
με δάνειο ύψους 1.750.000
ευρώ
Μπορεί η λύση της εθελοντικής παράδοσης ακινήτου να
μην έχει εφαρμοστεί επίσημα
στην ελληνική αγορά, ανεπίσημα, ωστόσο, κάτι… κινείται.
Σε δανειολήπτη, τα στοιχεία
του οποίου βρίσκονται στη
διάθεση του «Ελεύθερου
Τύπου» της Κυριακής και για
προφανείς λόγους δεν δύνανται να αποκαλυφθούν, με δάνειο (leasing), ύψους
1.750.000 ευρώ και υπόλοιπο
οφειλής 1.500.000 ευρώ, του
προτάθηκε από την τράπεζα
να παραδώσει το ακίνητο, το
οποίο εκτιμήθηκε στην ως άνω
αξία της οφειλής και για το
υπόλοιπο (250.000 ευρώ) να
του χορηγηθεί νέο δάνειο. Παράλληλα, θα είχε τη δυνατότητα παραμονής στο χώρο για
ένα χρόνο, έως ότου, δηλαδή,
ολοκληρωθεί η διαδικασία της
μετακίνησης. «Για ακίνητα, τα
οποία είναι απαραίτητα για τη
συνέχιση λειτουργίας της επιχείρησης, οι τράπεζες προτείνουν τη μίσθωση του ακινήτου
στον οφειλέτη μέχρι να βρεθεί
άλλο ακίνητο και να ολοκληρωθεί η μετεγκατάσταση, υποσχόμενες (χωρίς καμία
δέσμευση) ότι με τη λήξη της
μίσθωσης θα εξετάσουν πιθανό νέο αίτημα του ενδιαφερόμενου οφειλέτη για
παραμονή στο χώρο», αναφέρει σχετικά παράγοντας της
αγοράς, με γνώση των διαδικασιών.
Ξεκινούν από Σεπτέμβριο οι
ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί
Τον Σεπτέμβριο -εκτός απροόπτου- θα ξεκινήσει η διαδικασία των ηλεκτρονικών
πλειστηριασμών, που, όπως

πολλάκις έχει επισημανθεί,
ήταν πάγιο αίτημα των τραπεζών. Σύμφωνα με πληροφορίες, η επίμαχη πλατφόρμα,
μετά από ένα διάστημα, στη
διάρκεια του οποίου οι διαχειριστές τέσταραν τις δυνατότητές της, είναι έτοιμη να βγει
στον «αέρα», φιλοξενώντας
μία ευρεία γκάμα ακινήτων.
«Λαμβάνοντας υπόψη τους
πλειστηριασμούς, που είτε εκκρεμούν είτε έρχονται από συνεχείς αναβολές, οι εκτιμήσεις
μας είναι πως στην πλατφόρμα θα ανέβουν περίπου
10.000 ακίνητα», τονίζει στον
«Ελεύθερο Τύπο» της Κυριακής ο πρόεδρος του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου
Εφετείων Αθηνών-ΠειραιώςΑιγαίου και Δωδεκανήσου, κ.
Γιώργος Ρούσκας, προσθέτοντας πως η διαδικασία θα πραγματοποιείται κάθε Τετάρτη,
Πέμπτη και Παρασκευή.
Αξίζει να επισημανθεί πως,
σύμφωνα με τραπεζικές
πηγές, θα πρόκειται για ακίνητα ιδιοκτησίας στρατηγικών
κακοπληρωτών, των δανειοληπτών, δηλαδή, που διαθέτουν
περιουσία -κινητή και ακίνητη, επιλέγουν, ωστόσο, να μην
πληρώνουν το δάνειό τους.
Οι τράπεζες έχουν ήδη προχωρήσει σε ρευστοποιήσεις εξασφαλίσεων, που διέθεταν
χρόνια στα χαρτοφυλάκιά
τους. Οπως ανέφεραν πρόσφατα στον «Ε.Τ.» της Κυριακής στελέχη της Πειραιώς, που
διαχειρίζονται την πλατφόρμα
Properties4sale.gr, η δεύτερη…
φουρνιά θα περιλαμβάνει ένα
μεγαλύτερο, αλλά και διαφορετικό μίγμα ακινήτων, που θα
είναι ικανό να προσελκύσει
περισσότερους διεθνείς επενδυτές. «Στην πρώτη e-δημοπρασία πλειοδότησαν δύο
ξένοι, ένας Ελληνοαμερικανός
και ένας από τρίτη χώρα», σημείωναν χαρακτηριστικά, προσθέτοντας πως τα ακίνητα
στην πλειονότητά τους πωλήθηκαν σε Ελληνες ιδιώτες, που
ενδιαφέρονταν να αποκτήσουν είτε κύρια είτε εξοχική
κατοικία. Αξίζει να σημειωθεί
πως στην επίμαχη πλατφόρμα
ανέβηκαν συνολικά 58 ακίνητα
(32 διαμερίσματα, επτά μονοκατοικίες, έξι γραφεία, πέντε
καταστήματα, τρία μικτής χρήσης, τρεις αποθήκες και δύο
οικόπεδα). Εξ αυτών, προσφορές υπήρξαν για τα 2/3, ενώ το
«πράσινο φως» για την αγοραπωλησία έλαβαν τελικώς 29,
έναντι τιμήματος περίπου
τριών εκατ. ευρώ.
Τίμημα ύψους άνω των 20
εκατ. ευρώ φέρεται να έχει
συγκεντρώσει από την πλευρά
της η Eurobank, η οποία μόνο
το 2016 πούλησε περισσότερα
από 200 ακίνητα.
Πηγή: «Ελεύθερος Τύπος» –
Ρεπορτάζ: Αγγελική Βελεσιώτη
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Πιο αυστηροί όροι
για τη χορήγηση στεγαστικών δανείων
Λιγότερα και με αυστηρότερους όρους για δανειολήπτες και τράπεζες θα
δίνονται στο εξής τα στεγαστικά δάνεια. Αν και από τα
περίπου 35 δισ. ευρώ χορηγήσεις που σχεδιάζουν να
δώσουν οι τράπεζες έως
και το 2019 ένα μικρό
μέρος αφορά στεγαστικά
δάνεια, αυτή τη φορά είναι
αποφασισμένες να αποφύγουν τα λάθη του παρελθόντος.
Η εποχή που κάποιος μπορούσε να πάρει ακόμα και
το 100% της αξίας του ακινήτου που αγόραζε ανήκει
στο παρελθόν, ενώ πλέον οι
όποιες χορηγήσεις στεγαστικών δανείων θα δίνονται
ύστερα από ενδελεχή
έλεγχο των υποψήφιων δανειοληπτών και με το σταγονόμετρο.
Οι αλλαγές που αφορούν
τη συγκεκριμένη κατηγορία
δανείων δεν δυσκολεύουν
τη ζωή μόνο εκείνων που
θα ήθελαν να αποκτήσουν
με δανεισμό ένα ακίνητο,
αλλά και των τραπεζών οι
οποίες, παρά το γεγονός
ότι τα δάνεια αυτής της κατηγορίας είναι δάνεια με
εξασφαλίσεις, θα έχουν περιορισμούς στο ποσό που
θα δίνουν σε σχέση με την
αξία του ακινήτου.
Οι υπάλληλοί τους θα πρέ-

πει να είναι και πιστοποιημένοι στη χορήγηση στεγαστικών δανείων, ενώ θα
υποχρεούνται να δώσουν
στον δανειολήπτη τη δεσμευτική τους προσφορά
για το δάνειο για μελέτη
πριν από την τελική υπογραφή για ένα 10ήμερο,
όπως και ένα σχέδιο της τελικής σύμβασης.
Ποια δάνεια αφορά
Τις αλλαγές αυτές στις τραπεζικές πρακτικές στην Ελλάδα φέρνει η εφαρμογή
κοινοτικής οδηγίας η οποία
έχει ενσωματωθεί στην ελληνική νομοθεσία και καθορίζει για πρώτη φορά το
ευρωπαϊκό ρυθμιστικό πλαίσιο για τα στεγαστικά δάνεια ανεξαρτήτως σκοπού
και είδους εξασφάλισης,
προσωπικά με εξασφάλιση
ακινήτου αλλά και πράσινα
δάνεια κατοικίας και εξοικονόμησης ενέργειας με εξασφάλιση ακινήτου ή με
εγγύηση μετρητών (cash
collateral).
Η έκρηξη του δανεισμού τα
χρόνια προ κρίσης και οι
δυσμενείς επιπτώσεις για
χιλιάδες δανειολήπτες στεγαστικών δανείων στις
χώρες που βρέθηκαν στη
δίνη της, ανάμεσά τους και
η Ελλάδα, κάνουν αναγκαία
την υιοθέτηση μιας σειράς
πρακτικών ώστε να προλαμ-

βάνονται στο μέλλον οι κίνδυνοι στους οποίους είναι
εκτεθειμένοι καταναλωτές
και τράπεζες από τα κόκκινα δάνεια, κάτι που δεν
έγινε στο παρελθόν, με
αποτέλεσμα σήμερα χιλιάδες κατοικίες να είναι ένα
βήμα πριν από τον πλειστηριασμό, φέρνοντας σε απόγνωση τους δανειολήπτες
που δεν μπορούν να είναι
συνεπείς στις υποχρεώσεις
τους, αλλά και στις τράπεζες που αντιμετωπίζουν τον
εφιάλτη των μη εξυπηρετούμενων δανείων με κινδύνους στην κεφαλαιακή
τους επάρκεια.
Το νομικό πλαίσιο που καλούνται να εφαρμόσουν οι
τράπεζες προβλέπει για
μεν τον καταναλωτή και
υποψήφιο δανειολήπτη
υψηλή προστασία μέσω της
διαφανούς και διεξοδικής
προσυμβατικής πληροφόρησης, για δε τις τράπεζες πιο
υπεύθυνη δανειοδότηση
καθώς η πιστοληπτική ικανότητα του δανειολήπτη θα
διερευνάται σε τέτοιο
βαθμό, ώστε ο δανεισμός
του να γίνεται με βάση τις
πραγματικές δυνατότητές
του, ακόμα και με σενάριο
γι’ αυτή στο απώτερο μέλλον.
Σύμφωνα με τραπεζικά στελέχη, οι νέοι κανόνες στην
ουσία καθιστούν την τρά-

! "#$%&'$ ()* )+,-./ 0*1*23*4/2! (2( 5#$ 67$'5%$ #89 $:;6#<=89 %>%?>%$@"%&%A?µB:C:
6&$#8&'C: >B@"#$% $%#D5"%9 E%$
!"#$!%&'()* *)+!%,-$!* // .&-/!&%&*$!*
F%$ #? 6&$#D&%? #89 "#$%&"'$9 5#8 0(&#$&- :
(
4 /12 1!&0-.&-* – 340-*, 1!&0-.&µ" #%9 6$&$G;#C 6&?H6?IB5"%9:
!,J)J+ : 25 – 45 (K/1
+2*L*JK*4 : K(J - +(J
+2+3+JK!K! F1/4! : +FF,J)!4 // M3!4! !/(,+MJ4K* +2+JK*-0(1* )(L+,+J* : +:;7?E$ µ" #? 6&$#D&%? ":>%$NB&?:#?9.
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K<@P: "µ6"%&'$ 5#8 7"%#?<&E'$ / >%$@"'&%58 6&$#8&'?< I$ I"C&8I"' 6&P5I"#? 6&?5P:.
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ενδιαφερόμενος. Λαμβάνοντας αυτά εγγράφως, οι
ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να συγκρίνουν πριν
αποφασίσουν από ποια τράπεζα θα πάρουν το δάνειό
τους.

Πλέον οι υποψήφιοι δανειολήπτες θα μπορούν να
έχουν πληροφόρηση με τυποποιημένο τρόπο για όλες
τις τράπεζες μέσω ειδικών
εντύπων, τα οποία θα δίνονται σε προκαθορισμένα
στάδια των διαδικασιών
πριν από τη σύναψη της δανειακής σύμβασης. Οι τράπεζες είναι πλέον
υποχρεωμένες να ενημερώνουν τον δανειολήπτη για
τη Συνολική Ετήσια Πραγματική Επιβάρυνση
(ΣΕΠΠΕ). Μάλιστα στο στάδιο της προσφοράς η τράπεζα είναι υποχρεωμένη,
εγγράφως, να δίνει τις
όποιες πληροφορίες με τα
βασικά χαρακτηριστικά του
δανείου και να παρέχει επίσης ένα αντιπροσωπευτικό
παράδειγμα του συνολικού
ποσού και του κόστους δανεισμού. Ειδικότερα, για τη
ΣΕΠΠΕ θα πρέπει να υπάρχει ένα βασικό και ένα δυσμενές σενάριο με την
υψηλότερη τιμή επιτοκίου
αναφοράς 20ετίας, για τα
οποία θα ενημερώνεται ο

Παράλληλα οι τράπεζες
είναι πλέον υποχρεωμένες
να πραγματοποιούν ουσιαστικό έλεγχο των πελατών
τους, αξιολογώντας την πιστοληπτική ικανότητα, λαμβάνοντας υπόψη τις
εύλογες δαπάνες διαβίωσης και το πραγματικό εισόδημα του πελάτη τους.
Πλέον το σύνολο του δανεισμού αποτελεί βασικό
κριτήριο, όπως και η εισοδηματική προοπτική με
βάση το επάγγελμά του. Η
εικόνα του δανειολήπτη δεν
θα είναι για τις τράπεζες
αυτή της στιγμής της αίτησης για δάνειο, αλλά θα
προκύπτει από μελέτη που
θα λαμβάνει υπόψη ακόμα
και πιθανούς κινδύνους
απώλειας εισοδημάτων σε
βάθος χρόνου. Τη μελέτη
αυτή θα κάνουν πιστοποιημένοι υπάλληλοι και για
τον λόγο αυτόν έως τον
Μάρτιο του 2019 οι τράπεζες θα πρέπει να έχουν πιστοποιήσει τα στελέχη
τους που θα ασχολούνται
με τα στεγαστικά δάνεια.

πεζα συνυπεύθυνη στον
κίνδυνο και υπόλογη σε περίπτωση που βρεθεί να παραπληροφορεί τον
καταναλωτή.
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ΖΗΤΕΙΤΑΙ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιέρα επιπλομένη 25τ.μ. στην
Αρκίτσα “Κέδρος”
Τηλ. 6970470325
301016
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ισόγειος επαγγελματικός χώρος 70 τ.μ.
πλησίον ΖΑΠΠΕΙΟΥ στη Λιβαδειά.
2107
Τηλ: 6947801471
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
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

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

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ

Κομμωτήριο “NICOLAS” στη Λιβαδειά, με πλούσιο πελατολόγιο.
Τηλ. 6936167637
300817

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 110 τ.μ.4 δωματίων, στον 4ο
όροφο. Σικελιανού & Κερασούντος στη Λιβαδειά. Πάρκινγκ, τέντες, ηλιακοί θερμοσίφωνες, κλιματισμός με
60 τ.μ. βεράντες.
Τηλ. 2261080496 πρωινές ώρες
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
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ
ΔΥΟ ΟΔΗΓΟΙ ΜΕ ΓΚΑΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑ, ΚΑΡΤΑ
ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΥ ΓΙΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΘΗΒΑ-ΑΘΗΝΑ.
ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:2262025877.
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΕΣ ΩΡΕΣ. "
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ΖΗΤΑ ΓΝΩΡΙΜΙΑ

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

ΖΗΤΌΥΝΤΑΙ

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

ΦΥΛΑΞΗ-ΠΕΡΙΠΌΙΗΣΗ
ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΓΡΌΤΕΜΑΧΙΌ

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ

Το 50% πολυκατοικίας επί της Λ. Αθηνών στη Λιβαδειά. Εναντι Πλατείας Κατσώνη
Τιμή ανοικτή
Τηλ. 6934 840743

Η βιομηχανική εταιρεία PRIME SOLUTIONS S.A. με έδρα τον
Ελεώνα Θηβών, δραστηριοποιείται στον χώρο των καλλυντικών και παραφαρμακευτικών προϊόντων. Η αναγνώρισή
της και η εδραίωση της στην παγκόσμια αγορά, είναι αποτέλεσμα της υψηλών προδιαγραφών παραγωγικής δραστηριότητάς της η οποία εξασφαλίζει σταθερή ποιότητα και
ευελιξία.
Στα πλαίσια της συνεχούς προσπάθειάς της για την ανάπτυξη, ζητά να προσλάβει:
Διανομέα / Υπεύθυνο Αποθήκης
(Ref: Warehouse)
Ό Κάτοχος της θέσης θα έχει τις παρακάτω αρμοδιότητες:
• Προετοιμασία, οργάνωση & αποστολή παραγγελιών
• Παρακολούθηση φυσικής αποθήκης
• Διανομή Προϊόντων σε πρακτορεία
• Χειρισμό ανυψωτικού μηχανήματος
Απαιτούμενα προσόντα / ιδιότητες:
• Ανδρας, 25-35 ετών
• Κάτοικος της ευρύτερης περιοχής
• Γνώση της Αγγλικής γλώσσας
• Πρωτοβουλία και υπευθυνότητα
• Προγραμματισμός και οργάνωση
• Επιθυμία για την επίτευξη θετικού αποτελέσματος
• Προαιρετικά Δίπλωμα Χειριστή Ανυψωτικού μηχανήματος
• Προϋπηρεσία σε οργανωμένη αποθήκη τουλάχοστον 2
ετών
Η εταιρεία προσφέρει:
• Αποδοχές αναλόγως προσόντων και προϋπηρεσίας
• Ευχάριστο και σύγχρονο περιβάλλον
• Προοπτικές εξέλιξης
Αποστολή βιογραφικό
στο e-mail: info@primesolutions.gr

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

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
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O Λεονάρντο
στον Λεβαδειακό;;;

Και δεύτερο εγνωσμένης αξίας ποδοσφαιριστή πάει να κλείσει ο
Λεβαδειακός. Οι πληροφορίες αναφέρουν
ότι στον Λεβαδειακό
επιχειρούν να αποκτήσουν τον άλλοτε στόπερ της Σαχτάρ,
Λεονάρντο.

Μετά τον Μπραντάο, ο
Λεβαδειακός επιδιώκει
να φέρει στην Ελλάδα
έναν ακόμη εγνωσμένης αξίας ποδοσφαιριστή. Οι πληροφορίες
από τη Βραζιλία αναφέρουν πως οι Βοιωτοί
βρίσκονται σε προχωρημένες συζητήσεις με
τον άλλοτε κεντρικό
αμυντικό της Σαχτάρ
Ντόνετσκ, Λεονάρντο
Χοσέ Απαρεσίδο Μόουρα.
Ο 31χρονος πλέον
Βραζιλιάνος είχε υπογράψει τον Ιούλιο του
2005 συμβόλαιο πενταετούς διάρκειας στη
Σαχτάρ, όπου υπήρξε
συμπαίκτης του
Μπραντάο, ο οποίος
ήδη βρίσκεται στην Ελλάδα και συμμετέχει
στην προετοιμασία του
Λεβαδειακού. Μάλιστα
τότε η ομάδα της Ουκρανίας είχε δώσει 1,8
εκατ. δολάρια για να
τον αποκτήσει από τη

Σάντος!

Το 2007 δόθηκε δανεικός πίσω στη Σάντος,
ενώ ακολούθησαν νέοι
δανεισμοί σε Σάο Καετάνο, Βάσκο ντα

Γκάμα, Γκρέμιο Προυντέντε, Αβαΐ και Ατλέτικο Γκοϊανιένσε. Σε
αυτή την ομάδα υπέγραψε ως ελεύθερος
πλέον, το 2012. Ακολούθησε το 2013 η
Criciúma (Βραζιλία) και
κατά σειρά οι Ponte
Preta (Βραζιλία), Bragantino (Βραζιλία), Ituano (Βραζιλία), Santos
(Βραζιλία), Mersin İdmanyurdu (Τουρκία),
Santa Cruz (Βραζιλία),
Paraná (Βραζιλία), ενώ
τελευταία του ομάδα

ήταν η Santo André της
χώρας του.

Ο Λεονάρντο (γεννημένος στις 9 Μαρτίου
1986) έχει ύψος 1.88
και είναι διεθνής με
την Εθνική Βραζιλίας
Κ17 και Κ20. Μάλιστα
τον Απρίλιο του 2005
κλήθηκε από τον Κάρλος Αλμπέρτο Παρέιρα
στην Εθνική ανδρών
για φιλικό με τη Γουατεμάλα, αλλά δεν αγωνίστηκε. Ξεκίνησε να
παίζει ποδόσφαιρο από
τα τμήματα υποδομής
της Σάντος, στην οποία
και υπέγραψε το πρώτο
του επαγγελματικό
συμβόλαιο.
Το επικείμενο απόκτημα του Λεβαδειακού είχε αγωνιστεί
και σε ένα παιχνίδι στο
Champions League το
2006, όταν χρησιμοποιήθηκε βασικός στην
ήττα (0-2) της Σαχτάρ
από τη Βαλένθια.

Σύμφωνα με άλλες
πληροφορίες, οι συζητήσεις του Λεονάρντο
με τον Λεβαδειακό
είναι σε τόσο προχωρημένο στάδιο, που δεν
αποκλείεται να βρίσκεται στην Ελλάδα τις
επόμενες ώρες.

Τζουνάρας, Καρβούνης
στον Υψηλάντη

Δυο ακόμα μεταγραφικές επιτυχίες πραγματοποίησε ο Υψηλάντης. Απέκτησε τον Σπύρο Τζουνάρα και τον Παναγιώτη
Καρβούνη, δυο παίκτες που έχουν δώσει τα διαπιστευτήριά
τους στον ποδοσφαιρικό χώρο και αναμένεται να βοηθήσουν στα μέγιστα στην προσπάθεια που θα κάνει η ομάδα
για την άνοδο.

Ο Σπύρος Τζουνάρας είναι αμυντικός και την προηγούμενη
χρονιά ήταν από τα βασικά «γρανάζια» του Πανδαυλειακού
βοηθώντας στο να ανέβει στην α’ κατηγορία. Επίσης ο Σπύρος έχει μια μακρά ποδοσφαιρική διαδρομή αγωνιζόμενος
σε Παμβαγιακό, Κ-20 Λεβαδειακού, Οπούντιο Μαρτίνου, Κεραυνό Κερατέας, Αχαρναϊκό, Θήβα, Επαμεινώνδα.
Ο Παναγιώτης Καρβούνης είναι επιθετικός και έχει αγωνισθεί με ιδιαίτερη επιτυχία σε Δάφνη Λιβανατών, Ορχομενό,
Πήγασο, Παναλίαρτο και Ίάλυσσο Ρόδου. Ο Παναγιώτης
αναμένεται να δώσει πλουραλισμό στον επιθετικό τομέα
έχοντας ευχέρεια και στο σκοράρισμα.

Η επάνοδος
των Πλαταιών
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Η επάνοδος στα πρωταθλήματα για τον Α.Ο. Πλαταιών είναι γεγονός. Η ευαισθητοποίηση παλιών παραγόντων και ποδοσφαιριστών ήταν αρκετά μεγάλη
έτσι ώστε να μην σβηστεί από τη μνήμη μας η ιστορική ομάδα που επανέρχεται στο πρωτάθλημα της β’
κατηγορίας με στόχο πρώτα απ’ όλα τον υγιή αθλητισμό. Ένα δεκαμελές Δ.Σ. αναλαμβάνει πλέον αυτό
τον ρόλο και με τη συνδρομή αρκετών παικτών από
το χωριό και την περιοχή οι Πλαταιές θα ξαναμπούν

στο γήπεδο για να παίξουν ποδόσφαιρο…

Το Δ.Σ.

Πρόεδρος: Παπαπαναγιώτου Παναγιώτης

Αντιπρόεδρος: Σοφός Σπύρος

Γενικός Γραμ.: Τσερέπας Εμμανουήλ

Ειδικός Ταμίας: Κατσογιάννης Νικόλαος

Ταμίας: Ραχούτης Αθανάσιος

Γενικός Αρχηγός: Σοφός Κίμωνας

Μέλη: Φίλης Νικόλαος, Κουτσοδήμος Σπύρος, Περαματζής Παναγιώτης, Σοφός Χαράλαμπος, Τζαβέλας
Ιωάννης
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ΟΓΑ:

Έως σήμερα
οι αιτήσεις
για τα Προγράμματα
Αγροτικής Εστίας

Έως σήμερα η υποδοχή και ηλεκτρονική συμπλήρωση
των αιτήσεων συμμετοχής των δικαιούχων παροχών
Αγροτικής Εστίας στα Προγράμματα του ΛΑΕ έτους
2017, μέσω on- line διασύνδεσης των πληροφοριακών
συστημάτων των ΚΕΠ και του Κλάδου Μηχανογράφησης του ΟΓΑ.

Τα προγράμματα ΛΑΕ για το έτος 2017 αφορούν :
Κοινωνικός Τουρισμός (6ήμερες διακοπές – 5 διανυκτερεύσεις)
Ιαματικός Τουρισμός (6ήμερες διακοπές – 5 διανυκτερεύσεις και μέχρι 5 απλές λούσεις σε εγκαταστάσεις
υδροθεραπευτηρίων)
Εκδρομικό Πρόγραμμα τετραήμερων εκδρομών
Δωρεάν Παροχή Βιβλίων
Δωρεάν Παροχή Εισιτηρίων Θεάτρου
Οι δικαιούχοι θα αναδειχθούν έπειτα από κλήρωση,
στην οποία προηγούνται όσοι δεν έχουν κληρωθεί τα
τρία (3) τελευταία χρόνια στα προγράμματα με στοιχεία
1 και 3 και όσοι δεν έχουν κληρωθεί τον προηγούμενο
χρόνο στα ανωτέρω προγράμματα με στοιχεία 2, 4 και
5. Οι αιτήσεις συμμετοχής για όλα τα παραπάνω προγράμματα υποβάλλονται μαζί σε μια αίτηση.
Δικαιούχοι είναι :

Οι συνταξιούχοι του ΟΓΑ που έχουν υπαχθεί στον
ΕΦΚΑ.

Οι ασφαλισμένοι του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης Αγροτών που είναι ασφαλιστικά ενήμεροι, ή έχουν υπαχθεί
σε ρύθμιση καταβολής των οφειλών και τηρούν τους
όρους αυτής, κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης.

Τα έμμεσα ασφαλισμένα μέλη των οικογενειών των
συνταξιούχων και άμεσα ασφαλισμένων (σύζυγοι –
παιδιά) που διαθέτουν βιβλιάριο υγείας ΟΓΑ με ενεργή
ασφαλιστική ικανότητα κατά την ημερομηνία υποβολής
της αίτησης.
Όσοι υπάλληλοι ή συνταξιούχοι πρώην υπάλληλοι του
ΟΓΑ έχουν δηλώσει συμμετοχή στα προγράμματα του
ΛΑΕ και καταβάλουν μηνιαία ατομική εισφορά.
Τα εμμέσως ασφαλισμένα μέλη των οικογενειών της
προαναφερόμενης κατηγορίας, με δικαίωμα περίθαλψης που απορρέει από τον υπάλληλο ή συνταξιούχο
πρώην υπάλληλο του ΟΓΑ.

Όσοι συνταξιούχοι λαμβάνουν προσαύξηση στο ποσό
της σύνταξής τους λόγω απόλυτης αναπηρίας ή τυφλότητας ή λαμβάνουν επίδομα παραπληγίας – τετραπληγίας ή πάσχουν από νοητική αναπηρία, σύνδρομο
Down, εγκεφαλική παράλυση.

Στο πρόγραμμα Ιαματικού Τουρισμού συμμετέχουν
ΜΟΝΟ οι συνταξιούχοι – εξαιρούνται όσοι λαμβάνουν
ορφανική σύνταξη – και σε περίπτωση ζεύγους, συμμετέχει μόνο ο/η συνταξιούχος σύζυγος όχι ο/η ασφαλισμένος/η σύζυγος.

Όλα τα παραπάνω πρόσωπα πρέπει να έχουν ενεργή
ασφαλιστική ικανότητα κατά τον χρόνο υποβολής της
αίτησης για συμμετοχή στα προγράμματα.

Κάθε Δικαιούχος έχει δικαίωμα υποβολής μίας μόνο Αίτησης. Το σύστημα θα εξασφαλίζει τη μοναδικότητα της
Αίτησης Συμμετοχής ανά Δικαιούχο.
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Ο Δικαιούχος που προσέρχεται στο Κ.Ε.Π. προκειμένου να υποβάλει αίτηση συμμετοχής στα προγράμματα
της Αγροτικής Εστίας έτους 2017, πρέπει υποχρεωτικά
να προσκομίσει:

Οποιοδήποτε έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ο
Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) του

καθώς και των προστατευομένων μελών του (π.χ. βιβλιάριο υγείας, βεβαίωση ΑΜΚΑ κ.λ.π.) ή οποιοδήποτε
έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ο Αριθμός Μητρώου (ΑΜ) ΟΓΑ (π.χ. ενημερωτικό σημείωμα συντάξεων ή απόκομμα καταβολής εισφορών κ.λπ.).
Το Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητάς του.

Στην περίπτωση συνταξιούχων του ΟΓΑ που πάσχουν
από αναπηρία, απαιτείται επιπλέον αντίγραφο της γνωστοποίησης αποτελέσματος πιστοποίησης αναπηρίας
ή της απόφασης της υγειονομικής επιτροπής, το οποίο
παραδίδεται στο ΚΕΠ και εν συνεχεία διαβιβάζεται στον
ΟΓΑ.
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή είναι η
ασφαλιστική ενημερότητα και ικανότητα των δικαιούχων.

Αν τρίτο πρόσωπο προσέλθει για την υποβολή αίτησης
συμμετοχής, θα πρέπει απαραίτητα να προσκομίσει
εκτός από τα προηγούμενα και νόμιμη εξουσιοδότηση.
Η εξουσιοδότηση είναι υποχρεωτική όταν υποβάλλεται
αίτηση από τρίτο πρόσωπο.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητούν πληροφορίες σχετικά με τις διαδικασίες συμμετοχής στα προγράμματα του ΛΑΕ/ΟΓΑ στην ιστοσελίδα του ΟΓΑ:
www.oga.gr, στη διαδρομή Προγράμματα Αγροτικής
Εστίας/ Πληροφορίες για τους δικαιούχους προγραμμάτων Αγροτικής Εστίας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία υποβολής Αιτήσεων Συμμετοχής στα Προγράμματα
του ΛΑΕ / ΟΓΑ έτους 2017, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν
να απευθύνονται στα ΚΕΠ.

Μετατίθενται
οι αυτοδιοικητικές
εκλογές του 2019
Τι δήλωσε ο Σκουρλέτης

Η μετάθεση των αυτοδιοικητικών εκλογών, που κανονικά προγραμματίζονται να διεξαχθούν τον Μάιο του
2019, πρέπει να θεωρείται δεδομένη, καθώς όπως
ενημέρωσε ο υπουργός Εσωτερικών, Πάνος Σκουρλέτης, σε συνέντευξή του στην εφημερίδα «Real News»,
πρόθεση της κυβέρνησης είναι να αποσυνδεθεί η ημερομηνία διεξαγωγής των αυτοδιοικητικών εκλογών με
αυτές των ευρωεκλογών. «Η ταύτισή τους χρονικά αλλοιώνει το χαρακτήρα των αυτοδιοικητικών εκλογών.
Άρα είναι εύλογο να μετατεθούν για λίγο», αναφέρει
χαρακτηριστικά ο υπουργός, επιβεβαιώνοντας ρεπορτάζ της εφημερίδας μας, σύμφωνα με το οποίο, στο
πλαίσιο της, κατά τα φαινόμενα, ειλημμένης απόφασης
της κυβέρνησης η αυτοδιοικητική περίοδος να ξεκινάει
από 1η Ιανουαρίου και όχι 1η Σεπτεμβρίου, η θητεία
των αιρετών θα παραταθεί έως το φθινόπωρο του
2019: «Οι εκλογές είναι βέβαιο ότι δεν μπορεί να γίνουν νωρίτερα από το τέλος της παρούσας θητείας,
αυτό είναι ξεκάθαρο, άρα αν θα αλλάξει λοιπόν η ημερομηνία θα είναι έτσι ώστε να πάμε πιο πέρα, πιο
πίσω δηλαδή. Εγώ θεωρώ απαραίτητο το να αποσυσχετιστεί η ημερομηνία διεξαγωγής των ευρωεκλογών
από εκείνη των τοπικών και περιφερειακών εκλογών.
Λειτουργεί παραμορφωτικά για τον χαρακτήρα των αυτοδιοικητικών εκλογών το να συμπίπτουν με τις ευρωεκλογές. Το διακύβευμα είναι άλλο στις
περιφερειακές και δημοτικές εκλογές, δεν έχουμε
ανάγκη από μια τέτοιου είδους αν θέλετε υπερπολιτικοποίηση, υπερκομματικοποίηση των περιφερειακών
και δημοτικών εκλογών», τόνιζε τότε ο υπουργός.
Να σημειωθεί ότι η κοινή ημερομηνία αυτοδιοικητικών
και ευρωπαϊκών εκλογών, είχε δεχθεί έντονη κριτική
από τον αυτοδιοικητικό θεσμό.

Οσον αφορά την αλλαγή του εκλογικού συστήματος
στις αυτοδιοικητικές εκλογές και την θέσπιση της
απλής αναλογικής, ο κ. Σκουρλέτης είπε ότι αυτή η αλλαγή «αποτελεί μια μόνο αλλαγή από ένα σύνολο θεσμικών αλλαγών που θέλουμε να προωθήσουμε και
αφορούν τον Καλλικράτη».

«Δεν πρέπει να το προσεγγίζουμε αποσπασματικά.
Μελετούμε ταυτόχρονα το θέμα των αρμοδιοτήτων των
ΟΤΑ, του ρόλου τους στην υπόθεση της παραγωγικής
ανασυγκρότησης, των οικονομικών τους, των σχέσεών
τους με τη κεντρική εξουσία. Φιλοδοξούμε τους επόμενους μήνες και εντός του έτους να παρουσιάσουμε το
σύνολο των αλλαγών που επιδιώκουμε», πρόσθεσε ο
υπουργός Εσωτερικών.

Πότε λήγει
η προθεσμία
υπαγωγής
για τα αυθαίρετα

Παρατείνεται έως τις 23 Σεπτεμβρίου 2017, η προθεσμία υπαγωγής στον ισχύοντα νόμο 4178/2013 για την
αυθαίρετη δόμηση, σύμφωνα με KYA που υπέγραψαν
οι υπουργοί Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά το ΦΕΚ:

Παράταση προθεσμίας υπαγωγής στο ν. 4178/2013
«Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης – Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 174) και
τροποποίηση της αριθμ. 2254/30-9-2013 απόφασης
Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιματικής Αλλαγής «Διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής των απαραίτητων δικαιολογητικών για την υπαγωγή στο άρθρο 24 του ν. 4178/2013 «Αντιμετώπιση
της Αυθαίρετης Δόμησης – Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο
και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α ́174)» (ΦΕΚ Β ́2184),
όπως ισχύει.

Κατατέθηκε η αγωγή
κατά της απόφασης
για τη λειτουργία
καταστημάτων
τις Κυριακές

Κατατέθηκε την Παρασκευή, στο Συμβούλιο της Επικρατείας η αγωγή από τους εμπόρους τους μικρομεσαίους και του εμποροϋπαλλήλους, κατά της
υπουργικής απόφασης για τη λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων τις Κυριακές.

Όπως δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο πρόεδρος της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας Βασίλης Κορκίδης, η αγωγή κατατέθηκε από την
ΕΣΕΕ, την Ομοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων και τη
Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδος, με βασικό κορμό της επιχειρηματολογίας την προηγούμενη απόφαση του Συμβουλίου της
Επικρατείας αλλά και τα αποτελέσματα ερευνών που
έχουν διενεργήσει οι φορείς σχετικά με τη μέχρι σήμερα εμπειρία από την εφαρμογή της λειτουργίας των
καταστημάτων για 8 Κυριακές το χρόνο. «Όπως επανειλημμένα έχουν αποδείξει μελέτες των οργανώσεων
αλλά και επίσημα στατιστικά στοιχεία, ούτε στην αναπτυξιακή προσπάθεια της χώρας έχει συμβάλει ούτε
στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας» είπε ο κ. Κορκίδης.
«Στο μεταξύ, δυστυχώς, από ότι φάνηκε από την λειτουργία των καταστημάτων την πρώτη Κυριακή των
εκπτώσεων», δήλωσε προ ημερών ο πρόεδρος της
ΕΣΕΕ «το αποτέλεσμα για τη πλειονότητα της αγοράς
ήταν απογοητευτικό, κάτι που δείχνει αφενός αδυναμία
κατανάλωσης και αφετέρου απαξίωση της ιδέας του
ανοίγματος τις Κυριακές». Όπως σημείωσε σε δήλωσή
του, «η κίνηση στην αγορά τη θεσμοθετημένη πρώτη
Κυριακή των θερινών εκπτώσεων, για όσα εμπορικά
καταστήματα άνοιξαν, όχι μόνο δεν ήταν κάτι το ιδιαίτερο, αλλά μάλλον ήταν πολύ κοντά σε μία κακή καθημερινή».

