Λόγω πένθους δεν θα δεχθεί
ευχές και επισκέψεις
σε Λιβαδειά και Θήβα
για την εορτή του
ο Σεβασμιώτατος κκ. Γεώργιος

Η πρόταση
Πανούση για
Πανεπιστήμιο
Στερεάς Ελλάδας

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018

Αρ. Φύλλου 6222

Ετος 32ο • € 0,15

3 Στον κ. Γαβρόγλου
μεταβίβασαν
την πρόταση
Πανούση για το
Πανεπιστήμιο
Στερεάς Ελλάδας
οι κκ. Μπακογιάννης
και Υπερήφανος
3 Ο Υπουργός
Παιδείας
Κ. Γαβρόγλου τη
Δευτέρα στη Λαμία

Εκστρατεία για την δραστική μείωση και κατάργηση
της πλαστικής σακούλας στους Δήμους του Κορινθιακού Κόλπου

Κακούργημα
η λήψη βίντεο
με κινητό
χωρίς
συναίνεση

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

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Διεθνή Έκθεση
Βιολογικών
προϊόντων

Νatural Products Scandinavia &
Nordic Organic Food Fair

(Μάλμο Σουηδία, 14 & 15 Νοεμβρίου 2018)

Ολοκλήρωση
του Χειμερινού
Σχολείου
Νέων Επιστημόνων
«Ατζέντα 2030:
Προς μια
Βιωσιμότητα
για Όλους»

Σοβαρός
τραυματισμός
αστυνομικού της
ομάδας ΔΙΑΣ
σε τροχαίο
Χωρίς κινητά
στον στρατό
για
μία εβδομάδα
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ΑΓΩΝΕΣ ΔΡΟΜΟΥ
«ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ»

Οι εθιμικοί αγώνες δρόμου θα πραγματοποιηθούν στην Αμφίκλεια την Δευτέρα 23 Απριλίου μετά το πέρας της θείας λειτουργίας
στο ομώνυμο εκκλησάκι.
Οι συμμετέχοντες θα αγωνιστούν ξεχωριστά
ανά κατηγορία αγόρια – κορίτσια:
1.
Αγώνας Δρόμου 200m για παιδιά από
Α’ έως Γ’ Δημοτικού Εκκίνηση: Βρύση Κορελιά
Αγώνας Δρόμου 400m για παιδιά από
2.
Δ’ έως ΣΤ’ Δημοτικού Εκκίνηση: Αρχοντικό
Σκλαβούνου
3.
Αγώνας Δρόμου 700m για παιδιά από
Α’ έως Γ’ Γυμνασίου Εκκίνηση: Διασταύρωση
οδού Καραμερτζάνη & Λιάκουρας
4.
Αγώνας Δρόμου 1km για παιδιά Α’ έως
Γ΄ Λυκείου Εκκίνηση: Θέση Αλωνάκι
Τερματισμός όλων των αγώνων θα αποτελέσει η Πλατεία Παρνασσού (Πάνω Πλατεία).

Οριστικοποιήθηκαν
οι ομιλητές
της ¨Ημερίδας¨
των Σερρών
(29 Απριλίου)

Με τη συμμετοχή αξιόλογων στελεχών του
Ελληνικού Κοινοβουλίου, της Διεθνούς
Ολυμπιακής Ακαδημίας, της Περιφερειακής
Διοίκησης, της Αυτοδιοίκησης, του Αθλητισμού, όπως επίσης και ειδικευμένων Καθηγητών των Πανεπιστημίων Θεσσαλίας και
Θράκης (τα ονόματα των οποίων αναφέρονται στο συνημμένο Πρόγραμμα), θα πραγματοποιηθεί στις Σέρρες, την Κυριακή 29η
Απριλίου, και ώρα 10:30 π.μ, στην Αίθουσα
¨ΣΙΡΡΙΣ¨ του ξενοδοχείου Filippos Xenia Hotel,
¨Ημερίδα¨ με θέμα ¨Η Ολυμπιακή Ιδέα στη μάστιγα των αναβολικών¨.
Η εκδήλωση αυτή έχει συνδιοργανωτές τη μη
κερδοσκοπική εταιρεία ¨Αθλητισμός Χωρίς
Αναβολικά¨, τον ΣΕΓΑΣ, τη Διεθνή Ολυμπιακή
Ακαδημία, την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και το Δήμο Σερρών.
Είναι σημαντικό ότι την κάλυψη μέρους των
δαπανών της διοργάνωσης της ¨Ημερίδας¨
αυτής, είχαν την ευγενή καλοσύνη να αναλάβουν ο ΣΕΓΑΣ και η Διεθνής Ολυμπιακή Ακαδημία, τους οποίους και ευχαριστούμε
θερμά.
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

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΧΗΜΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ
ΝΟΜΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Σ.Ε.Χ.Β.Ν.Β “Ο ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ”

ΑΠΕΡΓΙΑ 1η ΜΑΗ

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι

Η 1η Μάη είναι Απεργία,
είναι η μέρα της εργατικής
τάξης. Τιμάμε τους νεκρούς
της τάξης μας, στο Σικάγο το
1886, τους καπνεργάτες του
Μάη του 1936, τους διακόσιους της Καισαριανής την
Πρωτομαγιά του 1944. Τιμάμε όλους όσους έδωσαν
την ζωή τους για να έχουμε
δικαιώματα στη δουλειά και
στη ζωή, με μισθούς που να
ικανοποιούν τις ανάκες μας,
σταθερό ημερήσιο χρόνο
εργασίας, ελεύθερο χρόνο,
Κοινωνική Ασφάλιση.
Η Πρωτομαγιά του 2018 μας
βρίσκει μπροστά στη νέα
επίθεση που έχει εξαπολύσει η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ- ΑΝΕΛ η οποία
ετοιμάζεται να ψηφίσει τα 88
προαπαιτούμενα της 4ης
αξιολόγησης. Μιλά για ανάπτυξη η οποία όμως αφορά
το κεφάλαιο και θα στηριχθεί
στα συντρίμμια των δικαιωμάτων της Εργατικής Τάξης.
Γι’ αυτό κανένας εργαζόμενος δεν πρέπει να έχει αυταπάτες για το ποιος θα βγεί
ωφελημένος από μια τέτοια
ανάπτυξη.
Μπροστά σ’ αυτή την επίθεση, η συμβιβασμένη πλει-

οψηφία της ΓΣΕΕ συνεχίζει
με τον προδοτικό της ρόλο,
στοιχισμένη πίσω από τις
απαιτήσεις του κεφαλαίου,
να βάζει πλάτη για να περάσουν τα μέτρα της 3ης αξιολόγησης ακόμα και για τον
περιορισμό του δικαιώματος
της Απεργίας! Σ’ αυτή τη
προδοτική γραμμή της
ΓΣΕΕ συντάχθηκε και η
πλειοψηφία του Εργατικού
Κέντρου Θήβας. Πρίν από
λίγες μέρες, η πλειοψηφία
της ΓΣΕΕ, πήγε στα κρυφά
και υπέγραψε για ακόμη μια
χρονιά το πάγωμα των μισθών, νομιμοποιώντας δηλαδή το αίσχος των 586 και
511 ευρώ!
Όμως το δρόμο τον δείχνουν Σωματεία, Ομοσπονδίες, Εργατικά Κέντρα που
συσπειρώνονται στο
Π.Α.ΜΕ τα οποία πρωτοστατούν στον αγώνα για Κλαδικές συμβάσεις με
δικαιώματα και αυξήσεις
στους μισθούς.
Την ίδια στιγμή που η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ- ΑΝΕΛ
καθ’ υπόδειξη του κεφαλαίου μειώνει μισθούς και
συντάξεις, περικόπτει κοινωνικά επιδόματα και κατάσχει
τραπεζικούς λογαριασμούς,
συμμετέχει σε ιμπεριαλιστι-

κούς οργανισμούς δαπανώντας τεράστια ποσά (περίπου 2% του ΑΕΠ) για τις
ανάγκες του ΝΑΤΟ. Έχει μετατρέψει τη χώρα μας σε
ΝΑΤΟικό ορμητήριο παραχωρώντας τη βάση της Σούδας, το λιμάνι της
Αλεξανδρούπολης, τα στρατιωτικά αεροδρόμια της Λάρισας, της Ανδραβίδας, του
Αράξου για να ματώνουν
τους λαούς οι ιμπεριαλιστές.
Γίνεται συνένοχη στο έγκλημα και μπλέκει τη χώρα
ακόμα πιο βαθιά σ’ αυτό το
μακελειό, μετά και την συντονισμένη επίθεση των
ΗΠΑ, Μ.Βρετανίας, Γαλλίας
εναντίον της Συρίας, για λογαριασμό του ελληνικού κεφαλαίου που διεκδικεί
συμμετοχή στη μοιρασιά της
λείας και των αγορών.
Σ’ αυτές τις συνθήκες , η Εργατική Τάξη της χώρας μας
τιμά την 1η Μάη σηκώνοντας τείχος αντίστασης στον
ιμπεριαλιστικό πόλεμο.
Απαιτούμε εδώ και τώρα την
απεμπλοκή της ελληνικής
κυβέρνησης από τους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς.
•
Έξω η Ελλάδα από
ΝΑΤΟ, Ε.Ε.
•
Να κλείσουν οι βάσεις του θανάτου
•
Καμία δαπάνη για
ΝΑΤΟικούς εξοπλισμούς
•
Απαιτούμε αυξήσεις
σε μισθούς και μεροκάματα.
Κανένας εργαζόμενος χωρίς
ΣΣΕ, κανένας κάτω από 751
ευρώ βασικό μισθό, κανένας
ανασφάλιστος.
•
Χρήματα για Παιδεία- Υγεία και όχι για του
ΝΑΤΟ τα σφαγεία.
ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΠΟΛΕΜΟ

ΟΛΟΙ ΣΤΙΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΝΔΙΚΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ
ΘΗΒΑ
10.30
ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ
ΔΗΛΕΣΙ
10.30

ΑΘΗΝΑ
10.00
ΣΥΝΤΑΓΜΑ

ΧΑΛΚΙΔΑ
10.00
ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ
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ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ

Εάν γίνει σεισμός, μάθετε που θα πρέπει να συγκεντρωθούμε;

Στην οριοθέτηση των «ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΣΕΙΣΜΟ»
αποφάσισε πρόσφατα ο Δήμαρχος Ορχομενού κ.
Λουκά Υπερήφανος.
Σύμφωνα με την Αρ. Πρωτ. 2605 απόφαση Δημάρχου, εάν γίνει σεισμός στο Δήμο μας, θα
συγκεντρωθούμε συμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:
ΤΟΠΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ :
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ – ΧΩΡΟΣ
ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΚΗΦΙΣΟΥ (ΑΝΩΘΕΝ ΠΑΛΑΙΑΣ ΚOIΤΗΣ ΤΟΥ ΒΟΙΩΤΙΚΟΥ ΚΗΦΙΣΟΥ)
ΤΟΠΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ:
ΓΗΠΕΔΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΤΟΠΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΔΙΟΝΥΣΟΥ:
ΓΗΠΕΔΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΤΟΠΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΜΑΥΡΟΓΕΙΑΣ :
ΓΗΠΕΔΟ 5Χ5 ΜΑΥΡΟΓΕΙΑΣ ΑΥΛΕΙΟΣ ΧΩΡΟΣ
ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ
ΤΟΠΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΓ. ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ :

Ολοκλήρωση
του Χειμερινού
Σχολείου
Νέων Επιστημόνων
«Ατζέντα 2030:
Προς μια
Βιωσιμότητα
για Όλους»

Το Χειμερινό Σχολείο Νέων Επιστημόνων οργανώθηκε από το Ευρωπαϊκό Κέντρο Περιβαλλοντικής Έρευνας και
Κατάρτισης του Παντείου Πανεπιστημίου σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό
Κέντρο Έρευνας και Κατάρτισης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ανθρωπιστικής
Δράσης, το Ευρωπαϊκό Κέντρο Διεπιστημονικής Έρευνας και Εκπαίδευσης και
την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.
40 νέοι επιστήμονες, φοιτητές και απόφοιτοι Ελληνικών και ξένων ΑΕΙ και Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων, και 12
εισηγητές, καθηγητές ΑΕΙ, ερευνητές
και εμπειρογνώμονες, στελέχωσαν το
πολυπληθέστερο σεμινάριο στην ιστορία
των σεμιναριακών κύκλων του Ευρωπαϊκού Κέντρου Περιβαλλοντικής Έρευνας
και Κατάρτισης. Το Χειμερινό Σχολείο
βασίστηκε σε ακαδημαϊκές εισηγήσεις,
επισκέψεις σε χώρους ιστορικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος αλλά και σε
βιωματικό εργαστήριο, με βάση τις γνώσεις που απέκτησαν οι συμμετέχοντες
κατά τη διάρκεια του χειμερινού σχολείου.
Στο πλαίσιο του προγράμματος διοργανώθηκε στις 8 Μαρτίου 2018 στην Αράχωβα, Ημερίδα με θέμα «Ο Ρόλος της
Γυναίκας στη Βιώσιμη Ανάπτυξη», με
αφορμή τον εορτασμό της Παγκόσμιας
Ημέρας των Γυναικών.
Χορηγός του Προγράμματος ήταν η
Αλουμίνιον της Ελλάδας ΒΕΑΕ.

ΓΗΠΕΔΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΑΓ. ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ
ΤΟΠΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΓ. ΑΝΔΡΕΑ
ΓΗΠΕΔΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΑΓ. ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ
ΤΟΠΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΚΑΡΥΑΣ :
ΓΗΠΕΔΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΚΑΡΥΑΣ
ΤΟΠΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΚΑΣΤΡΟΥ :
ΓΗΠΕΔΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΚΑΣΤΡΟΥ
ΤΟΠΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΚΡΑΙΦΝΙΟΥ:
ΓΗΠΕΔΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΑΚΡΑΙΦΝΙΟΥ
ΤΟΠΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΚΟΚΚΙΝΟΥ:
ΓΗΠΕΔΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΚΟΚΚΙΝΟΥ
ΤΟΠΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΠΥΡΓΟΥ :
ΑΥΛΕΙΟΣ ΧΩΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΥΡΓΟΥ
ΤΟΠΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΠΑΥΛΟΥ :
ΑΥΛΕΙΟΣ ΧΩΡΟΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΑΥΛΟΥ – ΓΗΠΕΔΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΠΑΥΛΟΥ
ΤΟΠΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΛΟΥΤΣΙΟΥ:
ΑΥΛΕΙΟΣ ΧΩΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΟΥΤΣΙΟΥ
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Η πρόταση Πανούση για Πανεπιστήμιο

Η πρόταση της Επιτροπής Πανούση για την ίδρυση Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας που
παραδόθηκε στην Περιφερειακή
Ένωση Δήμων και εστάλη στον
υπουργό Παιδείας.

ΕΙΣΗΓΗΣΗ-ΠΡΟΤΑΣΗ

ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΜΙΚΡΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Το 2001 προτείνεται η ίδρυση
πολυθεματικού Πανεπιστημίου
[Ανατολικής] Στερεάς Ελλάδας.
Η ύπαρξη των δύο ΤΕΙ σε σχετικά μικρή απόσταση στην ίδια
Περιφέρεια θεωρήθηκε ότι λειτουργεί στρεβλωτικά. Γι’ αυτό
προτείνεται μία. εκ νέου, μελέτη
[από την Ομάδα Στρατηγικού
και Χωροταξικού Σχεδιασμού
ΥΠΕΠΘ] για τον τρόπο της περαιτέρω ανάπτυξης του διπολικού συστήματος σε αυτήν την
περιοχή.

Με απόφαση του Υπουργικού
Συμβουλίου [Ιούνιος 2002] αποφασίζεται η ίδρυση Πανεπιστημίου Ανατολικής Στερεάς
Ελλάδας [με έδρα τη Λαμία] και
με τη δημιουργία τριών Τμημάτων, τα οποία θα αρχίσουν να
λειτουργούν σταδιακά, με το
πρώτο Τμήμα εντός της διετίας
2003-2005. Στο νομό Βοιωτίας
αποφασίζεται η δημιουργία ενός
Τμήματος τη διετία 2003-2005
ως δορυφορική μονάδα με
στενή οργανική σύνδεση με τις
μονάδες που λειτουργούν στην
έδρα του Ιδρύματος, εξαιτίας
της πολύ μικρής απόστασης μεταξύ των πόλεων.
Με το ΠΔ 92/7-4-2003 ιδρύεται
το Πανεπιστήμιο Στερεάς Ελλάδας.

Στις 16-7-2003 εγκαθίσταται η
Διοικούσα Επιτροπή.

Με απόφαση του Υπουργικού
Συμβουλίου [Αύγουστος 2003]
αποφασίζεται να υποβληθεί
από τη Διοικούσα Επιτροπή του
Πανεπιστημίου [εντός του 20034] η πρόταση για τον αναπτυξιακό σχεδιασμό του Ιδρύματος.
Επίσης αποφασίζεται, προς το
παρόν, η λειτουργία ενός Τμήματος στη Λαμία έναντι των δύο
[ένα στη Λαμία και ένα στη Βοιωτία] που προέβλεπε το Εθνικό
Χωροταξικό Σχέδιο.

Στις 20-9-2004 ανακοινώνεται
από τη Δ.Ε., η έναρξη λειτουργίας του Πανεπιστημίου [Τμήμα
Πληροφορικής με εφαρμογές
στη Βιοϊατρική από 2004/2005
και Τμήμα Περιφερειακής Οικονομικής Ανάπτυξης από
2005/2006]

Σύμφωνα με το ΦΕΚ 134 [5-62013] το Πανεπιστήμιο Στερεάς
Ελλάδας καταργείται. Το Τμήμα
Πληροφορικής με εφαρμογές
στη Βιοϊατρική εντάσσεται στο
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και το
Τμήμα Περιφερειακής Οικονομικής Ανάπτυξης εντάσσεται στο
Πάντειο Πανεπιστήμιο. Επίσης
αποφασίστηκε η συγχώνευση

των ΤΕΙ Λαμίας και Χαλκίδας σε
ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας [ΦΕΚ
135]
ΝΕΑ ΕΚΚΙΝΗΣΗ

Με την αρ. 151/15-2-2018 απόφασή της η Περιφερειακή
Ένωση Δήμων Στερεάς Ελλάδας ανέθεσε στον Ομότιμο Καθηγητή Γιάννη Πανούση
καθήκοντα Συντονιστή της προσπάθειας διεκδίκησης και τον
έθεσε Επικεφαλής της Ομάδας
Επιστημονικής Τεκμηρίωσης
[συν. 1] [βλ. εξαιρετική συνταγματοδιοκητική προσέγγιση Δ.
Κατσούλη, μέλους της Ο. Τ]

Με προσωπική του επιστολή
[25/2/18] ο Ομότιμος Καθηγητής
Γ. Πανούσης απεδέχθη την τιμητική πρόταση [συν. 2] και συμμετείχε στη συνεδρίαση της
ΠΕΔ [27/2/18] με θέμα ΗΔ: “Διαμόρφωση των κατευθυντηρίων
αξόνων για την άρτια εκπόνηση
της μελέτης τεκμηρίωσης της
αναγκαιότητας ίδρυσης Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας, με εισηγητή τον Καθηγητή Γ.
Πανούση” [συν. 3], όπου παρουσιάστηκαν οι πρώτες σκέψεις και διευκρινίστηκαν τα
σχετικά διαδικαστικά ζητήματα.
Η ΠΕΔ συμφώνησε με την εισήγηση και όρισε Γραμματέα τον
Γ. Ταγκούλη, σε συνεργασία με
τον οποίο εστάλησαν επιστολές
σε 51 καθηγητές και ειδικούς
[συν. 4] για να εκφράσουν
γνώμη επί του σχεδίου αλλά και
στους δημάρχους της Στερεάς
Ελλάδας για να καταθέσουν
προϋπάρχον σχετικό υλικό
[συν. 5]. Η επιλογή των καθηγητών/ειδικών έγινε με αυστηρά
ακαδημαϊκά κριτήρια, λόγω της
εξειδικευμένης ερευνητικής δραστηριότητάς τους καθώς και της
εμπειρίας τους σε ζητήματα οργάνωσης των ΑΕΙ. Εξ αυτών
απήντησαν μέχρι σήμερα 32+6
της Ο.Τ=38, με πολύ ενδιαφέρουσες προτάσεις, 10 επικοινώνησαν δίχως να στείλουν ειδικές
προτάσεις και 10 δεν ανταποκρίθηκαν [λόγω απουσίας στο
εξωτερικό κλπ]. Προφανώς
υπάρχουν και άλλοι εξίσου ειδικοί αλλά λόγω του περιορισμένου χρόνου ήταν δύσκολο να
εντοπισθούν. Είναι αυτονόητο
ότι η Διοικούσα Επιτροπή πρέπει να ζητήσει τη γνώμη και
άλλων, αν το κρίνει σκόπιμο.
Για την καλύτερη και αρτιότερη
διεκπεραίωση του έργου συγκροτήθηκε [μετά από πρόταση
των δημάρχων] Ομάδα Τεκμηρίωσης [συν. 6] αποτελούμενη
από τους:
Γ. Πανούση

Β. Μαστρογιάννη

Π. Λάμψα [η συμμετοχή του
οποίου κρίθηκε πολλαπλώς
αναγκαία διότι είναι Πρύτανης
του ΤΕΙ]
Π. Ιακωβή

Γ. Παναγιάρη

Γ. Γερολούκα-Κωστοπαναγιώτου

Δ. Κατσούλη

Στις 16/3, στο πλαίσιο των ‘επιτόπιων αυτοψιών’ σε Δήμους
και σε πόλεις της Στερεάς μέλη
της Ο. Τ επισκέφθηκαν την Αταλάντη [όπου συναντήθηκαν με
τον Δήμαρχο και τους Αντιδημάρχους και ενημερώθηκαν για
τις διαθέσιμες υποδομές] [συν.
7], την Αμφίκλεια, την Αλίαρτο
[όπου συναντήθηκαν με τον Δήμαρχο και ξεναγήθηκαν στους
Κήπους] και τέλος στην Άμφισσα [όπου επισκέφθηκαν τα
ΤΕΙ και συζήτησαν μαζί με τον
Δήμαρχο, τον Αντιπεριφερειάρχη και φορείς σχετικά ζητήματα].

Στις 26/3 μέλη της Ο. Τ επισκέφθηκαν τη Θήβα, περιηγήθηκαν
στο ΤΕΙ και συμμετείχαν σε σύσκεψη υπό τον Δήμαρχο [με παρόντα μέλη του Δημοτικού
συμβουλίου κι εκπροσώπους
επιστημονικών, κοινωνικών φορέων και παραγωγικών τάξεων].

Στις 2/4 μέλη της Ο. Τ επισκέφθηκαν τα Ψαχνά, περιηγήθηκαν στο ΤΕΙ και συζήτησαν με
τον Δήμαρχο και τον Αντιπρύτανη.

Την ίδια μέρα [2/4] υπήρξε και
άλλη συνάντηση της Ο. Τ στο
Δημαρχείο Χαλκίδας με τον Δήμαρχο και φορείς της πόλης,
όπου ανταλλάγησαν απόψεις
ως προς την αναγκαιότητα ίδρυσης του Πανεπιστημίου Στερεάς.

Στις 13/4 μέλη της Ο. Τ επισκέφθηκαν τη Λειβαδιά και συζήτησαν, σε ευρεία σύσκεψη με
παρόντες βουλευτές, δημάρχους, αντιπεριφερειάρχη κι εκπροσώπους φορέων, ζητήματα
σχετικά με την ίδρυση του Πανεπιστημίου.
Την ίδια μέρα [13/4] έγινε συνάντηση μελών της Ο. Τ με τον
Δήμαρχο και τους αντιδημάρχους Ορχομενού κι υπήρξε ενημέρωση για τις υποδομές της
πόλης.

Αργότερα [13/4] μέλη της Ο. Τ
επισκέφθηκαν τις εγκαταστάσεις
των ΤΕΙ Λαμίας και αντάλλαξαν
απόψεις με τον Πρύτανη και τον
Αντιπρύτανη, ενώ στη συνέχεια
μετέβησαν στο Δημαρχείο και
συζήτησαν με τον Δήμαρχο διαδικαστικά θέματα που αφορούσαν την κατάθεση/παρουσίαση
της τελικής πρότασης.
Στις 16/4 μέλη της Ο. Τ συναντήθηκαν με τον Περιφερειάρχη
Κ. Μπακογιάννη κι ενημερώθηκαν για το ΤΕΙ Καρπενησίου.
Προγραμματίστηκε επίσκεψη
μελών της Ο.Τ στο Καρπενήσι.

ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Στην Αρχαιότητα οι έννοιες
“Πόλις” και “Παιδεία” ήσαν αλληλένδετες κι αλληλοκαθοριζόμενες. Τα “σχολεία των πόλεων”,
οι μετακινούμενες ακαδημίες
των Σοφιστών, της Σχολής του
Σωκράτη, της Ακαδημίας του
Πλάτωνα, του Λυκείου του Αριστοτέλη, συνιστούσαν σχολές
σκέψης που συμβάλλανε, εκτός

των άλλων, στη δια-μόρφωση
πολιτών και ηγετών, οι οποίοι
θα υπηρετούσαν αξιακά ιδεώδη.

Με το διάβα του χρόνου το “Πανεπιστήμιο” [ως χώρος μάθησης
και έρευνας] πήρε διαφορετική
μορφή για να φτάσει σήμερα σε
μιά νέα καμπή καθώς η παγκοσμιοποίηση της οικονομίας, της
τεχνολογίας και της επικοινωνίας, η κοινωνία της πληροφορίας, η επιστημονική έκρηξη, η
αύξηση των προσδοκιών ζήτησης [mass university], το δημοκρατικό αίτημα για συμμετοχή
[κι όχι για διαχωρισμό/αποκλεισμό] καλούν τα ΑΕΙ να συνεισφέρουν στην αντιμετώπιση
κοινωνικών προβλημάτων
[όπως π. χ τη διαχείριση της
ανεργίας των νέων και την περιφερειακή/τοπική ανάπτυξη].
Οι οικονομικές κρίσεις και οι δημοσιονομικοί περιορισμοί επηρεάζουν το ενγένει εκπαιδευτικό
σύστημα, τούτο όμως δεν σημαίνει ότι τα ΑΕΙ έχουν πάψει να
καθορίζουν τις δημογραφικές
εξελίξεις, να ανοίγουν νέες αγορές εργασίας/απασχόλησης/επιχειρηματικότητας, να
δημιουργούν δική τους ταυτότητα και οντότητα. Κατά συνέπεια η Κοινωνία βρίσκεται “σε
σχέση διαρκούς ανατροφοδότησης κι αλληλεπίδρασης τόσο με
την Ανώτατη Εκπαίδευση, όσο
και με το Κράτος” [Ν. Παπαδάκης], που δεν σημαίνει συγκρουσιακό κλίμα, ούτε αθέμιτη
επιρροή των ομάδων “ενδιαφέροντος-πίεση”’αλλά συμβολή
στην αντιμετώπιση των κοινωνικών, πολιτιστικών κι αναπτυξιακών αναγκών του τόπου.

Επειδή η ανοικτή [και όχι κλειστή] θεώρηση των πραγμάτων
οδηγεί σε αναπλαισίωση [και όχι
σε κατάργηση] των πανεπιστημιακών προταγμάτων στον 21ο
αιώνα, θεωρούμε ότι το υπό μετάλλαξη σύγχρονο ελληνικό Πανεπιστήμιο οφείλει να είναι
ταυτόχρονα αξιακό και επιχειρησιακό, να υπηρετεί με διαφάνεια, λογοδοσία και διανεμητική
παραγωγικότητα όλο το φάσμα
των λειτουργιών του.
Αυτοδιοίκηση, ελευθερία, συμμετοχή, πολιτισμός, ποιότητα
σπουδών και έρευνας, αναζωογόνηση της εθνικής οικονομίας
[με έμφαση στην ανάπτυξη και
την ένταση γνώσεων] αποδεικνύουν τη θεσμική ενηλικίωση/ωρίμανση της Academia,
χωρίς να επικρατεί η λογική εργοστασίου ή ιδιωτικής επιχείρησης, ούτε να καλλιεργείται η
υπερειδίκευση ή να επιβραβεύεται η ημιμάθεια.
ΙΔΡΥΣΗ ΕΝΟΣ ΝΕΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Πέραν των αβάσιμων επιχειρημάτων που αναφέρονται στη μηαναγκαιότητα ίδρυσης του
Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας, αφού ούτε το δικαιοκρατικό, το ακαδημαϊκό, το
δημοσιονομικό, το κοινωνικής
δικαιοσύνης κριτήριο είναι πειστικά, κρίνεται σκόπιμη η
Ίδρυση για να υπηρετήσει ανάγκες όπως την αντιμετώπιση της

άνισης κατανομής [η μόνη από
τις 13 Περιφέρειες που δεν έχει
ΑΕΙ], τη μαζική έξοδο ‘εγκεφάλων’ και νέων φοιτητών στο
εξωτερικό, την κοινωνική περιθωριοποίηση και τη μειωμένη
επένδυση σε πόρους και ανθρώπινο κεφάλαιο της Περιφέρειας [ισότητα ευκαιριών].
Άλλωστε η υπερφόρτωση ΑΕΙ
στις μεγαλουπόλεις [Αθήνα,
Θεσσαλονίκη κλπ] προκαλεί
έναν ακαδημαϊκό συγκεντρωτισμό, ο οποίος όπως και κάθε
συγκεντρωτισμός, συνιστά αρνητικό από κάθε πλευρά φαινόμενο, ενώ ταυτόχρονα προκαλεί
εύλογη υπηρεσιακή ανασφάλεια
στο διοικητικό προσωπικό το
οποίο στηρίζει επί χρόνια το ΤΕΙ
Στερεάς

Το κυριότερο όμως επιχείρημα
είναι ότι το υπό σύσταση αυτό
νεότατο ΑΕΙ θα έχει τη δυνατότητα να αναπτύξει νέα γνωστικά
αντικείμενα διεπιστημονικότητας, προτεραιότητας και αιχμής
[ακολουθώντας τις πλέον σύγχρονες εξελίξεις στο χώρο της
επιστήμης και της τεχνολογίας],
θα συμβάλλει στην περιφερειακή αποκέντρωση των εκπαιδευτικών υπηρεσιών και
θ’ανοίξει περαιτέρω τις δυνατότητες συνεργασίας με ευρωπαϊκούς και διεθνείς φορείς
[ενισχύοντας την ακαδημαϊκή διπλωματία σε μία δύσκολη για τη
χώρα συγκυρία] [βλ. πρωτότυπη αναφορά στο ευρωπαϊκό
γίγνεσθαι Γ. Παναγιάρη, μέλους
της Ο. Τ]

Τ’ άυλα αγαθά της πνευματικής
και επιστημονικής καλλιέργειας
σε συνδυασμό με τη δημιουργία
ισχυρών κινήτρων νέας παραγωγικής δράσης θα προσδώσουν στο νεοσύστατο ΑΕΙ μία
ευκαιρία μετασχηματικής ηγεσίας στη διοίκηση και διαχείριση, στο σχεδιασμό και στη
χωρική διάρθρωση/ανάπτυξη,
δίχως να παραβλέπονται οι
προβληματισμοί τόσο ως προς
την πολυθεματικότητα, όσο και
ως προς την εξακτίνωση
[εντός/εκτός του ιστού των πόλεων]. Σε κάθε περίπτωση οι τεράστιες δυνατότητες ενός νέου
Πανεπιστημίου [ορθολογική διαχείριση πόρων, νέες ακαδημαϊκές συνεργασίες, αναπτυξιακές
προγραμματικές συμπράξεις με
δημόσιους φορείς της Περιφέρειας κλπ] πρέπει να σχετίζονται με την τυπική περιφερειακή
πολιτική της Πολιτείας και να
μην διαπλέκονται με κομματικά,
συντεχνιακά ή συγκυριακά εξωακαδημαϊκά κριτήρια. Τα γνωστικά αντικείμενα θα πρέπει να
υπηρετούν ταυτόχρονα την
ουσία της Παιδείας και τις αναπτυξιακές ανάγκες της χώρας
[π. χ υψηλά καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό, εξελίξεις τεχνολογίας, βιώσιμη ανάπτυξη]
δίχως να παραβλέπονται τα
συγκριτικά πλεονεκτήματα της
Περιφέρειας [π. χ συγκέντρωση
βιομηχανικής δραστηριότητας,
εφαρμοσμένη έρευνα σε αγροτική παραγωγή] [βλ. τεκμηριωμένη πρόταση Β.
Μαστρογιάννη, μέλους της Ο.
Τ].
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Στερεάς Ελλάδας
ξαιρετική τύχη συνιστά η
ύπαρξη, λειτουργία κι εμπειρία
των ΤΕΙ και των Καθηγητών
που θ’αποτελέσουν και τη βάση
της Πολυτεχνικής /Τεχνολογικής
Σχολής του Πανεπιστημίου [είτε
ενταχθούν ως έχουν, είτε πλαισιώσουν τα νέα ομοειδή Τμήματα π.χ., Τεχνητής
Νοημοσύνης] [βλ. σε βάθος
ανάλυση Π. Λάμψα, μέλους της
Ο. Τ]. Πιστεύουμε ότι το μοντέλο αυτό είναι από κάθε
πλευρά προτιμότερο από την
ενδεχόμενη “πανεπιστημιακή
ρευστοποίηση” της Στερεάς Ελλάδας.
Η ΠΡΟΤΑΣΗ

Προτείνουμε ένα μοντέλο Πανεπιστημίου-Δίκτυο, δηλαδή ενός
Συνολικού Ιδρύματος της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, πολυεδρικού, πολυτασικού,
πολυμορφικού, πολυγλωσσικού, πολυερευνητικού και πολυδομικού. Προτείνουμε νέα
γνωστικά αντικείμενα [οριζόντιας κι όχι κάθετης γνώσης],
σπουδές με διαρθρωτικά προγράμματα, διατμηματικά μεταπτυχιακά, πρακτική άσκηση
στις επιχειρήσεις της Περιφέρειας, αρχική εγγραφή των φοιτητών στη Σχολή κι όχι σε
Τμήμα κ.λ.π.
Το σχεδιασθέν ΑΕΙ Στερεάς Ελλάδας [για την εσωτερική δομή
του οποίου συνεκτιμήθησαν
όλες οι ιστορικές αναφορές και
τοπικές ιδιομορφίες] είμαστε βέβαιοι ότι θα συμβάλλει στην περιφερειακή ανάπτυξη, την
αύξηση της παραγωγικότητας,
τον εκσυγχρονισμό των επιχειρήσεων, την απασχολησιμότητα, την κοινωνική
κινητικότητα, τη δημογραφική
ισορροπία και ζωτικότητα, τη
μείωση της ελληνικής μετανάστευσης και τη διαχείριση/ένταξη των προσφύγων, τη
συνεργασία ΑΕΙ/ΤΕΙ/Ερευνητικών Κέντρων και Παραγωγικών
Μονάδων [στη λογική της Technopolis, δηλαδή συνδυασμού
high technology, industrial complex, residential space] κλπ.
Στη λογική αυτή θα πρέπει να
ενταχθούν και τα διετή προγράμματα επαγγελματικής κατεύθυνσης αλλά κρίθηκε ότι
είναι πολύ πρώιμο να συζητηθεί σ’ αυτό το στάδιο.

Eίναι αυτονόητο ότι η κατατεθείσα αρχική πρόταση μπορεί
να βελτιωθεί και να επεκταθεί
[ελπίζουμε χωρίς να χάσει τα
βασικά της καινοτόμα χαρακτηριστικά] εφόσον το Υπουργείο
Παιδείας την αποδεχθεί επί της
αρχής, [επαν] ιδρύσει το Πανεπιστήμιο Στερεάς Ελλάδας [βλ.
πειστική επιχειρηματολογία Π.
Ιακωβή, μέλους της Ο. Τ] και
ορίσει Διοικούσα Επιτροπή για
τα περαιτέρω. Η Διοικούσα θα
πρέπει ν’ αξιοποιήσει τους επιφανείς έλληνες καθηγητές
[εσωτερικού κι εξωτερικού], οι
οποίοι θα συμβάλλουν με τις
γνώσεις και την πείρα τους
στην καλύτερη δυνατή στελέχωση των Τμημάτων.

Ως προς το θέμα της χωροθέτησης, δηλαδή σε ποιές πόλεις
θα έχουν έδρα τα Τμήματα, η
Ο. Τ. θεωρεί ότι δεν αποτελεί
αντικείμενο της εξουσιοδότησής
της, αλλά απόφαση του Υπουργού μετά από εισήγηση της Διοικούσας. Η Ο. Τ. μπορεί
πάντως να διαβεβαιώσει την
πολιτική ηγεσία και τις τοπικές
κοινωνίες ότι υπάρχουν, σε
πολύ καλή κατάσταση, οι βασικές υποδομές για την άμεση
λειτουργία Τμημάτων, αλλά και
πολύ ενδιαφέρουσες υποδομές
για λειτουργία e-university, elearning, summer schools,
καθώς και δομές για ειδικά σεμινάρια, σε πολλές πόλεις της
Στερεάς. Το θέμα αυτό το είχε
άλλωστε αξιολογήσει θετικά
από το 2003 η σχετική Μελέτη
σκοπιμότητας του Καθηγητή
Κόνσολα. Έτσι η Στερεά Ελλάδα θα έχει όλες τις προϋποθέσεις για να καταστεί η Καρδιά
του ακαδημαϊκού ιστού της
χώρας.

Η Ομάδα Τεκμηρίωσης αισθάνεται, σε κάθε περίπτωση, ιδιαίτερη τιμή που είχε την ευκαιρία
να συμμετάσχει σε αυτή την
ακαδημαϊκά και κοινωνικά δίκαιη πρωτοβουλία, να μελετήσει και να καταθέσει αυτή την
πρόταση. Οι σχετικές διαφοροποιήσεις των προτάσεων ορισμένων μελών της Ο. Τ, σε
σχέση με την τελική πρόταση,
αποδεικνύει τον πλούτο των
ιδεών και την ανάγκη περαιτέρω αξιοποίησης των μελών
στη Διοικούσα Επιτροπή.
Μετά από την κατάταξη, επεξεργασία, μελέτη, συγκερασμό,
σύνθεση και ένταξη των προτάσεων των καθηγητών και ειδικών [Παράρτημα] [βλ. και
χρησιμότατο συγκεντρωτικό πίνακα Γ. Γερολούκα-Κωστοπαναγιώτου, μέλους της Ο. Τ.] στο
αρχικό σχέδιο, η τελική πρόταση, με συνεκτίμηση και αξιοποίηση όλου του υπάρχοντος
υλικού, διαμορφώθηκε ως εξής:
ΔΕΛΦΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΓΕΩΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Τμήμα Πολιτισμών της Διασποράς και πολιτισμικών Γεωμπλόκων
Ινστιτούτο Θρησκειών και Δογμάτων
Ινστιτούτο Παγκόσμιας Γεωγραφίας και Διεθνούς Οικονομίας
[απορρόφηση πτυχιούχων σε
δομές/υπηρεσίες Υπουργείου
Εξωτερικών, διεθνούς διπλωματίας κλπ]

Τμήμα Ιστορίας των Πολέμων
και Ειρηνευτικών σπουδών
Ινστιτούτο Θεωρίας της Ηγεσίας και της Στρατηγικής Διπλωματίας
Ινστιτούτο Διαχείρισης Κρίσεων
[απορρόφηση πτυχιούχων σε
δομές/υπηρεσίες Υπουργείου
Εθνικής Άμυνας, ΑΣΕΙ, κλπ]
[Λόγω του ειδικού αντικειμένου
χρειάζεται μιά λεπτομερέστερη
τεκμηρίωση.

Από τον Πελοποννησιακό πόλεμο(431-404 π. Χ) [Θουκυδίδης, Ξενοφών] μέχρι τους
Παγκόσμιους πολέμους κι από
τον Κλαούζεβιτς μέχρι τον Κονδύλη, το ιστορικοπολιτικό πλαίσιο Θεωρίας και Ερμηνείας των
Πολέμων καθώς και η Στρατηγική σκέψη [Κ. Κολιόπουλος]
πάντοτε ενδιέφεραν. Στη σημερινή πλανητική εποχή ο Πόλεμος ως υψηλή στρατηγική, ο
Κυβερνοπόλεμος, η Διοίκηση
και το Ηθικό, το λεγόμενο Security Dilemma αφορούν σε όλο
το διεθνές σύστημα Ασφάλειας
και τη Νέα παγκόσμια τάξη
πραγμάτων. Η στρατηγική ανάλυση των ιστορικών αντιπαραθέσεων μέσα στο σύγχρονο
Γεωπολιτικό περιβάλλον, απαιτεί νέες προσεγγίσεις ακόμα και
στη διαδικασία λήψης των αποφάσεων σ’έναν αν-ισόρροπο
κόσμο [Κ. Τσουκαλάς, Πόλεμος
και Ειρήνη] όπου κάθε στιγμή η
ειρηνική συνύπαρξη των λαών
τίθεται σε κίνδυνο]
\Κέντρο Παγκόσμιας Πολιτιστικής κληρονομιάς της Ειρήνης
και της Δημοκρατίας
Ινστιτούτο Διεθνών Οργανισμών και Διεθνών σχέσεων
Ινστιτούτο Κινημάτων Ειρήνης,
Συνεργασίας και Συνύπαρξης
των Λαών
Μεταπτυχιακές σπουδές: Λογοτεχνία Ειρήνης και Πολέμου,
Γεωπληροφορική
Summer schools: Ιστορία, Αρχαιολογία μεσογειακών λαών
[δίγλωσσα]
ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Τμήμα Μεταναστευτικών σπουδών κα μεταναστευτικής πολιτικής
Ινστιτούτο Πληθυσμιακών και
Δημογραφικών ερευνών
[απορρόφηση πτυχιούχων σε
δομές/υπηρεσίες Υπουργείου
Μεταναστευτικής πολιτικής,
Εσωτερικών, Δήμους κλπ]
Τμήμα Κοινωνικής οικονομίας,
ψηφιακής οικονομίας και Κοινωνικής διοίκησης
Ινστιτούτο Ελεγκτικής και Λογιστικής
[απορρόφηση πτυχιούχων σε
Συνεταιρισμούς και σε
δομές/υπηρεσίες Υπουργείων,
Επιχειρήσεων κλπ]

Μεταπτυχιακά: Επιστήμες Διοίκησης και Οικονομίας
Summer schools: Διαχείριση
ευρωπαϊκών προγραμμάτων
ΣΧΟΛΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Τμήμα Διαχείρισης αγροτικών
προϊόντων και αγροτικής επιχειρηματικότητας
Ινστιτούτο Πράσινης Καινοτομίας
Τμήμα Διοίκησης Τουριστικών
μονάδων
Ινστιτούτο Τουριστικής πολιτικής και Εκπαίδευσης
Τμήμα Αστικής και Περιφερει-

ακής Ανάπτυξης [να επανέλθει
από το Πάντειο]
[απορρόφηση πτυχιούχων σε
όλους τους τομείς παραγωγής]

Κέντρο Ερευνών και Τεχνολογίας [Τεχνολογικό πάρκο]
Ινστιτούτο διαχείρισης φυσικών
πόρων και μεταλλευμάτων
Ινστιτούτο θαλάσσιας τεχνολογίας και ρύπανσης περιβάλλοντος
Μεταπτυχιακά:Διοίκηση επιχειρήσεων, διοίκηση συστημάτων
εφοδιασμού

Summer schools: Ιαματικός
τουρισμός, Εναλλακτικός τουρισμός, Αγροδιατροφή, Αξιοποίηση Γλυκών νερών
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

Τμήμα Βιο-τεχνολογίας
Ινστιτούτο Γονιδίων και γονιδιακών προϊόντων
Ινστιτούτο Ανθρωπολογικής
Διερεύνησης
Τμήμα Επιστήμης των Υπολογιστών
Ινστιτούτο Τεχνητής Νοημοσύνης και Ρομποτικών εφαρμογών
Ινστιτούτο Εικονικής πραγματικότητας
[απορρόφηση πτυχιούχων σε
ΜΜΕ, Επιχειρήσεις βιομηχανίας βιοτεχνολογίας, Δημόσιες
υπηρεσίες, Ερευνητικά κέντρα,
κ.λ.π.]
Μεταπτυχιακά: Μηχανικοί διεργασίας και Εφαρμοσμένων επιστημών, Μηχανικοί Επιστήμης
των Υπολογιστών
Summer schools: Ειδικά θέματα Πληροφορικής, Αυτοματισμού
ΣΧΟΛΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Τμήμα Πρόληψης και αντιμετώπισης φυσικών και τεχνολογικών καταστροφών και
κινδύνων
Τμήμα Αντεγκληματικής Πολιτικής και Αστυνομικών σπουδών
[απορρόφηση πτυχιούχων σε
δομές/υπηρεσίες Υπουργείων
Προστασίας του πολίτη, Περιβάλλοντος, Ενέργειας, Ψηφιακής τεχνολογίας]

Μεταπτυχιακά: Διαχείριση συστημάτων ασφάλειας, Κυβερνοασφάλεια
Summer schools: Διεθνής και
Ευρωπαϊκή συνεργασία Ασφαλών πόλεων
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΖΩΗΣ

Τμήμα Νοσηλευτικής [ήδη λειτουργεί στο ΤΕΙ]
Τμήμα Φυσικοθεραπείας [ήδη
λειτουργεί στο ΤΕΙ]
Κέντρο Αποκατάστασης [ειδικά
προγράμματα Προπονητικής,
Λογοθεραπείας, Κινησιοθεραπείας κλπ]
[απορρόφηση στους οικείους
κλάδους όπως σήμερα]
Μεταπτυχιακά: Ποιότητα ζωής

ειδικών κατηγοριών

Summer schools: Θεραπευτικός και Ιαματικός Τουρισμός

ΣΧΟΛΗ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Τμήμα σπουδών επιστημών
Διαδικτύου
Τμήμα Οπτικοακουστικών
Μέσων και παραγωγής
[απορρόφηση πτυχιούχων σε
δομές/υπηρεσίες ΜΜΕ]

Μεταπτυχιακά: Εφαρμοσμένες
επικοινωνίες, Διαχείριση κοινωνικών δικτύων

Summer schools: Τέχνες, Πολιτισμός, Επιστήμες-Αξιοποίηση
τεχνολογίας για Εκπαίδευση

ΚΕΝΤΡΟ ΔΕΛΦΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

[ή ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ
ΚΕΝΤΡΟ ΔΕΛΦΙΚΗΣ ΙΔΕΑΣ]

Ινστιτούτο Ιστορίας των Επιστημών
Ινστιτούτο Τεχνών και Γραμμάτων της Κλασσικής εποχής [αρχαία ελληνική μουσική κλπ] και
Αρχαιογνωστικές επιστήμες
Ινστιτούτο Παγκόσμιας Μυθολογίας
Ινστιτούτο Ιστοριογραφίας, Παλαιογραφίας και Κωδικολογίας
Ινστιτούτο σπουδών Μνήμης
και Μνημείων

ΕΠΙΛΟΓΟΣ

Ο νέος homo universalis δεν κινείται μόνο στο πεδίο της ελευθερίας του λόγου, της κριτικής
σκέψης, των ηθικών αξιών
αλλά και στο πεδίο των κοινωνικών συναινέσεων για τη στήριξη των δημοκρατικών
θεσμών. Το Πανεπιστήμιο συνιστά ένα δίαυλο ανάμεσα στην
κοινωνία και στην τεχνο-επιστήμη, ανάμεσα στο Ωραίο, το
Αληθές και το Δίκαιο, έναν
ιμάντα μεταβίβασης ιδεών και
απόψεων, ανατροφοδότησης
της παράδοσης και διαμόρφωσης νέων συνειδήσεων.

Μέσα στην παγκόσμια ακαδημαϊκή κοσμογονία το ελληνικό
Πανεπιστήμιο ψάχνει νέα ταυτότητα, νέο ρόλο, νέο ύφος, νέα
αισθητική. Είμαστε πεπεισμένοι
πως σε αυτή την κατεύθυνση
το υπό σύσταση Δελφικό Πανεπιστήμιο Στερεάς Ελλάδας έχει
πολλά να προσφέρει, καθώς
όλοι ευελπιστούμε να μην είναι
ένα ακόμη Πανεπιστήμιο αλλά
ένα Άλλο Πανεπιστήμιο.

Αθήνα 17 – 4 -2018
Ο Συντονιστής της Ο. Τ
Γιάννης Πανούσης
Ομότιμος Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών

Τα μέλη της Ομάδας Τεκμηρίωσης
Γ. Γερολούκα-Κωστοπαναγιώτου
Π. Ιακωβής
Δ. Κατσούλης
Π. Λάμψας
Β. Μαστρογιάννης
Γ. Παναγιάρης
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Στον κ. Γαβρόγλου μεταβίβασαν την πρόταση
Πανούση για το Πανεπιστήμιο Στερεάς Ελλάδας
οι κκ. Μπακογιάννης και Υπερήφανος

Yστερα από μια πολύμηνη διαδικασία και αφού ολοκληρώθηκε ένα κύκλος επαφών και
επί τόπου επισκέψεων, ο καθηγητής κ. Γιάννη Πανούσης παρέδωσε στις αρχές της
εβδομάδας (στην Αίθουσα Ιλισσός στο Ξενοδοχείο Caravel
όπου βρίσκονταν οι αυτοδιοικητικοί για το κοινό συνέδριο
ΚΕΔΕ ΕΝΠΕ,) στο διοικητικό
συμβούλιο της ΠΕΔ με επικεφαλής τον πρόεδρο κ. Λουκά Υπερήφανο, την μελέτη που
προβλέπει την ίδρυση 6 σχολών, 12 τμημάτων και την
αξιοποίηση του brand name
των Δελφών! Η πρόταση στηρίχθηκε στις απόψεις και προτάσεις 48 καθηγητών/ειδικών
(38 εγγράφων απαντήσεων και
10 προφορικών), ενώ η επιλογή των καθηγητών/ειδικών
έγινε με αυστηρά ακαδημαϊκά
κριτήρια, λόγω της εξειδικευμένης ερευνητικής δραστηριότητάς τους καθώς και της
εμπειρίας τους σε ζητήματα
οργάνωσης των ΑΕΙ.
Αναλυτικά, η κοινή τους επιστολή έχει ως εξής:

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,
Μετά τη συνάντηση που είχαμε
μαζί σας, ως αντιπροσωπεία
της Αυτοδιοίκησης της Στερεάς
Ελλάδας, τη Δευτέρα 22 Ιανουαρίου 2018 στη Βουλή των
Ελλήνων, η Π.Ε.Δ. Στερεάς Ελλάδας με την άμεση υποστήριξη της Περιφέρειας, κινήθηκε
με ταχύτατους ρυθμούς για την
εκπόνηση μιας ολοκληρωμένης
και τεκμηριωμένης πρότασης
για την ίδρυση Πανεπιστημίου
Στερεάς Ελλάδας.
Ακολουθώντας τις χρήσιμες
συμβουλές και τις επισημάνσεις σας ότι η οποιαδήποτε
πρόταση ίδρυσης Πανεπιστη-

μίου θα πρέπει να βασίζεται σε
ακαδημαϊκά κριτήρια, συγκροτήσαμε μια ομάδα τεκμηρίωσης, που αποτελείται από
εξαίρετους ακαδημαϊκούς και
ειδικούς, υπό τον συντονισμό
του πρώην Υπουργού και Πρύτανη, καθηγητή κυρίου Γιάννη
Πανούση.
Όπως θα θυμόσαστε, η αυτοδιοίκηση, σύσσωμα κι εκφράζοντας απόλυτα την κοινή
γνώμη της Στερεάς Ελλάδας,
επιχειρηματολόγησε υπέρ του
δικαίου αιτήματος για την
ίδρυση αυτόνομου και αυτοδύναμου Πανεπιστημίου Στερεάς
Ελλάδας. Επίσης, οι κυβερνητικοί βουλευτές της Περιφέρειάς
μας, που συμμετείχαν στη συνάντηση, στήριξαν και τάχθη-

καν απολύτως υπέρ της διεκδίκησης των Στερεοελλαδιτών.
Κύριε Υπουργέ,
Είμαστε σήμερα στην ευχάριστη
και συνάμα τιμητική θέση να
σας παραδώσουμε επίσημα
την πρόταση της Ομάδας Τεκμηρίωσης, η οποία ενσωματώνει στοιχεία Σύγχρονου,
Καινοτόμου, Πολυθεματικού
Πανεπιστημίου.

Η πρόταση στηρίχθηκε στις
απόψεις και προτάσεις 48 καθηγητών/ειδικών (38 εγγράφων
απαντήσεων και 10 προφορικών), ενώ η επιλογή των καθηγητών/ειδικών έγινε με
αυστηρά ακαδημαϊκά κριτήρια,
λόγω της εξειδικευμένης ερευνητικής δραστηριότητάς τους

καθώς και της εμπειρίας τους
σε ζητήματα οργάνωσης των
ΑΕΙ.
Σας μεταφέρουμε την ήδη ευρεία αποδοχή της πρότασης
από τους πολίτες της Στερεάς
Ελλάδας και ζητούμε τη συνδρομή σας για να αποτελέσει
τη βάση ενός άκρως ελκυστικού, σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, Πανεπιστημίου Στερεάς
Ελλάδας.
O Περιφερειάρχης
Στερεάς Ελλάδας
Κώστας Μπακογιάννης

O Πρόεδρος
της ΠΕΔ Στερεάς Ελλάδας
Λουκάς Υπερήφανος
Δήμαρχος Ορχομενού
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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
στη Διεθνή Έκθεση Βιολογικών προϊόντων
Νatural Products Scandinavia & Nordic Organic Food Fair
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(Μάλμο Σουηδία, 14 & 15 Νοεμβρίου 2018)
ξάνεται κατά 10% ετησίως (σε σύγκριση με το
5-7% της Δυτικής Ευρώπης).
Με την Ελλάδα να αποτελεί για 1η φορά την
τιμώμενη χώρα της Νatural Products Scandinavia & Nordic Organic
Food Fair 2018, η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας
μετέχει για πρώτη φορά
στην έκθεση και στο
εθνικό Περίπτερο, το
οποίο θα καταλάβει
περίοπτη θέση ακριβώς
μπροστά στην κεντρική
είσοδο της έκθεσης.

H Περιφέρεια Στερεάς
Ελλάδας με στόχο την
υποστήριξη και ενδυνάμωση των εξαγωγικών
επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται εντός
της χωρικής αρμοδιότητας της, συμμετέχει στη
Διεθνή Έκθεση Βιολογικών προϊόντων “Νatural
Products Scandinavia &
Nordic Organic Food
Fair”, η οποία διοργανώνεται στις 14 & 15
Νοεμβρίου 2018, στον
εκθεσιακό χώρο
MalmöMässan στο
Μάλμο της Σουηδίας, σε
συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων & Εξαγωγών
(ENTERPRISE GREECE),
τον αρμόδιο εθνικό
φορέα, υπό την εποπτεία του Υπουργείου
Οικονομίας, Ανάπτυξης
και Τουρισμού για την

προσέλκυση επενδύσεων και την προώθηση
εξαγωγών.

Η Νatural Products Scandinavia & Nordic Organic
Food Fair είναι η μοναδική B2B Έκθεση για τις
5 χώρες τις Σκανδιναβίας, και αποτελεί τον
μοναδικό τρόπο για να
γνωρίσει κάποιος αγοραστές, χονδρεμπόρους,
διανομείς και αντιπροσώπους από Σουηδία,
Δανία, Φιλανδία, Νορβηγία και Ισλανδία.
Επισημαίνεται ότι η
αγορά των βιολογικών
προϊόντων των Σκανδιναβικών χωρών είναι η
Νο 1 σε όλη την Ευρώπη, ενώ η κατανάλωση φυσικών και
βιολογικών προϊόντων
στην Σκανδιναβία, αυ-

Παρακαλούμε τις εταιρείες που επιθυμούν να
συμμετέχουν, να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον
τους το συντομότερο,
και όχι αργότερα από
τις 15 Μαΐου 2018, συμπληρώνοντας τη σχετική αίτηση του
ENTERPRISE GREECE
(Αποστολή στο e-mail:
f.zogopoulou@enterprisegreece.gov.gr, και
κοινοποίηση στο email:siozou.e@evia.pste.
gov.gr), διευκρινίζοντας
ότι η αίτηση αφορά στο
περίπτερο της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Σε περίπτωση που επιθυμείτε διευκρινήσεις
για την πρωτοβουλία
της Περιφέρειας καθώς
και για άλλες δράσεις
εξωστρέφειας και υποστήριξης, παρακαλούμε
όπως επικοινωνήσετε με
το γραφείο του Εντεταλμένου Περιφερειακού
Συμβούλου Επιχειρημα-

τικότητας & Εξωστρέφειας, (Αρμόδια Υπάλληλος: κα Ελευθερία
Σιώζου, Τ.
2221353594).

Συνημμένα στην πρόσκληση θα βρείτε το
ενημερωτικό σημείωμα
για την έκθεση από το
ENTERPRISE
GREECE και την αίτηση
συμμετοχής.

Κόστος συμμετοχής :

Το κόστος συμμετοχής
στην εθνική αποστολή
ανέρχεται σε 435,00€ /
τ.μ. συν ΦΠΑ 24%.
Η Περιφέρεια Στερεάς
Ελλάδας θα καλύψει οικονομικά 70% του κόστους για κάθε εκθέτη
για ατομικό booth 4 τ.μ.
Τελικό κόστος για εκθέτη 540€ συν ΦΠΑ.
Προϊόντα που προβάλ-

λονται:
ΠΟΠ & ΠΓΕ προϊόντα,
Βιολογικά Τρόφιμα &
Ποτά, Ελαιόλαδο, Ελιές
& Προϊόντα ελιάς, Φρέσκα Φρούτα & Λαχανικά,
Dressings, Σάλτσες,
Dips, Μπαχαρικά, Καρυκεύματα, Βότανα, Γαλακτοκομικά & Τυροκομικά
προϊόντα, Αλιεύματα,
Αλίπαστα, Ιχθυρά, Ζυμαρικά, ∆ημητριακά,
Όσπρια, Προϊόντα
ζύμης, Αρτοσκευά-

σματα, Μέλι, Μαρμελάδες, Ζαχαρώδη, Ξηροί
καρποί, Καφέδες, Ροφήματα, Νερά, Χυμοί, Αναψυκτικά, Προϊόντα
Υγιεινής Διατροφής, Βιταμίνες και Συμπληρώματα, Vegan Προϊόντα,
Φυτικά καλλυντικά και
προϊόντα ομορφιάς,
Βιολογικά καλλυντικά
και προϊόντα ομορφιάς.
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Ο Υπουργός
Παιδείας
Κ. Γαβρόγλου
τη Δευτέρα
στη Λαμία

Στη Λαμία θα παρευρεθεί ο Υπουργός Παιδείας Κ. Γαβρόγλου –
Τελικά θα υπάρξει συνένωση του Πανεπιστημίου Στερεάς με το
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, τι θα γίνει με τα
ΤΕΙ;

Σύνοδος των πρυτάνεων των ΤΕΙ πρόκειται
να πραγματοποιηθεί
την ερχόμενη Δευτέρα
και Τρίτη, 23-24 Απριλίου, στη Λαμία, όπου
το παρών θα δώσουν ο
Υπουργός Παιδείας Κώστας Γαβρόγλου, ο Γενικός Γραμματέας
Γιώργος Αγγελόπουλος
καθώς και ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας,
Κώστας Μπακογιάννης,
και ο Περιφερειάρχης
Θεσσαλίας, Κωνσταντίνος Αγοραστός.
Ποια θα είναι όμως τα

θέματα συζήτησης σε
αυτή τη σύνοδο;

Σύμφωνα με πληροφορίες οι πρυτάνεις πρόκειται να μεταφέρουν
στο συνέδριο τις αντιδράσεις των συναδέλφων τους για τα
θέματα που απασχολούν την εκπαιδευτική
κοινότητα το τελευταίο
διάστημα για τη συνένωση πανεπιστημιακού
και τεχνολογικού τομέα.

Έτσι ο Υπουργός θα
κληθεί να απαντήσει σε
ερωτήματα όπως :
1. Ποιο το μέλλον του
θεσμού των ΤΕΙ

2. Τη διαδικασία που
θα ακολουθηθεί για τις
συγχωνεύσεις των ΤΕΙ
με τα Πανεπιστήμια

Συνελήφθη 35χρονος
αλλοδαπός στη Θήβα,
σε βάρος του οποίου
εκκρεμούσε Ευρωπαϊκό
Ένταλμα σύλληψης

Συνελήφθη, στη Θήβα, από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφαλείας Θηβών, ένας
35χρονος υπήκοος Βουλγαρίας.

Μετά από ενδελεχή έλεγχο των στοιχείων του, διαπιστώθηκε ότι σε βάρος του εκκρεμούσε το από 18-04-2018 Ευρωπαϊκό Ένταλμα σύλληψης, από τις Βουλγαρικές Αρχές,
για τα αδικήματα της κλοπής και της χρήσης μέσου πληρωμής χωρίς την συγκατάθεση
του κατόχου του, με επιβληθείσα ποινή φυλάκισης τριών (3) ετών.
Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον κ. Εισαγγελέα Εφετών Ευβοίας.

Σοβαρός τραυματισμός
αστυνομικού της ομάδας ΔΙΑΣ
σε τροχαίο

Μάχη για να κρατηθεί στη ζωή δίνει ένας 35χρονος αστυνομικός της Ομάδας ΔΙΑΣ του
Τμήματος Άμεσης Δράσης Χαλκίδας, μετά από σοβαρό τροχαίο που σημειώθηκε το
βράδυ της Τετάρτης στην υψηλή γέφυρα Χαλκίδας.

3. Το καθεστώς των καθηγητών διοικητικών
υπαλλήλων και φοιτητών στα υπό συγχώνευση Ιδρύματα

Ο αστυνομικός που ήταν εκτός υπηρεσίας, επέβαινε στη δίκυκλη μοτοσυκλέτα του και
άγνωστο πως, συγκρούστηκε με ΙΧ αυτοκίνητο που οδηγούσε 58χρονος και κινούνταν
στο αντίθετο ρεύμα. Από τη σφοδρή σύγκρουση τραυματίστηκε σοβαρά ο 35χρονος
οδηγός της μηχανής, πατέρας δύο παιδιών και διακομίστηκε με ασθενοφόρο στο Νοσοκομείο Χαλκίδας.

5. Τα Επαγγελματικά
δικαιώματα παλαιών
και νέων πτυχιούχων

Συμπλοκή με πολύ ξύλο
στη Λαμία

4. Τον τρόπο διοίκησης των νέων Ιδρυμάτων στη μεταβατική
περίοδο

Ειδικότερα τα θέματα
που θα συζητηθούν
στη διήμερη Σύνοδο
Πρυτάνεων ΤΕΙ , αφορούν:

Α. Τον Ενιαίο χώρο
Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Β. Προϋποθέσεις,
διαδικασίες και όροι
για την συνένωση των
Ιδρυμάτων Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού τομέα.
Γ. Το μέλλον της
Ανώτατης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης στην
Ελλάδα.
Δ. Θέσεις, απόψεις
εκπροσώπων πολιτικών κομμάτων

Ε. Πιστοποίηση προγραμμάτων σπουδών,
Εσωτερικά Συστήματα
Διασφάλισης Ποιότητας,

Η σοβαρότητα της κατάστασής του όμως είχε ως αποτέλεσμα να μεταφερθεί σε Νοσοκομείο της Αθήνας, όπου δίνει τη μάχη για να κρατηθεί στη ζωή. Για τα ακριβή αίτια του
ατυχήματος ενεργεί προανάκριση το Τμήμα Τροχαίας Χαλκίδας.

Η κατάσταση έχει ξεφύγει στην πλατεία Πάρκου, η οποία έχει μετατραπεί σε «γκέτο»
παραβατικών ατόμων, και σε πιάτσα αγοραίου έρωτα Στα χέρια ήρθαν μέρα μεσημέρι
στην πιο κεντρική πλατεία της Λαμίας, την πλατεία Πάρκου, άτομα Ρομά με χρήστες
ναρκωτικών προφανώς μετά από διαφωνίες στις παράνομες συναλλαγές που εκτυλίσσονται καθημερινά στο σημείο.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ μέρα - μεσημέρι, έπεσε το «ξύλο της αρκούδας», με επαγγελματίες και θαμώνες της πλατείας να είναι για ακόμη μια φορά στο ίδιο έργο θεατές. «Η
πλατεία έχει μετατραπεί σε «Καμηλόβρυση», φοβόμαστε να τη διασχίσουμε πολλές
φορές. Τι άλλο πρέπει να γίνει για να τελειώσει αυτή η παρακμή;», μας έλεγε επαγγελματίας της πλατείας, που καθημερινά βιώνει απίστευτες καταστάσεις.

Με την εμφάνιση της αστυνομίας κάποιοι φρόντισαν να εξαφανιστούν, κάποιοι άλλοι
όμως παρέμειναν στο σημείο και ζητούσαν και τα ρέστα επιδεικνύοντας προκλητική
συμπεριφορά απέναντι στους αστυνομικούς.

Κάτι ανάλογο είχε συμβεί και στο παρελθόν, όταν Μεγάλο Σάββατο τότε κάποιοι Ρομά
δε δίστασαν να επιτεθούν ακόμη και με ξύλα κατά των αστυνομικών.

Κυριολεκτικά η κατάσταση έχει ξεφύγει και αν δεν ληφθούν άμεσα δραστικά μέτρα τα
αποτελέσματα θα είναι μη αναστρέψιμα.
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Εκστρατεία για την δραστική μείωση και κατάργηση
της πλαστικής σακούλας στους Δήμους του Κορινθιακού Κόλπου

Ο Σ.Π.Ο.Α.Κ. σε συνεργασία με
τους Δήμους - Μέλη του, υλοποιώντας μία εκστρατεία ενημέρωσης
για την δραστική μείωση και τελική
κατάργηση της πλαστικής σακούλας, που περιλάμβανε ενημέρωση
μαθητών σχολείων – δημοτικών –
γυμνασίων – λυκείων, διανομή
ενημερωτικού υλικού και τσαντών
πολλαπλών χρήσεων, καθώς και
εκδηλώσεις διαβούλευσης, κλείνει
αυτόν τον κύκλο με την τελευταία
εκδήλωση η οποία πραγματοποιείται σε συνεργασία με τον Δήμο
Δελφών, το πρόγραμμα της
οποίας σας κοινοποιούμε:
Πρόσκληση – Πρόγραμμα
στην Εκδήλωση – Διαβούλευση
για την μείωση της χρήσης πλαστικής σακούλας στον Κορινθιακό
Κόλπο

Τετάρτη, 25 Απριλίου 2018 12:00΄
μ.μ.
Κυριακοπούλειο- Ηλιοπούλειο
Πολιτιστικό Κέντρο Ιτέας

Ο Σύνδεσμος Προστασίας & Ορθολογικής Ανάπτυξης του Κορινθιακού Κόλπου (Σ.Π.Ο.Α.Κ.) «Ο
ΑΡΙΩΝ» και η Οικολογική Εταιρεία
Ανακύκλωσης (ΟΕΑ)
(www.ecorec.gr) υλοποιούν μία εκστρατεία ενημέρωσης για την μείωση της χρήσης της Πλαστικής
Σακούλας στους Δήμους του Κορινθιακού Κόλπου με την υποστήριξη των Δήμων της ευρύτερης
περιοχής, των τοπικών και κοινωνικών φορέων. Οι στόχοι της εκστρατείας είναι:

•
Η προστασία του ιδιαίτερου χώρου του Κορινθιακού Κόλπου, που χαρακτηρίζεται από
μοναδικά φυσικά, αρχαιολογικά και
πολιτιστικά χαρακτηριστικά,
•
Η ευαισθητοποίηση των

κατοίκων και των επισκεπτών του
Κορινθιακού Κόλπου για να μειωθεί και καταργηθεί η χρήση της
πλαστικής σακούλας,
•
Η κατάθεση προτάσεων

Με την παρούσα πρόσκληση σας
προσκαλούμε να συμμετέχετε
στην Εκδήλωση – Διαβούλευση
που θα πραγματοποιηθεί την Τε-

Σ.Π.Ο.Α.Κ., Οικολογική Εταιρεία
Ανακύκλωσης, Δήμος Δελφών
στις 12:00΄ μ.μ.
στο Κυριακοπούλειο - Ηλιοπούλειο
Πολιτιστικό Κέντρο Ιτέας
Πρόγραμμ
α Τετάρτη 25 Απριλίου 2018

12:00-12:10
καφές

Υποδοχή &

Διανομή και συμπλήρωση ερωτηματολογίου για την εφαρμογή του
μέτρου μείωσης της χρήσης πλαστικής σακούλας
12:10-12:30

Χαιρετισμοί

•
Παναγιωτόπουλος Αθανάσιος, Δήμαρχος Δελφών

και η διαβούλευση με τους τοπικούς φορείς και τους δημότες του
Κορινθιακού Κόλπου για γρηγορότερη και αποτελεσματικότερη
εφαρμογή της σχετικής ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας.

Στα πλαίσια της εκστρατείας θα γίνουν πολλές δράσεις, όπως: α)
ενημέρωση χιλιάδων μαθητών δημοτικού, γυμνασίου & λυκείου, β)
παραγωγή και διανομή ειδικού
ενημερωτικού φυλλαδίου και τσαντών πολλών χρήσεων, γ) πραγματοποίηση διαδικτυακής
διαβούλευσης για τοπικά μέτρα
πολιτικής μείωσης της χρήσης
πλαστικής σακούλας, δ) σεμινάρια
εκπαιδευτικών, και ε) εκδηλώσεις
σε 6 Δήμους του Κορινθιακού Κόλπου και πολλές άλλες ενέργειες
δημοσιοποίησης.

τάρτη 25 Απριλίου στις 12:00΄ μ.μ.
στο
Κυριακοπούλειο - Ηλιοπούλειο
Πολιτιστικό Κέντρο Ιτέας. Η συγκεκριμένη εκδήλωση της εκστρατείας
συνδιοργανώνεται με το Δήμο Δελφών. Το αναλυτικό πρόγραμμα της
Εκδήλωσης – Διαβούλευσης παρουσιάζεται ακολούθως.
Η εκστρατεία ενημέρωσης γίνεται
σε συνεργασία και με το Ευρωπαϊκό έργο LIFE DEBAG
(LIFE14 GIE/GR/001127) «Ολοκληρωμένη Εκστρατεία Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης για τη
Μείωση της Πλαστικής Σακούλας
στο Θαλάσσιο Περιβάλλον»
(www.lifedebag.eu).
Εκδήλωση – Διαβούλευση

•
Χαλβατζής Σταμάτης,
Πρόεδρος Συνδέσμου Προστασίας
& Ορθολογικής Ανάπτυξης του Κορινθιακού Κόλπου (Σ.Π.Ο.Α.Κ.)
«Ο ΑΡΙΩΝ»
•
Πιλάλα-Τσακίρη Τριανταφυλλιά, Αντιδήμαρχος Δελφών,
Δημοτικής Ενότητας Ιτέας
12:30-14:00
Εισηγήσεις

•
Οι επιπτώσεις
της Πλαστικής Σακούλας και οι
εναλλακτικές επιλογές
Κωστακόπουλος Στάθης, Περιβαλλοντολόγος M.Sc., Στέλεχος της
Οικολογικής Εταιρείας Ανακύκλωσης (ΟΕΑ)

•
Ειδική προβολή 15λεπτου βίντεο με θέμα τα απορρίμματα στον Κορινθιακό Κόλπο
ΚΡΙΣΣΑΙΟΣ Σύλλογος ελεύθερων
και αυτόνομων δυτών Ν. Φωκίδας

•
O βυθός του Κορινθιακού – Εθελοντισμός και προστασία του
Αναστάσιος Δροσόπουλος & Πολυζώης Ιωάννης, ΚΡΙΣΣΑΙΟΣ Σύλλογος ελεύθερων και αυτόνομων
δυτών Ν. Φωκίδας

•
Η νομοθεσία και οι πολιτικές μείωσης της χρήσης πλαστικής σακούλας
Κυρκίτσος Φίλιππος, Δρ. Περιβαλλοντολόγος, Πρόεδρος της Οικολογικής Εταιρείας Ανακύκλωσης
(ΟΕΑ)

Έργο LIFE DEBAG:
•
Πλαστική Σακούλα & θαλάσσιο
περιβάλλον
Καραγιάννης Σταύρος, Στέλεχος
της Οικολογικής Εταιρείας Ανακύκλωσης (ΟΕΑ)

14:00-14:45
Στρογγυλό Τραπέζι

Τρόποι μείωσης της πλαστικής σακούλας σε τοπικό επίπεδο

Στο Στρογγυλό Τραπέζι θα συμμετέχουν με δίλεπτο σχολιασμό εκπρόσωποι του Σ.Π.Ο.Α.Κ., της
ΟΕΑ και εκπρόσωποι της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης και τοπικών φορέων της ευρύτερης περιοχής του
Δήμου Δελφών. Τοποθετήσεις και
ερωτήσεις από τους παρευρισκόμενους και να ακολουθήσει συζήτηση.
Συντονιστής: Χαλβατζής Σταμάτης, Πρόεδρος Σ.Π.Ο.Α.Κ.

14:45-15:30
Σύνοψη συμπερασμάτων

ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ
ΓΑΜΟΥ

Ο ΚΑΡΑΔΗΜΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Ιωάννη και της
Αικατερίνης, το γένος
Ντούμα, γεννημένος
Αθήνα Αττικής, κάτοικος
Λιβαδειάς Ν. Βοιωτίας και
η ΚΟΥΝΟΥΚΛΑ ΠΗΝΕΛΟΠΗ του Παναγιώτη και
της Σπυριδούλας, το
γένος Λιανού, γεννημένη
Αθήνα Αττικής, κάτοικος
Λιβαδειάς Ν. Βοιωτίας θα
έρθουν σε γάμο που θα
γίνει στη Λιβαδειά Ν. Βοιωτίας.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡ. ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΘΗΒΩΝ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ
Ανακοινώνεται ότι με την υπ’ αριθμ. 1529/52286/16-4-2018 πράξη χαρακτηρισμού χαρακτηρίζεται ως μή δασική ανήκουσα στην παρ. 6(α) του άρθρου 3 του Ν. 998/79, έκταση εμβαδού 9.536,20 τ.μ. στη θέση Λίστι
περιφερείας Τ.Κ. Μαυροματίου ΔΕ Θεσπιών Δήμου Αλιάρτου - Θεσπιέων
την οποία έχουν ζητήσει με αίτησή τους οι Αναστάσιος και Κων/νος Μαλέσης του Βασιλείου κάτοικοι Μαυροματίου Βοιωτίας.
Κατά της παρούσας πράξης επιτρέπονται αντιρρήσεις παντός έχοντος έννομο συμφέρον φυσικού ή νομικού προσώπου, ενώπιον της επιτροπής του
άρθρου 10 παρ. 3 του Ν. 998/79 εντός δύο μηνών από την κοινοποίησή
της.

Ο ΔΑΣΑΡΧΗΣ ΘΗΒΩΝ
ΣΑΒΒΑΣ ΚΑΤΣΙΑΝΗΣ
ΔΑΣΟΛΟΓΟΣ
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Φορολογικές δηλώσεις 2018
Ανοίγει το Taxis για την υποβολή τους

Εντός των επόμενων
ωρών, ανοίγει για τους
φορολογούμενους η
εφαρμογή του Taxis για
την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων οικονομικού έτους 2018,
δηλαδή για τα εισοδήματα που αποκτήθηκαν
το 2017.

Ήδη δημοσιεύθηκε στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως το νέο έντυπο Ε1
και Ε2 μαζί με την εγκύκλιο της ΑΑΔΕ με τις
οδηγίες για την συμπλήρωσή τους, ενώ έχει προηγηθεί και το Ε3.
Σημειώνεται ότι ο επιπλέον φόρος που τυχόν
προκύψει από την εκκαθάριση της φορολογικής
δήλωσης θα εξοφληθεί
σε τρεις ίσες διμηνιαίες
δόσεις ως εξής: έως 31
Ιουλίου, 28 Σεπτεμβρίου
και 30 Νοεμβρίου.
Το περιεχόμενο της δήλωσης

Στη δήλωση φορολογίας
εισοδήματος αναγράφεται υποχρεωτικά ο ΑΜΚΑ
του υπόχρεου και της συζύγου, με εξαίρεση τις
περιπτώσεις που δεν υποχρεούνται σε απόκτηση
ΑΜΚΑ. Υποχρεωτική είναι
επίσης και η αναγραφή
ΑΜΚΑ των εξαρτώμενων
μελών, στον Πίνακα 8.
Περαιτέρω, εξαιρούνται
από την αναγραφή του
ΑΜΚΑ στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος και
οι φορολογούμενοι οι
οποίοι για λόγους που
άπτονται ευαίσθητων
προσωπικών τους δεδομένων, δεν επιθυμούν να
γνωστοποιήσουν τον
ΑΜΚΑ, ούτε για τους ίδιους, ούτε για τα εξαρτώμενα μέλη τους, καθώς
και οι υπάλληλοι της Τράπεζας Εμπορίου και Ανάπτυξης Εύξεινου Πόντου.

Είναι υποχρεωτική η αναγραφή όλων των εισοδημάτων των υπόχρεων,
ανεξάρτητα από το αν
φορολογούνται ή όχι,
καθώς και ανεξάρτητα
από τον τρόπο φορολόγησής τους. Για τα αυτοτελώς ή με ειδικό τρόπο
φορολογούμενα εισοδήματα αναγράφεται και ο
παρακρατηθείς ή αποδοθείς, κατά περίπτωση,
φόρος.

Με βάση τα ηλεκτρονικά
αρχεία που αποστέλλον-

ται στη Δ.ΗΛΕ.Δ, με τις
Αποφάσεις ΠΟΛ.
1045/2018 και ΠΟΛ.
1033/2014 όπως αυτή
τροποποιήθηκε με τις
ΠΟΛ. 1054/2015 και
1260/2015 Αποφάσεις,
είτε προσυμπληρώνονται
ορισμένες κατηγορίες εισοδημάτων (όπως από μισθωτές υπηρεσίες,
συντάξεις, κ.λπ.) και οι
παρακρατηθέντες φόροι
στους αντίστοιχους κωδικούς των πινάκων της δήλωσης, είτε οι
φορολογούμενοι ενημερώνονται μέσω πίνακα
για τα ποσά των εισοδημάτων τους και των παρακρατηθέντων φόρων,
καθώς και λοιπών στοιχείων της δήλωσης (πχ.
δόσεις δανείων).
Στις περιπτώσεις κοινών
τραπεζικών λογαριασμών
σε χρηματοπιστωτικά
ιδρύματα (κάθε μορφής
στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό) υπάρχει υποχρέωση δήλωσης των ποσών
των τόκων καταθέσεων
που αναλογούν στους
πραγματικούς δικαιούχους, οι οποίοι καθορίζονται με βάση τις
πραγματικές περιστάσεις.
Ο Προϊστάμενος της
Δ.Ο.Υ. έχει, σε κάθε περίπτωση, τη διακριτική ευχέρεια να κρίνει
αιτιολογημένα διαφορετικά.

Με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου
31 του ν. 3986/2011 εξαιρούνται από τις υποχρεώσεις καταβολής του
τέλους επιτηδεύματος,
εκτός εάν πρόκειται για
τουριστικούς τόπους, οι
εμπορικές επιχειρήσεις
και ελεύθεροι επαγγελματίες που ασκούν τη
δραστηριότητα τους σε
χωριά με πληθυσμό έως
πεντακόσιους (500) κατοίκους και σε νησιά κάτω
από τρεις χιλιάδες εκατό
(3.100) κατοίκους. Για τη
διαπίστωση των πληθυσμιακών εξαιρέσεων από
την επιβολή του τέλους
επιτηδεύματος ή την επιβολή μειωμένου τέλους,
λαμβάνεται υπόψη η τελευταία επίσημη Απογραφή Μόνιμου
Πληθυσμού της Χώρας.
Στην περίπτωση που η
δραστηριότητα δεν
ασκείται ολόκληρο το φορολογικό έτος σε περιοχή
που απαλλάσσεται, αλλά
λόγω μεταφοράς έδρας
ασκείται κάποιους μήνες

και σε περιοχή που δεν
υπάρχει η πληθυσμιακή
εξαίρεση, το τέλος επιτηδεύματος επιβάλλεται
αναλογικά για τους μήνες
λειτουργίας στη μη απαλλασσόμενη περιοχή.
Με τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν.4484/2017
τροποποιήθηκε η παράγραφος 1 του άρθρου 31
του ν. 3986/2011, ως προς
την έννοια του υποκαταστήματος για την εφαρμογή των διατάξεων
επιβολής του τέλους επιτηδεύματος και δόθηκαν
σχετικές οδηγίες με την
ΠΟΛ. 1156/2017 εγκύκλιο.
Συνεπώς, για τις εγκαταστάσεις που δεν νοούνται
ως υποκαταστήματα για
τις ανάγκες επιβολής του
τέλους επιτηδεύματος
και οι οποίες δηλώνονται
στον κωδικό 008 του εντύπου Ε3, δεν υπολογίζεται τέλος επιτηδεύματος.
Οι κωδικοί της φορολογικής δήλωσης που αφορούν δαπάνες με
πλαστικό χρήμα που εξασφαλίζουν το αφορολόγητο σε μισθωτούς,
συνταξιούχους και αγρότες, φίλους ή συγγενείς
που εμφανίζονται ως φιλοξενούμενοι στην κατοικία του
φορολογούμενου, μισθώσεις τύπου Airbnb, ανείσπρακτα εισοδήματα
αλλά και τα αναδρομικά
συνταξιούχων μπορεί να
κρύβουν την πληρωμή
έξτρα φόρου.
Οι φορολογούμενοι θα
έχουν προθεσμία για την
υποβολή των φορολογικών τους δηλώσεων
μέχρι το τέλος Ιουνίου
και θα πρέπει προσέξουν
τα εξής σημεία:

Οι κωδικοί 049-050 αποτελούν το κλειδί φέτος για
τους μισθωτούς, συνταξιούχους και αγρότες. Εδώ
δηλώνονται οι δαπάνες
με πλαστικό χρήμα που
εξασφαλίζουν την έκπτωση φόρου 1.900 –
2.100 ευρώ για τα εισοδήματα που αποκτήθηκαν
το 2017 που οδηγεί σε έμμεσο αφορολόγητο όριο.
Οι κωδικοί αυτοί, δεν
είναι προσυμπληρωμένοι
στο ηλεκτρονικό Ε1.
Είναι «ξεκλείδωτοι» και
οι φορολογούμενοι θα
πρέπει οι ίδιοι να δηλώσουν το ποσό με τις δαπάνες που

πραγματοποίησαν το 2017
με ηλεκτρονικό χρήμα.
Σε κάθε περίπτωση οι φορολογούμενοι φέρουν το
βάρος της απόδειξης ενώ
η ΑΑΔΕ θα έχει αναρτήσει τα στοιχεία που έχει
στη διάθεσή της για τις
συναλλαγές των φορολογούμενων από τις τράπεζες. Όπως αναφέρεται
στην απόφαση «οι παραπάνω κωδικοί δεν προσυμπληρώνονται από τη
Φορολογική Διοίκηση,
αλλά οι ίδιοι οι φορολογούμενοι υπολογίζουν το
σύνολο και το αναγράφουν.

Προς διευκόλυνση του
υπολογισμού αυτού, η
Φορολογική Διοίκηση
αναρτά την ηλεκτρονική
πληροφόρηση που έχει
στη διάθεσή της και οι
φορολογούμενοι έχοντας
οι ίδιοι το βάρος της απόδειξης, αναγράφουν αυτά
που πληρούν τις απαιτούμενες προϋποθέσεις».
Αυτό σημαίνει ότι οι φορολογούμενοι, που θα
διαπιστώσουν ότι δεν
εξασφαλίζουν το αφορολόγητο όριο με πλαστικό
χρήμα και απειλούνται με
πέναλντι φόρου 22% μπορούν να προσθέσουν δαπάνες που έχουν
πραγματοποιήσει με ηλεκτρονικό χρήμα. Ενδεχομένως κάποιοι να μπουν
στον πειρασμό να δηλώσουν ποσά δαπανών που
δεν έχουν πραγματοποιήσει όπως συνέβαινε στο
παρελθόν με τις χάρτινες.

Παγίδα για τους φορολογούμενους που δηλώνουν φιλοξενούμενοι
κρύβουν οι κωδικοί 007008 του πίνακα 2 του Ε1.
Οσοι φιλοξενούν στο
σπίτι τους ενήλικες (π.χ.
φίλους) που δεν είναι
εξαρτώμενα μέλη θα πρέπει να δηλώσουν το ΑΦΜ
τους και του μήνες φιλοξενίας. Ετσι, η Εφορία θα
μπορεί να εντοπίζει περιπτώσεις μαϊμού φιλοξενίας.

Με τροποποιητική δήλωση που θα πρέπει να
υποβληθεί μέχρι το τέλος
του έτους, χωρίς πρόστιμα και τόκους, θα δηλώσουν οι συνταξιούχοι
τα αναδρομικά της μηνιαίας εισφοράς υπέρ υγειονομικής περίθαλψης
(ΕΟΠΥΥ) που έλαβαν με

τη σύνταξη του Δεκεμβρίου του 2017.

Σύμφωνα με την απόφαση, η φορολόγηση των
ποσών αυτών γίνεται στα
έτη που ανάγονται. Η αρχική δήλωση φορολογικού έτους 2017 θα
υποβληθεί με επιφύλαξη,
εφόσον στη σχετική βεβαίωση που θα τους χορηγήσει ο αρμόδιος
φορέας, πέραν του καθαρού ποσού των συντάξεων που αντιστοιχούν
στο φορολογικό έτος
2017, εμφανίζεται και ο
διαχωρισμός των ποσών
αυτών που επιστρέφονται
στα έτη που αφορούν.

Οι φορολογούμενοι που
το 2017 απέκτησαν εισοδήματα από βραχυχρόνιες μισθώσεις ακινήτων
τύπου Airbnb θα πρέπει να
δηλώσουν τα εισοδήματα
αυτά στο έντυπο Ε2 και
στη στήλη 7.

Επιλέγοντας τον κωδικό
60 της στήλης αυτής θα
δηλώνονται συγκεντρωτικά ανά ακίνητο όλα τα
εισοδήματα που αποκτήθηκαν από τη βραχυχρόνια εκμίσθωση ακινήτων
μέσω ψηφιακών πλατφόρμων (Airbnb, Βooking
κλπ.), ενώ επιλέγοντας
τον κωδικό 61 της στήλης
θα δηλώνονται συγκεντρωτικά ανά ακίνητο όλα
τα εισοδήματα που αποκτήθηκαν από τη βραχυχρόνια υπεκμίσθωση
ακινήτων μέσω ψηφιακών
πλατφόρμων (Airbnb, Βooking κλπ.) κατά το φορολογικό έτος 2017.
Σημειώνεται ότι τα εισοδήματα αυτά φορολογούνται από το πρώτο
ευρώ με συντελεστές
από 15% έως 45%.

Οι κωδικοί 029-030 του πίνακα 2 θα συμπληρωθούν
από όσους έχουν ακίνητα
ή καταθέσεις ή οποιαδήποτε άλλη κινητή ή ακίνητη περιουσία στο
εξωτερικό αλλοδαπή,
ανεξάρτητα από το αν
αποκτά από αυτή εισόδημα ή όχι. Οι συγκεκριμένοι κωδικοί
συμπληρώνονται και από
τους φορολογούμενους
που έχουν επενδύσει,
μέσω ημεδαπού χρηματοπιστωτικού ιδρύματος, σε
χρηματοοικονομικά μέσα
αλλοδαπού εκδότη (μετοχές, ομόλογα, λοιπά χρεόγραφα)
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Ασφάλιση Συγγενικών Προσώπων Α΄ και Β΄ Βαθμού στο ΙΚΑ
Γράφει η Λογίστρια- Φοροτεχνικός-Εργασιακός Σύμβουλος Χριστίνα Ψυχογυιού, Συνεργάτης Ε.Ε.Α.
Η ασφάλιση στο ΙΚΑ των προσώπων
που συνδέονται με συγγενική σχέση με
τον εργοδότη αποτελεί βασικό ζήτημα
που απασχολεί την πλειοψηφία των οικογενειακών επιχειρήσεων στην Ελλάδα. Σε πολλές περιπτώσεις
ανακύπτουν προβλήματα τα οποία καλούνται να επιλύσουν τα ελληνικά δικαστήρια, αλλά και στην πράξη τα
αρμόδια όργανα του Ι.Κ.Α. από την
εφαρμογή των διατάξεων της νομοθεσίας και σχετικών εγκυκλίων που έχουν
εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότησης αυτής.
Η ασφάλιση προσώπων που συνδέονται
με συγγενική σχέση με τον εργοδότη,
εξαρτάται από το βαθμό συγγένειας, το
είδος των παρεχόμενων υπηρεσιών και
την νομική μορφή της επιχείρησης.
Συγγενική σχέση για το Ι.Κ.Α. υπάρχει
μόνο στην περίπτωση που εργοδότης
είναι το φυσικό πρόσωπο που λειτουργεί ατομική επιχείρηση (σύζυγος, πατέρας, αδελφός κ.τ.λ.). Δεν υφίσταται
όμως τέτοια περίπτωση, όταν ο εργοδότης είναι οποιοδήποτε νομικό πρόσωπο (Α.Ε., Ο.Ε. κτλ.), ανεξάρτητα από
το γεγονός της συμμετοχής κάποιου
κοντινού συγγενή με πολύ μεγάλα ποσοστά στο κεφάλαιο, ή στην διοίκηση
της εταιρείας (π.χ. Πρόεδρος ή μέλος
του Δ.Σ. της Α.Ε.).
Βάση των ανωτέρω συμπεραίνουμε ότι
ασφαλίζονται υποχρεωτικά και αυτοδίκαια στο Ι.Κ.Α. οι εργαζόμενοι που συνδέονται με συγγένεια πρώτου και
δεύτερου βαθμού, με τους νόμιμους
εκπροσώπους και μετόχους των κεφαλαιουχικών εταιρειών (Α.Ε., Ε.Π.Ε. και
Ι.Κ.Ε.), καθώς και με τους εταίρους των

προσωπικών επιχειρήσεων (Ο.Ε. και
Ε.Ε.).
Αντίθετα, για τις ατομικές επιχειρήσεις,
σύμφωνα με το άρθρο 2 του Αναγκαστικού νόμου 1846/1951, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του
Ασφαλιστικού Νόμου 1759/1988 αναφέρει ότι: «Επίσης, υπάγονται στην
υποχρεωτική ασφάλιση του νόμου
αυτού τα πρόσωπα που παρέχουν εργασία εντός των ορίων της χώρας κατά
κύριο επάγγελμα σε εργοδότες με τους
οποίους είναι σύζυγοι ή συγγενείς
πρώτου και δεύτερου βαθμού συγγένειας, εφόσον για την εργασία τους
αυτή δεν υπάγονται υποχρεωτικά ή
προαιρετικά στην ασφάλιση άλλου
φορέα κύριας ασφάλισης».
Στην συνέχεια, με την εγκύκλιο
93/1996 του Ι.Κ.Α., δόθηκε η παρακάτω
επεξήγηση, στην οποία επισημαίνεται
ότι η ασφάλιση των προσώπων αυτών
είναι υποχρεωτική όχι όμως και αυτοδίκαιη.
Αυτοδίκαιη ασφάλιση σημαίνει ότι το
ΙΚΑ δεν μπορεί από μόνο του να ασφαλίσει το συγγενικό πρόσωπο του εργοδότη, αλλά χρειάζεται και τη δήλωση
του ίδιου του εργοδότη ή του ασφαλισμένου για να κάνει έναρξη και λήξη
της ασφάλισης. Η αναγγελία έναρξης
και λήξης της απασχόλησης γίνεται
εκτός από το «ΕΡΓΑΝΗ» και στο αρμόδιο ΙΚΑ.
Κατά συνέπεια δεν μπορεί να επιβληθεί
κανενός είδους πρόστιμο για ανασφάλιστη εργασία στα συγγενικά πρόσωπα
ά και β΄ βαθμού συγγενείας που απασχολούνται σε ατομικές επιχειρήσεις.

Στα πλαίσια των ελέγχων που έχουν
διενεργηθεί από τα αρμόδια όργανα
του ΙΚΑ για την διαπίστωση αδήλωτης
εργασίας, έχει παρατηρηθεί στην
πράξη ότι δεν επιβάλλονται κυρώσεις
σε εργοδότες (Φυσικά Πρόσωπα) για
την συγκεκριμένη εργασιακή σχέση.
Σε περίπτωση τώρα, που ο εργοδότης
ατομικής επιχείρησης επιλέξει να
ασφαλίσει το συγγενικό του πρόσωπο
στο Ι.Κ.Α., οφείλει να ακολουθήσει την
ίδια ακριβώς διαδικασία πρόσληψης με
οποιουδήποτε άλλου εργαζομένου, δηλαδή Αναγγελία Πρόσληψης (Ε3) και
Πίνακα Προσωπικού (Ε4) μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Εργάνη.
Την ίδια μέρα όμως της πρόσληψης θα
πρέπει να προσκομιστεί στο ΙΚΑ το έντυπο Δελτίο Αναγγελία ‘Έναρξης Απασχόλησης Συγγενικού Προσώπου και
να πρωτοκολληθεί.
Με εγκυκλίους του ΙΚΑ και του ΟΑΕΔ
διευκρινίστηκαν οι μεταβολές στο καθεστώς ασφάλισης των συζύγων ή συγγενών πρώτου και δευτέρου βαθμού
συγγένειας που ισχύουν από
11/4/2012. Παρά το γεγονός ότι οι αλλαγές αυτές προβλέπονται με τον
Ν.4075/2012, οι απαραίτητες διευκρινίσεις κοινοποιήθηκαν τον Φεβρουάριο
και Μάρτιο του 2013. Με τις οδηγίες
που δόθηκαν, η ασφάλιση των συγγενών αντιμετωπίζονται πλέον όπως κάθε
απασχολούμενου με εξαρτημένη εργασία από 1/5/2012 όσον αφορά τα ασφάλιστρα, με αντίστοιχη υποχρέωση των
επιχειρήσεων για καταβολή τους από
την περίοδο αυτή.
Ο αριθμός ημερών ασφάλισης κάθε

μήνα προσδιορίζεται υποχρεωτικά σε
είκοσι πέντε (25), ανεξάρτητα από την
διάρκεια της πραγματικής απασχόλησης μέσα στο συγκεκριμένο μήνα,
όπως επίσης καταβάλλονται εισφορές
που αντιστοιχούν σε πλήρη απασχόληση και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υπολογίζονται σε ασφαλιστική
κλάση κατώτερη απ’ αυτή που αντιστοιχεί στο ημερομίσθιο του ανειδίκευτου
εργάτη.
Επιπλέον μετά την εξέλιξη αυτή, τα
πρόσωπα αυτά δικαιούνται και επιδότηση ανεργίας σε περίπτωση λήξης της
απασχόλησης.
Το ειδικό καθεστώς που καθορίζει την
ασφάλιση απασχολούμενων σε ατομική
επιχείρηση συγγενικών προσώπων, έχει
κριθεί αναγκαίο λόγω των ιδιαίτερων
συνθηκών που καλύπτουν αυτή την εργασιακή σχέση και καθιστούν δυσχερή
τον έλεγχο των γενικών προϋποθέσεων υποχρέωσης ασφάλισης από τα
ελεγκτικά όργανα. Αν ο εργοδότης θεωρήσει εσφαλμένα ότι εντάσσεται σε
αυτή την ιδιαίτερη περίπτωση ασφάλισης, παρόλο που η νομική μορφή της
επιχείρησης του δεν του το επιτρέπει,
τα ελεγκτικά όργανα (Σ.Ε.Π.Ε. και
Ι.Κ.Α.) σε περίπτωση ελέγχου θα του
καταλογίσουν τόσο τις σχετικές εισφορές, βάσει των γενικών διατάξεων
ασφάλισης, όσο και τα σχετικά με την
αδήλωτη εργασία πρόστιμα.
Χριστίνα Ψυχογυιού
Λογίστρια- Φοροτεχνικός- Εργασιακός
Σύμβουλος
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Κακούργημα

μένα τη διακοπή της καταγραφής.

η λήψη βίντεο με κινητό χωρίς συναίνεση

Η μαγνητοφώνηση ή βιντεοσκόπηση (παγίδευση) συνομιλίας ακόμη και μέσω
κινητού τηλεφώνου, χωρίς τη
συναίνεση του συνομιλητή,
αποτελεί κακούργημα και τιμωρείται με κάθειρξη έως 10
έτη, αλλά δεν υπάρχει αδίκημα παραβίασης απορρήτου των επικοινωνιών όταν
καταγράφονται φράσεις
απειλητικές, εξυβριστικές
κ.λπ. (όπως «σου έχουν
έτοιμο τον λάκκο» ή «θα σε
κάψουν») ή όταν η καταγραφόμενη συνομιλία γίνεται
δημόσια.

Μία διφυής περίπτωση απασχόλησε την Ελληνική Δικαιοσύνη με αφορμή τις
διαταραγμένες σχέσεις διαζευγμένου ζευγαριού. Οι διενέξεις ξεκίνησαν για τις
συνθήκες επικοινωνίας με τα
παιδιά, κάτι που οδήγησε σε
δημόσιες βιαιοπραγίες, ανταλλαγή απειλητικών εκφράσεων και βιντεοσκόπηση
όλων αυτών μέσω κινητού
τηλεφώνου από την πρώην
σύζυγο. Ετσι, η πρώην σύζυγος από κατηγορούμενη αρχικά για το κακούργημα της
παράνομης μαγνητοσκόπησης «έπεσε» στο πλημμέλημα της ενδοοικογενειακής
απειλής.
Σύμφωνα με τις συνταγματικές επιταγές, την Ευρωπαϊκή
Σύμβαση Δικαιωμάτων του

Ανθρώπου (ΕΣΔΑ) και την
ποινική νομοθεσία, η ελεύθερη επικοινωνία του ατόμου
και η ιδιωτική και οικογενειακή ζωή του αποτελούν προστατευόμενα αγαθά.
Ετσι, όποιος «αθέμιτα παρακολουθεί με ειδικά τεχνικά
μέσα ή αποτυπώνει σε υλικό
φορέα προφορική συνομιλία
μεταξύ τρίτων ή αποτυπώνει
σε υλικό φορέα μη δημόσια
πράξη άλλου, τιμωρείται με
κάθειρξη μέχρι 10 ετών».
Με την ίδια ποινή τιμωρείται
η μαγνητοφώνηση ή η βιντεοσκόπηση όταν «ο δράστης
αποτυπώσει σε υλικό φορέα
(σ.σ.: μαγνητόφωνο, κάμερα,
κινητό τηλέφωνο κ.λπ.) το περιεχόμενο της συνομιλίας
του με άλλον χωρίς τη ρητή
συναίνεση του τελευταίου».
Εάν η παράνομη μαγνητοφώνηση ή βιντεοσκόπηση συνομιλίας αποτυπωθεί σε χαρτί,
εάν δηλαδή γίνει απομαγνητοφώνηση ή αποβιντεοσκόπηση, τότε αυτό αποτελεί
επιβαρυντική περίσταση του
κύριου αδικήματος που είναι
η παράνομη μαγνητοφώνηση
χωρίς τη συναίνεση του συνομιλούντος.

Αντίθετα, δεν είναι παράνομη, αλλά επιτρέπεται κατ’
εξαίρεση, η μαγνητοφώνηση
και μαγνητοσκόπηση, όπως
και η χρήση του περιεχομένου τους, όταν υπάρχουν

λόγοι δημοσίου συμφέροντος που αφορούν «την πρόληψη τελέσεως εγκλημάτων,
την προστασία εννόμου συμφέροντος το οποίο είναι
υπέρτερο της προστασίας της
ελεύθερης επικοινωνίας και
της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής, όπως της τιμής
και της ελευθερίας».

Ακόμη, από το Σύνταγμα
προστατεύεται η ιδιωτικότητα όπου ατόμου. Στην έννοια της ιδιωτικής ζωής
περιλαμβάνεται και το απόρρητο της επικοινωνίας μεταξύ
δύο ή και περισσότερων ατόμων όταν τα άτομα δεν επιθυμούν τη γνωστοποίηση
του περιεχομένου της επικοινωνίας τους.
Ομως, όταν η συνομιλία γίνεται δημόσια, η γνωστοποίηση του περιεχομένου της
είναι ποινικά αδιάφορη ενέργεια. Η μαγνητοφώνηση και η
μαγνητοσκόπηση απειλητικών και εξυβριστικών εκφράσεων εκφεύγει του
προστατευτικού πεδίου του
Συντάγματος και των νόμων
για το απόρρητο των επικοινωνιών. Τώρα, τη Δικαιοσύνη
την απασχόλησε περίπτωση
ζευγαριού που μετά από 13
χρόνια συζυγικού βίου χώρισαν και τότε άρχισαν τα προβλήματα.

Το 2001 παντρεύτηκαν με πολιτικό γάμο στην Αλβανία και
στη συνέχεια εγκαταστάθηκαν στη Βόρεια Ελλάδα, όπου
απέκτησαν δύο παιδιά.

Το 2014 χώρισαν και με απόφαση ασφαλιστικών μέτρων
η επιμέλεια του ενός παιδιού
ανατέθηκε στον πατέρα και
του άλλου στη μητέρα.
Οι σχέσεις του πρώην ζεύγους ήταν διαταραγμένες,
καθώς κατά την άποψη του
πατέρα η μητέρα των παιδιών παρεμπόδιζε την επικοινωνία τους με τον ίδιο και
τον αδελφό του.
Ετσι, ένα μεσημέρι συναντήθηκαν οι γονείς σε κεντρικό
σημείο της πόλης όπου διέμεναν και ο πρώην σύζυγος
τη ρώτησε γιατί δεν επιτρέπει στο παιδί που έμενε μαζί
της να απαντά στα τηλεφωνήματα του ίδιου και του μεγαλύτερου παιδιού τους.
Αμέσως η πρώην σύζυγος άρχισε να τον απειλεί και να τον
βρίζει, ενώ εκείνος ανταπέδωσε τις ύβρεις και βιαιοπράγησε σε βάρος της.
Κατά την ανταλλαγή των
απειλητικών εκφράσεων η
πρώην σύζυγος κατέγραφε
την όλη σκηνή στο κινητό της.
Ομως αυτό έγινε αντιληπτό
από τον πρώην σύζυγο, ο
οποίος ζήτησε επανειλημ-

Παρ’ όλα αυτά η σύζυγος συνέχισε να καταγράφει τις εξυβριστικές και απειλητικές
εκφράσεις του συζύγου της,
καθώς και την ασκηθείσα βία
σε βάρος της.
Μάλιστα η σύζυγος προειδοποίησε τον πατέρα των παιδιών της ότι «αν πας στην
Αλβανία, τα αδέλφια μου
σου έχουν έτοιμο τον λάκκο
να σε θάψουν, να σε κάψουν
κ.λπ.».
Κατόπιν αυτών, η πρώην σύζυγος με βούλευμα παραπέμφθηκε στο Τριμελές Εφετείο
Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης για παράνομη κακουργηματική
βιντεοσκόπηση-μαγνητοφώνηση μέσω κινητού τηλεφώνου και ενδοοικογενειακή
απειλή. Ομως, η σύζυγος
άσκησε έφεση κατά του παραπεμπτικού βουλεύματος
που έγινε ομόφωνα δεκτή
από το Συμβούλιο Εφετών
Θεσσαλονίκης, το οποίο μετέτρεψε τις κατηγορίες. Συγκεκριμένα, δεν
παραπέμφθηκε να δικαστεί
για κακουργηματική παράνομη ιδιωτική συνομιλία, δηλαδή
βιντεοσκόπηση-μαγνητοφώνηση σε βάρος του πρώην
συζύγου, αλλά αντίθετα για
την πλημμεληματική κατηγορία της ενδοοικογενειακής
απειλής, καθώς απείλησε τον
πρώην σύζυγό της «με εκφράσεις που μπορούσαν και
ήταν ικανές να προκαλέσουν
σε αυτόν φόβο».
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ΖΗΤEITAI ΕΠΕΝΔΥΤΗΣ

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
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ δυάρι διαμέρισμα επιπλωμένο 50 τμ.
3ος όροφος επί των οδών Αρκαδίου και Χαιρωνείας
με ηλεκτρικές συσκευές, αυτόνομη θέρμανση και Αιρκοντίσιον. Τηλ. 6947021973, 6957840364
ΠΩΛΕΙΤΑΙ αγρός 9,5 στρεμμάτων στην Κωπαϊδα στη
Θέση Β.Χ.2 αριθμός τεμαχίου 274 περιφέρειας
Σ.Β.Δ.Κ. Μαζίου

Τουριστική επιχείρηση στη Μύκονο,
για εποχιακή εργασία (4μηνο)

ΖΗΤΑΕΙ

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

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

Τηλ. 6906265606

090318

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 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
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ
ΔΥΟ ΟΔΗΓΟΙ ΜΕ ΓΚΑΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑ,
ΚΑΡΤΑ ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΥ ΓΙΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΘΗΒΑ-ΑΘΗΝΑ.
ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:2262025877.
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΕΣ ΩΡΕΣ. "
0607

ΠΩΛΕΙΤΑΙ

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

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ

Πωλητής από εταιρία διανομών
ΤΗΛ:6973694070

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

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
Τηλ.6982655777

ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

ΖΗΤΑ ΓΝΩΡΙΜΙΑ

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

ΦΥΛΑΞΗ-ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ
ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ

Κυρία 31 ετών ζητά εργασία για φύλαξη - περιποίηση ηλικιωμένων με 24ωρη απασχόληση προσφέροντας εσωτερικές και εξωτερικές οικιακές εργασίες.
Τηλ. επικοινωνίας: 6973986996
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Έρευνα:
Ασφαλής και αποτελεσματική
μια νέα γονιδιακή θεραπεία
για τη μεσογειακή αναιμία

Μία νέα πειραματική γονιδιακή θεραπεία που δοκιμάσθηκε σε 22 ασθενείς με σοβαρή μορφή μεσογειακής αναιμίας (β-θαλασσαιμίας) αποδείχθηκε
ασφαλής και αποτελεσματική, ανακοίνωσε η διεθνής επιστημονική ομάδα που έκανε την έρευνα.

Οι ερευνητές, με επικεφαλής τον δρα Φιλίπ Λεμπούλς της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου
Χάρβαρντ και του Τμήματος Γενετικής του Νοσοκομείου Brigham & Women's της Βοστώνης, που
έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο αμερικανικό
ιατρικό περιοδικό «The New England Journal of
Medicine», ανέφεραν ότι η εφάπαξ γονιδιακή θεραπεία μείωσε ή και εξαφάνισε τελείως την ανάγκη
για μεταγγίσεις αίματος στους ασθενείς με σοβαρή β-θαλασσαιμία.

Από τους εννέα ασθενείς, μεταξύ των 22 που
είχαν την πιο σοβαρή μορφή της νόσου, η θεραπεία μείωσε κατά 73% την ανάγκη των μεταγγίσεων, ενώ τρεις ασθενείς στη συνέχεια τις
σταμάτησαν τελείως. Από τους 13 ασθενείς με την
πιο ήπια μορφή της πάθησης, οι 12 δεν χρειάζονταν πια καθόλου μεταγγίσεις αίματος.

Δεν διαπιστώθηκαν ανησυχητικές παρενέργειες
από τη θεραπεία, πέρα από αυτές που συνήθως εκδηλώνονται σε όσους κάνουν μεταμόσχευση των
δικών τους βλαστοκυττάρων.

Ύστερα από αυτά τα θετικά αποτελέσματα, σύντομα θα αρχίσουν δύο τελικές κλινικές δοκιμές
φάσης 3. Την πατέντα για τη νέα θεραπεία με την
ονομασία LentiGlobin BB305 κατέχει η εταιρεία

Ερευνητές ανέπτυξαν το πρώτο
εμφύτευμα που προδίδει τον
πρώιμο καρκίνο

Ερευνητές στην Ελβετία ανέπτυξαν το πρώτο εμφύτευμα το οποίο μπορεί να ανιχνεύσει πρόωρα
τον καρκίνο στο σώμα και να τον «προδώσει», εμφανίζοντας ως προειδοποιητικό σημάδι μια μικρή
τεχνητή ελιά πάνω στο δέρμα.

Το βιοϊατρικό εμφύτευμα είναι ένας αισθητήρας
που αποτελείται από γενετικά τροποποιημένα κύτταρα του δέρματος και εισάγεται στην επιδερμίδα
σαν τατουάζ. Έχει σχεδιασθεί για να ανιχνεύει μικροσκοπικούς όγκους του μαστού, του προστάτη,
του πνεύμονα και του παχέος εντέρου με μέγεθος
μόλις λίγων χιλιοστών, δηλαδή σε πολύ αρχικό
στάδιο.

Οι ερευνητές, με επικεφαλής τον Μάρτιν Φουσενέγκερ του Ελβετικού Ομοσπονδιακού Ινστιτούτου Τεχνολογίας (ΕΤΗ) της Ζυρίχης, που έκαναν
τη σχετική δημοσίευση στο αμερικανικό ιατρικό
περιοδικό «Science Translational Medicine», τροποποίησαν τα ανθρώπινα κύτταρα του δέρματος, έτσι
ώστε να σκουραίνουν όταν έρχονται σε επαφή με
αυξημένα επίπεδα ασβεστίου. Μια αύξηση στο
ασβέστιο στο αίμα είναι συχνά η πρώτη ένδειξη
καρκίνου.

Όταν το ασβέστιο περάσει ένα όριο στο σώμα,
τότε το εμφύτευμα έχει προγραμματισθεί να πυρο-

Δημιουργήθηκε και δοκιμάσθηκε
εξατομικευμένο εμβόλιο για τον
καρκίνο των ωοθηκών

Ένα εξατομικευμένο εμβόλιο που ενισχύει το ανοσοποιητικό σύστημα των ασθενών για να καταπολεμήσει τον καρκίνο των ωοθηκών δημιούργησε
μια διεθνής επιστημονική ομάδα, στην οποία σημαντική συμβολή είχαν Έλληνες επιστήμονες.

Η πιλοτική κλινική δοκιμή του εμβολίου σε 25
ασθενείς με προχωρημένο και υποτροπιάζοντα
καρκίνο των ωοθηκών έδειξε ότι αυτό είναι ασφαλές, καλά ανεκτό και πέτυχε να ενισχύσει τις αντιδράσεις του αμυντικού μηχανισμού των
καρκινοπαθών, αυξάνοντας έτσι τις πιθανότητες
επιβίωσής τους. Το εμβόλιο σχεδόν διπλασιάζει
τον αριθμό των ασθενών που ζουν τουλάχιστον
δύο χρόνια.

Ο καρκίνος των ωοθηκών συνήθως εμφανίζεται
στις γυναίκες στην εμμηνόπαυση και συχνά διαγιγνώσκεται με καθυστέρηση λόγω της έλλειψης
συμπτωμάτων, με συνέπεια να είναι δύσκολη η αντιμετώπισή του. Μόνο οι μισές γυναίκες επιβιώνουν πάνω από πέντε χρόνια μετά τη διάγνωση.

Έως σήμερα η συνήθης θεραπεία για τα περιστα-

τικά σε προχωρημένο στάδιο είναι η χειρουργική
επέμβαση, που ακολουθείται από χημειοθεραπεία.
Όμως πολλές ασθενείς (έως το 85%) υποτροπιάζουν και στη συνέχεια δεν υπάρχουν διαθέσιμες
άλλες θεραπευτικές επιλογές.

Το νέο εμβόλιο είναι εξατομικευμένο, καθώς αποτελείται από δενδριτικά ανοσοκύτταρα που έχουν
ληφθεί από το αίμα της ασθενούς και έχουν στο
εργαστήριο εκτεθεί σε καρκινικά κύτταρα. Στη συνέχεια εισάγονται στον οργανισμό της ασθενούς,
όπου το εμβόλιο πυροδοτεί μια γενικότερη αντίδραση του ανοσοποιητικού συστήματος, «εκπαιδεύοντας» τα Τ-λεμφοκύτταρα να αναγνωρίζουν
και να καταστρέφουν τους καρκινικούς όγκους.

Οι επιστήμονες χορήγησαν σε δόσεις το εμβόλιο
(περίπου μία τον μήνα σε βάθος διετίας) είτε μόνο
του είτε σε συνδυασμό με δύο ανοσοτροποποιητικά φάρμακα, τη μπεβασιζουμάμπη και την κυκλοφωσφαμίδη. Ακολούθησε η παρακολούθηση
των 25 ασθενών για πάνω από δύο έτη.

Περίπου οι μισές εμβολιασμένες ασθενείς εμφάνι-

Bluebird Bio, στην οποία συμμετέχει και ο Λεμπούλς.
Η μεσογειακή αναιμία (β-θαλασσαιμία) είναι μια
κληρονομική γενετική νόσος που διαταράσσει την
ικανότητα του σώματος να παράγει ένα συστατικόκλειδί της αιμοσφαιρίνης, της ζωτικής πρωτεΐνης
στα κύτταρα του αίματος η οποία μεταφέρει το
οξυγόνο στα όργανα και στους ιστούς. Από μικρά
παιδιά, οι ασθενείς με σοβαρές μορφές της πάθησης πρέπει κάθε μήνα να κάνουν μεταγγίσεις αίματος.
Η νόσος -που είναι συγγενική με τη δρεπανοκυτταρική αναιμία- εκδηλώνεται κυρίως στην περιοχή
της Μεσογείου (εξ ου και το όνομά της). Στην Ευρώπη τα μεγαλύτερα ποσοστά ασθενών εμφανίζονται στην Ελλάδα (κυρίως στις ακτές του
Αιγαίου), καθώς επίσης στις ακτές της Τουρκίας
και της Ιταλίας.

Η νόσος προκαλείται από μεταλλάξεις σε ένα γονίδιο και η σοβαρότητά της εξαρτάται από τη φύση
της μετάλλαξης. Η νέα θεραπεία χρησιμοποιεί ως
«όχημα» έναν αβλαβή ιό για να εισάγει νέες γενετικές οδηγίες στα βλαστοκύτταρα του ασθενούς,
οι οποίες αποκαθιστούν την παραγωγή της αιμοσφαιρίνης. Στη συνέχεια, τα υγιή πια αυτά βλαστικά κύτταρα επανεισάγονται στο αίμα του
ασθενούς, μειώνοντας ή και εξαφανίζοντας την
ανάγκη για μεταγγίσεις.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

δοτεί την παραγωγή αυξημένης μελανίνης στο
δέρμα, έτσι ώστε να εμφανίζεται μια ελιά, πολύ
πριν ο καρκίνος είναι ανιχνεύσιμος μέσω των παραδοσιακών μεθόδων διάγνωσης. Στόχος των επιστημόνων είναι να επιτρέψουν την όσο το δυνατό
πιο έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου, προκειμένου
να αυξηθούν οι πιθανότητες επιβίωσης του ασθενούς.

Προς το παρόν, η νέα τεχνική έχει δοκιμασθεί με
επιτυχία μόνο σε ανθρώπινα κύτταρα, ποντίκια και
χοίρους. Θα ακολουθήσουν δοκιμές σε ανθρώπους και ο Φουσενέγκερ εκτίμησε ότι το εμφύτευμα θα είναι εμπορικά διαθέσιμο σε μία
δεκαετία.

Οι ερευνητές αισιοδοξούν, μάλιστα, ότι το εμφύτευμα μπορεί να τροποποιηθεί κατάλληλα, έτσι
ώστε να ανιχνεύει κι άλλους βιοδείκτες στο σώμα,
«προδίδοντας» στο μέλλον παθήσεις όπως η άνοια
ή οι ορμονικές διαταραχές.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

σαν ενισχυμένη αντίδραση στα καρκινικά κύτταρα
και έζησαν περισσότερο. Έπειτα από έναν χρόνο
το 100% των εμβολιασμένων ασθενών ζούσε,
έναντι 60% όσων είχαν πάρει μόνο τα δύο αντικαρκινικά φάρμακα.

Διαπιστώθηκε ότι, όταν το εμβόλιο χορηγήθηκε
συνδυαστικά με τα άλλα φάρμακα, επιτεύχθηκε
υψηλότερο μέσο ποσοστό διετούς επιβίωσης
(80%), σε σχέση με όσες ασθενείς είχαν πάρει
μόνο τα δύο φάρμακα (50%). Μάλιστα, μία
46χρονη ασθενής με καρκίνο τετάρτου σταδίου
είχε παραμείνει χωρίς καρκίνο πέντε χρόνια μετά
τον εμβολιασμό της (28 δόσεις στη διάρκεια δύο
ετών).

Οι ερευνητές, που έκαναν τη σχετική δημοσίευση
στο αμερικανικό ιατρικό περιοδικό «Science Translational Medicine», δήλωσαν ότι, αν και προκαταρκτικά, τα αποτελέσματα είναι θετικά και
δικαιολογούν μελλοντικές κλινικές δοκιμές του
εμβολίου.
Στην ανάπτυξη και δοκιμή του εμβολίου καθοριστική συμβολή είχε ο διακεκριμένος Έλληνας ογκολόγος Γιώργος Κούκος, διευθυντής του
Τμήματος Ογκολογίας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου της Λωζάννης και ερευνητής της Ιατρικής
Σχολής του Πανεπιστημίου της Πενσιλβάνια των
ΗΠΑ. Συμμετείχαν, επίσης, ο Ιωάννης Ξενάριος
του Ελβετικού Ινστιτούτου Βιοπληροφορικής στη
Λωζάννη και η καθηγήτρια βιοστατιστικής Ουρανία
Δαφνή του Τμήματος Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Αθηνών.
Πηγή: ΑΠΕ
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Στις 23 – 26 Μαΐου
2019 οι ευρωεκλογές
Μεταξύ 23 και 26 Μαΐου 2019 θα διεξαχθούν οι
επόμενες ευρωεκλογές, όπως αποφάσισε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενώ ενέκρινε το χρονοδιάγραμμα των συνόδων ολομέλειας για το επόμενο
έτος.
Οπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση η γνωμάτευση του ΕΚ για τις ημερομηνίες των ευρωεκλογών υπερψηφίστηκε από την επιτροπή
Συνταγματικών Υποθέσεων του ΕΚ τη Δευτέρα το
βράδυ στο Στρασβούργο. Η ολομέλεια ενέκρινε τις
ημερομηνίες με 492 ψήφους υπέρ, 14 κατά και 24
αποχές.
Οι ευρωβουλευτές ενέκριναν με ξεχωριστή ψηφοφορία το χρονοδιάγραμμα των συνόδων ολομέλειας του ΕΚ για το 2019.
Η εισηγήτρια Danuta Hübner (ΕΛΚ, Πολωνία) δήλωσε τα εξής: «Οι επόμενες εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα διεξαχθούν στις 23-26 Μαΐου
2019. Ο καιρός πλησιάζει. Οι Ευρωπαίοι πολίτες θα
εκλέξουν από κοινού τους εκπροσώπους τους στο
Κοινοβούλιο, για ένατη φορά στην ιστορία».

Πληρωμή φόρων
μέσω καρτών

Εντός των προσεχών ημερών, αναμένεται η δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της απόφασης, που υπέγραψε ο Διοικητής της Ανεξάρτητης
Αρχής Δημοσίων Εσόδων, Γιώργος Πιτσιλής, μέσω
της οποίας η ΑΑΔΕ θα παρέχει στους φορολογουμένους τη δυνατότητα να πληρώνουν βεβαιωμένες
αρρύθμιστες οφειλές, Φυσικών και Νομικών προσώπων, με τη χρήση καρτών πληρωμών.
Η πληρωμή θα πραγματοποιείται μέσω της υπηρεσίας, «Προσωποποιημένη Πληροφόρηση» του
TAXISnet, στη διαδικτυακή πύλη της Α.Α.Δ.Ε.,
www.aade.gr. Με τη νέα παρεχόμενη υπηρεσία,
είναι δυνατή η πληρωμή πολλών οφειλών σε μία
συναλλαγή, και με την επιτυχή ολοκλήρωσή της, οι
οφειλές πιστώνονται άμεσα

Αντιμέτωποι
με κατασχέσεις και
οι εγγυητές δανείων

Μετά το τσουνάμι κατασχέσεων, η εφορία αναζητά
μέσω του Κτηματολογίου οφειλέτες με «κρυμ-

μένα» ακίνητα.
Στο σαφάρι των κατασχέσεων και των πλειστηριασμών βρίσκονται εκτός από τους χιλιάδες «κόκκινους» δανειολήπτες και οι εγγυητές που έχουν
συνυπογράψει για τη χορήγηση των δανείων.
Λίγο πριν αρχίσουν να βγαίνουν στο ηλεκτρονικό
σφυρί τα ακίνητα φορολογουμένων και επιχειρήσεων που χρωστούν στο δημόσιο, η Ανεξάρτητη
Αρχή Δημοσίων Εσόδων εξαπολύει κυνηγητό, βάζοντας πρώτους στο κάδρο περισσότερους από
250.000 οφειλέτες με χρέη άνω των 10.000 ευρώ.
Στο στόχαστρο βρίσκονται όχι μόνο οι πρωτοοφειλέτες αλλά οι συνυπόχρεοι, ακόμα και οι εγγυητές
των οφειλετών, στους οποίους θα σταλεί ατομική
ειδοποίηση και αν δεν ανταποκριθούν στην πρόκληση της φορολογικής αρχής θα ληφθούν εις
βάρος τους μέτρα.
Σύμφωνα με τα Νέα, στην έρευνα των ελεγκτών για
τον εντοπισμό των οφειλετών με ακίνητη περιουσία και δικαιώματα σε ακίνητα θα βοηθήσει και η
λίστα με τα ΑΦΜ που έχει συντάξει η Διεύθυνση
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της ΑΑΔΕ, μετά την
πρώτη διασταύρωση που πραγματοποίησε και
αποκάλυψε οφειλέτες εις βάρος των οποίων έχουν
βεβαιωθεί χρέη, που φέρουν την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου.
Η συγκεκριμένη λίστα είναι ενδεικτική και όχι
εξαντλητική. Συνεπώς οι υπηρεσίες θα ερευνήσουν
τους πρώτους μεν, αλλά θα ελέγχουν παράλληλα
και το Κτηματολόγιο για τον εντοπισμό ίδιων περιπτώσεων.

Χωρίς κινητά
στον στρατό για
μία εβδομάδα

Μόνο με υπηρεσιακά μέσα πραγματοποιούνται οι
επικοινωνίες στον Στρατό Ξηράς αυτή την εβδομάδα καθώς ύστερα από σχετική εντολή της στρατιωτικής ηγεσίας τα στελέχη του Σώματος έχουν
απενεργοποιήσει τα κινητά τηλέφωνά τους. Πρόκειται για δράση, που πραγματοποιείται για πρώτη
φορά στις Ενοπλες Δυνάμεις και βρίσκεται σε εξέλιξη από την περασμένη Δευτέρα, με στόχο την
εξοικείωση του στρατιωτικού προσωπικού με την
χρήση των υπηρεσιακών μέσων, που εξασφαλίζουν
ασφαλείς επικοινωνίες και και όχι των κινητών τηλεφώνων, που είναι ευάλωτα σε υποκλοπές.
Σύμφωνα με υπηρεσιακό έγγραφο, που παρουσιάζει η ιστοσελίδα, “armyvoice.gr”, την τρέχουσα
εβδομάδα 16-20 Απριλίου 2018 υλοποιείται η
δράση, “Εβδομάδα χωρίς κινητά”. Η δράση αυτή
λαμβάνει χώρα μετά τη σύλληψη των δύο Ελλήνων
στρατιωτικών στις Καστανιές και το “ξεσκόνισμα”
των κινητών τους από τις τουρκικές αρχές και εν-

τάσσεται στο πλαίσιο ετοιμότητας των Ενόπλων Δυνάμεων λόγω της κλιμακούμενης τουρκικές προκλητικότητας.
Οπως αναφέρεται στο έγγραφο,“1) Σας γνωρίζουμε, σε εκτέλεση του (α) σχετικού, ότι από 16
έως 20 Απριλίου 2018 θα υλοποιηθεί για πρώτη
φορά η δράση ‘εβδομάδα χωρίς κινητά’, κατά την
διάρκεια της οποίας, θα χρησιμοποιούνται αυστηρά ΜΟΝΟ υπάρχοντα υπηρεσιακά επικοινωνιακά μέσα για την κάλυψη των υπηρεσιακών
επικοινωνιακών αναγκών, πλην των περιπτώσεων
που αφορούν σε περιστατικά ασφαλείας και άμεσης επιχειρησιακής ετοιμότητας και μόνο εφόσον
δεν είναι εφικτή η άμεση ενημέρωση της Ιεραρχίας,
μέσω των υφιστάμενων υπηρεσιακών επικοινωνιακών συστημάτων.
2)Η δράση θα υλοποιηθεί με την καθολική συμμετοχή του προσωπικού και θα επαναλαμβάνεται ανά
τρίμηνο.
3)Επισημαίνεται κατά τη χρήση προσωπικού ή υπηρεσιακού μέσου επικοινωνίας, η τήρηση των κανόνων ασφαλείας για αποφυγή διαρροής
πληροφοριών”.
Σε κάθε περίπτωση πάντως, κατά την κρίση των
Ιμίων το 1996 καταγράφηκαν σοβαρότητα προβλήματα στις επικοινωνίες των ελληνικών δυνάμεων
και 22 ολόκληρα χρόνια μετά και υπό την πιθανότητα πρόκλησης “θερμού” επεισοδίου από τους
Τούρκους πραγματοποιείται για πρώτη φορά
άσκηση με κλειστά τα κινητά τηλέφωνα.

Πότε λήγουν
τα μαθήματα
σε Γυμνάσια
και Λύκεια

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ (1322/18-4-2018) η Υπουργική Απόφαση για την ημερομηνία λήξης μαθημάτων στα σχολεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
Σύμφωνα με την Υ.Α. ορίζεται ως ημερομηνία λήξης
των μαθημάτων του διδακτικού έτους 2017-2018:
α. των ημερησίων και εσπερινών Γυμνασίων, Ειδικών Γυμνασίων, Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων και Γυμνασίων των Ενιαίων Ειδικών
Επαγγελματικών Γυμνασίων-Λυκείων (δημόσιων
και ιδιωτικών) της χώρας, η Πέμπτη 31 Μαϊου
2018.
β. των ημερησίων και εσπερινών Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων, Ειδικών Λυκείων, Ειδικών
Επαγγελματικών Λυκείων και Λυκείων των Ενιαίων
Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων-Λυκείων (δημόσιων και ιδιωτικών) της χώρας, η Παρασκευή 25
Μαϊου 2018.

