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Τιμή 1,50€
Εβδομαδιαία Εφημερίδα του Σαββάτου
www.stereanews.gr Ταρακουνήθηκε

σελ. 3σελ. 12 σελ. 7 σελ. 10σελ. 4

Δημοπρατείται  
το έργο  

Φυσικού Αερίου  
στη Στερεά Ελλάδα

Τρεις 
Στερεοελλαδίτες 

γενικοί γραμματείς 
στην Κυβέρνηση

Το ΤΑΙΠΕΔ  
ξηλώνει  

άμεσα το Δ.Σ.  
της ΛΑΡΚΟ

ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΩΡΑΪΤΗ
Τα περισσότερα 

παιδιά δεν 
ασχολούνται  

με τη μουσική

Το πράσινο 
σκουλήκι στο 
βαμβάκι, πως 

αντιμετωπίζεται

Λ. Υπερήφανος: 
Εργαστήκαμε σκληρά  
για ένα καλύτερο αύριο

Χρειάζεται χλωρίωση των 
νερό των Αγράφων;

Ο Ελικώνας στο επίκεντρο 
για τρεις μέρες

Λύση στην ακυβερνησία των 
Περιφερειών δίνει η κυβέρνηση

σελ. 3

σελ. 2

σελ. 9

σελ. 16

σελ. 20

Ισχυρός σεισμός μεγέθους 5,1 
Ρίχτερ καταγράφηκε στις 14:13 
στην Αττική. Το επίκεντρο του 
σεισμού εντοπίστηκε 23 χλμ βο-
ρειοδυτικά της Αθήνας και 4 χλμ 
βόρεια της Μαγούλας Αττικής.
Ο σεισμός είχε μεγάλη διάρκεια 
και έγινε αισθητός σε μεγάλη 
απόσταση από το επίκεντρο. Στη 
συνέχεια ακολούθησαν αρκετοί 
μετασεισμοί. Να σημειωθεί ότι 
ο σεισμός έγινε αισθητός και σε 
μεγάλη περιοχή της Στερεάς, 
προξενώντας ιδιαίτερη ανησυχία 
στους κατοίκους.
Στις 15:11 καταγράφηκε μετασει-
σμός μεγέθους 4,3 Ρίχτερ, όπως 
ανακοίνωσε το Γεωδυναμικό 
Ινστιτούτο του Εθνικού Αστερο-
σκοπείου Αθηνών.
Το επίκεντρο της δόνησης εντο-
πίζεται 18 χλμ. ΒΔ της Αθήνας.

ΝΕΚΡΟΣ ΒΡΕΘΗΚΕ ΔΥΤΗΣ ΑΠΟ ΤΗ Ν. ΑΡΤΑΚΗ, ΣΤΑ ΣΚΟΡΠΟΝΕΡΙΑ σελ. 15

και η Στερεά  
μαζί με την 

Αθήνα
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Εκδότης 
ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΥΚΟΥΡΑΣ ΜΟΝ. ΙΚΕ
Διευθυντής: Ανδρέας Κούκουρας

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΕΤΟΣ 1ο, ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 15
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ΓΡΑΦΕΙΑ
Χαλκίδα: Κατσικογιάννη 18

Τηλ. Κέντρο: 22210 23126, 22210 73652
Fax: 22210 24108

e-mail: info@stereanews.gr

Λαμία: Ροζάκη Αγγελή 26
Τηλ. Κέντρο: 22310 31554, 22310 23589

e-mail: lamia@stereanews.gr

Λιβαδειά: Αισχύλου & Ορχομενού
Τηλ. Κέντρο: 22610 80968

e-mail: livadia@stereanews.gr

Δημοσιογραφικό τμήμα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
Αθανασία Τζινάβα, Έλενα Τσόκου

ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΑΖ 
Βασίλης Ασβεστόπουλος, Πάνος Πραγιάννης

ΓΡΑΦΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ 
Δέσποινα Πλάκα, Θωμαή Καμενίτσα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 
Ιωάννα Μουτσανά, 

Χρυσάνθη Τσεπραηλίδου, Καρίνα Βερδή
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ 

Αθανασία Κούκουρα

Μπορείτε να στέλνετε καταγγελίες, φώτο & ειδήσεις  
στο κιν.: 6980 881602, Whatsup, Messenger & Viber  

ή στο e-mail: info@stereanews.gr

www.stereanews.gr
 

CREATIVE DIRECTOR: Σταύρος Σοφιανός
ΕΚΤΥΠΩΣΗ: ΝΙΚΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε.

ΔΙΑΝΟΜΗ: ΑΡΓΟΣ A.E.
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ SITE: Vagary

ΠΛΗΡΩΜΕΣ-ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ: 
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΥΚΟΥΡΑΣ ΜΟΝ. ΙΚΕ

ΤΡΑΠΕΖΑ: ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ
IBAN: GR6001102660000026600261403

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ: 
Ιδιωτών: 90€, Α.Ε. 180€, ΕΠΕ: 140€, Τράπεζες: 180€, 
ΝΠΔΔ-ΝΠΔ: 200€, Συν/σμοί: 150€, Σωματεία: 150€, 

Εξωτερικού: 320€.
Οι τιμές περιλαμβάνουν Φ.Π.Α.

Όλες οι συνδρομές προπληρώνονται

ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΑΙ η αναδημοσίευση, η αναπαραγωγή, ολική, μερική 
ή περιληπτική, ή κατά παράφραση, ή διασκευή απόδοσης του 

περιεχομένου της εφημερίδας με οποιονδήποτε τρόπο, μηχανικό, 
ηλεκτρονικό, φωτοτυπικό, ηχογραφήσεως ή άλλο,  

χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια.

Την πολιτική είναι δύσκολη να την 
κατανοήσεις, πόσο μάλλον να την εξηγή-
σεις. Κι όμως αναλύοντας την επικαιρότη-
τα, τις εξελίξεις και τις πρωτοβουλίες φτά-
νεις στο συμπέρασμα. Χρειάζεται όμως 
να διαβάζεις και ανάποδα όλα αυτά.

Τι θέλουμε να πούμε. Εδώ και δύο 
βδομάδες βλέπουμε τη νέα κυβέρνηση 
να ξεδιπλώνει με καταιγιστικούς ρυθμούς 
το πρόγραμμά της. Έναν πρωθυπουργό 
να είναι προετοιμασμένος για κάθε θέμα. 
Υπουργούς και γενικούς γραμματείς έτοι-
μους, λες από καιρό, με βαθιά γνώση του 
χαρτοφυλακίου που ανέλαβε. Σχέδιο και 
προγραμματισμός, που οι πολίτες δεν 
έχουν ξαναδεί.

Όλα αυτά μας δείχνουν τι πρεσβεύει 
και τι επιθυμεί να μεταδώσει η νέα ηγεσία 
στο Λαό. Ποιος είναι ο στρατηγικός σχεδι-

ασμός της. Αυτά όμως δεν αφορούν μόνο 
την Κυβέρνηση, η ίδια αντίληψη ισχύει για 
το κόμμα και τα όργανα που το στελεχώ-
νουν, όπως και κάθε βαθμίδα δημόσιας 
διοίκησης. Γιατί αν δεν υπάρχει αυτή η 
συνέχεια, θεωρείται απίθανο να πετύχει 
η Κυβέρνηση. Χρειάζεται το ίδιο πνεύμα 
να διαχέεται από πάνω προς τα κάτω και 
ανάποδα. Αλλιώς αν το όλο οικοδόμημα 
δεν έχει σταθερές βάσεις και σωστή ανά-
πτυξη, κάπου θα φανούν τα εμπόδια και η 
όλη διαδικασία θα καταρρεύσει.

Με αυτή την παραδοχή, μιλώντας σή-
μερα για την κομματική οργάνωση της 
ΝΔ, στο μεγαλύτερο μέρος της φαίνεται να 
έχει δομηθεί με αυτές τις κατευθυντήριες 
γραμμές. Οι όποιες παραφωνίες υπάρχουν, 
έρχονται οι εξελίξεις να τις απομονώσουν. 
Νέοι άνθρωποι,, δραστήριοι, κοινωνικά 

αποδεκτοί, με έντονη προσωπικότητα, 
αντικαθιστούν στελέχη, που μέχρι χθες εί-
χαν πρωταγωνιστικό ρόλο.

Ο πρωθυπουργός και αρχηγός της ΝΔ, 
έχει πει: «δεν χρωστώ σε κανέναν». Κι αυτό 
τα λέιε όλα. Δεν χρωστά, δεν ξεχνά, αλλά 
και δεν αφήνει το συναίσθημα να υποκύ-
ψει στη λογική. Κι η λογική του υπαγορεύει 
ν’ αφήνει στην άκρη κάθε συναισθηματική 
εξάρτιση. Αυτό μας έχει δείξει μέχρι σήμε-
ρα. Αυτό που κοιτά είναι κάθε στέλεχος που 
ορίζεται σε υπεύθυνη θέση, να πληρεί τις 
ανάλογες με το πνεύμα του προϋποθέσεις.

Αυτό ας το έχουν υπόψη τους όσοι 
επιδιώκουν να αναλάβουν κάποια ανάλο-
γη θέση. Η επιθυμία πρέπει να συμβαδίζει 
με το πνεύμα όποιου αποφασίζει. Αλλιώς 
μένει ευσεβής πόθος.

ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΥΚΟΥΡΑΣ

Μεγέθους 5,1 βαθμών της Κλί-
μακας Ρίχτερ ήταν η σεισμική 
δόνηση που σημειώθηκε στις 

14:13 με επίκεντρο τον ορεινό όγκο της 
Πάρνηθας πάνω από τη Μάνδρα και τη 
Μαγούλα όπως δήλωσε ο καθηγητής σει-
σμολογίας του ΑΠΘ Κώστας Παπαζάχος.

Ο σεισμός ήταν μικρού εστιακού βά-
θους 12χλμ σύμφωνα με το Ευρωμεσογει-
ακό Ινστιτούτο για αυτό συνοδεύτηκε από 
μεγάλη ένταση και βοή και έγινε ιδιαίτερα 
αισθητός στην Αθήνα, όπως εξήγησε ο κ. 
Παπαζάχος. Ο καθηγητής σημείωσε επί-
σης πως ο σεισμός προέρχεται από τον 
ίδιο εστιακό χώρο του σεισμού του 1999. 
Συνέστησε ψυχραιμία στους πολίτες διευ-
κρινίζοντας ότι θα ακολουθήσουν πολλοί 
μετασεισμοί.

Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού 
Αστεροσκοπείου Αθηνών: Ισχυρή σει-
σμική δόνηση, με μέγεθος 5,1 βαθμών 
της κλίμακας Ρίχτερ, που προέρχεται από 
απόσταση 23 χλμ. ΒΔ της Αθήνας

Εκ μέρους των τεσσάρων φορέων 
συγκρότησης του Εθνικού Σεισμολογι-
κού Δικτύου, το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο 
του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών 
ανακοινώνει ότι σήμερα στις 14:13 ώρα 
Ελλάδος, οι σεισμογράφοι τους κατέγρα-
ψαν ισχυρή σεισμική δόνηση, με μέγεθος 
5,1 βαθμών της κλίμακας Richter, που 
προέρχεται από απόσταση 23 χλμ. ΒΔ της 
Αθήνας.

Το επίκεντρο της δόνησης εντοπίζε-
ται 23 Χλμ. ΒΔ της Αθήνας.

Επιφανειακή η σεισμική δόνηση 5,1 
Ρίχτερ στην Αττική, σύμφωνα με το σει-
σμολογικό κέντρο του ΑΠΘ

Επιφανειακή ήταν η σεισμική δόνη-
ση μεγέθους 5,1 βαθμών της κλίμακας 
Ρίχτερ, που σημειώθηκε στις 14.13 ώρα 
Ελλάδας και έγινε ιδιαίτερα αισθητή στην 
Αθήνα, σύμφωνα με το Σεισμολογικό Κέ-
ντρο του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Το επίκεντρο του 
σεισμού ήταν στη Μαγούλα, 10 χιλιόμε-
τρα βόρεια της Ελευσίνας. Αυτή την ώρα 
σημειώνονται μετασεισμοί, τους οποίους 
παρακολουθούν οι επιστήμονες του σει-
σμολογικού κέντρου.

Νέα σεισμική δόνηση 4,3 βαθμών της 
κλίμακας Ρίχτερ

Εκ μέρους των τεσσάρων φορέων 
συγκρότησης του Εθνικού Σεισμολογικού 
Δικτύου, το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του 
Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών ανακοι-
νώνει ότι σήμερα στις 15:11 ώρα Ελλάδος, 
οι σεισμογράφοι τους κατέγραψαν Ασθε-
νή σεισμική δόνηση, με μέγεθος 4,3 βαθ-
μών της κλίμακας Ρίχτερ, που προέρχεται 
από απόσταση 18 Χλμ. ΒΔ της Αθήνας.

Το επίκεντρο της δόνησης εντοπίζε-
ται 18 Χλμ. ΒΔ της Αθήνας.

Σεισμός στην Αττική - Κόρινθος: Δεν 
είχαν αναφερθεί μέχρι τις 15:15 τυχόν ζη-
μιές από τον σεισμό

Σε γενική επιφυλακή έχουν τεθεί οι 
πυροσβεστικές υπηρεσίες του νομού Κο-
ρινθίας μετά τον σεισμό των 5,1 βαθμών 
της κλίμακας Ρίχτερ που σημειώθηκε 
στην Αττική στις 14:15.      

Πυροσβεστικά οχήματα έχουν ξεκι-
νήσει περιπολίες σε όλες τις περιοχές και 
ιδιαίτερα στις περιοχές του δήμου Λου-
τρακίου - Αγίων Θεοδώρων, που είναι πιο 
κοντά στο επίκεντρο του σεισμού.      

Στο μεταξύ, όπως ανέφερε στο Αθη-
ναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων 
ο δήμαρχος Λουτρακίου-Αγίων Θεοδώ-
ρων, Γιώργος Γκιώνης, μέχρι και τις 15:15 
δεν είχαν αναφερθεί τυχόν ζημιές από 
την σεισμική δόνηση, προσθέτοντας ότι 

«ο σεισμός έγινε ιδιαίτερα αισθητός στην 
περιοχή μας».      

Επίσης, σε επικοινωνία που είχε το 
ΑΠΕ-ΜΠΕ με τον δήμαρχο Κορινθίων, 
Αλέξανδρο Πνευματικό, ανέφερε ότι δεν 
είχαν αναφερθεί τυχόν προβλήματα από 
την σεισμική δόνηση.

Σε επιφυλακή οι Μονάδες Υγείας στην 
ευρύτερη περιοχή

Με εντολή του υπουργού Υγείας, Βα-
σίλη Κικίλια, σε επιφυλακή έχουν τεθεί 
όλες οι Μονάδες Υγείας της ευρύτερης 
περιοχής όπου σημειώθηκε ο ισχυρός 
σεισμός μεγέθους 5,1 βαθμών της Κκίμα-
κας Ρίχτερ, με επίκεντρο την περιοχή με-
ταξύ Μάνδρας και Μαγούλας.

Το «Θριάσειο» νοσοκομείο εφημε-
ρεύει και έχει τεθεί σε επιφυλακή το «Ατ-
τικόν». Παράλληλα, οι νοσηλευόμενοι 
στο Δαφνί έχουν μεταφερθεί προληπτικά 
στον προαύλιο χώρο του νοσοκομείου.

Πολιτική λογική

Ισχυρός σεισμός 5,1 Ρίχτερ  
στην Αθήνα, ταρακούνησε  
μεγάλο μέρος της Στερεάς
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Καφέ – Snack
καθημερινό delivery
στο σπίτι, στο γραφείο

στην ημέρα σας

Το Τηλ. 2221020175 

Αβάντων 28, ΧΑΛΚΙΔΑ

ΣΑΣ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ ΣΤΟΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟ ΤΗΣ ΑΒΑΝΤΩΝ
ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΟΝ Ι.Ν. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Πώς θα λύσει η κυβέρνηση  
τα προβλήματα και το χάος  
από την απλή αναλογική  
σε Δήμους-Περιφέρειες

Δυο νέα μεγάλα έργα  
για τη νεολαία σε Εύβοια 
και Ευρυτανία

Δημοπρατείται  
το έργο  
του Φυσικού 
Aερίου στη  
Στερεά Ελλάδα

Κώστας Μπακογιάννης: «Υλοποιούμε 
καθημερινά τις δεσμεύσεις μας   
στους πολίτες της Στερεάς Ελλάδας»

Κώστας Μπακογιάννης: 
«Χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις 
συνδέονται το επόμενο 
διάστημα με το δίκτυο»

Στοχευμένες παρεμ-
βάσεις που λύνουν 
το πρόβλημα κυ-

βερνησιμότητας σε δή-
μους και περιφέρειες, από 
την εφαρμογή της απλής 
αναλογικής, περιλαμβάνει 
η διάταξη του υπουργείου 
Εσωτερικών που θα έχει 
το πρώτο νομοσχέδιο που 
θα καταθέσει την ερχόμε-
νη εβδομάδα στη Βουλή, 
η κυβέρνηση.

Σύμφωνα με πληρο-
φορίες θα αφορά μόνο τις 
αναγκαίες ρυθμίσεις ώστε 
να έχουν τη δυνατότητα 
οι νέοι τοπικοί άρχοντες 
να λειτουργήσουν τους 
δήμους και τις περιφέρει-
ες, καθώς οι υπόλοιπες 
αλλαγές που σχεδιάζει η 
κυβέρνηση θα περιλαμ-

βάνονται στον νέο κώδικα 
δήμων και κοινοτήτων που 
θα έρθει σε δεύτερη φάση. 
Σε όσες περιπτώσεις, που 
αποτελούν την πλειοψη-
φία, η εκλογή έγινε στον 
δεύτερο γύρο, δήμαρχοι 
και περιφερειάρχες δεν 
έχουν την απαραίτητη 
πλειοψηφία προκειμένου 
να μπορούν να εφαρμό-
σουν την πολιτική τους.

Πηγές του υπουργείου 
Εσωτερικών σημείωναν 
ότι η παρέμβαση που έχει 
σχεδιαστεί και θα ανακοι-
νωθεί κατά τις προγραμ-
ματικές δηλώσεις, το ερ-
χόμενο Σαββατοκύριακο, 
ευνοεί την σύμπραξη των 
παρατάξεων, με απαραί-
τητη συμμετοχή αυτής 
από την οποία προέρχεται 

ο εκλεγμένος δήμαρχος 
ή περιφερειάρχης και θα 
ενισχύει την οικονομική 
επιτροπή με επιπλέον αρ-
μοδιότητες για τη λήψη 
αποφάσεων. Στόχος είναι 
να δίνεται η δυνατότητα 
κατάρτισης και εκτέλεσης 
του οικονομικού προϋ-
πολογισμού και του προ-
γράμματος έργων. Τομείς 
που είναι απαραίτητοι για 
την ομαλή λειτουργία δή-
μων και περιφερειών.

Έγινε η πρώτη κουβέντα 
με Θεοδωρικάκο
Προκειμένου να κατα-

λήξει στην τελική διαμόρ-
φωση της διάταξης, εξα-
σφαλίζοντας ταυτόχρονα 
τη συναίνεση των φορέ-
ων της αυτοδιοίκησης, ο 

υπουργός Εσωτερικών, 
Τάκης Θεοδωρικάκος, είχε 
επαφές τις προηγούμενες 
ημέρες με τους 13 Περιφε-
ρειάρχες και πολλούς δη-
μάρχους, αρκετοί εκ των 
οποίων εκλέχθηκαν με τη 
στήριξη του ΣΥΡΙΖΑ.

Ήδη πάντως στο 
υπουργείο Εσωτερικών 
έχουν προγραμματίσει 
την επεξεργασία του νέου 
κώδικα δήμων και κοι-
νοτήτων που θα παρου-
σιαστεί τους επόμενους 
μήνες. Θα είναι η βασική 
νομοθετική παρέμβαση 
για την αυτοδιοίκηση και 
την νέα αρχιτεκτονική της, 
ώστε να αντιμετωπιστεί η 
πολυνομία που οδηγεί σε 
αναποτελεσματικότητα 
και διαφθορά.

Δυο σημαντικές προγραμ-
ματικές συμβάσεις ύψους 2,46 
εκατομμυρίων ευρώ για την 
κατασκευή κλειστού Γυμνα-
στηρίου στα Ψαχνά και για την 
ανακατασκευή του ΕΠΑΛ Καρ-
πενησίου υπέγραψε ο Περι-
φερειάρχης Στερεάς Ελλάδας 
Κώστας Μπακογιάννης.

Το κλειστό Γυμναστήριο 
Ψαχνών  συνολικού εμβαδού 
1.360 m2 και προϋπολογισμού  
2.071.000 ευρώ  περιλαμβάνει 
αίθουσα αθλοπαιδιών και γυ-
μναστικής, συγκρότημα  βο-
ηθητικών  χώρων που θα εξυ-
πηρετούν τους αθλούμενους, 
χώρους διοικητικής υποστήρι-
ξης,  αποθήκη οργάνων  κ.λ.π. 
Οι κερκίδες θα έχουν  χωρητι-
κότητα 170 θεατών και θα πλη-
ρούν απολύτως όσον αφορά 
στο τρόπο κατασκευής και τις 
προσπελάσεις, τους κανονι-
σμούς πυροπροστασίας  και 
υγιεινής. Ο περιβάλλων χώρος 
του Γυμναστηρίου περιλαμβά-
νει εξωτερικούς διαδρόμους - 
ράμπες, και όλα τα απαραίτητα 
τεχνικά έργα για τη προστασία 

του κτιρίου και για τη δυνατό-
τητα εύρυθμης λειτουργίας 
του. 

Στο 1ο ΕΠΑΛ Καρπενησίου  
προχωρά το έργο της συντή-
ρησης και αναβάθμισης των 
κτιριακών εγκαταστάσεων . 
Ανάμεσα στις παρεμβάσεις 
προϋπολογισμού 390.000 
ευρώ περιλαμβάνονται έργα 
που εξασφαλίζουν βελτίωση 
της μόνωσης και της θέρμαν-
σης, δυνατότητες πρόσβασης 
και χρήσης από ΑΜΕΑ, αισθη-
τική και λειτουργική αναβάθ-
μιση  εσωτερικών και εξωτερι-
κών χώρων κ.α.

 ««Υλοποιούμε καθημερι-
νά τις δεσμεύσεις μας  στους 
πολίτες της Στερεάς Ελλάδας. 
Με έργα και παρεμβάσεις που 
βελτιώνουν την καθημερινό-
τητα τους. Τόσο το Κλειστό 
Γυμναστήριο στα Ψαχνά που 
θα δώσει την δυνατότητα κυ-
ρίως στην νεολαία να αθληθεί 
σε πολύ καλύτερες συνθήκες 
όσο και η ανακατασκευή σχε-
δόν εκ βάθρων του ΕΠΑΛ στο 
Καρπενήσι αποτελούν μέρος 
της προσπάθειας μας η οποία 
ξεκίνησε το 2014 και συνεχίζε-
ται- όπως επιμένω να λέω- μέ-
χρι την τελευταία μέρα» τόνισε 
ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελ-
λάδας Κώστας Μπακογιάννης.

Να σημειωθεί ότι και τα 
έργα αυτά χρηματοδοτούνται  
από πόρους που προέρχονται 
από το το Πρόγραμμα Δημο-
σίων Επενδύσεων  της Περιφέ-
ρειας Στερεάς Ελλάδας.

Το Φυσικό αέριο μπαί-
νει το επόμενο διάστημα 
στην καθημερινότητα των 
κατοίκων της Στερεάς Ελλά-
δας καθώς η Διαχειριστική 
Αρχή της Περιφέρειας ενέ-
κρινε τη δημοπράτηση της 
σύμβασης προμήθειας των 
υλικών που θα ενσωματω-
θούν στα κατασκευαστικά 
έργα στη  Λαμία, την Θήβα, 
την Χαλκίδα, το Καρπενήσι, 
την Άμφισσα και την Λιβα-
δειά. 

Το Διοικητικό Συμβού-
λιο της Δημόσιας Επιχεί-
ρησης Δικτύων Διανομής 
Αερίου  Α.Ε , θα προκηρύξει 

το σχετικό διαγωνισμό στην 
αυριανή συνεδρίασή του.

Στo αμέσως επόμενο 
χρονικό διάστημα αναμένε-
ται να  ολοκληρωθεί η προ-
έγκριση δημοπράτησης και 
των συμβάσεων κατασκευ-
ής των έργων σε Λαμία, 
Θήβα και Χαλκίδα αρχικά  
και  στη συνέχεια στις άλλες 
πόλεις.

Η πράξη «Ανάπτυξη Δι-
κτύων Διανομής Φυσικού 
Αερίου Μέσης και Χαμηλής 
Πίεσης» του «Επιχειρησια-
κού Προγράμματος Στερε-
άς Ελλάδας 2014-2020» με 
συνολικό προϋπολογισμό 

52.550.000€, συγχρημα-
τοδοτείται από  Εθνικούς 
Πόρους (Πρόγραμμα Δη-
μοσίων Επενδύσεων), από 
το ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας 
(Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφε-
ρειακής Ανάπτυξης) και από 
ίδια κεφάλαια της ΔΕΔΑ ΑΕ. 

«Ως την τελευταία ημέ-
ρα της θητείας μας  εργαζό-
μαστε για να προχωρήσουν 
οι μεγάλες παρεμβάσεις 
που σχεδιάσαμε και υλοποι-
ούμε στη Στερεά Ελλάδα. Το 
έργο του Φυσικού Αερίου 
ξεκινάει άμεσα. Ήδη σε Λα-
μία και Χαλκίδα κατασκευά-
ζονται συνδέσεις ακινήτων 

με το υφιστάμενο δίκτυο. 
Τα μεγάλα έργα επέκτασης 
του δικτύου, δημοπρατού-
νται μέσα στο καλοκαίρι 
ώστε μέσα στα επόμενα 
χρόνια χιλιάδες κατοικίες 

και επιχειρήσεις να έχουν 
την δυνατότητα να συνδε-
θούν στο δίκτυο»  τόνισε 
ο Περιφερειάρχης Στερεάς 
Ελλάδας . Κώστας Μπακο-
γιάννης.
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Το πράσινο σκουλήκι στο βαμβάκι  
και τρόποι αντιμετώπισής του

Επιτόπιος έλεγχος 
στο χωράφι για την 
εξέλιξη του πράσινου 
σκουληκιού. 
Με τον Γεωπόνο 
Μπάμπη Διαμαντή

Το πράσινο σκουλήκι στο 
βαμβάκι για την αντιμετώ-
πιση του χρειάζεται συνεχής 

παρακολούθηση και ενημέρωση 
από τις κατά τόπους αρχές. Μιλήσα-
με με τον κύριο Μπάμπη Διαμαντή 
Γεωπόνο στην Λιβαδειά που παρα-
κολουθεί την εξέλιξη στις βαμβα-
κοκαλλιέργειες και μας εξήγησε τι 
πρέπει να κάνουν οι αγρότες.

Πράσινο σκουλήκι στο βαμβάκι: 
οδηγός αντιμετώπισης 

Το πράσινο σκουλήκι 
(Helicoverpa armigera) είναι κο-
σμοπολίτικο είδος. Οι πληθυσμοί 
του, που εμφανίζονται κάθε χρόνο 

στην Ελλάδα, είναι γηγενείς κα-
θώς υπάρχουν στοιχεία που ενι-
σχύουν την άποψη της ύπαρξης 
τοπικά εγκατεστημένου πληθυ-
σμού. Η ύπαρξη μετέπειτα μετα-
ναστευτικής πτήσης από νοτιότε-
ρες περιοχές δεν είναι ξεκάθαρη. 

Πού το βρίσκουμε στην Ελλάδα; 
Το πράσινο σκουλήκι είναι ένα 

σημαντικό έντομο εχθρός για όλες 
τις περιοχές της Ελλάδας, καθώς 
μπορεί να τραφεί σε μία μεγάλη 
ποικιλία οικονομικά σημαντικών 
καλλιεργειών, όπως το βαμβάκι, ο 
καπνός, το καλαμπόκι, η τομάτα, η 
πιπεριά και τα ψυχανθή. Θεωρεί-

ται ο σημαντικότερος εχθρός του 
βαμβακιού στην Ελλάδα. Συνήθως 
οι προσβολές που προκαλεί είναι 
τοπικές, περιορισμένης έκτασης 
και έντασης. Σε κάποιες όμως χρο-
νιές αναπτύσσονται πολύ μεγάλοι 
πληθυσμοί που μειώνουν την πα-
ραγωγή σε μεγάλο ποσοστό. Κατά 
τα έτη 1983, 2003 και 2010 η ζημιά 
σε καλλιέργειες βαμβακιού στην 
Κεντρική και Βόρεια Ελλάδα ήταν 
αρκετά σοβαρή

Τι ζημιές κάνει; 
 Προσβάλλει όλα τα μέρη του 

βαμβακοφύτου (φύλλα, χτένια, 
άνθη και καρύδια). Η ζημιά είναι 

σημαντική όταν το φυτό δεν έχει 
χρόνο να αναπληρώσει τα κατε-
στραμμένα καρύδια. Τα ενήλικα 
άτομα του εντόμου είναι νυχτοπε-
ταλούδες. Παρουσιάζουν φυλετι-
κό διμορφισμό, δηλ.: το αρσενικό 
είναι τεφροπράσινου χρώματος, 
ενώ το θηλυκό καστανό ή καστα-
νοκίτρινο. Το αβγό είναι ημισφαι-
ρικό με κατά μήκος αυλακώσεις 
(σχήμα αχινού), έχει διάμετρο 0,5 
χιλιοστά περίπου και χρώμα κιτρι-
νόλευκο, λαμπερό στην αρχή και 
σκούρο καστανό λίγο πριν την εκ-
κόλαψη. Η νεοεκολλαφθείσα προ-
νύμφη (σκουλήκι 1ου σταδίου) εί-
ναι κιτρινόλευκη προς καστανέρυ-
θρη. Καθώς μεγαλώνει (3ου- 5ου 
σταδίου), ο χρωματισμός της πα-
ρουσιάζει πολύ μεγάλη ποικιλία, 
από το ανοικτό πρασινοκίτρινο 
μέχρι το υποκαστανό ή ακόμη και 
το ανοιχτό μαύρο. Όταν ολοκλη-
ρωθεί η ανάπτυξή της (μήκος περί-
που 4 εκατοστά) κατεβαίνει από το 
φυτό που προσβάλλει και νυμφώ-
νεται στο έδαφος, σε βάθος 5-10 
εκατοστών από την επιφάνεια, σε 
κελί που διαμορφώνει κατάλληλα.

Πώς είναι το πράσινο σκουλήκι;
 Τα ενήλικα άτομα του εντόμου 

είναι νυχτοπεταλούδες. Παρουσι-
άζουν φυλετικό διμορφισμό, δηλ.: 
το αρσενικό είναι τεφροπράσινου 
χρώματος, ενώ το θηλυκό καστα-
νό ή καστανοκίτρινο. Το αβγό είναι 
ημισφαιρικό με κατά μήκος αυλα-
κώσεις (σχήμα αχινού), έχει διάμε-
τρο 0,5 χιλιοστά περίπου και χρώ-
μα κιτρινόλευκο, λαμπερό στην 
αρχή και σκούρο κα- στανό λίγο 
πριν την εκκόλαψη. Η νεοεκολ-



ΣΤΕΡΕΑ ΝΕΑ / Σάββατο 20 Ιουλίου 2019 5
γεωργία ●

λαφθείσα προνύμφη (σκουλήκι 1ου 
σταδίου) είναι κιτρινό- λευκη προς 
καστανέρυθρη. Καθώς μεγαλώνει 
(3ου- 5ου σταδίου), ο χρωματισμός 
της παρουσιάζει πολύ μεγάλη ποικι-
λία, από το ανοικτό πρασινοκίτρινο 
μέχρι το υποκαστανό ή ακόμη και το 
ανοιχτό μαύρο. Όταν ολοκληρωθεί η 
ανάπτυξή της (μήκος περίπου 4 εκα-
τοστά) κατεβαίνει από το φυτό που 
προσβάλλει και νυμφώνεται στο έδα-
φος, σε βάθος 5-10 εκατοστών από 
την επιφάνεια, σε κελί που διαμορ-
φώνει κατάλληλα. Πού ξεχειμωνιάζει 
το πράσινο σκουλήκι; Στην Ελλάδα 
διαχειμάζει ως διαπαύουσα νύμφη 
(κουκούλι) στο έδαφος. Η είσοδος σε 
διάπαυση πραγματοποιείται κυρίως 
τους μήνες Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, 
περίοδος που σταματά και η πτήση 
του εντόμου.

Πότε κάνει την εμφάνισή του;
Το τέλος της διάπαυσης και η 

εμφάνιση των ενήλικων την επόμε-
νη άνοιξη, εντοπίζεται εντός μιας 
περιόδου 4-6 εβδομάδων από τα 
τέλη Απριλίου έως τις αρχές Ιουνί-
ου. Τα ενήλικα της διαχειμάζουσας 
γενεάς (1η γενεά του εντόμου) που 
εμφανίζονται την άνοιξη, γεννούν τα 
αβγά τους σε άλλες εκτός βαμβακιού, 
καλλιέργειες όπως ο ηλίανθος, η το-
μάτα, το καλαμπόκι, το σόργο και η 
μηδική. Το βαμβάκι προσβάλλεται 
από τις προνύμφες της 2ης γενε-
άς γύρω στα μέσα Ιουνίου και η 
προσβολή συνεχίζεται σε όλη την 
καλλιεργητική περίοδο με την δι-
αδοχή συνήθως άλλων δύο ή τρι-
ών γενεών. Μεγαλύτερος αριθμός 
προσβεβλημένων καρποφόρων 
οργάνων διαπιστώνεται τον μήνα 
Αύγουστο.

Τότε, ιδιαίτερα στις αρχές αυ-
τού, οι βαμβακοπαραγωγοί πρέπει 
να βρίσκονται σε εγρήγορση και να 
διενεργούν τακτικούς ελέγχους στα 
βαμβακοχώραφα για την διαπίστω-
ση της παρουσίας αβγών και νεα-
ρών προνυμφών του εντόμου. Πώς 

επηρεάζουν οι καιρικές συνθήκες 
το έντομο; Οι υψηλές θερμοκρασίες 
(>30°C) γενικά ευνοούν την ανάπτυ-
ξη του εντόμου εξαιτίας της τροπικής 
του καταγωγής, ενώ αντίθετα οι φυ-
σικοί εχθροί του δεν ωφελούνται από 
τις υψηλές θερμοκρασίες.

Πώς μπορώ να παρακολουθήσω 
το έντομο;

 Με φερομονικές παγίδες

Τι συλλαμβάνουν οι παγίδες;
Στις παγίδες συλλαμβάνονται τα 

αρσενικά άτομα.

Έχει σημασία πόσα έντομα παγι-
δεύονται σε μία παγίδα; 

Οι συλλήψεις στις παγίδες επη-
ρεάζονται από πολλούς παράγοντες 
όπως οι καιρικές συνθήκες, ο τρόπος 
τοποθέτησής τους, η εφαρμογή εντο-
μοκτόνων στο χωράφι κ.α. Ο αριθμός 
των συλλαμβανόμενων εντόμων στις 
παγίδες δεν σχετίζεται συνήθως με 
τις προσβολές στα φυτά. Γι’ αυτό η 
πληροφορία αυτή μεμονωμένη δεν 
έχει καμία αξία για τον καλλιεργητή. 
Οι καλλιεργητές καλούνται να είναι 
επιφυλακτικοί στις τυχόν πληροφο-
ρίες που διασπείρονται για υψηλές 
συλλήψεις σε παγίδες και την απαί-
τηση άμεσης εφαρμογής φυτοπρο-
στατευτικών ουσιών.  Ταυτόχρονα, 
ελέγχονται τακτικά οι καλλιέργειες 
για προσβολές. Οι γεωργικές προει-
δοποιήσεις εντοπίζουν υπεύθυνα το 
πότε αναμένονται προσβολές σε μία 
ευρύτερη περιοχή και η πληροφορία 
αυτή ανακοινώνεται έγκαιρα.

Με βάση τις προειδοποιήσεις ο 
καλλιεργητής ελέγχει μεμονωμένα 
τα δικά του βαμβάκια για παρουσία 
αβγών και μικρών σκουληκιών (έως 
1 εκατοστό) και λαμβάνοντας υπόψη 
τα όρια επέμβασης προβαίνει στη 
χρήση κατάλληλων φυτοπροστατευ-
τικών ουσιών για την καταπολέμηση 
των ανήλικων σταδίων του πράσι-
νου σκουληκιού έγκαιρα και αποτε-
λεσματικά αποφεύγοντας έτσι τους 

άσκοπους ψεκασμούς.

Με δειγματοληψίες στα βαμβα-
κοχώραφα, τι ψάχνω πάνω στο 
φυτό;

 Αβγά και νεαρά σκουλήκια.

Πως ψάχνω στον αγρό;
Η δειγματοληψία πρέπει να γίνε-

ται με τυχαίο τρόπο (αποφεύγω τα 
υψηλά φυτά ή τα φυτά που δείχνουν 
προσβεβλημένα). Κινούμενοι σε τυ-
χαία τεθλασμένη πορεία (ζικ-ζακ) 
διενεργούμε εξέταση των κορυφών 
100 φυτών ανά αγροτεμάχιο σε μία 
επίσκεψη στο χωράφι και μέτρηση 
των νεαρών σκουληκιών (1ου-2ου 
σταδίου). Εναλλακτικά, για μείωση 
του χρόνου δειγματοληψίας, σε κάθε 
«στάση» μπορούμε να εξε- τάζουμε 
τα πέντε συνεχόμενα φυτά ή τα φυτά 
ενός μέτρου επί της γραμμής σπο-
ράς.

Που ψάχνουμε για αβγά επάνω 
στο φυτό;

 Κυρίως στα φύλλα του κύριου 
στελέχους και στα χτένια. Απαιτεί 
εμπειρία και γνώση ο εντοπισμός των 
αβγών.

Που ψάχνουμε για σκουλήκια επά-
νω στο φυτό;

Ελέγχουμε τα φύλλα, τα χτένια 
και άλλα καρποφόρα όργανα στους 
4 τελευταίους κόμβους της κορυφής 
του φυτού.

Πότε πραγματοποιούνται οι εκκο-
λάψεις των αβγών;

Συνήθως στην περιοχή απασχο-
λούν οι δύο πρώτες γενιές. Γενιά του 
Ιουλίου: Στις αρχές Ιουλίου. Γενιά του 
Αυγούστου: Τέλη Ιουλίου με αρχές 
Αυγούστου. Γενιά του Σεπτεμβρίου: 
Αρχές Σεπτεμβρίου.
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Την Δευτέρα η παρουσίαση 
του «Eurovelo - Βιώσιμη 
Ανάπτυξη και Τουρισμός»

Τα έκανε γυαλιά καρφιά  
στο Δημαρχείο Χαλκίδας

Πυροβολισμοί στην Ληλαντίων
Οι δράστες ήταν αποφασισμένοι για όλα. Οι αστυνομικοί 
αντέδρασαν επαγγελματικά στη Χαλκίδα. Ο ένας έκανε χρήση του 
επιχειρησιακού του όπλου

Δωρεά πίνακα ζωγραφικής  
του Αντώνη Καραγιάννη  
στον Δήμο Χαλκιδέων

Ένας γνώριμος με ψυχικά 
προβλήματα υπάλληλος στο 
εργοτάξιο του Δήμου Χαλκι-
δέων μπήκε ως μαινόμενος 
«ταύρος» το μεσημέρι της 
Δευτέρας στα κεντρικά γρα-
φεία με στόχο να δημιουργή-
σει φασαρία.

Επισκέφθηκε στην αρχή 
το γραφείο της διευθύντρι-
ας διοικητικού προσωπικού 
απαιτώντας να του δώσει 100 
€ - σύμφωνα με πληροφορίες 
– ισχυριζόμενος ότι τα θέλει 
για φάρμακα. Όταν του το 
αρνήθηκε έβγαλε μαχαίρι 
και άρχισε να την απειλεί. Στη 
συνέχεια υπήρξε προπηλα-
κισμός και απειλή με ξύλινο 
λοστό. Με την βοήθεια υπαλ-
λήλων η διευθύντρια διασώ-
θηκε κι αυτός στράφηκε στο 
γραφείο του Δημάρχου, όπου 
βρισκόταν εκείνη την ώρα 
μέσα. Η μανία του ξέσπασε 

πάνω σε χαρτιά και υπολογι-
στές που άρχισε να τους εκ-
σφενδονίζει από το παράθυ-
ρο. Οι υπάλληλοι του Δήμου 
φυγάδευσαν τον Δήμαρχο, 
Χρήστο Παγώνη.

Επιτόπου κατέφθασε 
αστυνομική δύναμη μετά 
από ώρα και κατόρθωσε να 
συλλάβει τον υπάλληλο, ο 

οποίος αν και απειλούσε την 
σωματική ακεραιότητα όλων, 
δεν κατέφυγε σε προσωπική 
βία, εκτός κάποιων σπρωξι-
μάτων. Η στάση του, σύμφω-
να με τους ισχυρισμούς του 
είχε σαν αφορμή την στέρη-
ση των φαρμάκων, αλλά και 
την επιθυμία του να μετατα-
χθεί σε άλλο Δήμο.

Απίστευτες σκηνές εκτυλίχθηκαν αργά το από-
γευμα της Κυριακής σε κεντρικό δρόμο στη Χαλ-
κίδα. Δύο αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης, εντό-
πισαν και σταμάτησαν ένα επιβατηγό αυτοκίνητο 
για το οποίο είχε δοθεί σήμα ότι κινείται επικίνδυνα 
στους δρόμους της πόλη; χωρίς πινακίδες.

Τη στιγμή που οι αστυνομικοί πλησίαζαν 
το όχημα για να ελέγξουν τους επιβάτες του, ο 
οδηγός του έβαλε μπροστά και κινήθηκε ενα-
ντίον του ενός, απειλώντας τη ζωή του. Τότε ο 
αστυνομικός έβγαλε το υπηρεσιακό του περί-
στροφο και πυροβόλησε στο ψυγείο του οχή-
ματος καταφέρνοντας να το ακινητοποιήσει και 
το βασικότερο χωρίς να τραυματιστεί κανείς.

Η υπόθεση όμως έχει και συνέχεια, καθώς 
οι δύο επιβάτες του οχήματος, επιχείρησαν να 
διαφύγουν πεζοί με τον έναν να τα καταφέρ-
νει. Ο άλλος όμως, που ήταν και ο οδηγός που 
προσπάθησε να πατήσει με το αμάξι του τον 
αστυνομικό, εξουδετερώθηκε από τους δύο 
αστυνομικούς.

Πρόκειται για 28χρονο Ρομά, ενώ ο δεύτε-

ρος επιβάτης του οχήματος ήταν ο 22χρονος 
αδερφός του, που συνελήφθη λίγο αργότερα 
από αστυνομικούς της ΔΙ.ΑΣ. που έσπευσαν για 
να βοηθήσουν τους συναδέλφους τους.

Τι ήταν εκείνο όμως που παραλίγο να στοι-
χίσει την υγεία ή ακόμη και τη ζωή δύο ανθρώ-
πων πάνω στο καθήκον; Οι Ρομά είχαν στο 
αυτοκίνητό τους ναρκωτικά και συγκεκριμένα 
ηρωίνη και επιπλέον διαρρηκτικά εργαλεία και 
ένα χρυσό ρολόι το οποίο αποδείχτηκε ότι ήταν 
κλεμμένο από ηλικιωμένη γυναίκα τις πρωινές 
ώρες της ίδια μέρας.

Επιπλέον το αμάξι κινούνταν χωρίς πινακί-
δες κυκλοφορίας, καθώς είχαν αφαιρεθεί εδώ 
και αρκετό καιρό λόγω σωρείας τροχονομικών 
παραβάσεων.

Τη δικογραφία, που περιλαμβάνει απόπει-
ρα ανθρωποκτονίας με πρόθεση, κλοπή, πα-
ράβαση του νόμου περί ναρκωτικών, σχημάτι-
σε το Τμήμα Ασφάλειας Χαλκίδας, ενώ οι δύο 
συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον Εισαγγελέα 
Πλημμελειοδικών.

Η Ελένη Αλατά - Καραγιάν-
νη, σύζυγος του αείμνηστου 
Χαλκιδέου ζωγράφου Αντώ-
νη Καραγιάννη, δώρισε στο 
δήμο Χαλκιδέων ένα πίνακα 
ζωγραφικής από τη συλλο-
γή του, τιμώντας με αυτό τον 
τρόπο τη μνήμη του, αλλά και 
τη διαχρονική του σχέση με τη 
Χαλκίδα. 

Μάλιστα, τον περασμένο 
Μάιο διοργανώθηκε με την 
υποστήριξη του Δήμου Χαλκι-
δέων και την επιμέλεια της κ. 
Ελένης Αλατά-Καραγιάννη η 
επιτυχημένη αναδρομική έκ-
θεση έργων ζωγραφικής του 
αείμνηστου συζύγου της, στη 
Δημοτική Πινακοθήκη «Δημή-
τρης Μυταράς».

Ο Δήμαρχος Χαλκιδέων 
Χρήστος Παγώνης ευχαρίστη-
σε την κ. Αλατά - Καραγιάννη 
για την γενναιόδωρη αυτή 
πράξη της, τονίζοντας τη ση-
μασία της διαφύλαξης και συ-
ντήρησης του έργου και της 
μνήμης του αείμνηστου Αντώ-
νη Καραγιάννη, που έζησε και 
δημιούργησε στη Χαλκίδα.

Η πρώτη παρουσίαση 
του Eurovelo διοργανώνεται 
από την Περιφέρεια Στερεάς 
Ελλάδας και τον Εθνικό Συ-
ντονιστή του Eurovelo στην 
Ελλάδα με θέμα: «Eurovelo 
– Βιώσιμη Ανάπτυξη και 
Τουρισμός» την Δευτέρα 
22 Ιουλίου 2019, ώρα 13:00, 
στην Αίθουσα Συνεδριάσεων 
Περιφερειακού Συμβουλίου 
της Περιφερειακής Ενότητας 
Εύβοιας στην Χαλκίδα.

Η Περιφέρεια Στερεάς 
Ελλάδας, πρώτη από τις πε-
ριφέρειες που διασχίζει η 
Ευρωπαϊκή ποδηλατική δια-
δρομή Eurovelo 11, ξεκίνησε 
τις εργασίες για την υποδοχή 
του Eurovelo στην Ελλάδα. 
Το Eurovelo είναι ένα ποδη-
λατικό δίκτυο διασύνδεσης 
ευρωπαϊκών χωρών, βασικός 
άξονας τόνωσης του ποδη-
λατικού τουρισμού σε κάθε 
χώρα την οποία διασχίζει, το 
οποίο όταν θα ολοκληρωθεί, 
υπολογίζεται να ξεπεράσει τα 
70.000 χλμ.

Η διαδρομή EV11 

(6.000χλμ.), που διατρέχει την 
Στερεά Ελλάδα σε μήκος του-
λάχιστον 270 χιλιομέτρων, 
ξεκινά από το Βόρειο Ακρω-
τήριο της Νορβηγίας και κα-
ταλήγει μέσω Θεσσαλονίκης 
στην Αθήνα, διερχόμενη σε 
ελληνικό έδαφος, τις Περιφέ-
ρειες Κεντρικής Μακεδονίας, 
Θεσσαλίας, Στερεάς Ελλάδας 
και Αττικής.

Μέσα από τη συνεργασία 
της με τον Εθνικό Συντονιστή 
για το Eurovelo στην Ελλάδα, 
“Πόλεις για Ποδήλατο”, και 
μετά από συγκεκριμένα βή-
ματα, η Περιφέρεια Στερεάς 
Ελλάδας στοχεύει στην ολο-
κλήρωση και πιστοποίηση 
του έργου σύμφωνα με τις 
προδιαγραφές της European 
Cyclists Federation, που απο-
τελεί τον φορέα υλοποίησης 
του Eurovelo σε Ευρωπαϊκό 
επίπεδο.

ΟΜΙΛΗΤΕΣ:
Κωνσταντίνος Ρουσσό-

πουλος, Εκτελεστικός Γραμ-
ματέας Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας.

Θέμα ομιλίας: «Η Περιφέ-
ρεια Στερεάς Ελλάδας στηρί-
ζει το Eurovelo και τη βιώσι-
μη τουριστική ανάπτυξη»

Σπύρος Παπαγεωργίου, 
Εθνικός Συντονιστής του 
Eurovelo στην Ελλάδα.

Θέμα ομιλίας: «Το 
Eurovelo ως τροχός ανάπτυ-
ξης του ποδηλατικού τουρι-
σμού στην Ελλάδα»

Έφη Τριανταφυλλίδου, 
Project Manager,  Eurovelo 
inspector.

Θέμα ομιλίας: «Η διαδρο-
μή Eurovelo 11 στη Στερεά 
Ελλάδα. Μορφολογία και 
σύνδεση με σημεία πολιτι-
στικού και άλλου ενδιαφέρο-
ντος»

Γεώργιος Δρακόπουλος, 
ο ιδρυτής και διευθύνων σύμ-
βουλος της Tourism Generis, 
εταιρεία που υποστηρίζει 
επιχειρηματικές αποφάσεις 
για τον τουρισμό.

Θέμα ομιλίας: «Ο ποδη-
λατικός τουρισμός στο πλαί-
σιο της βιώσιμης τουριστικής 
ανάπτυξης».
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Το ΤΑΙΠΕΔ ξηλώνει το ΔΣ της Λάρκο που δίνει αυξήσεις 
μισθών αδιαφορώντας για το μέλλον της εταιρίας

Τελειωμένη θα πρέπει να θεω-
ρείται η διοίκηση της Λάρκο μετά τις 
μονομερείς κινήσεις που προέβη το 
τελευταίο διάστημα, πριν αλλά και 
μετά τις εκλογές, όταν επιχείρησε 
κατά παράβαση των ρητών εντολών 
του ΤΑΙΠΕΔ να περάσει την απόφα-
ση έγκρισης της Ειδικής Συλλογικής 
Σύμβασης Εργασίας, με αυξημένο 
κόστος για την εταιρεία. 

Ήδη αναρτήθηκε στον ιστότοπο 
του ταμείου, πρόσκληση ενδιαφέ-
ροντος για την κάλυψη των θέσεων 
του:

1) Μη εκτελεστικού προέδρου ΔΣ
2) Διευθύνοντος Συμβούλου
3) Μη εκτελεστικών μελών
Αφορμή για το ξήλωμα της διοί-

κησης στάθηκε και η τελευταία κίνη-
ση της διοίκησης να επιχειρήσει να 
συγκαλέσει νέα συνεδρίαση του ΔΣ 
με θέμα την έγκριση της ΕΣΣΕ, για 
την οποία ωστόσο το ΤΑΙΠΕΔ έχει ζη-
τήσει διευκρινίσεις και σαφή κοστο-
λόγηση. Μάλιστα από πλευράς του 
προέδρου του ταμείου Άρη Ξενόφου, 
δόθηκε ρητή γραπτή εντολή προς τη 
διοίκηση να αποφύγει κάθε πράξη ή 
απόφαση που επιβαρύνει τα κόστη 
της εταιρείας. 

Υπενθυμίζεται ότι η Λάρκο βρί-
σκεται σε δεινή οικονομική θέση, 

όπως έδειξαν και τα τελευταία οικο-
νομικά στοιχεία για το πρώτο μισό 
του 2018, αν και επισήμως δεν έχει 
δημοσιοποιηθεί ισολογισμός τα τε-
λευταία 3 χρόνια. Είναι χαρακτηριστι-
κό ότι οι οφειλές προς τη ΔΕΗ ξεπερ-

νούν τα 300 εκατ. ευρώ και η Λάρκο 
είναι ο μεγαλύτερος οφειλέτης (πάνω 
από 10% των συνολικών φεσιών) της 
ΔΕΗ. Παράλληλα οι οφειλές προς 
εργολάβους και προμηθευτές ξεπερ-
νούν τα 50 εκάτ. ευρώ.

Πέτσας: Μόνο με μεταρρυθμίσεις  
η χώρα θα γυρίσει σελίδα
Στις προτεραιότητες της 

κυβέρνησης αναφέρ-
θηκε ο κυβερνητικός 

εκπρόσωπος Στέλιος Πέτσας 
σε συνέντευξή του στην ΕΡΤ 
και την εκπομπή «Επόμενη 
Μέρα» με τον Σεραφείμ Κο-
τρώτσο.

«Προτάσσουμε το μεταρ-
ρυθμιστικό σχέδιο της κυβέρ-
νησης διότι μόνο έτσι μπορούμε 
να γυρίσουμε σελίδα. Παρουσι-
άσαμε το μεταρρυθμιστικό μας 
σχέδιο στον κ. Ρέγκλινγκ όπου 
κορυφαία θέση έχει το φορο-
λογικό νομοσχέδιο, το οποίο 
συνδυάζει μια σειρά από τομές, 
οι οποίες δίνουν αναπτυξιακή 
ώθηση στην οικονομία» δήλω-
σε ο κ. Πέτσας.

Επισήμανε ότι μέσα στο 
2020 η κυβέρνηση θα θέσει 
στους εταίρους και δανειστές 
την ανάγκη μείωσης των πρω-
τογενών πλεονασμάτων σε 
πιο ρεαλιστικά επίπεδα και 
σημείωσε ότι ο στόχος του 
πρωτογενούς πλεονάσματος 
για το 2019 θα επιτευχθεί και 
ότι δεν υπάρξει δημοσιονομι-
κό κενό όπως υποστηρίζουν 
οι δανειστές.

Ο κ. Πέτσας είπε ότι το 
πρώτο νομοσχέδιο θα αφορά 
στο επιτελικό κράτος, για το 
πώς δουλεύει η δημόσια διοί-
κηση και τα κυβερνητικά όρ-
γανα και το δεύτερο θα είναι 
το φορολογικό. Υπογράμμισε 
πως «το φορολογικό νομοσχέ-
διο είναι ο κώδικας φορολογί-
ας εισοδήματος, είναι ένα ενι-
αίο κείμενο που από μόνο του 

είναι μεταρρυθμιστική τομή 
και περιλαμβάνει τη σταδιακή 
μείωση των φορολογικών συ-
ντελεστών».

Αναφερόμενος στις μει-
ώσεις φόρων στις οποίες θα 
προχωρήσει η κυβέρνηση ο 
κυβερνητικός εκπρόσωπος 
είπε ότι «τα φυσικά πρόσωπα 
θα έχουν μείωση φόρου από 
τον εισαγωγικό φορολογικό 
συντελεστή που θα μειωθεί 
στο 9% για εισοδήματα ως 
10.000 ευρώ από 22% που 
είναι σήμερα». «Αυτό θα συ-
μπαρασύρει όλη την κλίμακα 
η οποία θα είναι σημαντικά 
χαμηλότερη από την σημερι-
νή», είπε.

Ερωτηθείς εάν ο πρω-
θυπουργός σε τηλεφωνική 
επικοινωνία που είχε με τον 
Ερντογάν δεσμεύτηκε ότι η 
Ελλάδα θα επιστρέψει τους 8 
Τούρκους αξιωματικούς απά-
ντησε: «Δεν υπάρχει τέτοια δέ-
σμευση του Κυριάκου Μητσο-
τάκη, το ακούω πρώτη φορά 
από εσάς».

Για τις ελληνοτουρκικές 
σχέσεις ανέφερε πως είναι 
θεμιτό το καλό κλίμα ανάμε-
σα σε Ελλάδα και Τουρκία και 
αναφέρθηκε στη σύσκεψη 
για το μεταναστευτικό, όπου 
συζητήθηκαν οι πολιτικές τις 
οποίες θα εφαρμόσει η κυβέρ-
νηση για την αποσυμφόρηση 
των ελληνικών νησιών.

Ανέφερε πως την πρώτη 
Δευτέρα του Οκτωβρίου θα 
ξεκινήσει στη Βουλή η συ-
ζήτηση για τη Aναθεώρηση 

του Συντάγματος, η οποία θα 
ολοκληρωθεί στο τέλος του 
χρόνου και όλα τα κόμματα 
θα έχουν τον χρόνο να εκφρά-
σουν τις θέσεις τους.

Ερωτηθείς για το κυβερ-
νητικό σχήμα τόνισε πως είναι 
ένα κράμα έμπειρων και νέων 
στελεχών και υπάρχουν και 
εξωκοινοβουλευτικά πρόσω-
πα, με βασικό στόχο την ταχύ-
τητα, την αποφασιστικότητα 
και την αποτελεσματικότητα. 
Απαντώντας σε σχόλια για την 
τοποθέτηση του κ. Οικονόμου 
στην θέση του υφυπουργού 
Περιβάλλοντος αρμόδιου για 
θέματα χωροταξίας και αστι-
κού περιβάλλοντος, λόγω της 
πρότερης ενασχόλησης του 

με την Lamda Development, 
ανέφερε πως ο κ. Οικονόμου 
είναι κορυφαίος στον τομέα 
του στην Ελλάδα.

Για τη Συμφωνία των Πρε-
σπών ανέφερε πως πρόκειται 
για μια διεθνή συμφωνία η 
οποία είναι πολύ δύσκολο να 
τροποποιηθεί ή να καταργηθεί 
και αυτό που θα πράξει η κυ-
βέρνηση είναι να μειώσει τις 
αρνητικές συνέπειες αυτής της 
συμφωνίας ξεκινώντας μια δι-
εθνή καμπάνια για την ανάδει-
ξη της ελληνικής πραγματικής 
Μακεδονίας, για την προστα-
σία των εμπορικών σημάτων 
των μακεδονικών προϊόντων 
και της προστασίας των συμ-
φερόντων της χώρας κατά τη 

διαπραγμάτευση της γειτονι-
κής χώρας με την ΕΕ.

Ο κυβερνητικός εκπρόσω-
πος είπε ότι μέχρι το τέλος της 
εβδομάδος θα ανακοινωθεί η 
επιλογή της κυβέρνησης για 
τον Έλληνα εκπρόσωπο στην 
Κομισιόν, σημειώνοντας ότι η 
Ελλάδα θα επιδιώξει ένα πα-
ραγωγικό χαρτοφυλάκιο, ενώ 
χαρακτήρισε άριστες τις σχέ-
σεις του Κυριάκου Μητσοτάκη 
με τον Αντώνη Σαμαρά και τον 
Κώστα Καραμανλή.

Σχολιάζοντας τις αντι-
δράσεις για την απόφαση να 
ενταχθεί η ΕΡΤ και το ΑΠΕ-
ΜΠΕ στον πρωθυπουργό τις 
χαρακτήρισε «περί όνου σκι-
άς» υπογραμμίζοντας πως με-

ταφέρθηκαν οι αρμοδιότητες 
στον πρωθυπουργό για να 
μεταφερθούν στην συνέχεια 
στον υφυπουργό παρά τω 
πρωθυπουργώ. «Άλλωστε 
αυτό το σχήμα είχαν υιοθετή-
σει όλες οι κυβερνήσεις από 
τη μεταπολίτευση μέχρι σήμε-
ρα» είπε.

Για την δημόσια τηλεόρα-
ση ο κ. Πέτσας ανέφερε που 
πρέπει να αναβαθμισθεί και να 
γίνει ανεξάρτητη και ποιοτική 
τηλεόραση και υπογράμμισε 
«η ΕΡΤ και οι εργαζόμενοι της 
δεν έχουν να φοβούνται τίπο-
τα από τη νέα κυβέρνηση και 
τους θέλουμε αρωγούς στην 
προσπάθεια αναγέννησης της 
δημόσιας τηλεόρασης».
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«Άνθρωπος - Ελπίδα - Πολιτισμός”: Η δύναμη 
της ομάδας ζωντάνεψε με συγκινητική 
πειστικότητα την «Ιφιγένεια» στον τόπο της

Μια διαφορετική εκδοχή του 
μύθου της «Ιφιγένειας εν 
Αυλίδα» έδωσαν στο πλαί-

σιο του 3ου Bio mechanical Festival 
η θεατρική ομάδα του Πανευβοϊκού 
συλλόγου «Άνθρωπος – Ελπίδα – 
Πολιτισμός» την Τετάρτη 10 Ιουλίου 
στη σκηνή του πολιτιστικού χώρου 
της Αυλίδειας Αρτέμιδος. 28 παιδιά 
– μέλη του συλλόγου συνοδοιπόροι 
με εθελοντές που τους στηρίζουν 
σε παρόμοιες εκδηλώσεις, επιχείρη-
σαν κάτω από το άγρυπνο μάτι της 
διδασκαλίας και σκηνοθεσίας της 
Σοφίας Λιάκου ένα άκρως τολμηρό 
βήμα προς τον αρχαίο, γνωστό σε 
όλους μύθο αλλά και απόλυτα βιω-
ματικό, αφού ανέβηκε θεατρικά στον 
τόπο που περιγράφει ο Ευριπίδης.. Η 
παράσταση αυτή ήρθε σαν επιστέ-
γασμα μιας συνολικής και ασταμά-
τητης προσπάθειας της ομάδας από 
παραστάσεις και συνεχείς άλλες πο-
λιτιστικές δράσεις του συλλόγου. Η 
εξέλιξη στην ερμηνεία και απόδοση 
των ρόλων ήταν ένα συνολικό απο-
τέλεσμα, μια συλλογική πρόκληση 
στην κατεύθυνση της βελτίωσης της 
ποιότητας ζωής των μελών του που 
δραστηριοποιούνται εδώ και πολλά 
χρόνια στον θεατρικό χώρο της Εύ-
βοιας μέσα από τον σύλλογό τους.

Αντιπολεμικό το μήνυμα
«Δεκαοχτώ ολόκληρα χρόνια 

δουλεύω με την ομάδα αυτή αλλά τα 
παιδιά ασχολούνται πρώτη φορά με 
έναν διαχρονικό και γνωστό σε όλους 
μύθο. Το δυναμικό μας είναι έτοιμο 
για να ανταποκριθεί στις ανάγκες του 
ρόλου του και εκτιμώ ότι πρόκειται για 
μια ιδανική επιλογή του θέματος. Το 
αντιπολεμικό του μήνυμα και το θέμα 
του φετινού Φεστιβάλ «Οι Φωνές των 
Αφανών», ήταν ο βασικός λόγος που 
μας ώθησε να το διδάξουμε στα παι-
διά και να τους το περάσουμε με τρό-
πο απόλυτα ανταποκρινόμενο στις 
δυνατότητες έκφρασής τους» τόνισε 
στο Θέατρο Χαλκίδας η σκηνοθέτης 
Σοφία Λιάκου υπογραμμίζοντας ότι 
το βασικό καστ στηρίζεται στα παιδιά 
ενώ υπάρχουν και κοπέλες στον χορό 
που βοηθούν στην επίτευξη ενός κα-
λού αποτελέσματος. Ερωτηθείσα για 
την επίδραση που ασκεί ο χώρος της 
Αυλίδας στα μέλη της Θεατρικής Ομά-
δας, απάντησε: «Παίρνουμε σοβαρά 
υπόψη το χώρο, καθώς πρόκειται για 
παλιό λατομείο και πιστεύουμε ότι και 
τα παιδιά το ένιωσαν, το εισέπραξαν, 
όταν ήρθαν για την γενική πρόβα. Το 

μήνυμα αυτής της συνολικής προσπά-
θειας είναι ότι ήρθαν σε επαφή με κεί-
μενα αντιπολεμικού περιεχομένου και 
επιχείρησαν να το επικοινωνήσουν 
με τον κόσμο και να στείλουν το δικό 
τους μήνυμα που είναι: «Όχι άλλες 
φωνές Αφανών»» συμπλήρωσε.

Μια σοβαρή αναμέτρηση
Την διασκευή του έργου έχει 

κάνει ο Γιάννης Τζέμης που είναι και 
συνεργάτης σκηνοθεσίας. «Είναι μια 
δύσκολη παράσταση ακόμη και για 
επαγγελματίες, γι’ αυτό και θα την 
χαρακτήριζα αναμέτρηση με τις δυ-
νάμεις της ομάδας μας. Κ’ εγώ απ΄την 
πλευρά μου θέλω να επικοινωνήσουν 
τα μέλη της με το κοινό και να εξελι-
χθούν μέσα απ’ αυτή την διαδικασία. 
Η παρέμβασή μου είναι να βοηθήσω 
στην κατανόηση του κειμένου καθώς 
και στην όσο το δυνατόν καλύτερη 
απόδοσή του» δήλωσε λίγο πριν την 
παράσταση. Αναφερόμενος συμπλη-
ρωματικά στις ικανότητες που δια-
θέτουν τα παιδιά, στάθηκε ιδιαίτερα 
στο γεγονός ότι δεν συνάντησε κανέ-
να εμπόδιο μαζί τους και ότι τα ίδια 
κατάφεραν να ανταποκριθούν σε 
ρόλους δύσκολους και απαιτητικούς. 

Επώνυμα
Οι συντελεστές εκτός από την Σο-

φία Λιάκου και τον Γιάννη Τζέμη είναι; 
Κατασκευή σκηνικού: Κώστας 

Μίχαλος, Δημιουργία μακέτας: Λίνα 
Περγάμαλη, Μουσική επεξεργασία: 
Μανώλης Σπανός, Βοηθός σκηνοθέ-
τη: Γιώργος Μιχαηλίδης, Κορυφαίες 
χορού: Χρύσα Μαγουλά και Άννα 
Ροδά, Αφηγήτρια: Ντίνα Καλούση – 
Κατσώνη, Φροντιστές σκηνής: Μαρία 
Κετίπη και Ζερμαίν Μαϊση. Παίζουν: 
Ελένη Βλασοπουλου, Μαριάννα Γα-
βριήλ, Βασίλης Γραμματικός, Εύα 
Γούναρη, Iωάννης Δεληανέστης, Νί-
κος Δροσάτος, Μαρίνα Καραβανάκη, 
Γιάννης Κιαπέκος, Άγγελος Κατσώ-

νης, Νίκη Κατσώνη, Χρήστος Κατσώ-
νης, Γιώτα Κονοβέση, Αλέξης Κοττάς, 
Ευτυχία Κουμπιά, Δαυίδ Κουτζής, 
Γρηγόρης Μαγουλάς, Νίκος Μαντάς, 
Αντωνιάννα Μαχαίρα, Γιώργος Μι-
χαηλίδης, Βαγγέλης Μιχελής, Μαρία 
Μοσχώνη, Ερίνα Μουλάι, Λευτέρης 
Ναυροζίδης, Ντουλελάρι Μέγκυ, Μα-
ρία Ξύδη, Μαριλένα Ραγιά, Ηρώ Σπα-
θή, Θανάσης Στάμου, Κωνσταντίνα 
Σκουμπρή, Κωνσταντίνος Ταμπου-
ρατζής, Βασιλική Τζιγιάννη, Αλέκος 
Τσιμπούνης και Βάσω Τσότζολα.  
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Στα γραφεία της Π.Ε.Δ., 
στη Λαμία, συνεδρίασε 
την Πέμπτη 18 Ιουλίου 

2019 το Διοικητικό Συμβούλιο 
της Π.Ε.Δ. Στερεάς Ελλάδας με 
τη συμμετοχή του νυν Περι-
φερειάρχη Στερεάς Ελλάδας, 
κ. Μπακογιάννη και του νεοε-
κλεγμένου Περιφερειάρχη, κ. 
Σπανού. 

Ο Πρόεδρος της Π.Ε.Δ. 
και Δήμαρχος Ορχομενού, κ. 
Λουκάς Υπερήφανος, αφού 
καλωσόρισε τον νυν και τον 
νέο Περιφερειάρχη καθώς και 
τα Μέλη του ΔΣ, τους απεύ-
θυνε τις ευχαριστίες του για 
την άψογη συνεργασία τους 
και αναφέρθηκε στα βασι-
κότερα θέματα στα οποία 
συνεργάστηκε η ΠΕΔ με την 
Περιφέρεια κατά την περίο-
δο 2014-2019: «Κύριοι συνά-
δελφοι, ήμασταν ενωμένοι και 
πετύχαμε. Υπερβήκαμε κομμα-
τικές και ιδεολογικές γραμμές, 
βάλαμε στην άκρη τα όποια 
τοπικιστικά συμφέροντα και 
εργαστήκαμε σκληρά για την 
καλυτέρευση της ζωής των πο-
λιτών και την αναβάθμιση των 
Δήμων μας. Δεν θα είχαμε την 
ίδια επιτυχία ως Π.Ε.Δ. ή ως 
Δήμοι αν δεν είχαμε την πλήρη 
αρωγή του Περιφερειάρχη μας, 
του κ. Μπακογιάννη, τον οποίο 
και νιώθω την υποχρέωση να 
ευχαριστήσω από καρδιάς. Συ-
νεργαστήκαμε σε μια σειρά από 
θέματα όπως η αντιμετώπιση 
της υποχρηματοδότησης της 
Στερεάς Ελλάδας, όπου κατα-
φέραμε να πολλαπλασιάσουμε 
τους πόρους που κατευθύνθη-
καν στην Περιφέρειά μας. Για 
τη διεκδίκηση ίδρυσης του Πα-
νεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας, 
όπου πραγματοποιήσαμε μια 
σειρά από συναντήσεις με τον 
Υπουργό, τον Πρόεδρο της Δη-
μοκρατίας και άλλα σημαίνοντα 
πρόσωπα, εκπονήσαμε μελέ-
τη με ακαδημαϊκά κριτήρια, 

διοργανώσαμε ημερίδες και 
προβήκαμε σε πλήθος άλλων 
ενεργειών. Η προσπάθεια δεν 
στέφθηκε με επιτυχία, ωστόσο 
αφήσαμε σημαντική παρακα-
ταθήκη για να συνεχιστεί αυτή 
η διεκδίκηση και να αποκτήσει 
η Στερεά το Πανεπιστήμιο που 
της αξίζει και δικαιούται. Εξα-
σφαλίσαμε με συντονισμένες 
ενέργειες 8 εκ. € για τη χρημα-
τοδότηση έργων συντήρησης 
αγροτικής οδοποιίας, που ήταν 
το μοναδικό πρόγραμμα αυτού 
του είδους στη χώρα. Συνεργα-
στήκαμε για την κάλυψη όλων 
των περιοχών της Στερεάς Ελ-
λάδας με το τηλεοπτικό σήμα 
των περιφερειακών και τοπικών 
σταθμών και ήδη το πρόβλημα 
έχει λυθεί κατά το μεγαλύτερο 
μέρος του. Γενικά ήμασταν πά-
ντα σε ανοικτή γραμμή και σε 
πλήρη ευθυγράμμιση σε όλα τα 
θέματα και γι’ αυτό και είχαμε 
αυτά τα αξιόλογα αποτελέσμα-
τα. Είμαι σίγουρος ότι και ο νέος 
Περιφερειάρχης, ο κ. Σπανός θα 
συνεχίσει το σημαντικό έργο 
του κ. Μπακογιάννη με την ίδια 
επιτυχία. Όπως είμαι επίσης σί-
γουρος ότι ο κ. Σπανός γνωρίζει 
καλά ότι το μυστικό για την επι-
τυχία της Περιφέρειας είναι η 
στενή συνεργασία και η ύπαρξη 
κλίματος εμπιστοσύνης με τους 
Δήμους. Αυτό οικοδομήσαμε με 
τον κ. Μπακογιάννη και σε αυτή 
τη δοκιμασμένη συνταγή θεω-
ρώ ότι θα πρέπει να στηριχθεί-
τε κι εσείς. Δεδομένου ότι εγώ 
αποχωρώ από την αυτοδιοίκη-
ση, ευκαιρίας δοθείσης, θα ήθε-
λα να σας ευχαριστήσω όλους 
τους Δημάρχους και τα Μέλη 
του Δ.Σ. για την άψογη συνερ-
γασία που είχαμε όλα αυτά τα 
χρόνια και να ευχηθώ κάθε επι-
τυχία στους στόχους που θα θέ-
σετε για την νέα περίοδο».

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος 
κ. Υπερήφανος παραχώρησε 
τον λόγο στον Περιφερειάρχη 

κ. Μπακογιάννη, ο οποίος ανα-
φέρθηκε με τα καλύτερα λόγια 
στο πρόσωπο του Προέδρου 
και στην αποτελεσματική και 
στενή συνεργασία, την οποία 
είχαν αναπτύξει, ενώ πρόσθε-
σε: «Δώσαμε πολλές μάχες για 
τη Στερεά και τις περισσότερες 
τις κερδίσαμε. Υπερβήκαμε τις 
αρμοδιότητές μας και διεκδική-
σαμε επιπλέον χρηματοδότηση 
για το καλό του πολίτη. Το κα-
ταφέραμε 338 φορές, όσα είναι 
και τα έργα που εξασφαλίσαμε 
και θεωρούνται εκτός των αρ-
μοδιοτήτων μας. Είμαστε υπε-
ρήφανοι για τα όσα πετύχαμε, 
αλλά είναι άλλα τόσα που πρέ-
πει να γίνουν για να έχουμε τη 
Στερεά που ονειρευόμαστε».

Στη συνέχεια τον λόγο 
έλαβαν τα Μέλη του ΔΣ και οι 
Δήμαρχοι που παρευρέθησαν 
εξαίροντας τη συνεργατική 
κουλτούρα που αναπτύχθηκε 
μεταξύ Α και Β βαθμού αυτο-
διοίκησης στη Στερεά Ελλάδα. 
Συμφώνησαν δε ότι η περιφε-
ρειακή συνείδηση και το πνεύ-
μα αλληλοϋποστήριξης που 
έχουν αναπτυχθεί, αποτελούν 
κεκτημένο•  ένα κεκτημένο, το 
οποίο θα πρέπει να διατηρηθεί.

Τον κύκλο της συζήτησης 
έκλεισε ο νέος Περιφερειάρ-
χης, κ. Σπανός, ο οποίος αφού 
έκανε μια αναδρομή στην 
εξαιρετική συνεργασία που 
είχε με τους Δήμους της Εύ-
βοιας ως χωρικός Αντιπεριφε-
ρειάρχης, τόνισε: «Περιφέρεια 
και Δήμοι είμαστε εταίροι κι όχι 

ανταγωνιστές. Η Περιφέρεια 
με τον Κώστα Μπακογιάννη 
πήγε μπροστά, κέρδισε μάχες. 
Ο Περιφερειάρχης αφήνει ση-
μαντική παρακαταθήκη. Πλέον 
το σημείο εκκίνησης είναι πολύ 
πιο ψηλά από αυτό του 2014. 
Σας ευχαριστώ όλους για τη 
συνεργασία και σας καλώ να 
συνεργαστούμε το ίδιο καλά 

και κατά τη νέα αυτοδιοικητική 
περίοδο».

Στο τέλος της συνεδρία-
σης το σύνολο τον συμμετεχό-
ντων συνεχάρησαν θερμά τον 
Πρόεδρο της Π.Ε.Δ. Στερεάς 
Ελλάδας και Δήμαρχο Ορχο-
μενού, κ. Λουκά Υπερήφανο, ο 
οποίος ως γνωστόν έχει απο-
φασίσει να αποσυρθεί από τον 

χώρο της αυτοδιοίκησης και 
τον Περιφερειάρχη, κ. Κώστα 
Μπακογιάννη, ο οποίος σύ-
ντομα αναλαμβάνει τη θέση 
του ως Δήμαρχος Αθηναίων, 
αναγνωρίζοντας το σημαντι-
κό έργο που επιτέλεσαν και τα 
αποτελέσματα που πέτυχαν 
προς όφελος των όλων Στερε-
οελλαδιτών.

Λουκάς Υπερήφανος: «Εργαστήκαμε σκληρά 
για την καλυτέρευση της ζωής των πολιτών»

ΑΡΩΝΙΑ η μελανόκαρπη, είναι ένας φυλλοβόλος 
θάμνος και φτάνει α 3 μέτρα. Ο καρπός του είναι 
βιολογικός γιατί δεν χρειάζεται ραντίσματα. Έχει 
χαρακτηριστεί ως φαρμακευτικός και βρίσκεται στις 
πρώτες θέσεις στη Διεθνή κλίμακα φαρμακευτικών 
φυτών. Καλλιεργείτε στην Ελλάδα και στην Εύβοια και 
είναι ποιοτικά ανώτερη λόγω του μικροκλίματος και της 
Ηλιοφάνειας. 
Λειτουργικές ιδιότητες της Αρώνιας
Η περιεκτικότητα της Αρώνιας σε βιταμίνη P είναι από 
τις υψηλότερες όλων των φρούτων, ενώ είναι πηγή 
προβιταμίνης Α (β καροτένιο) και βιταμινών Β2, Β6, Β9, 

Ψ, Ε, Κ.
Εργαστηριακές αναλύσεις έδειξαν πως: Ο χυμός 

αλλά και ο αποξηραμένος καρπός Αρώνιας της 
FILEVIA περιέχουν ΜΑΓΓΑΝΙΟ,  ιχνοστοιχείο, με υψηλές 

ντιοξειδωτικές ιδιότητες, σε ποσότητα ώστε να μας δίνει το 
δικαίωμα, ισχυρισμού Υγείας, σύμφωνα με τον ΚΑΝΟΝ. Αριθ. 

432/2012 της Ε.Ε.

Ο χυμός ΑΡΩΝΙΑΣ περιέχει 2.6 MG στα 100 ml και 
Ο αποξηραμένος καρπός περιέχει 3,8 mg στα 100 
gr Μαγγάνιο και:
●  Συμβάλλουν στη φυσιολογική λειτουργία των 

μεταβολικών διεργασιών που αποσκοπούν στην 
παραγωγή ενέργειας.

●  Συμβάλλουν στη διατήρηση της φυσιολογικής 
κατάστασης των οστών.

●  Συμβάλλουν στην προστασία των κυττάρων από 
το οξειδωτικό στρες.

ΑΡΩΝΙΑ το «θαύμα» της φύσης!

Μητροπέτρος και Σια Ε.Ε.
ΕΚΘΕΣΗ: Μεσσαπίων 28α – Χαλκίδα  

Τηλ. 2221082661 – Κ 6932603718
filevia@outlook.com | www.filevia.gr

ΤΩΡΑ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΑΡΩΝΙΑΣΠεριέχει κερκετίνη το πρώτο φυτικό αντιοξειδωτικό!
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ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΩΡΑΪΤΗ: Τα περισσότερα 
παιδιά δεν ασχολούνται με τη μουσική

Η Δήμητρα Μωραΐτη δέχθηκε χω-
ρίς δεύτερη σκέψη να μοιραστεί 
μαζί μας το πως έφτασε ως εδώ.

Είναι ένα απλό κορίτσι ιδιαίτερα 
κατασταλαγμένο και με άποψη για τα 
πράγματα. Αν και είχε προκριθεί στους 
φιναλίστ του “Ελλάδα έχεις ταλέντο” 
στην τελική τετράδα το 2010 δεν το 
αναφέρει ως έπαθλο, αλλά ως εμπειρία. 
Τότε αγάπη της ήταν ο χορός και δεν 
έκανε τίποτε άλλο παρά να χορεύει. Στα 
εξήμισι της χρόνια είπε στην μαμά της 
ότι θα ήθελε να συμμετάσχει στο show, 
στα επτάμισι της έγραψε σε ένα χαρτάκι 
το τηλέφωνο συμμετοχής και την ανά-
γκασε να πάρει τηλέφωνο. Και έτσι πήγε 
και την θαύμασε όλη η Ελλάδα.

Πριν απο λίγα χρόνια που ανακά-
λυψε και το ταλέντο της στο τραγούδι 
ήθελε να πάει στο μουσικό σχολείο 
άλλα δεν γινόταν γιατί έπρεπε να επα-
ναφοιτήσει τρεις τάξεις.

“Εγώ ήμουν στην πρώτη Λυκείου 
όταν πρωτολειτούργησε το μουσικό 
σχολείο και έπρεπε να πάω από την 
πρώτη γυμνασίου ξανά, πράγμα αδύ-
νατο.”

Και τώρα που είσαι 17 χρόνων τι 
κατεύθυνση θα ακολουθήσεις;

 Εχω αρχίσει μαθήματα φωνητικής 
στην Αθήνα ένα χρόνο τώρα. Οπότε αν 
περάσω στην Αθήνα σκοπεύω να συ-
νεχίσω τα μαθήματα φωνητικής και να 
παρακολουθήσω και κάποιο Ωδείο. Θα 
συνεχίσω τις σπουδές μου στην μουσι-
κή γιατί έχω μείνει στην πρώτη αρμο-
νία. Ήμουν στο Δημοτικό Ωδείο πριν.

Γιατί το διάλεξες το τραγούδι, “τώρα 
τα πουλιά”;

Το πρωτάκουσα πριν κάποιους μή-
νες από ένα παιδί από το χώρο,το έψα-
ξα γιατί με εντυπωσίασαν πάρα πολύ 
τα γυρίσματα που έχει. Μόλις δήλωσα 
συμμετοχή, αυτό ήταν το τραγούδι 
που ήθελα να πάω στον διαγωνισμό.

Δεν είναι η πρώτη σου φορά στον 
διαγωνισμό, είχες συμμετάσχει και 
πέρσι, με ποιο τραγούδι;

Με το Τζιβαέρι

Η φετινή εμπειρία πως σου φάνηκε;
Φέτος είχα πιο πολύ άγχος γιατί οι 

φωνές ήταν καλύτερες φέτος. Δηλαδή 
το επίπεδο έχει ανέβει και με προβλη-
μάτισε αυτό κάπως.

Καθώς τις άκουγες;
Ναι, τις άκουγα και είχα τρομοκρα-

τηθεί, αναρωτιόμουν τι θα γίνει, γιατί 
το τραγούδι που διάλεξα ήταν και λίγο 
δύσκολο, οπότε με φόβισε, αλλά μου 
έλεγαν όλοι να έχω θάρρος.

Είχα καλές σχέσεις με όλους τους 
συμμετέχοντες, ήταν πολύ ωραία.

Ήταν και άλλα νέα παιδιά που τρα-
γούδησαν,πως σου φαίνεται που 
επιστρέφουν οι νέοι στην παράδο-
ση;

Αυτό που έχω παρατηρήσει είναι 
ότι δεν έχουν όλα τα παιδιά αυτή τη 

στροφή στο δημοτικό,ελληνικό τρα-
γούδι. Ίσως φταίει που ζούμε στην Λι-
βαδειά, είχε εξαφανιστεί τα τελευταία 
χρονιά.

Που οφείλετε, ότι ακούτε δημοτική 
μουσική οι νέοι;

Εγώ δημοτικά δεν ακούω παραδο-
σιακά ακούω, είμαι αυτής της πλευράς, 
το παραδοσιακό έχει μια άλλη γλυκύ-
τητα.

Τα άλλα τα παιδιά πως αντιμετωπί-
ζουν την παραδοσιακή μουσική;

Από την δική μου πλευρά πώς το 
βλέπω. Eχω ακούσει πολλούς μεγάλης 
ηλικίας που μου λένε πώς δεν μπορώ 
να ερμηνεύω τέτοια τραγούδια γιατί 
δεν έχω τα ανάλογα βιώματα «δεν τα 
έχω ζήσει». Αυτό θεωρώ ότι είναι πάρα 
πολύ άδικο. Ο καθένας μπορεί να τρα-
γουδάει κάτι όσο τον εκφράζει. Δηλά-
δη εμένα μπορεί να μην με εκφράζουν 
οι στοίχοι ή η μουσική του τραγουδιού. 
Αν με «χτυπάει» μέσα μου, μπορώ να 
πώ ότι θέλω. Πιστεύω αυτό κρατήσει 
πίσω τα παιδιά. Όταν λες κάτι τέτοιο 
σε ένα παιδί είναι λογικό να κρατιέται 
πίσω και όσο για τα ακούσματα που 
πρέπει να έχεις από το σπίτι και φυ-
σικά ισχύει αυτό. Υπάρχουν όμως και 
περιπτώσεις που τα παιδιά άσχετα από 
αυτά που άκουγαν στο σπίτι τους,πλέ-
ον έχουν κάνει διαφορετικές δικές τους 
επιλογές.

Όμως όσο στο σπίτι ακούς μουσική 
τόσο διαμορφώνεσαι.

Δικό σου ίνδαλμα στην μουσική 
ποιο είναι;

Τα πρότυπά μου είναι η Αλεξίου ο 
Καζαντζίδης ο Κότσιρας. Αυτοί είναι 
κυρίως πάνω στους οποίους εκπαιδεύ-
ομαι και μαθαίνω από αυτούς.

Αυτό το τραγούδι το διάλεξες εξαι-
τίας του είδους του φεστιβάλ ή σε 
εκφράζει;

Ασχολούμαι και με αυτό το είδος 
του δημοτικού τραγουδιού,πάντα, από 
μικρή. Αν και παλαιότερα άκουγα ξένη 
ποπ μουσικη. Αλλα πάντα τραγουδού-
σα παραδοσιακά.

Επειδή ο πατέρας μου έχει του-
ριστικό λεωφορείο,όταν πήγαινα εκ-
δρομές μαζί του,υπήρχε ηλικιωμένος 
κόσμος μέσα στο λεωφορείο και μου 
άρεσε να τους τραγουδάω. Αυτα που 
τους τραγουδούσα ήταν παραδοσια-
κά, μου άρεσε αυτό.

Η νεολαία στην περιοχή μας και η 
μουσική σε τι επίπεδο είναι κατά 
την γνώμη σου;

Δεν υπάρχουν πάρα πολλοί που να 
ασχολούνται, γνωρίζω κάποια άτομα 
που είναι και από τα γύρω χωριά, αλλά 
μεγαλύτερης ηλικίας. Δεν ξέρω τα πε-
ρισσότερα παιδιά δεν ασχολούνται με 
την μουσική. Έχουν γυρίσει πολύ στην 
Ραπ. Δεν είναι δημιουργική η Ραπ. Δεν 
έχουν άλλους τρόπους να εκφραστούν. 
Η αν παίζουν μουσική… μιλάω με πολ-
λά παιδιά τα οποία ντρέπονται,δηλαδή 

εγώ δημοσιεύω κάποια video μου, ενώ 
αυτοί δεν το κάνουν, ίσως φταίει το ότι 
ζούμε στην Λιβαδειά, είναι πολύ μικρή 
η πόλη και φοβούνται ότι θα τους «δεί-
χνουν» ή θα τους κοροϊδεύουν.

Τα μελλοντικά σχέδια σου πια είναι;
Είναι να περάσω σε μια σχολή που 

δεν έχει σχέση με την μουσική, αλλά 
για να εξασφαλίσω το μέλλον μου, σε 
σχολή Marketing και βέβαια αυτό θα 
με βοηθήσει και αν ασχοληθώ επαγ-
γελματικά με την μουσική. Και όταν θα 
φύγω, αν φύγω και πάω στην Αθήνα, 
σκοπός μου είναι να προχωρήσω στο 
τραγούδι.

Έχεις κάνει πολλές θυσίες για να 
ασχοληθείς με το τραγούδι;

Δεν θα φέρω σαν παράδειγμα την 
μουσική, γιατί πολλά παιδιά μπορεί να 
ασχολούνται και με το θέατρο, η αλλά 
καλλιτεχνικά, αλλά επειδή πιέζονται 
από το περιβάλλον τους δεν κάνουν 
αυτές τις θυσίες. Δηλαδή αφοσιώνο-

Η νικήτρια του 38ο Φεστιβάλ Δημοτικού τραγουδιού 
Ζερικίου μας μιλάει για τα όνειρά της, για ότι 
αντιμετώπισε μέχρι τώρα και για τα μουσικά της 
ακούσματα.

Τα περισσότερα παιδιά δεν 
ασχολούνται με την μουσική. Έχουν 
γυρίσει πολύ στην Ραπ. Δεν είναι 
δημιουργική η Ραπ. Δεν έχουν άλλους 
τρόπους να εκφραστούν.
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νται στα μαθήματα τους μόνο και λένε 
εντάξει, θα ασχοληθώ μετα....

Εγώ δεν το έκανα αυτό, ευτυχώς. 
Βεβαια είχα την υποστήριξη από τους 
γονείς μου, αλλιώς δεν θα ήταν εφικτό. 
Εγώ δεν έκανα ιδιαίτερα μαθήματα 
από την πρώτη Λυκείου, έκοψα και 
πολλά πράγματα, όπως τις διακοπές, 
για να πηγαίνω στα χωριά να τραγου-
δάω, αφού αυτό μου αρέσει.

Θεωρείς ότι είσαι ελλειμματική, από 
άποψη εκπαίδευσης, η αυτό που 
σου άρεσε και το έκανες σε βοήθη-
σε να είσαι καλύτερη στα μαθήματα 
σου;

Με βοηθάει να είμαι πιο δημιουρ-
γική.

«Τα παίρνω πιο εύκολα», δεν θα 
χρειαστεί δεν κάθομαι για τρεις ώρες 
πάνω στο βιβλίο και επειδή ίσως δεν 
με ενδιαφέρει τόσο πολύ, ίσως γι αυτο 
να θεωρώ ότι δεν έχω χάσει κάτι. Αν 
είχα χάσει από το τραγούδι ή από την 
μουσική αυτό θα με ενδιέφερε, περισ-
σότερο.

Όπως και στο Φεστιβάλ, πέρσι ενώ 
συμμετείχα βγήκα δεύτερη ενώ φέτος 
το άξιζα, ήρθε η στιγμή μου. Και όντος 
δεν έπρεπε να το πάρω πέρσι για να 
έρθω φέτος πολύ καλύτερη. Αν τα κα-
ταφέρω, δεν σημαίνει πως θα σταμα-
τήσω να το σπουδάζω.

(Ενώ γράφω στίχους και μουσική.
διδάσκομαι από την Λινα)

Ποια η γνώμη σου για το τραγούδι 
στην Ελλάδα;

Το τραγούδι έχει πάθει μια παρά-
κρουση, τον τελευταίο καιρό. Γιαυτό 
εγώ λέω, και γελάνε όσοι είναι γύρω 
μου, ότι θα ήθελα να είχα γεννηθεί 
νωρίτερα. Δηλαδή την δεκαετία του 
Ογδόντα, εκεί που η μουσική είχε εκτο-
ξευθεί. Αυτό το είδος που μου αρέσει. 
Υπάρχουν βέβαια και τώρα μερικά 
τραγούδια που αξίζουν δημοσιότητα 
και αναγνώριση αλλά δεν την λαμβά-
νουν, γιατί οι νέοι, βλέπουν μόνο αυτά 
που τους προωθούν. Έχουν μείνει μόνο 
σε αυτά που βλέπουν.

Σέβομαι τις προτιμήσεις όλων,αλ-
λά τα ποιοτικά δεν τους αγγίζουν. Στις 
συναυλίες που πηγαίνω μου αρέσει να 
βλέπω νέους. Κατι που αρχίζει να αλλά-
ζει το ποσοστό των νέων που ακούνε 
έντεχνο.

Γιατί έμενα μου αρέσει αυτό το εί-
δος και αναρωτιόμουν αν γίνω τραγου-
δίστρια ποιος νέος θα με ακούει;

Οι νέοι που δεν ακούγαν καθόλου 
έντεχνα, αλλά βλέπω ότι πλέον είναι 
μια μεγάλη μερίδα που ακούει αυτή 
την μουσική και μεγαλώνει.

Πως θα τα καταφέρεις σε ένα τόσο 
δύσκολο χώρο να ξεχωρίσεις και 
τελικά να βιοποριστής από αυτό;

Για να βιοποριστείς από αυτό πρέ-
πει πρώτα να το αγαπήσεις. Δεν είναι ο 

σκοπός μου αρχικά από αυτό να βγάλω 
λεφτά. Εμένα ο πρώτος μου σκοπός εί-
ναι να τραγουδάω.

Ως προς το να ξεχωρίσεις;
Αυτό που θα με έκανε να ξεχωρί-

σω είναι η ερμηνεία. Αυτοί που ακούω 
και ακουμπάνε στην ψυχή μου είναι οι 
τραγουδιστές που ερμηνεύουν. Είναι 
δύσκολο. Επίσης ότι γράφω μουσική 
και αυτό θα βοηθούσε να τα καταφέ-
ρω. Θέλω να πάω σιγά σιγά.

Για την Βελεσιώτου ποια είναι η 
γνώμη σου;

Εξαιρετική

Το ότι άργησε να περάσει στον κό-
σμο άξιζε τον κόπο;

Αρχικά ίσως ποτέ να μην είχε θε-
λήσει να γίνει επαγγελματίας τραγου-
δίστρια αλλά το ότι τραγουδούσε της 
άρεσε. Τέλειωσε ενας κύκλος και μετά 
είδε ότι μπορεί και την ευχαριστεί και 
συνοίκισε στο τραγούδι. Εφόσον μπο-
ρεί, και γιαυτο που την ξεχωρίζω εγώ 
είναι για το ότι ερμηνέυει. Είναι μία 
νέα παλιά. Δηλαδή είναι μιας κάποιας 
ηλικίας αλλά βγήκε τώρα και νομίζω 
ότι την ακούνε άτομα ακόμα που δέν 
ακούνε αυτή την μουσική και την πα-
ρακολουθούν και αυτό είναι καλό.

Η Μποφίλιου;
Όλοι είναι έντεχνοι καλλιτέχνες δεν 

υπάρχει τραγουδιστής άτεχνος. Βέβαια 
έντεχνη είναι η Αρβανιτάκη και η Μπο-
φήλιου.

Αυτό που κάνει, το κάνει πολύ 
καλά. Έχει μια λυρικότητα θα πω, έχει 
ένα δικό της τύπο. Μου αρέσει αυτό 
που κάνει.

Ένα από τα όνειρα μου είναι και η 
υποκριτική. Και βέβαια αυτό πηγάζει 
από την συμμετοχή μου όλα αυτά χρό-
νια στις σχολικές παραστάσεις. Άλλα η 
φετινή μου εμπειρία θα μου μείνει αξέ-
χαστη. Με το 1ο Λύκειο και την κυρία 
Πόπη Νικήτα, ανεβάσαμε το Μεγάλο 
μας Τσίρκο του Καμπανέλη.

Δεν πιστεύαμε ότι θα τα καταφέ-
ρουμε είναι πολύ δύσκολο να μπεις σε 
αυτό το ρόλο. Εγώ έκανα τον ρόλο της 
Τζένη Καρέζη και το παιδί που έκανε το 
ρόλο του Καζάκου είναι ο Παναγιώτης 
Χάνιος,  εξαιρετικός, ταλαντούχος.

Και βγήκε ένα πολύ όμορφη πα-
ράσταση. Θα την παρουσιάσουμε τον 
Σεπτέμβριο στα Τροφώνια.

Όλοι όσοι συμμετείχαμε επηρεα-
στήκαμε. Μιλώντας για μένα, ήταν ένα 
πάρα πολύ σοβαρό έργο, ανακάλυψα 
ένα άλλο “πράγμα”. Είχε αυτές τις δυ-
σκολίες που σε μαθαίνουν ότι “είσαι 
για αυτό”. Ο συγκεκριμένος ρόλος με 
βοήθησε να καταλάβω ότι η υποκριτι-
κή είναι από τα πράγματα που θέλω να 
κάνω. Θεωρώ ότι φέτος με έκανε πολύ 
διαφορετική, αυτή η συμμετοχή μου 
στην παράσταση.

Ο καθένας μπορεί να τραγουδάει 
κάτι όσο τον εκφράζει. Δηλάδη εμένα 
μπορεί να μην με εκφράζουν οι 
στοίχοι ή η μουσική του τραγουδιού. 
Αν με «χτυπάει» μέσα μου, μπορώ να 
πώ ότι θέλω.
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Τους πρώτους 28 γενικούς και 
ειδικούς γραμματείς, οι οποίοι 
θα αναλάβουν από αύριο κα-

θήκοντα στα χαρτοφυλάκια του νέου 
υπουργικού συμβουλίου, ανακοίνω-
σε σήμερα η κυβέρνηση.

Πρόκειται για στελέχη που, σύμ-
φωνα με την κυβέρνηση, μαζί με 
τους νέους υπουργούς και υφυπουρ-
γούς, θα κάνουν πράξη τη δέσμευση 
του Πρωθυπουργού, Κυριάκου Μη-
τσοτάκη, για τη διεύρυνση και την 
ανανέωση του πολιτικού προσωπι-
κού της χώρας με πρόσωπα που προ-
έρχονται και από τον ιδιωτικό τομέα 
και δεν έχουν στο παρελθόν ασχο-
ληθεί με την ενεργό πολιτική. «Αυτό,  
άλλωστε, ήταν κι ένα από τα κριτήρια 
του κ. Μητσοτάκη για την επιλογή 
τους, οι εξειδικευμένες γνώσεις και η 
πείρα τους στον τομέα ευθύνης που 
αναλαμβάνουν, και όχι προφανώς η 
κομματική τους προέλευση» επιση-
μαίνουν πηγές του Μαξίμου.

Από την Στερεά έχουμε τους εξής 
γενικούς γραμματείς, με αναφορά ή 
καταγωγή από την περιοχή μας. Πρό-
κειται για τους:

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  
ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ:

Γενική Γραμματέας Αντεγκληματι-
κής Πολιτικής: Σοφία Νικολάου

Η Σοφία Νικολάου γεννήθηκε 
το 1979 και μεγάλωσε στο Πυργί 
Αυλωναρίου, στην Εύβοια. Το 1996 
άρχισε τη φοίτησή της στη Νομική 
Σχολή του Εθνικού και Καποδιστρι-
ακού Πανεπιστημίου Αθηνών, από 
όπου αποφοίτησε το 2001. Επίσης, το 
2001, σπούδασε Διεθνές Ποινικό Δί-
καιο και Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις 
στο Πανεπιστήμιο Paris X - Nanterre, 
στη Γαλλία. Το 2004 έγινε μέλος του 

Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών και 
το 2005 ίδρυσε τη Δικηγορική Εται-
ρεία Σοφία Νικολάου και Συνεργά-
τες, εταιρεία η οποία ειδικεύεται στο 
Ποινικό Δίκαιο, τo Εμπορικό και Φο-
ρολογικό Δίκαιο. Από το 2013 είναι 
δικηγόρος παρ' Αρείω Πάγω.

Γενικός Γραμματέας Πολιτικής 
Προστασίας: Νίκος Χαρδαλιάς

Ο Νίκος Χαρδαλιάς γεννήθηκε το 
1968 στον Βύρωνα. Είναι αριστούχος 
απόφοιτος της Βαρβακείου Προτύ-
που Σχολής. Σπούδασε Πολιτικές 
Επιστήμες και Διεθνείς Σχέσεις στο 
Πανεπιστήμιο του KENT της Αγγλίας 
και ειδικεύτηκε σε θέματα Περιφε-
ρειακής Ανάπτυξης και Ευρωπαϊκής 
Ολοκλήρωσης. Ήταν δήμαρχος Βύ-
ρωνα για 12 χρόνια καθώς και πρόε-
δρος του Συνδέσμου Προστασίας και 
Ανάπτυξης Υμηττού (ΣΠΑΥ) (2003-

2014) και στη συνέχεια Εκτελεστικός 
Γραμματέας της περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας (2014-2016). Είναι εκλεγμέ-
νος περιφερειακός σύμβουλος Αττι-
κής. Μιλάει αγγλικά και γαλλικά.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ  
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ:

Γενικός Γραμματέας Αγροτικής 
Πολιτικής και Κοινοτικών Πόρων: 

Κωνσταντίνος Μπαγινέτας
Γεννήθηκε στη Λαμία το 1977. 

Σπούδασε Γεωπόνος στο ΑΠΘ και 
συνέχισε τις μεταπτυχιακές και διδα-
κτορικές του σπουδές του στο Ηνω-
μένο Βασίλειο, σε θέματα Αειφορικής 
Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης. 
Από το 2007 εργάζεται στη Διεύθυν-
ση Αγροτικών Υποθέσεων Στερεάς 
Ελλάδας (Αποκεντρωμένη Διοίκηση 
Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας), όπου 
ασχολείται κυρίως με θέματα ανάπτυ-

ξης αγροτικών επενδύσεων. Έχει δια-
τελέσει συνεργάτης του Υφυπουργού 
Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας και 
του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονο-
μικών, την περίοδο 2013-2014. Έχει 
συμμετάσχει στη Θεματική Ομάδα 
Στρατηγικού Σχεδιασμού «Καινοτο-
μία-Έρευνα-Κατάρτιση» (ΘΟΣΣ1) του 
ΥπΑΑΤ για την Προγραμματική Περί-
οδο 2014-2020. Έχει συμμετάσχει σε 
πλήθος επιμορφωτικών προγραμμά-
των κατάρτισης. Έχει παρακολουθή-
σει μεγάλο αριθμό ημερίδων, σεμινα-
ρίων, εθνικών και διεθνών συνεδρίων. 
Έχει διατελέσει Εμπειρογνώμονας-Α-
ξιολογητής της Ευρωπαϊκής Επιτρο-
πής για το Πρόγραμμα «Ορίζοντας 
2020». Έχει συγγράψει το βιβλίο με 
τίτλο «Πρόγραμμα Αγροτικής Ανά-
πτυξης 2014-2020 & Πρόταση Αγρο-
τικής Ανάπτυξης για τον Δήμο Λαμιέ-
ων». Γνωρίζει αγγλικά και γαλλικά.

Τρείς Στερεολλαδίτες, ανάμεσα  
στους 28 πρώτους, γενικοί και ειδικοί 
γραμματείς της κυβέρνησης

Υπεύθυνος Εργασίας 
και Κοινωνικών 
Υποθέσεων 
του ΚΙΝΑΛ ο Γ. 
Μουλκιώτης

Τον τομέα εργασίας και 
κοινωνικών υποθέσεων ανέ-
λαβε ο βουλευτής Βοιωτίας 
του ΚΙΝΑΛ, Γιώργος Μουλ-
κιώτης, με απόφαση της προ-
έδρου του κόμματος, Φώφης 
Γεννημετά. Ο κ. Μουλκιώτης, 
είναι από τα παλαιά στελέχη 
του κόμματος και με πλούσια 
δράση.

Κατάγεται από τις Θε-
σπιές, είναι δικηγόρος και δι-
ετέλεσε αντιπεριφερειάρχης 
της Περιφερειακής Ενότητας 
Βοιωτίας από το 2011.

Από τα δεκαεπτά του 
ασχολήθηκε με την πολιτι-
κή έχοντας γίνει μέλος στην 
ΠΑΣΠ του Πανεπιστηµίου 
Αθηνών το 1975. Κατά τη 
διάρκεια φοίτησης του εκλέ-
χτηκε στο Διοικητικό Συµ-
βούλιο του συλλόγου των 
φοιτητών της Νοµικής Σχο-
λής του Πανεπιστηµίου Αθη-
νών. Από το 1977 ήταν μέλος 
στη Τ.Ο. ΠΑΣΟΚ Κάτω Πατησί-
ων και από το 1983 µέλος της 
Τ.Ο. Θήβας.

Έχει εκλεγεί µέλος της 
Nομαρχιακής Eπιτροπής του 
ΠΑΣΟΚ Βοιωτίας και της Τρι-
µελούς Γραµµατείας, και ως 
δικηγόρος, Πρόεδρος του 

Συλλόγου των Ασκούµενων 
Δικηγόρων Αθηνών - Πει-
ραιά. Ασκεί δικηγορία από 
το 1984, έχει εργαστεί ως 
επιστηµονικός συνεργάτης 
στο Κέντρο Μελετών Τεκµη-
ρίωσης και Εκπαίδευσης της 
ΓΣΕΕ και έχει εκλεγεί Γενικός 
Γραµµατέας του Δικηγορικού 
Συλλόγου Θηβών. Υπήρξε για 
ένα διάστημα Αναπληρωτής 
Πρόεδρος του Νοσοκοµείου 
της Θήβας.

Η ενασχόληση του µε 
τον κλασικό αθλητισµό στον 
Κάδμο Θήβας, τον εξέλεξε 
για δυο θητείες Πρόεδρο της 
Τ.Ε. ΣΕΓΑΣ Ανατ. Στερεάς και 
Εύβοιας και Αντιπρόεδρο της 
Δικαστικής Επιτροπής του 
ΣΕΓΑΣ.

Την περίοδο 1992 έως 
1994 εκλέχτηκε Νοµαρχια-
κός Σύµβουλος, ως εκπρό-
σωπος των ΟΤΑ του Νομού 
Βοιωτίας ενώ από το 1995 
έως το 1998 είχε εκλεγεί για 
δύο θητείες, µέλος του Περι-
φερειακού Συµβουλίου Στε-
ρεάς Ελλάδας και της Επιτρο-
πής Παρακολούθησης. Την 
ίδια περίοδο ήταν δηµοτικός 
Σύµβουλος Θεσπιών, µέλος 
της Δ.Ε. στην ΤΕΔΚ Βοιωτίας. 

Παράλληλα διετέλεσε µέλος 
της Επιτροπής Διεθνών Σχέ-
σεων της Κεντρικής Ένωσης 
Δήµων και Κοινοτήτων Ελ-
λάδος και ήταν εκπρόσωπος 
της ΚΕΔΚΕ, στο Κεντρικό Αρ-
χαιολογικό Συµβούλιο.

Ο Γ. Μουλκιώτης είχε 
εκλεγεί Νοµαρχιακός Σύµ-
βουλος το 2003 και το 2007 
και είχε διατελέσει Πρόεδρος 
του Νοµαρχιακού Συµβου-
λίου Βοιωτίας τις περιόδους 
2005 έως 2006. Από το 2007 

έως το 2010, διετέλεσε πρόε-
δρος του Νοµαρχιακού Συµ-
βουλίου Βοιωτίας.

Γνωρίζει και μιλάει Αγ-
γλικά. Είναι επίσης υποστη-
ρικτής των µη κυβερνητικών 
οργανώσεων Γιατροί Χωρίς 
Σύνορα και Greenpeace.

Προσωπική ζωή
Είναι παντρεµένος µε την 

Βάσω Κρατηµένου και έχουν 
δυο παιδιά, τον Βασίλη και 
την Μαριάννα.

Σοφία Νικολάου Νίκος Χαρδαλιάς Κωνσταντίνος Μπαγινέτας
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ΒΟΙΩΤΙΑΣ
Εβδομάδα Ενεργού Δημότη Στο σώμα της - Προβολή 

Ντοκιμαντέρ

Νέο σημαντικό πλήγμα στην παραγωγή 
και διάθεση λαθραίων προϊόντων 
καπνού κατάφερε το ΣΔΟΕ με τον 
εντοπισμό παράνομου εργοστασίου 
παραγωγής καπνικών προϊόντων

Όπως είχαμε υποσχεθεί προ-
εκλογικά ως παράταξη «Ενεργοί 
Δημότες», καθιερώνουμε την 
Εβδομάδα Ενεργού Δημότη, η 
οποία θα πραγματοποιείται κάθε 
έξι μήνες.

Στα πλαίσια αυτής της εβδο-
μάδας θα πραγματοποιούνται 
ανοιχτές συναντήσεις σε όλα τα 
τοπικά διαμερίσματα του Δήμου 
μας.

Στόχος είναι η ανταλλαγή ιδε-
ών, η κατάθεση προτάσεων και η 
ανάδειξη προβλημάτων τα οποία 
θα λύνουμε από κοινού.

Προσκαλούμε λοιπόν το-
πικούς φορείς, συλλόγους και 
όλους τους δημότες να συμμετέ-
χουν.

Η παρουσία όλων σας είναι 
απαραίτητη, ώστε να αποδώσει 
αυτή η προσπάθεια που γίνεται 
για 1η φορά στον Δήμο μας.

Κανείς δεν περισσεύει, καθώς 
πιστεύουμε ότι κοινός στόχος εί-
ναι το καλό του τόπου μας.

Σας περιμένουμε!
*Το πρόγραμμα των συνα-

ντήσεων αναγράφεται αναλυτικά 
στην αφίσα.

Συγκεκριμένα, όπως ανα-
κοινώθηκε, στο πλαίσιο ερευ-
νών και ελέγχων, κλιμάκια 
ελεγκτών της Επιχειρησιακής 
Διεύθυνσης Σ.Δ.Ο.Ε. Αττικής 
εντόπισαν – την 15η Ιουλίου 
2019 – τεράστιο αποθηκευ-
τικό χώρο, στην περιοχή Οι-
νοφύτων, εντός του οποίου 
λειτουργούσε παράνομο ερ-
γοστάσιο παραγωγής προϊό-
ντων καπνού.Εντοπίστηκαν 
και κατασχέθηκαν:
 52.380 τεμάχια συσκευ-

ασίες καπνού των 50 gr, έτοι-
μων προς πώληση και άμε-
ση κατανάλωση, με πλαστά 
σήματα γνωστών επώνυμων 
εταιριών καπνού.
 500.000 τεμάχια άδειων 

φακέλων καπνού με πλαστά 
σήματα γνωστών επώνυμων 
εταιριών καπνού, που επρό-
κειτο να χρησιμοποιηθούν για 
τη συσκευασία καπνού.
 450 κιλά επεξεργασμέ-

νου χύμα καπνού, έτοιμου 
προς συσκευασία.
 550 κιλά φύλλα ακατέρ-

γαστου καπνού.
 Δύο φορτηγά αυτοκίνη-

τα που έφεραν πλαστές πινα-
κίδες κυκλοφορίας.
 Όλος ο εξειδικευμέ-

νος μηχανολογικός εξο-
πλισμός επεξεργασίας και 
τυποποίησης καπνού, περο-
νοφόρα μηχανήματα και με-
γάλος αριθμός λοιπών υλικών 
συσκευασίας.Επιπλέον, στους 

χώρους βρέθηκαν δύο άτομα 
αλλοδαπής καταγωγής, που 
δήλωσαν φύλακες του παρά-
νομου εργοστασίου, οι οποίοι 
συνελήφθησαν, σχηματίστηκε 
δικογραφία και οδηγήθηκαν 
στην Εισαγγελία Θηβών.

Παράλληλα, ζητήθηκε 
η συνδρομή της Ελληνικής 
Αστυνομίας, η οποία ανταπο-
κρίθηκε άμεσα, για εξερεύ-
νηση του χώρου, εντοπισμό 
δαχτυλικών αποτυπωμάτων, 
καθώς και τη λήψη βιολογικού 
υλικού.

Στο πλαίσιο των ελεγκτι-
κών ενεργειών συντάχθηκε 
αίτημα προς τις εταιρίες – κα-
πνοβιομηχανίες, δικαιούχους 
των εμπορικών σημάτων που 
βρέθηκαν στις συσκευασί-
ες καπνού, προκειμένου να 
παρέχουν εκθέσεις – πραγ-
ματογνωμοσύνες αναφορικά 
με την παραποίηση ή μη των 

καπνικών προϊόντων και των 
φακέλων (συσκευασιών). Οι 
εταιρίες ανταποκρίθηκαν άμε-
σα στο αίτημα και με δήλωσή 
τους πιστοποίησαν την πα-
ραποίηση των προϊόντων κα-
πνού και την πλαστότητα των 
σημάτων τους.

Για κατασχεθείσες ποσό-
τητες καπνού, συντάχθηκε έγ-
γραφο της Ειδικής Γραμματείας 
του ΣΔΟΕ προς το τελωνείο Οι-
νόης, προκειμένου να προσδι-
ορισθούν και να υπολογισθούν 
οι αναλογούντες δασμοί κ.λ.π. 
φόροι, που διέφυγαν της κα-
ταβολής τους. Η ζημία που 
προκλήθηκε στο ελληνικό 
Δημόσιο, βάσει του ισχύοντος 
δασμοφορολογικού καθεστώ-
τος, ανέρχεται στο ποσό των 
2.050.024,14 ευρώ. Η έρευνα 
συνεχίζεται προκειμένου να 
εντοπιστούν οι εμπλεκόμενοι 
στην υπόθεση.

Το Βιομηχανικό Μουσείο Τομάτας έχει 
την τιμή φέτος να φιλοξενεί το ντοκιμαντέρ 
του Ζαχαρία Μαυροειδή με τίτλο "Στο Σώμα 
της".

Το καλοκαίρι και οι διακοπές έχουν την 
τιμητική τους και εμεις τιμούμε τους συντο-
πίτες μας και ας βρίσκονται στην Σαντορίνη. 
Ξέρατε οτι ο Δ.Νομικός ξεκίνησε απο την Σα-
ντορίνη, η πρώτη κονσερβοποιία εχει γίνει 
Μουσείο ενω παρουσιάζει εργα διαφόρων 
καλλιτεχνών. Έχει ξεκινήσει και προβάλετε 
στους χώρους του ενα ντοκιμαντέρ με τίτλο 
“Στο Σώμα της”.

Για όσους θα βρίσκονται στην Σαντορίνη 
ως και τις 15 Σεπτεμβρίου θα μπορουσαν να 
επισκευθουν τον χώρο ή και να δουν το ντο-
κιμαντέρ.

Κάθε χρόνο, στις 31 Ιουλίου, οι τελευταί-
οι εναπομείναντες «δεκαπεντάριδες» επι-
στρέφουν στα κελιά της ανενεργής Μονής 
της Κοίμησης, στο νότιο άκρο της Θηρασιάς. 
Για δύο βδομάδες  προσεύχονται υπέρ ανα-
παύσεως των νεκρών και υπέρ υγείας των 
ζωντανών προετοιμάζοντας παράλληλα την 
Μονή για την γιορτή του Δεκαπενταύγου-
στου. Τον υπόλοιπο χρόνο αναπολούν το πα-
ρελθόν αγναντεύοντας την κοσμοπολίτικη 

Σαντορίνη στην άλλη μεριά του ηφαιστείου. 
 Το ΣΤΟ ΣΩΜΑ ΤΗΣ καταγράφει την ρά-

θυμη καθημερινότητα της φθίνουσας πα-
ράδοσης του «Δεκαπέντε». Μέσα από τα 
πορτρέτα των γυναικών που κάθε καλοκαίρι 
επιστρέφουν για δεκαπέντε μέρες στη Μονή  
διερευνά θέματα πίστης, ταυτότητας και φύ-
λου. Το «αμόλυντο» σώμα της Παναγίας, το 
ερημωμένο σώμα της πάλαι ποτέ αγροτικής 
Θηρασιάς και το φθαρτό σώμα των γυναικών 
συνθέτουν μια εφήμερη αναπαράσταση της 
μεταπολεμικής Ελλάδας.   

 
ΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΩΡΕΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ:

15/6/19-15/9/19
Καθημερινά 12:00 & 14:00 (εκτός Δευτέρας) 
Διάρκεια - 84 min  
Γλώσσα – Ελληνική με αγγλικούς υπότιτλους
ΚΟΣΤΟΣ: 5€

 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ 

Σκηνοθεσία & σενάριο – Ζαχαρίας Μαυροει-
δής 
Διεύθυνση φωτογραφίας – Ζωή Μαντά 
Μοντάζ  – Σμαρώ Παπαευαγγέλου 
Παραγωγή – Ζαχαρίας Μαυροειδής, Βίκυ Μίχα, 
Boo productions,  ΕΡΤ Α.Ε., Momento Films

Ο Δήμος Θήβας ενημερώνει 

τους δημότες ότι  λόγω των 

δυσμενών καιρικών συνθη-

κών, η ταινία «MEN IN BLACK: 

INTERNATIONAL» θα προ-

γραμματιστεί να προβληθεί 

εντός του μηνός Αυγούστου 

στον Θερινό Κινηματογράφο 

«ΣΟΝΙΑ».
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ΕΥΒΟΙΑΣ
«Με δύναμη από την Κηφισιά»

Η δική μας πατρίδα είναι ο άνθρωπος

Την Παρασκευή 19 Ιουλίου, το Θέατρο Χαλ-
κίδας ως διοργανωτής του 3ου bio-Mechanical 
Festival υπό την αιγίδα του Υπ. Τουρισμού και 
σε συνδιοργάνωση με το Δήμο Χαλκιδέων, τον 
ΔΟΑΠΠΕΧ, την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας 
και τον Ο.Π.Α.ΣΤ.Ε., , τον Ο.Λ.Ν.Ε. και τον Ανα-
γκαστικό Συνεταιρισμό Βαθέως Αυλίδος, σας 
παρουσιάζει στον Πολιτιστικό Χώρο Αυλιδείας 
Αρτέμιδος, με ιδιαίτερη χαρά ...τέσσερις γυναί-
κες!

Οι τρεις τους ετοιμάζουν τις βαλίτσες τους 
για ένα ταξίδι στην Ταϊλάνδη και η τέταρτη 
ανυπομονεί να έχει το σπίτι στην αποκλειστική 
της διάθεση!

Πρόκειται για τη θεατρική παράσταση "Με 
δύναμη από την Κηφισιά" των Δημήτρη Κεχα-
ΐδη και Ελένης Χαβιαρά, σε σκηνοθεσία Εμμα-
νουέλας Κοντογιώργου. Μας το παρουσιάζει η 
Εταιρεία Θεάτρου "Σπίτι της".

5."Στη Λαρ'σα βγαίν' η Αυγερινός, στ'ν Ανά-
κασα η Πούλια", μια Μουσικοθεατρική παρά-
σταση για τη Σοφία Βέμπο 

Την Πέμπτη 18 Ιουλίου, το Θέατρο Χαλκί-
δας ως διοργανωτής του 3ου bio-Mechanical 
Festival υπό την αιγίδα του Υπ. Τουρισμού και 
σε συνδιοργάνωση με το Δήμο Χαλκιδέων, τον 
ΔΟΑΠΠΕΧ, την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας 
και τον Ο.Π.Α.ΣΤ.Ε., τον Ο.Λ.Ν.Ε. και τον Ανα-
γκαστικό Συνεταιρισμό Βαθέος Αυλίδος, έχει 
τη χαρά να φιλοξενήσει στο Θέατρο Αυλιδείας 
Αρτέμιδος, μια Μουσικοθεατρική παράσταση 
για τη Σοφία Βέμπο που θα σας ενθουσιάσει!

Με τίτλο "Στη Λαρ'σα βγαίν' η Αυγερινός, 
στ'ν Ανάκασα η Πούλια", με πρωταγωνίστρια 
τη διεθνούς φήμης κοντράλτο, Μαρίτα Παπα-
ρίζου και τον Βενιαμίν Χατζηκουμπάρογλου 
στο πιάνο, θα έχουμε την ευκαιρία να μάθουμε 
με τον ιδανικότερο τρόπο για πολλές πτυχές 

της ζωής της Σοφίας Βέμπο! Τα περιγραφικά 
κείμενα παρουσιάζει ο Γιώργος Αχλαδιώτης, 
ενοποιώντας υπέροχα, αφήγηση και συνέντευ-
ξη.

Είναι μιά από τις εξαιρετικές βραδιές του 
3oυ bio-Mechanical Festival, ένα μοναδικό και 
πολυδιάστατο αφιέρωμα στην εξέχουσα μορ-
φή που σημάδεψε μια εποχή της ελληνικής 
πραγματικότητας! 

Μην το χάσετε!
Διάρκεια: 60'
Είσοδος: 10€

Οι ένοικοι, το προσωπικό και οι συνεργάτες 
των Στεγαστικών Μονάδων Ψυχοκοινωνικής Απο-
κατάστασης, της Εταιρείας Περιφερειακής Ανά-
πτυξης και Ψυχικής Υγείας (ΕΠΑΨΥ) στην Εύβοια, 
συμμετέχουν στο 3ο bio- Mechanical festival με 
θέμα τις “Φωνές των Αφανών” και σας προσκα-
λούν στο Αφιέρωμα Τέχνης και Ψυχικής Υγεί-
ας “ Η δική μας πατρίδα μας είναι ο Άνθρωπος ” 
στην Δημοτική Πινακοθήκη Χαλκίδας “Δημήτρης 
Μυταράς” από την Τρίτη 23 έως και την Τρίτη 30 
Ιουλίου 2019. Κεντρικό ρόλο καταλαμβάνουν οι 
ένοικοι και παρουσιάζεται Έκθεση Φωτογραφίας 
του Θοδωρή Νικολάου και της Κατερίνας Στούπα 

23/07 -30/07, ώρα 19.00- 22.00 Εικαστική Έκθεση 
με έργα συμμετεχόντων της ομάδας Art Therapy 
υπό την επιμέλεια της Εικαστικής Ψυχοθεραπεύ-
τριας Πατρίτσιας Κουβέλη 23/07 -30/07, ώρα 
19.00- 22.00 Θεατρικό Δρώμενο υπό την σκηνο-
θεσία της Γεωργίας Καρλατήρα 28/07, ώρα 11.00 
& Εργαστήρι Εικαστικής Θεραπείας της Εικαστι-
κής Θεραπεύτριας Εύας Ταύρη. 28/07, ώρα 11.00 
Τα εγκαίνια της έκθεσης θα πραγματοποιηθούν 
την Τρίτη 23 Ιουλίου, στις 19.00. 
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ΕΥΒΟΙΑΣ
Αδελφοποίηση του Δήμου  
της Γαλλίας Grand Belfort  
και της Καρύστου 
Μεγάλη συναυλία από τον Γρήγορη 
Μπιθικώτση

Στο κέντρο  
του Αντίνοου  
η Εύβοια

Νεκρός βρέθηκε δύτης 
στα Σκορπονέρια

Σκύρος - Νεκρός στο δωμάτιο 
ξενοδοχείου βρέθηκε 
Αμερικανός τουρίστας

Το Σάββατο 20 Ιούλιοι θα υπογρα-
φεί το πρωτόκολλο αδελφοποίησης των 
δυο δήμων αυτό του Grand Belfort της 
Γαλλίας  με τής Καρύστου.

Στην Πλατεία Αμαλίας 20/7/19 θα 
διασκεδάσουν και θα επικαιροποιήσουν 
και έμπρακτα την αδελφοποίηση  με την 
συναυλία του Γρήγορη Μπιθικώτση.

Κάτω από αδιευκρίνιστες 
συνθήκες έχασε την ζωή του 
ένας  56χρονος Έλληνας, ο 
οποίος βρέθηκε νεκρός το 
μεσημέρι της Πέμπτης 18 Ιου-
λίου,  στη θαλάσσια περιοχή 
Σκορπονερίων Βόρειου Ευβο-
ϊκού Κόλπου.

Συγκεκριμένα, ο 56χρο-
νος φορούσε στολή αυτοδύτη 
(όπως σχετικά ανέφερε το δη-
μοσίευμα του λιμεναρχείου) 
και έπλεε χωρίς τις αισθήσεις 
του στη θάλασσα, όπου εντο-
πίστηκε από το πλήρωμα του 
Επαγγελματικού Αλιευτικού 
σκάφους ” Όσιος Δαυίδ”, ο κυ-
βερνήτης του οποίου ειδοποί-

ησε αμέσως το Λιμεναρχείο 
Χαλκίδας.

Ο 56χρονος άντρας  ανα-
σύρθηκε από περιπολικό σκά-
φος του Λιμενικού Σώματος   
και αφού μεταφέρθηκε στον 
Ιστιοπλοϊκό όμιλο Χαλκίδας, 
διακομίστηκε με ασθενοφό-
ρο όχημα του ΕΚΑΒ στο Γενικό 
Νοσοκομείο Χαλκίδας, όπου 
διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Προανάκριση διενεργεί-
ται από το Κεντρικό Λιμεναρ-
χείο Χαλκίδας, ενώ η σορός 
πρόκειται να μεταφερθεί στην 
Ιατροδικαστική Υπηρεσία 
Αθηνών για τη διενέργεια νε-
κροψίας – νεκροτομής.

Χωρίς τις αισθήσεις του βρέθη-
κε στο δωμάτιο του σε ξενοδοχείο 
στη Σκύρο ένας 72χρονος Αμερικα-
νός τουρίστας ενώ  είχε αισθανθεί 
μερική αδιαθεσία. ‘Όλα  συνέβη-
σαν τις πρώτες πρωινές ώρες.

Ο άτυχος άνδρας είχε βρεθεί 
στο όμορφο νησί των Σποράδων 
για διακοπές μαζί με την οικογένεια 
του.

Μεταφέρθηκε στο Ιατρείο του 
νησιού όπου δυστυχώς απλώς δια-
πιστώθηκε ο θάνατός του που είναι 
βέβαιο ότι προήλθε από παθολογι-
κά αίτια.

Το ΑΤ Σκύρου ανέλαβε την προ-
ανάκριση για το ατυχές συμβάν.

Στιγμές αγωνίας έζησαν όσοι είχαν κατασκη-
νώσει στην θέση “Ποτάμι” της Ευβοίας, όπου ξέ-
σπασε το μένος του Αντινοου.

Το περιστατικό σημειώθηκε ανατολικά της 
Καρύστου σε ένα τουριστικό σημείο κοντά στο 
χωριό Πλατανιστός. Λίγο μετά τις 3:00  τα ξημε-
ρώματα το κέντρο Επιχειρήσεων της Ευβοίας 
έλαβε κλήση ότι ένας χείμαρρος παρέσυρε μια 
σκηνή και ένα αυτοκίνητο των κατασκηνωτών 
που βρίσκονταν στην περιοχή.

Αμέσως σήμανε συναγερμός και στην περι-
οχή έσπευσε η αστυνομία και η πυροσβεστική .

Οι κατασκηνωτές είχαν αποκλειστεί στην πε-
ριοχή Κάβο Ντόρο,λόγω της σφοδρότητας των 
χειμάρρων .

Τελικά απεγκλωβίστηκαν και είναι όλοι καλά 
στην υγεία τους. Πρόκειται για έξι ενήλικες και 
τέσσερα παιδιά.
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Ένα από τα ομορφότερα μέρη 
της περιοχής της Λιβαδειάς 
είναι το βουνό Ελικώνας.

Αυτό το τριήμερο μεταξύ 19 -21 
Ιουλίου έχει την τιμητική του εκτός 
του ότι γιορτάζουν τα ξωκλήσια του 
αη Λια που βρίσκονται στις κορφές 
του γεμίζει κα με πολύ κόσμο απο 
τις παράλληλες εκδηλώσεις μουσι-
κής ποδηλασίας και ορειβασίας που 
πραγματοποιούνται.

Ποιο δρόμο να ακολουθήσει ο 
ταξιδιώτης, που να φάει σε ποια πα-
ραλία να κάνει μπάνιο ή ποια αρχαι-
ολογικά μνημεία να επισκεφθεί. Θα 
σας περιγράψουμε όλες τις δυνατό-

τητες που διαθέτει αυτός ο τόπος για 
να περάσετε αξέχαστα.

Ξεκινάει, λίγο έξω από τη Λιβα-
δειά ο δρόμος μας και ανηφορίζει 
προς το βουνό η ταμπέλα γράφει 
Ανάληψη,ή αλλιώς Σούρπη για τους 
ντόπιους. Υπάρχει μία ταβέρνα με το 
ίδιο όνομα,λειτουργεί τα απογεύμα-
τα το τηλ.2261023011

Ανηφορίζοντας συναντούμε την 
διασταύρωση Ζερικό και Κυριάκι.

Ας κάνουμε μια στάση στο πρώ-
το. Ένα χωρίο αναπαλαιωμένο που 
διαθέτει δύο ταβέρνες στην κεντρική 
γραφική του πλατεία με μαγειρευτά 
και φαγητά της ώρας.

Ταβέρνα “Το Ζερίκι’ με μαγειρευ-
τά και της ώρας τηλ. 2261021993

Αλλά το πιο σημαντικό είναι το 
Λαογραφικό Μουσείο Ελικώνα τηλ. 
6938003262 που στο προαύλιο του 
χώρο αυτό το Σαβ/κο θα φιλοξενεί 
την 79 Πανελλήνια συνάντηση ορει-
βατών καθώς και τις σκηνές τους.

Συνεχίζουμε μετά το σταυροδρό-
μι μια μικρή απόσταση μας χωρίζει 
από το Κυριάκι. 

Ακολουθώντας την σήμανση θα 
περάσουμε από μία ταβέρνα απέ-
ναντι από το δημοτικό σχολείο την 
“ο Αστέρας” τηλ.2267051537  η Τα-
βέρνα “Ο Σταμάτης” 2267051325 και 

σουβλάκια στο corner 2267051454  
και κατηφορίζοντας θα δούμε αρ-
κετά mini market ανοικτά αρκετές 
ώρες της ημέρας. Λίγο πιο κάτω από 
την πλατεία του χωριού δεξιά μας εί-
ναι “ο φούρνος μας” και μια ταβέρνα. 
Ανοιχτά συνεχώς για να καλοδεχτούν 
τους επισκέπτες.

 Από εκεί μπορούμε να κατεβού-
με στην θάλασσα και στην παραλία 
Διστόμου.

Υπάρχουν και ξενοδοχεία στο 
χωριό το “Διανθος” τηλ 2267051708 
και το “Φλυγόνιο” τηλ 2267051229

Εγώ ανεβαίνω για το βουνό την 
Αρβανίτσα

Στο δρόμο για τον Ελικώνα

Πλατεία Αγ. Άννας
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Εκεί θα συναντήσουμε ένα υπέ-
ροχο οροπέδιο από έλατα σε υψόμε-
τρο 1000 μέτρων που γίνεται και το 
Φεστιβάλ.

Υπάρχει ένα τουριστικό κατά-
στημα με φαγητό “Η Αρβανίτσα” τηλ 
6972831279 και θα υπάρχουν και κυ-
λικεία.

Εκεί κατασκηνώνουν όσοι συμ-
μετάσχουν στο Φεστιβάλ,συνήθως 
νέοι,υπάρχουν και χημικές τουαλέτες 
και ντους για του κοινό.

Ένα τριήμερο φεστιβάλ  
με πολλούς καλλιτέχνες

Συνεχίζουμε και βρίσκουμε εγκα-
ταστάσεις του Elikon sports camp 
71 που μπορούμε να στήσουμε την 
σκηνή μας και να κάνουμε διάφορα 
αθλήματα όπως τοξοβολία ποδηλα-

σία και πολλά άλλα τηλ 6945685343 
και σε πολύ μικρή απόσταση είναι 
το χωριό Κούκουρα η αλλιώς  Αγία 
΄Αννα.

 Με το που μπαίνεις συναντάς την 
ταβέρνα “Ελικώνιο” και ξενοδοχείο 
τηλ 22610944444 η στη ταβέρνα” Ιπ-
ποκρήνη” τηλ 6974335890.

Ενώ αν ακολουθήσεις τον δρόμο 
με δεξιά κατεύθυνση θα βγεις στην 
πλατεία του χωρίου. Εκεί θα βρεις 
την ταβέρνα μαραμπού 20 ετών 
πείρας με της ώρας και μαγειρευτά 
“Μαραμπού” τηλ 22610 94595 και το 
bar Κουκουρα τηλ 2261094379 ενώ 
δίπλα θα βρεις το “Μέλι και γάλα “ για 
καφέ και φαγητό τηλ 6909023346.

Μια ταβέρνα λίγο πιο κάτω, άλλα 
στην πλατεία πάλι του Νικολάου τηλ 
2261094500 και στην άκρη του χω-

ριού “Η Πολύμνια” τηλ 6971851064
Από την κάτω πλευρά του χωριού 

υπάρχουν δύο ξενοδοχεία το Hotel 
Athina τηλ.2261000342 και ο Ξενώ-
νας “το κουτσουρι” τηλ 2261094004. 

Αν στρίψετε δεξιά για Θίσβη κα-
θώς φεύγετε από το χωριό σε μισή 
ώρα θα είσαστε στην Παλιά Εθνική 
οδό για Αθήνα λίγο μετά την Αλίαρτο 
και σε μισή ώρα είστε στην Παραλία 
του Σαράντη με ταβέρνες

Αν θέλετε να συνεχίσετε θα βρεί-
τε το χωριό Αγία Τριάδα και αυτές τις 
όμορφες αγελάδες.

Στην Αγία Τριάδα με το που μπαί-
νεις στο χωριό συναντάς ταβέρνες και 
ένα καφενείο οι ταβέρνες είναι πολύ 
καλές “Ο Μάνεσης”τηλ 2261094227 
και ο “Κατσίμας “τηλ. 2261094162.

Αν αφήσεις το αυτοκίνητό σου 

και προχωρήσεις ευθεία, προς την 
εκκλησία, υπάρχει μια πλατεία και 
ένα καφενείο που παρέχει και πρό-
χειρο φαγητό και ένα σουβλατζίδικο 
τηλ.2261092559

Αξιοθέατα για να πας κατεβαί-
νοντας από την Αγία Τριάδα υπάρχει 
σε ένα ξωκλήσι αρχαία ερείπια εκεί 
αναβλύζει νερό και έχει και χώρο και 
πεζούλια για να καθίσεις και να φας οι 
Άγιοι Ταξιάρχες.

Τις ίδιες ημέρες πραγματοποιεί-
ται και Πανελλήνιοι αγώνες Ορειβατι-
κή ποδηλασία στην Λιβαδειά.

Αστυνομίας Λιβαδειάς τηλ.22610 88888 ή 100
Πυροσβεστική Λιβαδειάς τηλ. 199 (112)
Νοσοκομείο Λιβαδειάς τηλ.2261084100
Τηλέφωνο έκτακτης ανάγκης τηλ.2261029036 (όλο το 24ωρο)
Ομάδα διάσωσης Λιβαδειάς τηλ. 6974569026

Τηλέφωνα εκτάκτου ανάγκης

Αρβανίτσα

Πλατεία Αγ. Τριάδας

Μουσείο αγροτικής κληρονομιάς

Ταβέρνα στο Ζερίκι
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ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
Προσλήψεις υπάλληλων 
γραφείου στη ΔΕΗ

Προσλήψεις υπάλληλων γραφείου στη 
ΔΕΗ μέσω ΑΣΕΠ σε 21 περιοχές της χώρας. 
Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη.  ΥΠΟ-
ΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ από  18.07.2019  έως 
και 29.07.2019.

3 θέσεις στην Λαμία
528    ΔΠΒΕ/ΚατάστημαΠωλήσεων Λαμί-

αςΛαμία(δ. Λαμιέων
Ν. Φθιώτιδας    ΔΕ Υπάλληλοι Γραφείου(-

Διοικητικών Γραμματέων)    8 μήνες
ΑΣΕΠ: Η ΔΕΗ ανακοινώνει την πρόσλη-

ψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαί-
ου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού 
ογδόντα έξι (86) ατόμων για την κάλυψη 
εποχικών ή παροδικών αναγκών των Μονά-
δων της Γενικής Διεύθυνσης Εμπορίας που 
εδρεύει στην Αθήνα του Νομού Αττικής και 
συγκεκριμένα για τα Καταστήματα Πωλήσε-
ων της Διεύθυνσης Πωλήσεων Βόρειας Ελ-
λάδας (ΔΠΒΕ) του εξής ανά υπηρεσία, έδρα, 

τόπο απασχόλησης, ειδικότητα, διάρκεια 
σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), 
με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και 
τυχόν πρόσθετα) προσόντα

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ   ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (βλ. ΠΙΝΑ-
ΚΑ Β), των λοιπών ιδιοτήτων τους και της 
εμπειρίας τους οφείλουν να προσκομίσουν 
όλα τα απαιτούμενα από την παρούσα ανα-
κοίνωση και το «Παράρτημα Ανακοινώσεων 
Συμβάσεων Εργασίας Ορισμένου Χρόνου 
(ΣΟΧ)» με σήμανση έκδοσης «12.02.2019» 
δικαιολογητικά, σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στην ενότητα «ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΙΤΛΩΝ, ΠΙ-
ΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ» του Κε-
φαλαίου ΙΙ του ανωτέρω Παραρτήματος

Ανακοίνωση ΣΟΧ 2/2019

8ο Πολιτιστικό Φεστιβάλ 
Βαθυκοίλου

Ετέθη ο Θεμέλιος Λίθος 
του Εκκλησιαστικού 
Μουσείου της Ιεράς 
Μητροπόλεως 
Φθιώτιδας

«Νέες ανακαλύψεις 
φανερώνουν την αλήθεια  
για τον Τρωικό πόλεμο»

Ο Εκπολιτιστικος Σύλλογος Βα-
θυκοίλου Στυλίδας διοργανώνει για 
8η συνεχόμενη χρονιά το 8ο Πολιτι-
στικό Φεστιβάλ Βαθυκοίλου και σας 
προσκαλεί το:

-Σάββατο 20 Ιουλίου 2019, ώρα 
21:00 σε μια παραδοσιακή και λαϊκή 
βραδιά με ζωντανή ορχήστρα:

Κλαρινο: Μπακοπουλος Βαγγέ-
λης

Τραγουδι: Αγγελόπουλος Γιώρ-
γος

Βιολι: Καρακωστας Σάκης
Λαουτο/ Κιθάρα: Λενας Ανδρέας
Κρουστά: Ανωγιαννακης Χρή-

στος
Μπουζούκι/ Τραγούδι: Αλεξιας 

Χρήστος
Και με συμμετοχή χορευτικών 

ομάδων.
-Κυριακή 21 Ιουλίου 2019, ώρα 

21:00 Σε προβολή ταινίας για μι-
κρούς και μεγάλους.

Όλα αυτά θα πραγματοποιηθούν 
στο προαύλιο χώρο του παλαιού δη-
μοτικού σχολείου βαθυκοιλου και 
φυσικά με ΔΩΡΕΑΝ ΕΙΣΟΔΟ.

Σας περιμένουμε όλους Για ένα 
όμορφο Σαββατοκυριακο.

Στις 20 Ιουλίου στις  (17.00) στο χωριό Λι-
μογάρδι (Ναρθάκιον) πραγματοποιείται σεμι-
νάριο πάνω στην Όθρυ, όπου και τα μυκηναϊκά 
τείχη από την εποχή του μακρινού προγόνου 
μας Αχιλλέα, του πρωταγωνιστή της Ιλιάδας 
του Ομήρου.

Συνδιοργανωτές είναι το Achilles 
Foundation, USA και το Συμβούλιο για τον Αχιλ-
λέα, Ελλάς.

Μεταξύ των θεμάτων που θα συζητηθούν, 
περιλαμβάνονται:

Μία αξιολογότατη έρευνα με τίτλο «φω-
νές από το παρελθόν» του Καθηγητή James 
[Dimitri} Brianas, Προέδρου του Ιδρύματος 
Αχιλλέα στις ΗΠΑ, που επικεντρώνεται σε «αλ-
ληλογραφία» μεταξύ των Χετταίων Βασιλιάδων 
και των αντίστοιχων Μηκυναίων το διάστημα 
1430 π.Χ. έως 1210 π.Χ. Μηνύματα λαξευμένα 
πάνω σε πλακίδια από πηλό. Μηνύματα που συ-
νιστούν «ιστορικό προηγούμενο» για τον τρωι-
κό πόλεμο. Πλακίδια των οποίων η αποκρυπτο-
γράφηση ξεκίνησε το 1906. Η συνεργασία στις 
ΗΠΑ και με άλλους επιστήμονες και κυρίως με 
τον καθηγητή Dr. Richard Beal του Ινστιτού-
του Ανατολής του Πανεπιστημίου του Σικάγο, 

υπήρξε καταλυτική.
Ακολουθεί το θέμα: «Αστρονομική χρονο-

λόγηση του τέλους του τρωικού πολέμου: Ηλι-
ακές εκλείψεις –αποκαλύψεις στην ΙΛΙΑΔΑ και 
την ΟΔΥΣΣΕΙΑ». Πρόσφατες ανακοινώσεις ομά-
δας Ελλήνων Επιστημόνων από το Πανεπιστή-
μιο Πατρών και το Εθνικό και Καποδιστριακό 
Πανεπιστήμιο.

Στη συνέχεια από τον Αρχαιολόγο και Πρό-
εδρο του Συμβουλίου για τον Αχιλλέα   Σπύρο 
Μπαϊκούση παρουσιάζεται το θέμα: «Γενέτει-
ρα της Ελλάδος: Επανεξέταση της τοποθεσίας 
στην Ελλάδα απ’ όπου προέρχεται ο Αχιλλέας 
και το όνομα Ελλάς». Μία εργασία του συντο-
πίτη έμπειρου αρχαιολόγου και εκπαιδευτικού 
από κοινού με τον Καθηγητή Μπριάνα που 
δημοσιεύθηκε το 2018 στο έγκυρο περιοδικό 
της ισχυρής Ελληνο-Αμερικανικής Ομογένειας 
AHEPAN.

Ακολουθεί, τέλος συζήτηση στρογγυλής 
τραπέζης με συντονιστή τον νέο δραστήριο 
επιστήμονα Δρα Βασίλη Σπανό, με εισήγηση 
του πάνω στις κοινωνικές, πολιτιστικές και οι-
κονομικές επιπτώσεις για την περιοχή της Φθί-
ας από τις προωθούμενες μελέτες και έρευνες.
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ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
13η Πανελλήνια" συνάντηση 
σκαραβαίων & κλασσικών 
οχημάτων στην Στυλίδα

Με μεγάλη επιτυχία ολο-
κληρώθηκε η "13η Πανελλή-
νια" συνάντηση σκαραβαίων 
& κλασσικών οχημάτων που 
διεξήχθη το τριήμερο 12-14 
Ιουλίου στο πάντα φιλόξε-
νο  Camping interstation  & 
στον δήμο Στυλίδας.

Ευχαριστούμε απο καρ-
διάς όλους τους συμμετέχο-
ντες καθώς και τις λέσχες:

Λέσχη σκαραβαίου Θεσ-
σαλονίκης

Φίλοι κλασσικών αυτοκι-
νήτων δυτικής Μακεδονίας

ΦΙΚΑΔΥΜ 
Vw volos club
Λέσχη ιστορικών οχημά-

των Βόλου Λ.Ι.Ο.Β
Φίλους Ιστορικών Οχη-

μάτων Λαμίας Φ.Ι.Ο.Λ
Αγωνιστική Λέσχη Αυτο-

κινήτου Λαμίας Α.Λ.Α.Λ
Ραντεβού στην 14η Πα-

νελλήνια το 2020...
Το Γ' «Ακρόπολις» εκκινεί 

τα χαράματα της Παρασκευ-
ής 27ης Μαΐου 1955 μπροστά 
από το ωδείο του Ηρώδου 
Αττικού. Συνολικά 53 πλη-
ρώματα ξεκίνησαν και μετά 
από τρία 24ωρα συνεχών δο-
κιμασιών, 25 κατάφεραν να 
τερματίσουν. Ανάμεσα τους, 
αυτό το χαμογελαστό αμιγώς 
γυναικείο πλήρωμα μέσα στο 
εικονιζόμενο Αustin Α30 του 
1953με τις Ελληνικές πινα-
κίδες.Οδηγός η Βρετανίδα 
Margaret Wοrthington. Για 

την συνοδηγό δεν βρήκα 
αξιόπιστα στοιχεία. Αυτό 
όμως που γνωρίζουμε είναι 
η διαδρομή του αγώνα, που 
κατέβαινε μέχρι στην Σπάρ-
τη, διέσχισε τον Ταύγετο και 
από την Καλαμάτα μέσω Τρί-
πολης έφθανε στην Ολυμπία, 
εγκατέλειπε την Πελοπόν-
νησο περνώντας απέναντι 
στο Αντίρριο, ανέβαινε μέσω 
Δελφών και Καρπενησίου 
στα Γιάννενα, περνούσε από 
τον αυχένα της Κατάρας και 
μέσω Καλαμπάκας, Τρικά-
λων, Χαλκίδας, επέστρεφε 
στην Αθήνα. Χρειάζεται λίγη 
φαντασία για να αντιληφθού-
με την Ελλάδα της εποχής και 
το περιπετειώδες του αγώνα.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ
ΚΑΛΕΙ
όλους τους ενδιαφερόμενους γεωργούς, 

φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ομάδες αυτών, 
οι οποίοι είναι κάτοχοι γεωργικής έκτασης στις 
περιοχές παρέμβασης, να υποβάλλουν αιτή-
σεις στήριξης στο πλαίσιο της δράσης 10.1.01 
«Προστασία της άγριας ορνιθοπανίδας» του 
μέτρου 10 «Γεωργοπεριβαλλοντικά και κλι-
ματικά μέτρα» του Προγράμματος Αγροτικής 
Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020.

1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
1.1 Προκηρυσσόμενη Δράση
Δράση 10.1.01 «Προστασία της άγριας ορ-

νιθοπανίδας» του μέτρου 10 «Γεωργοπεριβαλ-
λοντικά και κλιματικά μέτρα» του Προγράμμα-
τος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020.

1.2 Στόχοι της δράσης
Στόχος της δράσης είναι η διατήρηση και 

προστασία της άγριας ορνιθοπανίδας, της 
οποίας το ενδιαίτημα συνδέεται στενά με τις 
αγροτικές γαίες. Οι γεωργικές εκτάσεις αποτε-
λούν αναπόσπαστο τμήμα των βιοτόπων της 
άγριας ορνιθοπανίδας, προσφέροντας τροφή 
και χώρους φωλιάσματος και αναπαραγωγής.

Η δράση συνεισφέρει στην προτεραιότητα 
4 «Αποκατάσταση, διατήρηση και ενίσχυση 
των οικοσυστημάτων που συνδέονται με τη 
γεωργία και τη δασοπονία» και ειδικότερα στις 
Περιοχές

Εστίασης:
4α) «Αποκατάσταση, διατήρηση και ενί-

σχυση της βιοποικιλότητας, συμπεριλαμβα-
νομένων των περιοχών Natura 2000, και εντός 
των περιοχών που αντιμετωπίζουν φυσικά ή 
άλλα ειδικά μειονεκτήματα, της γεωργίας Υψη-
λής Φυσικής Αξίας (HNV) και της κατάστασης 
των ευρωπαϊκών τοπίων»

1.3 Πεδίο και γεωγραφικές περιοχές εφαρ-
μογής

1.3.1 Γεωγραφικές περιοχές εφαρμογής – 
Περιοχές παρέμβασης

Η δράση θα εφαρμοστεί στις γεωργικές 
εκτάσεις των Ζωνών Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) 
(Special Protected Areas, SPAs) της χώρας, 
όπως έχουν οριστεί από της Ελλάδα σύμφω-

να με τις κατευθύνσεις της Οδηγίας του Ευ-
ρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
2009/147/EC περί της διατηρήσεως των αγρί-
ων πτηνών και στις γεωργικές εκτάσεις των 
Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων που έστω 
και ένα τμήμα τους περιλαμβάνεται σε Ζώνη 
Ειδικής Προστασίας.

Στο Παράρτημα Α αποτυπώνονται οι Καλ-
λικρατικοί Δήμοι που εμπίπτουν ολικώς, μερι-
κώς ή κατ’ ελάχιστον στις περιοχές παρέμβα-
σης. Η επιλεξιμότητα των εκμεταλλεύσεων σε 
επίπεδο αγροτεμαχίου, ως προς την περιοχή 
παρέμβασης, απεικονίζεται στην Ενιαία Αίτη-
ση Ενίσχυσης (ΕΑΕ) 2019 του ενδιαφερόμενου.

1.3.2 Πεδίο εφαρμογής
Η δράση εφαρμόζεται σε αγροτεμάχια τα 

οποία είναι δηλωμένα στην Ενιαία Αίτηση Ενί-
σχυσης (ΕΑΕ) του ενδιαφερόμενου για το έτος 
2019 βρίσκονται εντός των Ζωνών Ειδικής 
Προστασίας (ΖΕΠ)

1.4 Πιστώσεις – Χρηματοδότηση
Η Δημόσια Δαπάνη της παρούσας πρό-

σκλησης ανέρχεται σε τέσσερα εκατομμύ-
ρια πεντακόσιες πενήντα χιλιάδες ευρώ 
(4.550.000€) και συγχρηματοδοτείται από το 
Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανά-
πτυξης (ΕΓΤΑΑ).

1.5 Είδος παρεχόμενων ενισχύσεων
Η οικονομική ενίσχυση χορηγείται ετησίως 

για να αποζημιώνει τους δικαιούχους για την 
απώλεια εισοδήματος (διαφυγόν εισόδημα) 
ως αποτέλεσμα των δεσμεύσεων που αναλή-
φθηκαν.

1.6 Ύψος ενίσχυσης
Η ενίσχυση λαμβάνεται για την ενταγμένη 

έκταση εκφρασμένη σε εκτάρια και τα ποσά 
στήριξης παρουσιάζονται ανά ομάδα καλλιέρ-
γειας στον παρακάτω πίνακα:

PINAKAS 1
Το επιλέξιμο φυτικό κεφάλαιο προς ενί-

σχυση περιγράφεται αναλυτικά σε excel αρ-
χείο “Επιλέξιμο Φυτικό Κεφάλαιο για τη δράση 
10.1.01”, το οποίο θα είναι αναρτημένο στην 
ιστοσελίδα του ΥΠΑΑΤ «www.minagric.gr» και 
του ΠΑΑ «www.agrotikianaptixi.gr»

Η υποβολή αιτήσεων στήριξης πραγματο-
ποιείται κατά το διάστημα από 26 Αυγούστου 
2019 έως και 25 Σεπτεμβρίου 2019.

Τραγωδία στη Λαμία: 67χρονος 
βρέθηκε μέσα σε λίμνη αίματος

Δευτέρα 22 Ιουλίου η Βελεσιώτου 
στο Φεστιβάλ Οίτης, μαζί τους ο 
Σωτήρης Μπαλλάς

ΔΡΑΣΗ 10.1.01 «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 
ΤΗΣ ΑΓΡΙΑΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ»

«Συναπάντημα Καρδιάς»
Ένα οδοιπορικό χωρίς σύνορα, 

ένα ταξίδι που ενώνει λαούς, παραδό-
σεις και ρίζες καρδιάς. Δύο μοναδικοί 
καλλιτέχνες, δύο καλοί φίλοι, ανταμώ-
νουν επί σκηνής σε μια μουσική περι-
πέτεια, ακριβώς εκεί που η ανατολή 
συναντά τη δύση.

Έντεχνο, λαϊκό, ρεμπέτικο, ανατο-
λίτικες μελωδίες ενώνονται μαγικά σε 
ένα πρόγραμμα στημένο «από καρ-
διάς».

Mια πραγματική μουσική συνά-
ντηση στα σταυροδρόμια του κόσμου 
με τη Φωτεινή Βελεσιώτου και τον 
Χάικ Γιαζιτζιάν.

Σοκαρισμένη είναι η κοι-
νωνία στη Λαμία έπειτα από 
τον εντοπισμό ενός 67χρονου 
κτηνοτρόφου  που άφησε την 
τελευταία του πνοή το μεση-
μέρι της Τετάρτης στο ποι-
μνιοστάσιό του κοντά στην 
περιοχή Λιβάδι στην Ελάτεια.

Σύμφωνα με το lamianow.
gr, τον  άτυχο άνδρα βρήκε 
νεκρό ο ίδιος ο γιος του, πυρο-
βολημένο από την κυνηγετική 
καραμπίνα που βρισκόταν δί-
πλα του.

Οι πληροφορίες αναφέ-
ρουν ότι οι δύο άνδρες βρέ-
θηκαν μαζί τις πρωινές ώρες 
στο ποιμνιοστάσιό αλλά λίγο 
μετά ο 31χρονος γιος απο-
χώρησε για κάποιες εργασίες 
που έπρεπε να πραγματο-
ποιήσει. Επιστρέφοντας το 
μεσημέρι  βρήκε τον πατέρα 
του νεκρό  μέσα σε μία λίμνη 
αίματος.

Αμέσως στο σημείο βρέ-
θηκε το  εγκληματολογικό 
τμήμα προκειμένου να εξετά-
σει και το σημείο και το όπλο 
ώστε να ερευνήσει τα ακριβή 
αίτια του τραγικού περιστατι-
κού

Την Κυριακή 21 Ιουλίου «Βιβλιο…ταξιδέματα» στην Πε-
λασγία στις 19:00, για να αλλάξουμε “παραστάσεις” μέσα 
απο τα βιβλία. Τον φίλο του καλοκαιριού μας και το 2019.
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Υποδοχή και Προσκύνημα Τιμίας 
Κάρας Αγίας Παρασκευής

Σε έλεγχο ποιότητας και στην χλωρί-
ωση των υδάτων πρόκειται να προβεί ο 
Δήμος Αγράφων σύμφωνα με την 9-7-2019 
απόφαση του Δημάρχου Αγράφων κ. Μπα-
μπαλή Θεόδωρου με στόχο την βελτίωση 
της ποιότητας του νερού που συμβάλλει 
σε σημαντικό βαθμό στην διασφάλιση 
της υγείας των κατοίκων του εν λόγω Δή-
μου. Συγκεκριμένα, η υπηρεσία με τίτλο 
«Δειγματοληπτικός έλεγχος ποιότητας 
ύδατος του Δήμου Αγράφων» ανατέθηκε 
με απευθείας ανάθεση στην Βιομηχανική 
Α.Ε. έναντι του ποσού των 4.025,00 ευρώ 
επί πλέον ΦΠΑ 24%, με σύνολο προσφοράς 
4.991,00 ευρώ. Αντίστοιχα, η υπηρεσία με 
τίτλο «υπηρεσία ελέγχου και χλωρίωσης 
δεξαμενών Δήμου Αγράφων» ανατέθηκε 
με απευθείας ανάθεση στη Βιομηχανική 
αναλυτικά εργαστήρια ΙΚΕ έναντι του πο-

σού των 7.641,60 ευρώεπί πλέον ΦΠΑ 24%, 
με σύνολο προσφοράς 9.475,58 ευρώ. Η 
δαπάνη που προκαλείται από τις συγκε-
κριμένες αναθέσεις θα καλυφθούν από 
ιδίους πόρους και έχει εγγραφεί η σχετική 
πίστωση στον προϋπολογισμό των εξόδων 
του τρέχοντος έτους. Ο χρόνος περάτωσης 
των υπηρεσιών ορίζεται το διάστημα των 
60 και 180 ημερών αντίστοιχα από την υπο-
γραφή των σχετικών συμβάσεων. Η πληρω-
μή των συμβατικών ποσών θα γίνεται με 
την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων πλη-
ρωμής, μετά την υποβολή τιμολογίων από 
τους προμηθευτές και την προσκόμιση των 
νομίμων δικαιολογητικών. Στις συμβάσεις 
που θα συναφθούν θα αναφερθούν ειδι-
κότεροι όροι για την ορθή, απρόσκοπτη 
και σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές 
εκτέλεση των προς ανάθεση ειδών.

Καλοκαιρινές εξερευνή-
σεις στα μουσεία και στους 
χώρους πολιτισμού της ευρύ-
τερης περιοχής της Ευρυτανί-
ας, με πρωτότυπα εργαστήρια 
εμπνευσμένα από τα εκθέμα-
τα των μουσείων για μαθητές 
και ενήλικες, διοργανώνει η 
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας 
και η ΠΕ Ευρυτανίας μέσω του 
Κέντρου Ιστορίας Πολιτισμού 
Ευρυτανίας, Η δράση τιτλο-
φορείται «Museums Summer 
Camp 2019» και έχει ως θέμα 
«Οι τέχνες και η ιστορία της 
Ευρυτανίας». 

Κάθε εβδομάδα διαφορε-
τικές τέχνες και μουσεία γίνο-
νται οι προορισμοί της δράσης 
με εξερεύνηση και δημιουργία 
έργων τέχνης εμπνευσμένα 
από τα εκθέματα των μου-
σείων και την Ευρυτανική 
ιστορία. Σε 25 μουσειακούς 
σταθμούς, ανακαλύπτεται η 
ιστορία της Ευρυτανίας μέσω 
εργαστηρίων, ζωγραφικής, 
χαρακτικής, ψηφιδωτών, γλυ-
πτικής,, φωτογραφίας, μεικτής 
τεχνικής, κολάζ, κατασκευών 
και εικονογράφησης. 

Το ταξίδι της εξερεύνησης 
θα έχει τελικό προορισμό το 
ΚΙΠΕ, όπου μικροί και μεγάλοι 
δημιουργοί θα παρουσιάσουν 
τα έργα τους στην υπαίθρια 
έκθεση στον προαύλιο χώρο 
του μουσείου. Οι δράσεις 
απευθύνονται σε μαθητές και 
ενήλικες. Η συμμετοχή είναι 
δωρεάν.

Όπως αναφέρει ο Αντι-
περιφερειάρχης Ευρυτανίας, 
Αριστείδης Τασιός, «η Περι-
φερειακή Αρχή του Κώστα 
Μπακογιάννη με πρωτοπόρες 
δράσεις επενδύει στην Ιστο-
ρία και τον Πολιτισμό της Ευ-

ρυτανίας». Για περισσότερες 
πληροφορίες καλέστε στο 
22370 80217.

Αναλυτικά το πρόγραμμα 
της δράσης όπως ανακοινώ-
θηκε από την ΠΕ Ευρυτανίας, 
έχει ως εξής:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΚΑΙ 
ΩΡΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 

Σάββατο 20 Ιουλίου 2019 
«Ένα μικρό βήμα για τον άν-
θρωπο…ένα μεγάλο για την 
ανθρωπότητα» ΚΙΠΕ Ώρα 
11:00-13:00.

50 χρόνια από το πρώτο 
βήμα του ανθρώπου στη Σε-
λήνη, δημιουργούμε το δικό 
μας σεληνιακό τοπίο. 

Κυριακή 21 Ιουλίου 2019 
“Αγιότητα και Χειρόγραφα” 
Αγαθίδειος Βιβλιοθήκη Πρου-
σού. Ώρα 11:00-13:00.

Εργαστήριο Χαρακτικής 
με θέμα τα περίτεχνα γράμμα-
τα των ιερών Ευαγγελίων.

Κυριακή 21 Ιουλίου 2019 
«Ελάτε να πατήσουμε και εμείς 
στη Σελήνη» Μουσείο Βουνού 
Καρπενησίου Ώρα 18:00-20:00

Σάββατο 27 Ιουλίου 2019 
«Τα παραδοσιακά γεφύρια της 
Ευρυτανίας» ΚΙΠΕ

Ώρα 11:00-13:00.
Τα πέτρινα γεφύρια της Ευ-

ρυτανίας αποτελούν μοναδικά 
δείγματα λαϊκής αρχιτεκτονι-
κής. Ελάτε να τα γνωρίσουμε 
και να δημιουργήσουμε το 
δικό μας «γιοφύρι».

Κυριακή 28 Ιουλίου 2019 
«Το παραδοσιακό γεφύρι της 
Βίνιανης» Μουσείο Εθνικής 
Αντίστασης Βίνιανης Ώρα 
11:00 -13:00.

Πέτρινη λαϊκή παράδοση 
και ιστορία. Σχεδιάζουμε χρω-
ματίζουμε και κατασκευάζου-

με μοντέλο του γεφυριού.
Κυριακή 28 Ιουλίου 2019 

«Μια εικόνα χίλιες λέξεις» 
Ίδρυμα Γεωργίου Καφαντάρη 
Φραγκίστα Ώρα 18:00-20:00.

Ελάτε να φωτογραφίσου-
με τις ομορφιές της Ευρυτανί-
ας μας.

Δευτέρα 29 Ιουλίου 2019 
«Γνωρίζουμε τα γεφύρια του 
Αγραφιώτη» Πρώην Δημαρ-
χείο Αγράφων (Άγραφα) – 
Πλατεία Ώρα 11:00-13:00

Σάββατο 3 Αυγούστου 
2019 «Ψηφιδωτός διάκοσμος 
Αγίου Λεωνίδη-Δημιουργούμε 
το δικό μας ψηφιδωτό» ΚΙΠΕ 
Ώρα 11:00-13:00

Δημιουργούμε το δικό μας 
ψηφιδωτό με παραστάσεις και 
γεωμετρικές συνθέσεις που 
απεικονίζονται στο δάπεδο 
του Παλαιοχριστιανικού Ναού 
Αγίου Λεωνίδη.

Σάββατο 3 Αυγούστου 
2019 «Χαράσουμε» τη λαο-
γραφία της Ευρυτανίας ΚΙΠΕ 
Ώρα 18:00-20:00

Με οδηγό το πλούσιο λαο-
γραφικό απόθεμα της Ευρυτα-
νίας και την αισθητική αντίλη-
ψη που εκφραζόταν μέσα από 
τα διάφορα υλικά, σχήματα, 
και χρώματα δημιουργούμε 
χαρακτικό και τυπώνουμε δια-
κοσμητικές συνθέσεις.

Κυριακή 4 Αυγούστου 
2019 «Δημιουργούμε ψηφι-
δωτό με λαογραφικό θέμα» 
Λαογραφικό Μουσείο Δομνί-
στας ώρα 11:00-13:00

Μέσα από τον πλούτο της 
ενδυματολογικής εικόνας της 
Ευρυτανίας αποτυπώνουμε με 
τις ψηφίδες μας τα χρώματα, 
τα κεντήματα και τα στολίσμα-
τα της αντρικής και γυναικείας 
παραδοσιακής ένδυσης.

8 -10 /8/2019 Στένωμα (Ιερός 
Ναός Αγίας Παρασκευής) Υποδοχή 
και Προσκύνημα Τιμίας Κάρας Αγίας 
Παρασκευής. Υποδοχή για πρώτη 
φορά της Τιμίας Κάρας από την Ιερά 
Μητρόπολη Καρπενησίου και 3ήμε-
ρο προσκύνημα.
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Κυριακή 4 Αυγούστου 
2019 «Ιερά Σύμβολα και Άρ-
τος» Λαογραφικό Μουσείο 
Άμπλιανης Ώρα 18:00-20:00. 

Μεταφέρουμε στο χαρτί μας 
μέσω χαρακτικής τα ιερά σύμβο-
λα του άρτου ως προσφορά του 
ανθρώπου στον Θεό.

Δευτέρα 5 Αυγούστου 
2019 « Κέντημα και μελάνι» 
Ιστορικό – Λαογραφικό Μου-
σείο Παλαιού Μικρού Χωριού 
Ώρα 11:00-13:00.

Μέσα από την πολυμορ-
φία της Ευρυτανικής λαογρα-
φίας τυπώνουμε στο χαρτί μας 
τον πλούσιο κεντητό διάκο-
σμο της παραδοσιακής ενδυ-
μασίας.

Δευτέρα 5 Αυγούστου 
2019 «Η λαϊκή παράδοση της 
Ευρυτανίας με την τέχνη της 
χαρακτικής» Λαογραφικό 
Μουσείο Μεγάλου Χωριού 
Ώρα 18:00-20:00

Ήθη, έθιμα, μύθοι και 
δοξασίες διασώθηκαν μέχρι 
σήμερα μέσω αντικειμένων 
λαϊκής τέχνης και παράδοσης. 
Δημιουργούμε χαρακτικό και 

τυπώνουμε εμπνευσμένοι από 
τη λαϊκή ξυλογλυπτική της πε-
ριοχής.

Σάββατο 10 Αυγούστου 
2019 «Εικονογραφώντας τη 
Μάχη στο Κεφαλόβρυσο» 
ΚΙΠΕ Ώρα 11:00-13:00.

Η ιστορική μάχη στο Κε-
φαλόβρυσο και οι Ήρωες της 
ζωντανεύουν με σχέδιο και 
χρώμα σε μια «επανάσταση» 
της ένατης τέχνης.

Κυριακή 11 Αυγούστου 
2019 «Αγιογραφία, η έκφρα-
ση και η ιστορία» Λαογραφικό 
μουσείο Φουρνά – Συλλόγου 
Γυναικών Φουρνά ώρα 11:00- 
13:00. Αγιογραφούμε απο-
σπάσματα τοιχογραφιών του 
Διονυσίου εκ Φουρνά.

Κυριακή 11 Αυγούστου 
2019«Παραδοσιακή φορεσιά 
της Ευρυτανίας» Λαογραφικό 
Μουσείο Αγίας Τριάδας Ώρα 
18:00-20:00. Ενδυματολογικά 
σχήματα και στολίδια της πα-
ραδοσιακής φορεσιάς.

Σάββατο 17 Αυγούστου 
2019 «Αποτυπώνουμε τις 
ομορφιές της Ευρυτανίας» στο 

ΚΙΠΕ Ώρα 11:00-13:00.
Περπατούμε, παρατηρού-

με και φωτογραφίζουμε το 
χθες και το σήμερα. Μαθαί-
νουμε τα μυστικά της φωτο-
γραφίας του δρόμου.

Κυριακή 18 Αυγούστου 
2019 «Από τη γη στη….. σελή-
νη» Πρώην Δημαρχείο Ασπρο-
ποτάμου (Ραπτόπουλο) – Πλα-
τεία. Ώρα 11:00-13:00.

Φωτογραφιζόμαστε με 
φόντο τις ομορφιές της Ευρυ-
τανίας, δημιουργώντας ένα 
πραγματικό έργο τέχνης.

Κυριακή 18 Αυγούστου 
2019 «Selfie στη φύση» Λαο-
γραφικό Μουσείο Γρανίτσας. 
Ώρα 11:00-13:00.

Αυτοπροσωπογραφία, 
φύση και Γρανίτσα σε ένα μο-
ναδικό κλικ.

Δευτέρα 19 Αυγούστου 
2019 «Αναζητώντας τον Οδυσ-
σέα στα βουνά της Ευρυτανί-
ας» στα ΓΑΚ Ευρυτανίας ώρα 
11:00-13:00

Σάββατο 24 Αυγούστου 
2019 «Προσωπικότητες» στο 
ΚΙΠΕ. Ώρα 11:00-13:00.

Σκιτσάροντας πρόσωπα 
με τη ματιά και την πένα του 
Ζαχαρία Παπαντωνίου.

Κυριακή 25 Αυγούστου 
2019 «Ένα σχολείο μας διη-
γείται..» στο Μουσείο Εθνικής 
Αντίστασης Κορυσχάδες. Ώρα 
11:00-13:00

Τα ασπρόμαυρα εκθέματα 
του μουσείου, αποκτούν ζωή 
και χρώμα.

Κυριακή 25 Αυγούστου 
2019 «Με μελάνι και πένα…» 
στο Μικρό Μουσείο Εκπαί-
δευσης Βουτύρο. Ώρα 18:00-
20:00.

Αναπολούμε το παρελθόν, 
μέσα από τα σχολικά θρανία, 
τα αναγνωστικά, την πένα μας 
και το μελάνι.

Σάββατο 31 Αυγούστου 
2019-1 Σεπτεμβρίου 2019

«Τα μουσεία της Ευρυτανί-
ας μας γιορτάζουν» στο ΚΙΠΕ 
Μικροί και μεγάλοι δημιουρ-
γοί εκθέτουν τις δημιουργίες 
του Museums Summer Camp 
και μας ταξιδεύουν. Εγκαίνια 
έκθεσης στις 20:00 στον προ-
αύλιο χώρο του ΚΙΠΕ.
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ΦΩΚΙΔΑΣ
«O ταμιευτήρας Τολοφώνος» στη θέση «Χάρμισκο» 
βρίσκεται πλέον σε διαδικασία δημοπράτησης

Με την υπογραφή του Γενικού   Γραμματέα Αγροτικής Πο-
λιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων κ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ 
ΚΑΣΙΜΗ πραγματοποιήθηκε   η ένταξη της πράξης «ΤΑΜΙΕΥ-
ΤΗΡΑΣ ΤΟΛΟΦΩΝΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΧΑΡΜΙΣΚΟ ΚΑΙ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ 
ΔΙΚΤΥΟΥ Ν. ΦΩΚΙΔΑΣ» με κωδικό ΟΠΣΑΑ : 0011442042 στο 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014 – 2020.

Στις 2-7-2019 με την ΑΔΑ : 66ΚΤ4653ΠΓ-Λ3Δ ο Γενικός 
Γραμματέας αποφασίζει την ένταξη της πράξης «ΤΑΜΙΕΥΤΗ-
ΡΑΣ ΤΟΛΟΦΩΝΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΧΑΡΜΙΣΚΟ ΚΑΙ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ 
ΔΙΚΤΥΟΥ Ν. ΦΩΚΙΔΑΣ» με κωδικό ΟΠΣΑΑ : 0011442042 στη   
Δράση 4.3.1 «Υποδομές Εγγείων Βελτιώσεων» του Υπομέτρου 
4.3 «Στήριξη   για επενδύσεις με   υποδομές που συνδέονται 
με την ανάπτυξη, τον εκσυγχρονισμό ή την προσαρμογή της 
γεωργίας και της δασοκομίας» του Μέτρου 4 «Επενδύσεις σε 
υλικά   στοιχεία του ενεργητικού» του ΠΑΑ 2014 – 2020.

Δικαιούχος   της πράξης   : Διεύθυνση βελτιώσεων και εδα-
φοϋδατικών πόρων   του ΥΠΑΑΤ.

Η πράξη αποτελείται από τα ακόλουθα Υποέργα (πίνακας)
 Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το   ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡ-

ΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΓΤΑΑ).
ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:
Το έργο θα δώσει τη δυνατότητα κάλυψης των αρδευτι-

κών αναγκών της περιοχής σε βάθος χρόνου, συνεισφέροντας 
παράλληλα στην αποκατάσταση των επιβαρυμένων, εξαιτίας 
της υπεράντλησης, φυσικών πόρων (κυρίως των υπογείων 
υδάτων), απ’ όπου αρδεύεται σήμερα η περιοχή.

Με την κατασκευή των προτεινόμενων έργων ταμίευσης 
και μεταφοράς νερού άρδευσης επιτυγχάνεται :
 Εξασφάλιση επάρκειας   αρδευτικού νερού για την άρ-

δευση   των 13.000 στρεμμάτων περίπου. ΤΟΛΟΦΩΝΑ – ΕΡΑ-
ΤΕΙΝΗ – ΠΑΝΟΡΜΟΣ – ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ.
 Επέκταση των αρδεύσεων στο σύνολο των καλλιεργει-

ών στην περιοχή του έργου με την αξιοποίηση των γεωργικών 
εδαφών σε αγρανάπαυση.
 Εξασφάλιση της πληρότητας και κανονικότητας άρδευ-

σης των καλλιεργειών, που  αυξάνει τις αποδόσεις, βελτιώνει 
την ποιότητα των παραγόμενων προϊόντων και αυξάνει το γε-
ωργικό εισόδημα.
 Αξιοποίηση με ορθολογικό τρόπο των διατιθέμενων 

υδατικών πόρων της ευρύτερης περιοχής και αποκατάσταση 
των επιβαρυμένων υπογείων υδάτων.

Σύμφωνα με τον κύριο Μάμαλη ,Δημοτικό Σύμβουλο και 
εντεταλμένο του έργου και  αντι/δου του Λιμενικού Ταμείου:

«Προκύπτει σαφώς, ότι η κατασκευή του έργου είναι συμφέ-
ρουσα, σε τοπικό, αλλά και Εθνικό επίπεδο, για την Οικονομία της   
περιοχής και της   χώρας.

Η αύξηση των καλλιεργούμενων εκτάσεων και των παραγό-
μενων προϊόντων, θα έχει σαν συνέπεια τη βελτίωση της οικονο-
μικής θέσης του αγρότη, την αύξηση της απασχόλησης (τόσο σε 
επίπεδο γεωργικής εκμετάλλευσης, όσο και σε μεταποίηση) και 
την   τόνωση του εμπορίου.

Για άλλη μία φορά θέλω να αναφερθώ και να ευχαριστήσω 
όλους τους συντελεστές που συνέβαλλαν για την τελική ένταξη 
ενός διαχρονικού έργου που ξεκίνησε το 2007 επί Δημαρχίας   κ. 
ΑΝΘΙΜΟΥ ΑΝΔΡΕΑ.

Το 2011 ο Δήμος   Δωρίδος και με τις άμεσες πρωτοβουλίες 
του Δημάρχου κ. ΚΑΠΕΝΤΖΩΝΗ Γ.   πάρθηκαν επείγουσες απο-
φάσεις και   ενέργειες για τον σχεδιασμό και   την υλοποίηση του 

έργου (ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ κ.λ.π.) 
όπως επίσης για την ολοκλήρωση του   φακέλου, παρέχοντας 
συγχρόνως και σε εμένα   ως εντεταλμένος   του έργου,   την αμέ-
ριστη βοήθειά   του προς τις διάφορες Υπηρεσίες και πρωτίστως 
στο Υπουργείο   Αγροτικής   Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ένα μεγάλο 
ευχαριστώ.

Θέλω   να   ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον   εκλιπόντα   ΟΔΥΣΣΕΑ 
ΚΑΡΑΣΑΧΙΝΙΔΗ που υπήρξε ο πρωτεργάτης   του έργου.

Επίσης   τον πρώην   βουλευτή κ. ΗΛΙΑ ΚΩΣΤΟΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ 
που με τις   στοχευμένες παρεμβάσεις   του στα Υπουργεία συνέ-
βαλλε στα μέγιστα για την ολοκλήρωση του έργου   όπως επίσης   
τους πρώην   Υπουργούς κ.κ.   ΕΥΑΓΓΕΛΟ   ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ – ΣΤΑΥΡΟ   
ΑΡΑΧΩΒΙΤΗ – ΓΙΩΡΓΟ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗ, τον   αντιπεριφερειάρχη κ. 
ΚΑΤΣΑΓΟΥΝΟ ΕΥΑΓΓΕΛΟ   για την άψογη συνεργασία που   είχαμε, 
όλες τις Τεχνικές Υπηρεσίες     του Δήμου   Δωρίδος και της Περι-
φέρειας, το γραφείο   προγραμματισμού Ερατεινής, όπως   επίσης   
τον διατελέσαντα Αντιδήμαρχο κ. ΦΑΚΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ που βοή-
θησε στα μέγιστα για την υλοποίηση   του   έργου αλλά και για την 
πολυετή συνεργασία μας.»

Τίτλος Υποέργου Συνολικός Προϋπολογισμός 
(Συνολική   Δημόσια   

Δαπάνη) (€)

 Επιλέξιμη Δημόσια     
Δαπάνη (€)

 Μη επιλέξιμες   λοιπές   
αξίες (€)

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑ 
ΤΟΛΟΦΩΝΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ     
ΧΑΡΜΙΣΚΟ Ν. ΦΩΚΙΔΑΣ

18.841.180,00 18.841.180,00 0,00

ΗΡΤΗΜΕΝΗ ΕΣΟΔΕΙΑ 50.000,00 50.000,00 0,00

Δ.Ε.Η. 50.000,00 50.000,00 0,00

ΤΕΧΝΙΚΟΣ   ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 600.000,00 600.000,00 0,00

Ο.Κ.Ω. 200.000,00 200.000,00 0,00

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ 100.000,00 100.000,00 0,00

ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ 200.000,00 200.000,00 0,00

ΣΥΝΟΛΟ 20.041.180,00 20.041.180,00 0,00
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Η 79η Πανελλήνια Ορειβατική 
Συγκέντρωση θα πραγματοποιηθεί 
στον Ελικώνα στις 20 και 21 
Ιουλίου 2019

Στο Πανελλήνιο 
Πρωτάθλημα Στίβου  
ο Δήμαρχος Χαλκιδέων

Με ιδιαίτερη επιτυχία ολοκλη-
ρώθηκε το Πανελλήνιο Πρωτά-
θλημα Στίβου Παμπαίδων – Παν-
κορασίδων Νοτίου Ομίλου, το 
σαββατοκύριακο 13-14 Ιουλίου 
2019 στο Εθνικό Στάδιο Χαλκίδας.

Ο Δήμαρχος Χαλκιδέων Χρήστος 
Παγώνης ευχαρίστησε τη διοίκηση 

του ΣΕΓΑΣ, που για μια ακόμη χρονιά 
επέλεξε τις αθλητικές εγκαταστάσεις 
του Δήμου Χαλκιδέων για τη σημα-
ντική αυτή διοργάνωση, τους αθλητές 
για τη συμμετοχή τους και τις εξαιρε-
τικές τους επιδόσεις, καθώς και όλους 
τους συντελεστές για την επιτυχημένη 
αυτή αθλητική διοργάνωση.

Στην συνέντευξη παραβρέθη-
καν ο δήμαρχος Λεβαδέων κ 
Αθανάσιος Αλεστάς, ο Εντε-

ταλμένος Σύμβουλος Αθλητισμού 
του Δήμου Λεβαδέων κ. Καρβούνης 
Σωτήρης, από πλευράς της Ελλη-
νικής Ομοσπονδίας Ορειβασίας & 
Αναρρίχησης (ΕΟΟΑ) ο κ. Λουκάς 
Ανέστης από πλευράς διοργάνωσης 
η Πρόεδρος του Συλλόγου Ελικωνί-
ων κ. Χρύσα Καντά και το μέλος του 
τμήματος Ορειβασίας του Συλλόγου, 
ο κ. Ανδρέας Χαιρόπουλος.

O Δήμαρχος Λεβαδέων κ. Αθα-
νάσιος Αλεστάς αφού ευχαρίστησε 
τα τοπικά ΜΜΕ για την στήριξή τους, 
καλωσόρισε τους συνδιοργανωτές 
και τους ευχαρίστησε που επέλεξαν 
τον Δήμο μας για την πραγματοποί-
ηση της 79ης Πανελλήνιας Ορειβα-
τικής Συγκέντρωσης στον Ελικώνα. 
Κάλεσε όλους τους δημότες να συμ-
μετάσχουν σε αυτή την άρτια οργα-
νωμένη ορεινή συνάντηση σε ένα 
πανέμορφο χώρο όπως η περιοχή 
του Ελικώνα.

Στη συνέχεια παίρνοντας το λόγο 
η Πρόεδρος του Συλλόγου Ελικωνί-
ων κ. Χρύσα Καντά, έκανε μια ανα-
δρομή στην ιστορία του συλλόγου 
και παρουσίασε τα δύο τμήματα που 
λειτουργούν, το τμήμα μανιταρογνω-
σίας και το τμήμα πεζοπορίας. Τόνισε 
ότι είναι η πρώτη φορά που Δήμος 
αναλαμβάνει μια παρόμοια διορ-
γάνωση, ευχαρίστησε την απερχό-
μενη Δήμαρχο και τον Δήμαρχο για 
την ουσιαστική συμβολή τους στην 
πραγματοποίηση της εκδήλωσης. 
Οι διαδρομές που έχουν επιλεγεί εί-
ναι πανέμορφες και ενδεικτικές της 
ομορφιάς του Ελικώνα. Ευχαρίστησε 
επίσης τους ορειβάτες, το Δ.Σ. του 
συλλόγου και τους εθελοντές για την 
προσπάθεια που έχουν καταβάλει 
όλον αυτό τον καιρό.

Ο κ Λουκάς Ανέστης μέλος του 
Δ.Σ. της Ε.Ο.Ο.Α. με τη σειρά του εξή-
ρε την πρωτοποριακή συμβολή του 
Δήμου στην διοργάνωση καθώς και 
του συλλόγου Ελικωνίων, σε ένα τόσο 
σημαντικό γεγονός πανελλήνιας εμ-

βέλειας, και τους ευχαρίστησε. Η δι-
οργάνωση εκτός από την πεζοπορία, 
σκοπό έχει την ανταλλαγή απόψεων, 
γνώσεων και εξελίξεων μεταξύ των 
συλλόγων και την γνωριμία τους με 
τον τόπο, τους ανθρώπους, την τοπι-
κή γαστρονομία και τη μουσική. 

Από την πλευρά του το Δ.Σ. της 
Ε.Ο.Ο.Α. ευχαρίστησε το Δήμαρχο Λε-
βαδέων κ Αθανάσιο Αλεστά για την 
πολύτιμη βοήθειά του, την πρόεδρο 
και τα μέλη του συλλόγου Ελικωνίων 
για τις άοκνες προσπάθειές τους και 
φυσικά τους φίλους ορειβάτες πεζο-
πόρους Λιβαδειάς που αγκάλιασαν 
την εκδήλωση.

Ο κ Χαιρόπουλος , εκπρόσωπος 
ορειβατικού τμήματος συλλόγου 
Ελικωνίων, υπογράμμισε την σημα-
σία της μαζικής συμμετοχής όλων 
των μελών του συλλόγου, χωρίς την 
οποία μια τέτοια μεγάλη συνάντηση 
σε ένα ορεινό μέρος θα ήταν αδύνα-
τη. Στάθηκε επίσης στον ουσιαστι-
κό ρόλο που έχουν οι εθελοντές, οι 
οποίοι θα είναι παρόντες καθ’ όλη τη 
διάρκεια της ορειβατικής συνάντη-
σης, τονίζοντας ότι γνώμονας για την 
διοργάνωση, είναι η αγάπη όλων για 
τη φύση, για τον τόπο τους και για 
την προστασία και διαφύλαξη των 
μονοπατιών, της πανίδας και χλωρί-
δας. Στο τέλος αναφέρθηκε διεξοδι-
κά στο πρόγραμμα των εκδηλώσεων 
του διημέρου.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 79ης Π.Ο.Σ.
Σάββατο 20 Ιουλίου 
12:00 – 18:30
Προσέλευση , στήσιμο σκηνών, 

δηλώσεις συμμετοχής στην γραμμα-
τεία.

19:00 – 20:00
Υποδοχή, χαιρετισμοί συλλόγων, 

ανταλλαγή αναμνηστικών (στο Λαο-
γραφικό Μουσείο).

20:00-20:30 
Θεατρική παράσταση διάρκειας 

20 λεπτών. Ο όμιλος φίλων θεάτρου 
θα παρουσιάσει την κωμική παρά-
σταση «Δικαιοσύνη» του Κορεγιδόρ. 

21:00

Δείπνο (ορειβατική φασολά-
δα-γίδα βραστή και μακαρονάδα). 
Παρακαλείσθε να έχετε μαζί σας 
ορειβατικά σκεύη (καραβάνα και μα-
χαιροπήρουνα), για να αποφευχθεί η 
χρήση πλαστικών σκευών. Στο χώρο 
κατασκήνωσης υπάρχει τρεχούμενο 
νερό.

22 :00
Η βραδιά θα κλείσει με μουσική , 

διασκέδαση και χορό . Μουσικό σχή-
μα:  Γιώργος Πούλος, Σταυρούλα Τζι-
τζώκου και Παναγιώτης Βέλλιος.

Κυριακή 21 Ιουλίου
07:00 – 08:00
Πρωινό
08:00
Εκκίνησης πεζοπορικών διαδρο-

μών. Προτεινόμενη διαδρομή.
Εκκίνηση πεζοπορικής διαδρο-

μής σε υψόμετρο 1447 μέτρα
13:30
Λήξη Συνάντησης
Αναλυτικές πληροφορίες για τις 

διαδρομές της περιοχής θα δοθούν 
από την γραμματεία του συλλόγου 
σε χάρτες.

Παρακαλούμε τους συλλόγους 
για την έγκαιρη ενημέρωση στα πα-
ρακάτω τηλέφωνα ή στο e-mail του 
συλλόγου, σημειώνοντας ως θέμα 
«Συμμετοχή για την Π.Ο.Σ» και διευ-
κρινίζοντας τον αριθμό συμμετοχών, 
με σκοπό την βέλτιστη διεξαγωγή 
της συνάντησης.

Το βράδυ της Κυριακής θα παι-
χτεί η θεατρική παράσταση που ανα-
βλήθηκε την προηγούμενη Κυριακή 
λόγω καιρού 

Θεατρική Παράσταση από την 
Θεατρική Ομάδα «οι Πότες» από τον 
Ορχομενό Βοιωτίας

 Έργο: “Η δε γυνή να φοβείται τον 
άνδρα” του Γιώργου Τζαβέλα 

      Σκηνοθεσία: Κώστα Μέρα
Ώρα έναρξης : 21:00
Τόπος : Πλατεία στο χωριό Ελικώ-

νας ( Ζερίκι)
Επικοινωνία:
Χρύσα Καντά: Τηλ. 6948759957
Γεώργιος Αυγέρης: Τηλ. 

6937206784
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Η μείωση των φορολογικών συ-
ντελεστών για τα νοικοκυριά 
και τις επιχειρήσεις, η μείωση 

του ελάχιστου ποσού της μηνιαίας 
δόσης στη ρύθμιση των 120 δόσε-
ων της εφορίας και του επιτοκίου 
καθώς και η διεύρυνση της δυνατό-
τητας υπαγωγής στη ρύθμιση των 
επιχειρήσεων περιλαμβάνονται στις 
προτεραιότητες του κυβερνητικού 
σχεδίου για την οικονομία, ένα ανα-
πτυξιακό σχέδιο που θα βοηθήσει 
στη μείωση των πρωτογενών πλεο-
νασμάτων, τόνισε, μεταξύ των άλλων, 
ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος 
Σταϊκούρας μιλώντας στο συνέδριο 
του Economist.

Η μεταρρυθμιστική ατζέντα που 
προωθεί η νέα κυβέρνηση με στόχο 
την τόνωση της επιχειρηματικότη-
τας και τη βελτίωση του επενδυτικού 
κλίματος είναι καλοδεχούμενη, ανέ-
φερε ο επικεφαλής του Ευρωπαϊκού 
Μηχανισμού Σταθερότητας, Κλάους 
Ρέγκλινγκ.

Ο υπουργός Οικονομικών προσ-
διόρισε τέσσερις προτεραιότητες οι 
οποίες είναι η φορολογική μεταρ-
ρύθμιση, η υλοποίηση μεταρρυθμί-
σεων με φιλο - επενδυτικό και φιλο 
- εξαγωγικό πρόσημο, η τόνωση 
της ρευστότητας προς την πραγμα-
τική οικονομία και η ενίσχυση της 
κοινωνικής αλληλεγγύης προς τους 
πιο αδύναμους πολίτες, κάνοντας 
ιδιαίτερη αναφορά στην αύξηση 
του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδή-
ματος, στην υιοθέτηση κινήτρων για 
την στήριξη της οικογένειας και στην 
προώθηση προγραμμάτων για την 
απόκτηση ψηφιακών ικανοτήτων για 
τους μακροχρόνια άνεργους.

Ο Χ. Σταϊκούρας επισήμανε ότι “η 
ελληνική οικονομία έχει ανάγκη από 
ανάταξη της εθνικής αυτοπεποίθη-

σης, από πολιτική σταθερότητα, από 
συνθήκες ασφάλειας, από αυξανόμε-
νες βεβαιότητες, από μειούμενους 
κινδύνους, από αυξανόμενη αξιοπι-
στία, από αυξανόμενους βαθμούς 
ελευθερίας, από κλίμα δημιουργίας, 
από κοινωνική δικαιοσύνη.

Κεντρικός στρατηγικός στόχος 
μας είναι η μεγέθυνση της οικονομί-
ας με υψηλότερους ρυθμούς, με υγιή 
δημόσια οικονομικά, με ευσταθή 
τραπεζικό τομέα, με εξωστρεφή προ-
σανατολισμό, με συνεχώς αυξανόμε-
νες θέσεις πλήρους απασχόλησης, με 
δικαιότερη διανομή του παραγόμε-
νου πλούτου, με αλληλεγγύη στους 
ασθενέστερους”.

Στο σημείο αυτό έκανε σαφή την 
πρόθεση της κυβέρνησης να εφαρ-
μόσει την πολιτική της επιδιώκοντας 

τις μέγιστες δυνατές πολιτικές, κοι-
νωνικές και κοινοβουλευτικές συ-
γκλίσεις και συναινέσεις. “Με οδηγό 
τις οδηγίες του Πρωθυπουργού και 
την προσωπική μου πεποίθηση, δεν 
μηδενίζω το έργο κανενός, και βεβαί-
ως ούτε του προκατόχου μου” τόνισε 
χαρακτηριστικά.

Αναλυτικότερα οι προτεραιότη-
τες του κυβερνητικού σχεδίου όπως 
τις περιέργραψε ο υπουργός Οικονο-
μικών είναι οι ακόλουθες:

Πρώτη προτεραιότητα: Μία 
εκτεταμένη αλλά συνεκτική φορολο-
γική μεταρρύθμιση, με απώτερο στό-
χο την επιτάχυνση της οικονομικής 
ανάπτυξης. Η μεταρρύθμιση:
 Θα απλοποιεί τη φορολογική 

νομοθεσία, ενσωματώνοντας στον 
Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος 

Σταϊκούρας: Με αναπτυξιακό σχέδιο  
η μείωση των πλεονασμάτων

Καλοδεχούμενη η ατζέντα της κυβέρνησης, λέει ο Ρέγκλινγκ

Δείτε 
αναλυτικά τις 
προτεραιότητες 
του κυβερνητικού 
σχεδίου όπως 
τις περιέγραψε 
ο υπουργός 
Οικονομικών στο 
συνέδριο του 
Economist
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όλες τις νομοθετικές αλλαγές που 
έχουν επέλθει τα τελευταία χρόνια 
μέσα από τη δευτερογενή νομοθε-
σία της φορολογικής διοίκησης, τις 
υπουργικές αποφάσεις, τις εγκυκλί-
ους και τη νομολογία Ανωτάτων Δι-
καστηρίων.
 Θα προβλέπει μείωση φορολο-

γικών συντελεστών νοικοκυριών και 
επιχειρήσεων, οι οποίοι έχουν δια-
μορφωθεί τα τελευταία χρόνια πολύ 
υψηλότερα από το μέσο όρο των 
ανεπτυγμένων χωρών.
 Θα ενσωματώνει τα φορολο-

γικά επενδυτικά κίνητρα που υπάρ-
χουν διάσπαρτα στη νομοθεσία, συ-
μπεριλαμβανομένων των κινήτρων 
για την αγορά ακινήτων και την ανα-
θέρμανση των επενδύσεων σε έρευ-
να και ανάπτυξη.
 Θα αυξάνει τη διαφάνεια και 

την προβλεψιμότητα, θα αποσαφη-
νίζει την έννοια της φορολογικής 
κατοικίας, θα ενισχύει το καθεστώς 
προσέλκυσης μη-κατοίκων στην Ελ-
λάδα, θα ενισχύει τις ηλεκτρονικές 
συναλλαγές.
 Θα ενισχύει δράσεις Εταιρικής 

Κοινωνικής Ευθύνης και θα περιλαμ-
βάνει μέτρα που αυξάνουν το διαθέ-
σιμο εισόδημα των εργαζομένων.
 Θα αίρει στρεβλώσεις που προ-

κλήθηκαν από κακή νομοθέτηση.
 Θα ευνοεί τις οικονομίες κλί-

μακας και τις συνέργειες, ειδικά στον 
πρωτογενή τομέα.

Παράλληλα, θα επιδιωχθεί η 
βελτίωση του πλαισίου ρύθμισης 
οφειλών στην εφορία, με μείωση του 
ελάχιστου ποσού μηνιαίας δόσης, με 
διεύρυνση της δυνατότητας και των 
κριτηρίων ρύθμισης οφειλών για τα 
νομικά πρόσωπα, με μείωση των επι-
βαρύνσεων των οφειλών που υπάγο-
νται στη ρύθμιση.

Δεύτερη προτεραιότητα: Η 
υλοποίηση μεταρρυθμίσεων με φι-
λο-επενδυτικό και φιλο-εξαγωγικό 
πρόσημο.
 Με απλοποίηση του αδειοδο-

τικού και γραφειοκρατικού περιβάλ-
λοντος.
 Με υλοποίηση αποκρατικοποι-

ήσεων και αξιοποίηση της δημόσιας 
περιουσίας.
 Με απεμπλοκή εμβληματικών 

επενδύσεων, όπως είναι το Ελληνικό.
 Με δημιουργία ενός πιο απο-

τελεσματικού Κράτους, με απλούστε-
ρες δομές και σαφείς αρμοδιότητες, 
με ουσιαστική και αντικειμενική αξι-
ολόγηση.

Κράτος το οποίο θα εποπτεύει 
την αγορά με ισχυρούς και αποτελε-
σματικούς θεσμούς και μηχανισμούς.

Και με επιχειρήσεις που θα λει-
τουργούν με υπευθυνότητα, υιοθε-
τώντας βέλτιστες πρακτικές εταιρι-
κής διακυβέρνησης, επιδεικνύοντας 
αυξημένη εταιρική κοινωνική ευθύ-
νη.

Τρίτη προτεραιότητα: Η τόνω-
ση της ρευστότητας στην πραγματι-
κή οικονομία.
 Με αξιοποίηση των ευρωπαϊ-

κών χρηματοδοτικών εργαλείων.
 Με καλύτερη εκτέλεση του 

Προγράμματος Δημοσίων Επενδύ-
σεων.
 Με σημαντική μείωση των 

οφειλών του Δημοσίου προς τον ιδι-
ωτικό τομέα.
 Με σταδιακή εξομάλυνση της 

πιστωτικής επέκτασης.
Τέταρτη προτεραιότητα: Η ενί-

σχυση της κοινωνικής αλληλεγγύης 
προς τους πιο αδύναμους πολίτες.
 Με την ενίσχυση του Προϋπο-

λογισμού για το Ελάχιστο Εγγυημένο 
Εισόδημα.
 Με την υιοθέτηση κινήτρων 

για τη στήριξη της οικογένειας.
 Με την υλοποίηση προγραμ-

μάτων απόκτησης ψηφιακών δεξιο-
τήτων για μακροχρόνια ανέργους.

Εξηγώντας το πλαίσιο στο οποίο 
περιλαμβάνονται οι προτεραιότητες 
αυτές ο Χ. Σταικούρας διευκρίνισε οτι 
“εδράζονται σε ένα συνεκτικό σχέδιο 
ενίσχυσης της ποσότητας και βελτίω-
σης της σύνθεσης και της ποιότητας 
του πλούτου της χώρας, με επενδυτι-
κή πανστρατιά, δημόσιων και ιδιωτι-
κών επενδύσεων.

Σχέδιο που θα διασφαλίζει την 
ατομική ελευθερία και προκοπή, 
αλλά και τη συλλογική ευημερία.

Σχέδιο που θα στοχεύει σε ένα 
καλύτερο Κράτος, με την οικοδόμη-
ση μιας ανοικτής και δημοκρατικής 
κοινωνίας, το οποίο θα μεριμνά για 
τη διαφανή και αμοιβαία επωφελή 
συνεργασία δημόσιου και ιδιωτικού 
τομέα.

Σχέδιο που θα παρέχει υψηλής 
ποιότητας γνώσεις σε όλες τις βαθ-
μίδες του συστήματος της δημόσιας 
εκπαίδευσης, με διεύρυνση των επι-
λογών, μέσα από ένα σύστημα ανοι-
κτών οριζόντων και ίσων ευκαιριών 
για όλους τους πολίτες.

Σχέδιο που θα αναστρέφει την 
αυξημένη «διαρροή» επιστημόνων 
και επιχειρήσεων.

Σχέδιο που θα βοηθά τη χώρα να 
ανταποκριθεί στον «δομικό μετασχη-
ματισμό της εργασίας» εξαιτίας της 
τεχνολογικής επανάστασης.

Σχέδιο που θα επιδιώξει τη επι-
στροφή της χώρας σε επενδυτική 
βαθμίδα το συντομότερο δυνατόν.

Σχέδιο που θα οδηγεί στην πλή-
ρη άρση των κεφαλαιακών περιορι-
σμών.

Σχέδιο που θα διασφαλίζει τη 
συστηματική, ασφαλή και με χαμη-
λό κόστος δανεισμού χρηματοδότη-
ση της χώρας από τις αγορές, όπως 
ξεκινήσαμε να πράττουμε αυτές τις 
ημέρες.

Σχέδιο που θα ενισχύει, μέσω της 
υψηλότερης ανάπτυξης και του χα-
μηλότερου κόστους δανεισμού, τη 
βιωσιμότητα του χρέους, οδηγώντας 
στη δυνατότητα μείωσης των πρωτο-
γενών πλεονασμάτων.

Σχέδιο που θα επαναφέρει την 
κανονικότητα στη χώρα”.

Η υλοποίηση αυτού του ολοκλη-
ρωμένου και συνεκτικού σχεδίου 
θα συμβάλλει στην ισχυροποίηση 
της οικονομίας. Ισχυροποίηση της 
οικονομίας που αποτελεί αναγκαία 
συνθήκη για να υπάρξει ισχυρή και 
αξιοπρεπής Ελλάδα.

Ρέγκλινγκ: Συνεχίστε  
τις μεταρρυθμίσεις

Ο Κλάους Ρέγκλινγκ, από το 
βήμα του συνεδρίου του Εconomist, 
επισήμανε ότι εάν και η κυβέρνηση 
μόλις εκλέχθηκε και οι λεπτομέρειες 
πρόκειται να δουν το φως της δημο-
σιότητας προσεχώς, από τα όσα είναι 
γνωστά μέχρι σήμερα είναι ενθαρρυ-
ντικό ότι τηρούνται οι δεσμεύσεις και 
το πλαίσιο που έχει συμφωνηθεί.

Ο επικεφαλής του ΕΜΣ εξέφρασε 
την ικανοποίησή του για τη συνά-
ντηση που είχε τη Δευτέρα με τον 
νέο υπουργό Οικονομικών, Χρήστο 
Σταϊκούρα. «Με διαβεβαίωσε ότι η 
νέα κυβέρνηση είναι αποφασισμένη 
να επιτύχει βιώσιμους ρυθμούς μα-
κροπρόθεσμης ανάπτυξης με ταυτό-
χρονη τήρηση των δημοσιονομικών 
στόχων για το 2020. Αυτό είναι πολλά 
υποσχόμενο για το μέλλον της ελλη-
νικής οικονομίας και ανυπομονούμε 
να συνεργαστούμε με την ελληνική 
κυβέρνηση για την επίτευξη αυτού 
του στόχου», τόνισε ο κ. Ρέγκλινγκ.

Ο κ Ρέγκλινγκ αναφερόμενος 
στην τρίτη μεταμνημονιακή έκθεση 
που συνέταξε πρόσφατα η Ευρωπαϊ-
κή Επιτροπή είπε ότι προκύπτει καθυ-

στέρηση στην υλοποίηση των μεταρ-
ρυθμίσεων, ενώ δεν διασφαλίζεται 
η συνέπεια μεταξύ υλοποιηθέντων 
μέτρων και δεσμεύσεων της χώρας. 
Κάποιες από τις αποφάσεις που ελή-
φθησαν είναι πιθανό να επιδράσουν 
αρνητικά στην ανάπτυξη και να υπο-
νομεύσουν τις προηγούμενους μετα-
ρυθμίσεις, όπως οι αυξήσεις των δα-
πανών, τόνισε. Για να διασφαλιστεί η 
ανάπτυξη και η βιωσιμότητα του χρέ-
ους είναι σημαντικό να παραμείνει η 
χώρα σε μεταρρυθμιστική τροχιά και 
μετά την ολοκλήρωση των προγραμ-
μάτων, προόσθεσε.

Η πρώτη προτεραιότητα της 
χώρας πρέπει να είναι η ανάπτυξη 
παράλληλα με την τήρηση των δε-
σμεύσεων και τη διασφάλιση της 
κοινωνικής δικαιοσύνης. Προς την 
κατεύθυνση των αναπτυξιακών μέ-
τρων, ο επικεφαλής του EMΣ προτεί-
νει τις εξής κατευθύνσεις:

Διατήρηση των διαρθρωτι-
κών μεταρρυθμίσεων: Δεν πρέπει 
να αναιρεθούν μεταρρυθμίσεις που 
έχουν ήδη υλοποιηθεί στο πλαίσιο 
των προγραμμάτων, όπως στην αγο-
ρά εργασίας. Τυχόν αυξήσεις στον 
κατώτατο μισθό, για παράδειγμα, θα 
πρέπει να εναρμονίζονται με τις εξε-
λίξεις σε επίπεδο παραγωγικότητα 
προκειμένου να διαφυλαχθεί η αντα-
γωνιστικότητα της ελληνικής οικονο-
μίας. Ταυτόχρονα, είναι απαραίτητο 
να υλοποιηθούν νέες διαρθρωτικές 
μεταρρυθμίσεις προκειμένου να ενι-
σχυθεί η παραγωγικότητα και η αντα-
γωνιστικότητα, δεδομένων μάλιστα 
των ανησυχητικών δημογραφικών 
προοπτικών της χώρας. Για να ενι-
σχυθεί η παραγωγικότητα απαιτού-

νται μέτρα που θα βελτιώσουν το οι-
κονομικό κλίμα και θα εξασφαλίσουν 
ένα περιβάλλον πιο φιλικό για τις επι-
χειρήσεις, όπως μέσω της μείωσης 
του χρόνου αναμονής στα δικαστή-
ρια και της βελτίωσης της δημόσιας 
διοίκησης.

Συνέχιση των μεταρρυθμίσε-
ων: Είναι απαραίτητη σε συνδυασμό 
με τη βελτιωμένη διαχείριση της δη-
μόσιας περιουσίας. Είναι απαραίτητη 
η ενίσχυση της κουλτούρας εταιρι-
κής διακυβέρνησης στην Ελλάδα με 
στόχο την προσέλκυση ξένων και 
εγχώριων επενδύσεων.

Θωράκιση του τραπεζικού 
κλάδου: Είναι αναγκαίο να ενισχυθεί 
η ανθεκτικότητα των τραπεζών προ-
κειμένου να βελτιωθούν οι συνθήκες 
χρηματοδότησης και να τονωθεί η 
ανάπτυξη. Η Ελλάδα χρειάζεται έναν 
σταθερό και κερδοφόρο τραπεζικό 
κλάδο που θα στηρίξει τις επιχειρή-
σεις και τα νοικοκυριά.

Εξισορρόπηση των δημοσιο-
νομικών πολιτικών: Θα πρέπει να 
στοχεύουν στην επίσπευση της ανά-
πτυξης διαφυλάσσοντας ταυτόχρονα 
τους δημοσιονομικούς στόχους. Η 
μείωση των φορολογικών συντελε-
στών, για παράδειγμα, θα μπορούσε 
να συνδυαστεί με μείωση του αφο-
ρολόγητου. Επιπλέον, θα πρέπει να 
εξασφαλιστεί δημοσιονομικός χώ-
ρος για παραγωγικές δημόσιες επεν-
δύσεις.

Μέτρα με δημόσιο κοινωνικό 
χαρακτήρα: Οι κοινωνικές παροχές 
θα πρέπει να επικεντρωθούν στους 
λιγότερο ευνοημένους, όπως οι νέοι 
όπου τα ποσοστά φτώχειας είναι αυ-
ξημένα.

«Κεντρικός 
στρατηγικός 
στόχος μας είναι 
η μεγέθυνση της 
οικονομίας με 
υψηλότερους 
ρυθμούς, με υγιή 
δημόσια οικονομικά, 
με ευσταθή 
τραπεζικό τομέα, 
με εξωστρεφή 
προσανατολισμό, 
με συνεχώς 
αυξανόμενες 
θέσεις πλήρους 
απασχόλησης, με 
δικαιότερη διανομή 
του παραγόμενου 
πλούτου, με 
αλληλεγγύη στους 
ασθενέστερους»
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Τις πρώτες πραγματικές «120 
δόσεις» ετοιμάζεται να προ-
σφέρει η κυβέρνηση στα 4 

εκατομμύρια φορολογούμενους που 
χρωστούν –μαζί με τις προσαυξή-
σεις- περί τα 180 δισεκατομμύρια στο 
δημόσιο. Ως τώρα έχει ενταχθεί μόλις 
το 5,5% των οφειλετών (1 στους 20), 
είτε γιατί προεκλογικά δόθηκε πα-
ράταση 3 μήνες –αν και κανονικά θα 
είχε λήξει από τον Ιούνιο- είτε γιατί 
πολλοί αναμένουν να οριστικοποιη-
θούν και να ισχύσουν τα πιο ευνοϊκά 
μέτρα που εξήγγειλε προεκλογικά η 
νέα κυβέρνηση.

Το νέο φορολογικό νομοσχέδιο 
που θα καταθέσει την επόμενη εβδο-
μάδα για ψήφιση στη Βουλή η κυ-
βέρνηση δίνει τέλος στην εκκρεμό-
τητα. Κυρίως όμως, έρχεται να δώσει 
κίνητρα σε όλους τους μικρούς και 
μεσαίους οφειλέτες να σπεύσουν να 
ενταχθούν άμεσα.

Η μεγαλύτερη καινοτομία που 
προσφέρει η νέα διάταξη δεν θα εί-
ναι η μείωση της ελάχιστης δόσεως 
(στα 20 αντί 30 ευρώ το μήνα) ή οι 
άτοκες δόσεις και για όσους έχουν 
ετήσιο εισόδημα 20.000  ευρώ, αλλά 
η λύση σε ένα τεράστιο πρόβλημα 
που αντιμετωπίζουν όλοι ανεξαιρέ-
τως οι οφειλέτες: ότι θα πρέπει από 
τώρα και για έως και τα επόμενα 10 
χρόνια, να αποπληρώνουν με από-
λυτη συνέπεια όλες τις δόσεις ταυτό-
χρονα με τις τρέχουσες οφειλές  που 
θα γεννηθούν στο μέλλον!

Ο όρος αυτός τρομάζει τους 
περισσότερους γιατί, στην πρώτη 
«στραβή» και αν καθυστερήσουν  
έστω και 2 από τις 120 δόσεις, απει-
λούνται με «ξαφνικό θάνατο», τον 
κίνδυνο δηλαδή να χάσουν την ρύθ-
μιση που τους προστάτευε και, κυ-
ρίως, να αναβιώσουν η οφειλή και 
προσαυξήσεις της (έως 120% της 
βασικής οφειλής) παρότι πλήρωναν 
όσα και όπως μπορούσαν ως τότε για 
να γλιτώσουν από τα αναγκαστικά 

μέτρα  είσπραξης.
Με βάση τη νέα ρύθμιση, ο οφει-

λέτης που τυχόν βρεθεί σε αδυναμία 
πληρωμής, θα μπορεί να παραμένει 
«ζωντανός» με βάση την ρύθμιση 
που είχε και να συνεχίσει να την απο-
πληρώνει, χωρίς να χάνει τα ευεργε-
τήματά της. Το ποσόν των δόσεων 
που έμεινε απλήρωτο, δεν θα γίνεται 
άμεσα απαιτητό. Η οφειλή θα παρα-
μένει και θα μπορεί να τακτοποιηθεί 
αργότερα ή και στο τέλος της ρύθμι-
σης, εφόσον ευκολυνθεί κάποια στιγ-
μή ο φορολογούμενος.

Πρόκειται ουσιαστικά για μια 
μεγάλη ανατροπή στις ως τώρα ρυθ-
μίσεις χρεών που έχουν εφαρμοστεί. 
Και αυτό γιατί είναι διαπιστωμένο ότι 
οι μικροφειλέτες που έμπαιναν σε 
πολυετείς ρυθμίσεις, δεν άντεχαν συ-
νήθως να πληρώνουν ανελλιπώς τις 
δόσεις του β΄εξαμήνου κάθε έτους, 
όπου σωρεύονται και όλα τα εκκα-

θαριστικά πληρωμής του φόρου ει-
σοδήματος ή του ΕΝΦΙΑ, μαζί με τα 
τέλη κυκλοφορίας κλπ.

Έτσι αντί για να μπορεί κάποιος 
να πληρώνει για 5 – 8 ή και 10 χρόνια 
τα παλαιά του χρέη, κατέληγε να κρα-
τά την ρύθμιση για 5-15 μήνες, μετά 
τους οποίους «σκόνταφτε» σε άλλες 
τακτικές ή έκτακτες υποχρεώσεις του 
που ανέκυπταν προς την εφορία –και 
όχι μόνον.

Πλέον όμως θα μπορεί πραγμα-
τικά να απολαμβάνει τα οφέλη της 
ρύθμισης για έως και 10 χρόνια, χω-
ρίς να κινδυνεύει να την χάσει πρόω-
ρα, εφόσον συνεχίσει να καταβάλλει 
τις επόμενες δόσεις από εκεί που 
σταμάτησε τις πληρωμές τους, χω-
ρίς να απαιτείται να βρει άμεσα από 
αλλού τα χρήματα για να καλύψει την 
«τρύπα» που άνοιξε στη ρύθμισή του.

Συνεπώς, εφόσον ήταν εξ αρχής 
αποφασισμένος να τηρήσει τις 120 

δόσεις ως τέλους, με βάση τις διευ-
κολύνσεις και τα «κουρέματα» που 
του προσφέρονταν για να εξοφλήσει 
την οφειλή του –και όχι  μόνον για να 
επωφεληθεί προσωρινά της προστα-
σίας από κατασχέσεις- θα  μπορεί πι-
θανότατα σε βάθος αρκετών ετών να 
αντιμετωπίσει και την δυσκολία που 
ξαφνικά αντιμετωπίζει.

Για παράδειγμα, θα μπορεί ίσως 
να τακτοποιήσει μέρος των καθυ-
στερούμενων δόσεων που άφησε 
απλήρωτες κατά το α΄εξάμηνο της 
επόμενης χρονιάς όπου θα έχουν τε-
λειώσει οι τρέχοντες φόροι που ανέ-
κυψαν την προηγούμενη χρονιά ή, σε 
περίπτωση πχ που χάσει ξαφνικά μια 
δουλειά ή ένα τακτικό εισόδημα που 
είχε (πχ ενοίκιο), να «τσουλήσει» κά-
ποιος  χρόνος μέχρι να αυξήσει ξανά 
τα εισοδήματά του για να μπορέσει 
να «φέρει βόλτα» σταδιακά και τα 
οφειλόμενα στην εφορία.

Οι ποιο ευνοϊκές 120 δόσεις δίνουν «ανάσα»  
σε 4 εκατ. οφειλέτες

Δυο οι υποψήφιοι επενδυτές για την «Μινέρβα»

Ολοκληρώθηκε πριν από 
λίγο η κατάθεση των προ-
σφορών για την απόκτηση 
της Μινέρβα Ελαιουργική, 
της παλαιότερης ελαιουργι-
κής εταιρείας στην χώρα. Οι 
υποψήφιοι επενδυτές είχαν 
προθεσμία μέχρι και σήμερα 
στις 14:00 για να υποβάλ-
λουν τη δεσμευτική πρότασή 

τους, ύστερα από την μικρή 
παράταση λίγων ημερών 
που δόθηκε από την KPMG 
που διενεργεί την διαγωνι-
στική διαδικασία.

Σύμφωνα με πληροφορί-
ες, προσφορά έχει καταθέσει 
η βιομηχανία ζυμαρικών Μέ-
λισσα Κίκιζας και το επενδυ-
τικό fund Deca Investments. 
Η αξιολόγηση των προσφο-
ρών αναμένεται να ξεκινήσει 
άμεσα, και εκτός απροόπτου 
το αποτέλεσμα θα ανακοινω-
θεί μέσα στο αμέσως επόμε-
νο διάστημα. Δεν αποκλείε-
ται μάλιστα το ενδεχόμενο 
αυτό να γίνει μέσα στις επό-
μενες μέρες.

Η διαδικασία  πώλησης 
έχει ξεκινήσει εδώ και περί-
που δυόμιση μήνες και το τί-
μημα για το σύνολο της δρα-
στηριότητας της «Μινέρβα» 
προσδιορίζεται κοντά στα 

40 εκατ. ευρώ (Βέβαια στο 
πλαίσιο της διαγωνιστικής 
διαδικασίας δεν καθορίστη-
κε ελάχιστο τίμημα).

Η επικείμενη «αλλαγή 
σκυτάλης» στο ιδιοκτησια-
κό καθεστώς της Μινέρβα, 
η οποία ανήκει από το 1977 
στον διεθνή όμιλο ελληνι-
κών συμφερόντων Peterson 
Zochonis θα δημιουργήσει 
νέα δεδομένα στην αγορά. 
Ο νέος ιδιοκτήτης, όποιος 
είναι αυτός, είναι βέβαιο ότι 
θα επιδιώξει το δυναμικό 
επαναλανσάρισμα των προ-
ϊόντων της εταιρείας σε όλα 
τα επίπεδα, πιέζοντας τον 
ανταγωνισμό. Παρ’ όλη την 
κάμψη, η Μινέρβα εξακολου-
θεί να αποτελεί ένα ισχυρό 
brand, με παρουσία σε όλο 
το λιανεμπόριο και ισχυρούς 
δεσμούς με την εγχώρια πα-
ραγωγή.

Σήμερα, η εταιρεία δια-
θέτει τρία εργοστάσια παρα-
γωγής: ένα στο Σχηματάρι 
του νομού Βοιωτίας, ένα στο 
Επισκοπικό του νομού Ιω-
αννίνων για την παραγωγή 
φέτας και ένα στην Ανδρα-
βίδα του νομού Ηλείας, το 
οποίο λειτουργεί ως σταθμός 
συλλογής γάλακτος. Η πα-
ραγωγική μονάδα που είχε 
η εταιρεία στον Πειραιά για 
την παραγωγή ξυδιού (την 
απέκτησε το 2014 μετά την 
εξαγορά του ξυδιού ΤΟΠ), 
μεταφέρθηκε στις εγκατα-
στάσεις στο Σχηματάρι και 
το παλιό εργοστάσιο δια-
τέθηκε προς πώληση. Στην 
εταιρεία, η οποία από το 
1977 ανήκει στον διεθνή όμι-
λο ελληνικών συμφερόντων 
Peterson Zochonis απασχο-
λούνταν στις 31 Μαΐου 2018, 
193 άτομα.

Επιβράβευση για τους συνεπείς και κίνητρα για να ενταχθούν -και να παραμείνουν-  περισσότεροι  
- Χωρίς «ξαφνικό θάνατο» όσοι μπουν στη ρύθμιση
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Η αγορά ενέργειας δεν περιορί-
ζεται μόνο στα προβλήματα 
επιβίωσης που αντιμετωπίζει η 

ΔΕΗ αναζητώντας το βηματισμό της 
μετά τις λανθασμένες στρατηγικές 
επιλογές των τελευταίων ετών αλλά 
και τις αλλαγές που έχουν επέλθει 
στο περιβάλλον της εγχώριας και 
διεθνούς αγοράς ενέργειας. Ο κλά-
δος εμφανίζει σημαντικό δυναμικό 
επενδύσεων και ενδιαφέρουσες προ-
οπτικές.

Αυτό τουλάχιστον αποδεικνύ-
ει η πρόθεση αρκετών εταιρειών 
να επανακάμψουν στις επενδύσεις 
μονάδων ηλεκτροπαραγωγής από 
φυσικό αέριο, με δεδομένο ότι ο άν-
θρακας καθίσταται αντιοικονομικός 
στο πλαίσιο της πολιτικής για την κα-
ταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής 
και της δραματικής αύξησης του κό-
στους εκπομπών ρύπων. 

Η αυλαία των επενδύσεων στον 
τομέα της ηλεκτροπαραγωγής από 
φυσικό αέριο ανοίγει λοιπόν τον Σε-
πτέμβριο καθώς η Mytilineos έκλεισε 
τη συμφωνία προμήθειας του μηχα-
νολογικού εξοπλισμού για τη νέα μο-
νάδα της στον Άγιο Νικόλαο Βοιωτί-
ας με την εταιρεία General Electric. Ο 
σταθμός θα έχει εγκατεστημένη ισχύ 
826MW με αεριοστρόβιλο τεχνολο-
γίας class H και θερμική απόδοση 
μεγαλύτερη από 63%, που σημαίνει 
ότι θα είναι η πιο αποδοτική μονάδα 
συνδυασμένου κύκλου στην Ευρώ-
πη.

Όπως έχει αναφέρει η διοίκηση 
της εισηγμένης κατά την πρόσφατη 
τακτική ΓΣ των μετόχων, το νέο ερ-
γοστάσιο θα είναι το πιο οικονομικό 
και αποδοτικό στο ελληνικό σύστη-
μα ηλεκτρισμού και θα λειτουργεί ως 
μονάδα βάσης. Η έναρξη λειτουργίας 
της και η ένταξή της στην αγορά ανα-
μένεται να γίνει το 2022. Το δε κόστος 
της επένδυσης θα είναι στα 300 εκατ. 
ευρώ δηλαδή πέντε φορές μικρό-
τερο από τη μονάδα ισχύος 600MW 
που κατασκευάζει η ΔΕΗ στην Πτο-
λεμαΐδα. 

Οι εργασίες κατασκευής θα γί-
νουν από το κατασκευαστικό τμήμα 
της Mytilineos που διαθέτει μεγάλη 
εμπειρία από ανάλογα έργα σε όλο 
τον κόσμο. Υπενθυμίζεται τέλος ότι 
στο ενεργειακό κέντρο του Αγίου Νι-

κολάου λειτουργούν ήδη δύο μονά-
δες: η μία ισχύος 444 MW (Protergia), 
καθώς και η μονάδα συμπαραγωγής 
της Αλουμίνιον (334 MW). Επίσης, η 
Μυτιληναίος συμμετέχει με μερίδιο 
65% στην Korinthos Power, με ισχύ 
395,9 MW. Με τη νέα μονάδα, η εγκα-
τεστημένη ισχύς των θερμικών μονά-
δων της Μυτιληναίος θα ξεπεράσει 
το 1,8 GW.

Η ανακοίνωση της Μυτιληναίος
Ένας από τους μεγαλύτερους 

σταθμούς συνδυασμένου κύκλου 
με καύσιμο φυσικό αέριο (CCGT) 
στην Ευρώπη, ετοιμάζεται να μπει 
σε φάση κατασκευής. Η MYTILINEOS 
(RIC: MYTr.AT, Bloomberg: MYTIL.
GA) ολοκληρώνοντας όλες τις απαι-
τούμενες αδειοδοτικές διαδικασίες 
και με τη συνδρομή και εμπειρία του 
Τομέα Έργων EPC – METKA, ξεκινά 
το φθινόπωρο τις κατασκευαστικές 
εργασίες.

Ο νέος σταθμός CCGT θα είναι 
ισχύος 826MW και θα κατασκευαστεί 
στο Ενεργειακό Κέντρο της εταιρείας  
στον Αγ. Νικόλαο. Ο Τομέας Έργων 
EPC - METKA, έχει άλλωστε αναλάβει 
με μεγάλη επιτυχία δεκάδες σταθ-
μούς συνδυασμένου κύκλου παγκο-
σμίως, κάτι που αποτελεί εγγύηση 
τόσο για την ποιότητα, όσο και για 
την ταχύτητα κατασκευής.

Ο σταθμός, ο οποίος θα έχει ως 
βασικό προμηθευτή την GE, θα έχει 
αεριοστρόβιλο τεχνολογίας class H, 
με θερμική απόδοση μεγαλύτερη 
από 63%, γεγονός που θα τον καθι-
στά τον πιο αποδοτικό στην Ευρώπη, 
αυτή τη στιγμή.

Το προβλεπόμενο κόστος επέν-
δυσης είναι της τάξεως των 300 εκ. 
ευρώ, ενώ αναμένεται να δημιουρ-
γηθούν πολλές νέες θέσεις εργασίας, 
οι οποίες – κατά πάγια πρακτική της 
MYTILINEOS – θα καλυφθούν κυρίως 
από κατοίκους της ευρύτερης περιο-
χής.

Η ημερομηνία έναρξης λειτουρ-
γίας του σταθμού (commissioning) 
τοποθετείται στο 4ο τρίμηνο του 
2021.

Έχοντας στο χαρτοφυλάκιό της 
και αυτόν τον σταθμό, η ισχύς ηλε-
κτρικής ενέργειας που θα διαθέτει η 
MYTILINEOS θα ξεπερνά τα 2000MW 

(πλέον του χαρτοφυλακίου ΑΠΕ), 
συμβάλλοντας σημαντικά με αυτόν 
τον τρόπο στην ενεργειακή ασφά-
λεια της χώρας αλλά και με προϋπο-
θέσεις εξαγωγών σε γειτονικές χώρες 
στο πλαίσιο του νέου ευρωπαϊκού 
πλαισίου (target model).

Ταυτόχρονα, η MYTILINEOS συμ-
βάλλει αποτελεσματικά στην παρα-
γωγή "καθαρής" ενέργειας, καθώς με 
τη χρήση του φυσικού αερίου ελαχι-
στοποιούνται οι εκπομπές ρύπων και 

οι επιπτώσεις τους. Το φυσικό αέριο 
κατά την καύση του εκπέμπει λιγό-
τερα αέρια του θερμοκηπίου από τα 
υπόλοιπα συμβατικά καύσιμα, ενώ 

ένας σταθμός CCGT υπολογίζεται ότι 
εκπέμπει κάτω από το ένα τέταρτο 
των εκπομπών μιας θερμικής λιγνιτι-
κής μονάδας.

Ξεκινά τον Σεπτέμβριο η επένδυση 300 εκατ. 
της Mytilineos στον Άγιο Νικόλαο Βοιωτίας

Με 20% αύξηση του κύκλου 
εργασιών έκλεισε το α' εξάμηνο 
2019 για την Παπουτσάνης

Σημαντική ανάπτυξη του 
κύκλου εργασιών της κατά 
20% κατέγραψε η Παπου-
τσάνης το πρώτο εξάμηνο 
του 2019, σε σχέση με την 
αντίστοιχη περίοδο του 2018. 
Συγκεκριμένα, το σύνολο των 
πωλήσεων της Παπουτσάνης 
για τη συγκεκριμένη περίοδο, 
ανήλθε σε 14,4 εκατ. ευρώ, 
έναντι 12 εκατ. ευρώ που κα-
τέγραψε την αντίστοιχη περί-
οδο του 2018.

Η ανάπτυξη του κύκλου 
εργασιών της Παπουτσάνης 
οφείλεται, κατά κύριο λόγο 
στη διεύρυνση των συνερ-
γασιών της ελληνικής σα-
πωνοποιίας με πολυεθνικές 
εταιρίες, στην ανάπτυξη της 
κατηγορίας των ξενοδοχεια-
κών προϊόντων στην Ελλάδα 
και στο εξωτερικό, καθώς και 
στην ανάπτυξη των επωνύ-
μων προϊόντων. Θετική επί-
δραση είχε και η αύξηση των 
πωλήσεων στην κατηγορία 
των ειδικών σαπωνομαζών, 
πρώτης ύλης για την παραγω-
γή στερεού σαπουνιού, που 
διοχετεύεται σε αγορές του 
εξωτερικού.

Οι εξαγωγές της εταιρίας 
Παπουτσάνης ανήλθαν σε 6,7 

εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο 
του 2019, που αντιστοιχεί στο 
47% του κύκλου εργασιών της 
εταιρίας και καταγράφοντας 
αύξηση 37% σε σχέση με την 
αντίστοιχη περσινή περίοδο. 
Το 19% του συνολικού κύκλου 
εργασιών προέρχεται από πω-
λήσεις επωνύμων προϊόντων 
της Παπουτσάνης στην Ελλά-
δα και το εξωτερικό, το 36% 
από πωλήσεις προς τη ξενο-
δοχειακή αγορά, το 30% από 
παραγωγές προϊόντων για τρί-
τους και το 15% από βιομηχα-
νικές πωλήσεις σαπωνομαζών.

Ο διευθύνων σύμβουλος 
της Παπουτσάνης ΑΒΕΕ, Μιχά-
λης Παναγής, δήλωσε σχετικά: 
"Η φετινή χρονιά ξεκίνησε με 

αύξηση των πωλήσεων και 
των εξαγωγών, διατηρώντας 
σταθερή την αναπτυξιακή 
πορεία του κύκλου εργασι-
ών μας τα τελευταία χρόνια. 
Η στόχευση στην επέκταση 
των εξαγωγών, στην παραγω-
γή ποιοτικών και καινοτόμων 
προϊόντων, η εξωστρέφεια 
αλλά και οι συνεργασίες μας 
με σημαντικές πολυεθνικές 
εταιρείες, αποτελούν βασι-
κούς πυλώνες της στρατηγι-
κής μας για το υπόλοιπο της 
χρονιάς. Είμαστε αισιόδοξοι 
ότι το 2019 θα αποτελέσει 
ακόμη μία χρονιά ανάπτυ-
ξης και καλών επιδόσεων, σε 
όλους τους τομείς δραστηριό-
τητας της Παπουτσάνης".
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● μικρές αγγελίες

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΑΓΓΕΛΙΩΝ
Όνομα Επίθετο

Διεύθυνση

Πόλη Τ.Κ.

Στοιχεία επικοινωνίας

Υπογραφή

Τύπος Αγγελίας
Ενοικίαση Πώληση

 1 υπ/δωμάτιο  1 υπ/δωμάτιο
 2 υπ/δωμάτια  2 υπ/δωμάτια
 3 υπ/δωμάτια  3 υπ/δωμάτια
 Μεζονέτα  Μεζονέτα
 Μονοκατοικία  Μονοκατοικία
 Επαγγ. Χώρων  Οικόπεδο

  Αγροτεμάχιο
  Πωλήσεις Επαγγ. Χώρων
  Πωλήσεις Αυτοκινήτων
  Πωλήσεις Μηχανών
  Επαγγελματικά Οχήματα
  Εξοπλισμός Σπιτιού

Περιγραφή Αγγελίας

•  Μια εβδομάδα απλή 5€ έως 4 εβδομάδες 15€
•  Μια εβδομάδα με χρώμα ή με φωτογραφία 10€ έως 4 εβδομάδες 30€ 
•  Μια εβδομάδα σε πλαίσιο με έντονα γράμματα 10€ έως 4 εβδομάδες 40€
•  Δίστηλη ύψους 5 εκατ., απλή 15€/εβδομάδα με έντονα γράμματα, πλαίσιο ή με φωτογραφία 20€/εβδομάδα

 ΕΡΓΑΣΙΑ
ΖΗΤΕΙΤΑΙ
1.Ζητείται για σεζόν , Α σερβιτόρος 
και λάντζα για εστιατόριο  στο νησί 
της Πάρου Άμεση πρόσληψη με κα-
λές αποδοχές, παρέχεται διαμονή 
και διατροφή
στείλτε το βιογραφικό σας στο 
annatzti@gmail.com
ΖΗΤΕΙΤΑΙ
2.ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΤΟ ΥΠΑΤΟ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 
ΖΗΤΑ ΑΝΔΡΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΠΑ-
ΡΑΓΩΓΗΣ . ΤΗΛ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 
2262071710
ΖΗΤΕΙΤΑΙ
3.ΑΒ Βασιλόπουλο
Συντονιστής για τις Κεντρικές Απο-
θήκες της εταιρίας στα Οινόφυτα
Συντονιστής για τις Κεντρικές Απο-
θήκες της εταιρίας στα Οινόφυτα
ΑB Vasilopoulos AE 
Οινόφυτα 
Πλήρης Απασχόληση τηλ: 
2262075609
ΖΗΤΕΙΤΑΙ
4.ΑΝΑΖΗΤΟΥΜΕ ΣΕΡΒΙΤΟΡΟ 
ΓΙΑ ΜΟΝΙΜΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 
ΣΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ-ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ 
τηλ:6942060060
5.ΕΤΑΙΡΕΙΑ σχεδιασμού και παρα-
γωγής επίπλων και ειδικών κατα-
σκευών στην περιοχή του Ελαιώνα 
Θηβών, ζητάει βοηθό μηχανικού 
παραγωγής.
Προσόντα: 
• Καλή γνώση Η/Υ(Office)
• Γνώση Autocad 2D θα εκτιμηθεί
• Πολύ καλές οργανωτικές δεξιότη-
τες
• Καλή γνώση Αγγλικής Γλώσσας
Αρμοδιότητες: Οργάνωση και παρα-

κολούθηση παραγγελιών, προγραμ-
ματισμός παραδόσεων, εκτέλεση 
και παρακολούθηση παραγγελιών 
Α' υλών. Άριστο περιβάλλον εργασί-
ας με προοπτικές εξέλιξης.
Αποστολή βιογραφικών: contact@
modplus.gr  τηλ: 2262071000
ΖΗΤΕΙΤΑΙ
6.ΘΗΒΑ-ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΟ ΣΤΕΛΕ-
ΧΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ(ΘΔ)
ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ 
ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ/ΘΗΒΑ 
Πλήρης Απασχόληση  
τηλ:2102899999
ΖΗΤΕΙΤΑΙ
7.ΨΗΣΤΗΣ - τυλιχτής ή βοηθός 
ψήστη - τυλιχτή, καθώς και άτομα 
για βοηθητικές εργασίες, κουζίνα, 
λάντζα με εμπειρία στο τύλιγμα, 
ζητούνται από ταβέρνα - ψησταριά 
στα Νέα Στύρα Ευβοίας, στο λιμάνι, 
απαραίτητα με χαρτιά, 12.00-24.00, 
6982/224661 
ΖΗΤΕΙΤΑΙ
8.Από κέντρο ειδικής αγωγής στην 
Αταλάντη ζητείται Ψυχολόγος για ερ-
γασία.Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν 
να στέλνουν τα βιογραφικά τους 
στο e-mail: kentroeidagogislamia@
yahoo.com
Οι ενδιαφερόμενοι για περισσότε-
ρες πληροφορίες μπορούν να κα-
λούν στο τηλέφωνο 6946163332.
Ώρες επικοινωνίας από τις 11.00 το 
πρωί μέχρι  τις 2.00 το μεσημέρι.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ
9.ΖΗΤΕΊΤΑΙ κυρία κατά προτίμηση 
Ελληνίδα άνω των 45 ετών με προ-
ϋπηρεσία για εσωτερική σε ηλικιω-
μένο κύριο με κινητικά προβλήματα 
στη Χαλκίδα Ευβοίας. Όχι καπνί-
στρια με απαραίτητες συστάσεις και 
λευκό ποινικό μητρώο. Παρέχεται 
οικογενειακό περιβάλλον και πολύ 

καλή αμοιβή. Τηλ. 6932307072 
ΖΗΤΕΙΤΑΙ
10.ΨΗΣΤΗΣ - τυλιχτής ή βοηθός 
ψήστη - τυλιχτή, καθώς και άτομα 
για βοηθητικές εργασίες, κουζίνα, 
λάντζα με εμπειρία στο τύλιγμα, 
ζητούνται από ταβέρνα - ψησταριά 
στα Νέα Στύρα Ευβοίας, στο λιμάνι, 
απαραίτητα με χαρτιά, 12.00-24.00, 
6982/224661 
ΖΗΤΕΙΤΑΙ
11.ΖΗΤΕΊΤΑΙ τεχνίτης μετάλλου με 
γνώσεις σε μηχανή TIG για εργασία 
σε καλλιτεχνικό χυτήριο στην Βιο-
νηχανική Ζωνη Ριτσώνας.
Μόνιμη θέση εργασίας, πλήρης 
απασχόληση.
Αμοιβή 1.200€, 11:00-14:00   τηλ 
2262071090
ΖΗΤΕΙΤΑΙ
12.ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπάλληλος υποδοχής 
για την νυχτερινή βάρδια, σε ξενο-
δοχείο στην Αμάρυνθο Ερέτριας για 
την καλοκαιρινή περίοδο. βιογρα-
φικό με φωτογραφία στο email   , 
email: villa.com.gr@gmail.com 
Μάθετε περισσότερα: https://www.
xeniaresorts.com/porto-evia
ΖΗΤΕΙΤΑΙ
13.ΖΗΤΕΊΤΑΙ οικιακή βοηθός Φι-
λιππινέζα. Περιοχή Χαλκίδας. Ερ-
γασία ως εσωτερική. Ι’m looking 
for a Philippine in house assistant. 
1 hour far from Athens, Chalkida 
area, συζητήσιμη, , 09:00-20:00    
τηλ:695662222
ΖΗΤΕΙΤΑΙ
14.ΑΤΟΜΑ για χοιροστάσιο στη 
Φθιώτιδα - Λιβανάτες ζητούνται για 
πλήρη εργασία, να γνωρίζουν Ελ-
ληνικά, παρέχεται πλήρης ασφάλι-
ση, 22330/32208 
ΖΗΤΕΙΤΑΙ
15.ΕΤΑΙΡΕΙΑ παροχής υπηρεσιών 
καθαρισμού ζητεί κυρίες με δικό 
τους μεταφορικό μέσο, για περι-
οχή Θήβας, Δευτέρα έως Κυρια-
κή, 06.00 - 14.00 ή 14.00 - 22.00   
τηλ:2102841151
ΖΗΤΕΙΤΑΙ
16.ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ κλαρκ ζητείται από 
εργοστάσιο στα Οινόφυτα, πρωινό 
ωράριο Δευτέρα - Παρασκευή, άμε-
ση πρόσληψη 
τηλ:6994287805
ΖΗΤΕΙΤΑΙ
17.ΓΙΑ την εκμάθηση και την καθη-
μερινή φροντίδα παιδιών  στα Τρί-
καλα και στην Λιχάδα Εύβοιας, ανα-
ζητούμε: κοινωνικά επαγγέλματα με 
γνώσεις γερμανικής γλώσσας. 
Παρέχονται διαμονή και γεύματα. 
14 καθαρές αμοιβές 800 ευρώ 
Αποστολή βιογραφικού με φωτο-
γραφία στο: achillefshp@web.de 
Χριστίνα-Ψάλλας Αχιλλέας, 
Ειδικός Παιδαγωγός, αμοιβή 800€, 

συζητήσιμη , email: Achillefshp@
web.de  τηλ:6971778334

 ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
1.Μονοκατοικία, 100 τ.μ., στην 
περιοχή Ν. Φθιώτιδας > Καμένα 
Βούρλα
ΚΑΜΕΝΑ ΒΟΥΡΛΑ μονοκατοικία 
100 τ.μ., υπερυψωμένη ισόγεια, 2 
υ/δ, μπάνιο, μεγάλο σαλόνι - κου-
ζίνα, βεράντες περιμετρικά, ανακαι-
νισμένη, πολυτελούς κατασκευής, 
θερμοσυσσωρευτές, κλιματιστικά, 
ενοικιάζεται για μόνιμη κατοικία, τιμή 
300€, συζητήσιμη, 6986/608025
Κατάσταση: Άλλη κατάστασηΥ-
πνοδωμάτια: 2Μπάνια/ WC:1 Εμ-
βαδόν: 100
Τηλ. επικοινωνίας: 2104321447
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
2.ΑΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ πλη-
σίον Γαλαξία, διαμέρισμα 55 τ.μ., 
1ου, κλιματισμός, πόρτα ασφαλεί-
ας, ανοικτό πάρκιν, τέντα, μεγάλο 
μπαλκόνι, δεκαετίας ενοικιάζεται, 
κατάλληλο για καθηγητή, δυνατότη-
τα και επιπλωμένου
 επικοινωνία 693091039
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
3.Διαμέρισμα, στην περιοχή Ν. 
Φθιώτιδας > Λαμία
STUDIOS για φοιτητές, διαθέτουν 
κουζίνα, ψυγείο, έπιπλα και κλι-
ματιστικό. Περιοχή ΤΕΙ Λαμίας, 
κος Θανάσης ηλ:6978/535410 
-6932863434
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
4.Διαμέρισμα, 30 τ.μ., στην περιοχή 
Ν. Φθιώτιδας > Στυλίδα
ΣΤΥΛΙΔΑ Καραβόμυλος, 3 διαμε-
ρίσματα 30 τ.μ., 50 τ.μ. και 60 τ.μ. 
έκαστο, επιπλωμένα ή μη, άριστη 
κατάσταση, κλιματισμός, ηλιακός, 
πάρκιν, καλοριφέρ, bbq, πλησίον πα-
ραλίας για μπάνιο - κυνηγότοπων, 1 
ώρα απόσταση από Καρπενήσι, Με-
τέωρα, Πήλιο, Δελφούς, χώρος για 
κατοικίδια - κήπος, ενοικιάζονται σε 
τιμή συμφέρουσα ανάλογα τα άτομα 
και το χρόνο διαμονής 6977/823390
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
5.Διαμέρισμα, 80 τ.μ., στην ΛΑΜΙΑ 
Γήπεδο, νεόδμητο οροφοδιαμέρι-
σμα 80 τ.μ., υπερυψωμένο ισόγειο, 
γωνιακό, διαμπερές, προσόψεως, 2 
υ/δ, κατασκευή '01, μπάνιο, νεοκλα-
σικό, αυτόνομη θέρμανση, πόρτα 
ασφαλείας, τέντες, θέα βουνό, χωρίς 
κοινόχρηστα, Ενοικιάζεται, Λαμία, 
περιοχή γηπέδου, τριάρι ισόγειο σε 
πάρα πολύ κατάσταση με πλακάκια, 
λευκά αλουμινία, διπλά τζάμια, τέ-
ντες πολύ μεγάλη κουζίνα και πολύ 
άνετο σαλόνι. Αυτονομία και χωρίς 
κοινόχρηστα. Πολύ ήσυχη περιοχή 
κοντά στο κέντρο επίσης στο σου-
περ μάρκετ Βασιλόπουλος και μα-
σούτης. 5 λεπτά απο το 1 δημοτικό 
σχολείο και 10 λεπτά με τα πόδια 
απο το 1ο και 4ο γυμνάσιο και λύ-

κειο., τιμή 220€)., 2231022770 και 
69896808776 09:00-23:00
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
6.Μονοκατοικία, 156 τ.μ., στην πε-
ριοχή Ν. Φθιώτιδας > Μαλεσίνα
ΜΑΛΕΣΙΝΑ μονοκατοικία 156 τ.μ., 
2ου, γωνιακή, διαμπερής, 3 υ/δ, 
κατασκευή '10, 2 μπάνια, wc, αυτό-
νομη θέρμανση, τζάκι, πάρκιν, απο-
θήκη, καλή κατάσταση, Θεολόγος 
Σε αυτό το μικρό παραδεισο, διατίθε-
ται μονοκατοικία πλήρως επιπλωμέ-
νη, με τζάκι και απίστευτη θέα έτοιμη 
να σας φιλοξενήσει για καλοκαιρινές 
αλλά και χειμερινές διακοπές. 
Το σπίτι μπορεί να φιλοξενήσει 
μια οικογένεια ή μια παρέα πέντε 
ατόμων καθώς αποτελείται από 3 
υπνοδωμάτια, ενιαίο χώρο κουζίνα 
σαλόνι, λουτρό και wc. 
Η επικοινωνήσετε μαζί μας στα τη-
λέφωνα: 22310 43924 • 6945 54 17 
19 -- Βεράντα, Εσωτερική σκάλα, 
Θέα, Πορτα ασφαλείας, Προσανα-
τολισμός Ανατολικοδυτικός 
τιμή 500€ Οικονόμου, 6945541719
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
7.Διαμέρισμα, 50 τ.μ., στην περιοχή 
Ν. Βοιωτίας > Σχηματάρι
ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ ΔΗΛΕΣΙ, νεόδμητο δι-
αμέρισμα 50 τ.μ., 1ου, προσόψεως, 
1 υ/δ, κατασκευή '07, μπάνιο, αυτό-
νομη θέρμανση, απεριόριστη θέα, 
χωρίς κοινόχρηστα, τιμή 240€
Κατάσταση: Νεόδμητο Έτος Κατα-
σκευής: 2007 Υπνοδωμάτια: 1
Μπάνια/ WC: 1
Εμβαδόν: 50
Αυτόνομη θέρμανση: Ναι
Τηλ 6931113640
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
8.Διαμέρισμα, 52 τ.μ., στην  Λιβα-
δειά
ΛΙΒΑΔΕΙΑ οδος Παρνασσου οπι-
σθεν 7ου Δημοτικου Σχολείου, νε-
όδμητο διαμέρισμα 52 τ.μ., 1ου, 
προσόψεως, 1 υ/δ, κατασκευή '18, 
μπάνιο, επιπλωμένο, αυτόνομη θέρ-
μανση, κλιματισμός, πόρτα ασφαλεί-
ας, ελεύθερο, ενεργ. κλ. Α+, Ενοικιά-
ζεται διαμέρισμα 1 ου ορόφου οδος 
Παρνασσου οπισθεν 7 ου Δημοτι-
κού Σχολείου, επιπλωμένο(Ψυγείο 
πλυντηριο κουζινα, κρεββάτι). Δια-
θέσιμο από 15 - 06 -2019 , Τιμή 360 
Ευρώ Συζητήσιμη, διαθέσιμο από 
15/06/2019, τιμή 360€, συζητήσιμη
Τηλ 6972312111
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
9.Μονοκατοικία, 110 τ.μ.ΘΗΒΑ αδι-
εξοδο Μουστακα, μονοκατοικία 110 
τ.μ., ισογείου - 1ου, 2 υ/δ, μπάνιο, 
σε οικόπεδο 240 τ.μ., αυτόνομη 
θέρμανση, κλιματισμός, ηλιακός, 
αποθήκη 15 τ.μ., κήπος 100 τ.μ., 
χωρίς κοινόχρηστα, ελεύθερη, καλή 
κατάσταση, ανακαίνιση '13, Ιδανικο 
για τριμελη οικογενεια. Πολυ ησυχη 
γειτονια χωρις ρυπους(αδιεξοδο). 
5 λεπτα απο το κεντρο της Θηβας 
με τα ποδια,πολυ κοντα σε σουπερ-
μαρκετ και φαρμακειο. Εχει εντα-
χθει στο προγραμμα εξοικονομώ 

Ότι θες να βρεις,
ότι θες να δώσεις,

για...
πωλήσεις ακινήτων,

ενοικιάσεις ακινήτων,
εργασία,

αυτοκίνητα,
μοτοσικλέτες,

ποδήλατα,
κινητά τηλέφωνα,

υπολογιστές,
έπιπλα,

ανταλλακτικά,
κατοικίδια,

μηχανήματα

μπες στη μοναδική μηχανή αναζήτησης 
για όλη τη Στερεά
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Περιγραφή ΑγγελίαςΌνομα Επίθετο

Διεύθυνση

Πόλη

Στοιχεία επικοινωνίας

Υπογραφή

Tύπος Αγγελίας
Ενοικίαση
□ 1 υπ/δωμάτιο
□ 2 υπ/δωμάτια
□ 3 υπ/δωμάτια
□ Μεζονέτα
□ Μονοκατοικία
□ Επαγ. Χώρων

Πώληση
□ 1 υπ/δωμάτιο
□ 2 υπ/δωμάτια
□ 3 υπ/δωμάτια
□ Μεζονέτα
□ Μονοκατοικία
□ Οικόπεδο
□ Αγροτεμάχειο
□ Πωλήσεις Επαγ. Χώρων
□ Πωλήσεις Αυτοκινήτων
□ Πωλήσεις Μηχανών
□ Επαγγελματικά Οχήματα
□ Εξοπλισμός Σπιτιού

Τ.Κ.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ 
ΑΓΓΕΛΙΩΝ
• Μια βδομάδα απλή 5€
έως 4 βδομάδες 15 €
• Μια βδομάδα με χρώμα η με φώτο 
10€ έως 4 βδομάδες 30 €
• Μια βδομάδα σε πλαίσιο με έντονα 
γράμματα 10€ έως 4 βδομάδες 40 €
• Δίστηλη ύψους 5cm, απλή 15 €/ βδο-
μάδα με έντονα γράμματα, πλαίσιο ή με 
φώτο 20 €/βδομάδα

Auto/Moto
Εργασία
ΖΗΤΕΙΤΑΙ
ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΗΣ ζητείται για μόνιμη 
εργασία σε ζαχαροπλαστείο στη  Λι-
βαδειά. Θα εκτιμηθεί η γνώση τεχνικής 
της ζαχαροπλάστης., συζητήσιμη, 18:00-
21:00 , email: manias@delicepastry.gr 

ΖΗΤOYN
Αναλαμβάνουμε εμβολιασμούς ελαιο-
δένδρων, κάθε ηλικίας.Οι ενδιαφερόμε-
νοι για περισσότερες πληροφορίες μπο-
ρούν να επικοινωνούν με το τηλέφωνο: 
6979 898825

ΖΗΤΕΙΤΑΙ
ΒΟΗΘΟΣ Μάγειρα, Λαντζιέρα ή Λαντζι-
έρης για ξενοδοχείο στην Αράχοβα. Πα-
ρέχεται διαμονή & διατροφή, υπό προϋ-
ποθέσεις, βιογραφικά info@tagliresort.
gr 

ΖΗΤΕΙΤΑΙ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ανερχόμενη στο χώρο της 
ξυλείας ζητεί αποθηκάριο για τη πε-
ριοχή της Θήβας. email επικοινω-
νιας:rouchotasthiva@gmail.com

ΖΗΤΕΙΤΑΙ
Ζητείται υπάλληλος κουζίνας έως 40 
ετών, για εργασία σε γνωστή αλυσίδα 
εστίασης, στη Λαμία. Ικανοποιητικές 
αποδοχές και ασφάλιση. Μερική απα-
σχόληση. Προϋπηρεσία επιθυμητή. Οι 
ενδιαφερόμενοι για περισσότερες πλη-
ροφορίες μπορούν να επικοινωνούν με 
το τηλέφωνο: 6936578585 - Γιώργος 
Μ. Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: 

georgiosmagkanaris@gmail.com

ΖΗΤΕΙΤΑΙ
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ Κέντρο, που εδρεύει 
στην Αλίαρτο Βοιωτίας, ζητεί υπάλληλο 
πλήρους απασχόλησης. Απαραίτητα 
προσόντα: 1. Πτυχίο Ακτινολόγου- Ακτι-
νοθεραπευτή κατηγορίας Τ.Ε ή Δ.Ε. 2. 
Γνώση αγγλικής γλώσσας 3. Γνώση ηλε-
κτρονικών υπολογιστών. Αποστολή βι-
ογραφικών στο iasialiartos@gmail.com

ΖΗΤΕΙΤΑΙ
από βιομηχανία πλαστικών στα Οινόφυ-
τα Βοιωτίας χειριστής μηχανών extruder. 
Απαραίτητη η εμπειρία στην παραγωγή 
πλαστικών, humanrepl@gmail.com

ΖΗΤΕΙΤΑΙ
ΦΥΛΑΚΕΣ με άδεια εργασίας σε ισχύ για 
έργο που θα ξεκινήσει 1η Απριλίου 8ωρο 
5θήμερο κυλιόμενες βάρδιες, απαραίτη-
τα προσόντα άνω των 25 ετών, επιθυμη-
τά προσόντα γνώση Αγγλικής Γλώσσας 
οι θέσεις που θα καλυφθούν αφορούν 
φύλακες και αρχιφύλακες, 12 φύλακες 
εκ των οποίων 3 γυναίκες και 3 αρχιφύ-
λακες σύνολο 15 άτομα, η εταιρεία προ-
σφέρει όλες τις προβλεπόμενες νόμιμες 
αποδοχές και την ευκαιρία δωρεάν εξα-
τομικευμένων εκπαιδεύσεων που αφο-
ρούν το έργο, περιοχή Θήβα, αποστολή 
βιογραφικών με επιθυμητή φωτογραφία 
στο email : info@scorpions-security.gr 

ΖΗΤΕΙΤΑΙ
ΚΑΜΑΡΙΕΡΑ - Καθαρίστρια ζητείται 
για ξενοδοχείο στο Λιβάδι Αράχοβας, 
επιθυμητή προϋπηρεσία και πιστοποι-

ητικό υγείας με αρμοδιότητα: δωμάτια, 
κοινόχρηστους χώρους, πλυντήριο και 
λάντζα. Παρέχεται διαμονή & διατροφή, 
υπό προϋποθέσεις. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@tagliresort.gr

ΖΗΤΕΙΤΑΙ
Λόγω αυξημένης ροής πελατολογίου, το 
κατάστημα «Coffeegram» στη Σατωβρι-
άνδου 35 αναζητεί άμεσα προσωπικό. 
Σερβιτόρα έως 30 ετών και Ντελιβεράς 
με δικό του μηχανάκι για πληροφοριες 
στο κατάστημα Σατωβριανου 45 Λαμία

ΖΗΤΕΙΤΑΙ
3 ΟΔΗΓΟΙ σαύρας ζητούνται για την πε-
ριοχή της Λαμίας www.careerjet.gr

ΖΗΤΕΙΤΑΙ
Από εταιρεία τροφίμων στην περιοχή 
των Θηβών ζητείται Βοηθός Λογιστή, 
απόφοιτος ΤΕΙ Λογιστικής, για εργασία 
λογιστηρίου και εξωτερικές εργασίες. 
Προϋπηρεσία 3 ετών, γνώσεις Αγγλι-
κών & Η/Υ, Ms Office, δίπλωμα οδήγη-
σης, εκπληρωμένες                στρατιω-
τικές υποχρεώσεις, ηλικία αυστηρά έως 
28 - 30 ετών. Αποστολή βιογραφικών 
στο: accounting@eggs.gr

ΖΗΤΕΙΤΑΙ
Elatos Resort. Νομός Φθιώτιδας. Υπάλ-
ληλος Υποδοχής και Κρατήσεων Ζητού-
με να προσλάβουμε ικανό, ευγενικό και 
καλά οργανωμένο υπάλληλο υποδοχής 
και κρατήσεων, ο οποίος θα επιδιώκει 
την ομαλή καθημερινή λειτουργία του 
front office. Τα κύρια καθήκοντα περι-
λαμβάνουν τις κρατήσεις, τις αφίξεις, τις 
αναχωρήσεις και τις υπηρεσίες θυρωρεί-
ου. Δίνεται έμφαση στη σωστή εξυπη-
ρέτηση των πελατών, αποσκοπώντας 
στον επαγγελματικό και άνετο χώρο ερ-
γασίας. www.careerjet.gr

ΖΗΤΕΙΤΑΙ
Elatos Resort. Νομός Φθιώτιδας. Ζητού-
με να προσλάβουμε θεραπεύτρια μασάζ 
πλήρους απασχόλησης για την εξυπη-
ρέτηση των πελατών του ξενοδοχείου 
αλλά και εξωτερικών πελατών είτε στον 
χώρο του spa ή στα chalets των πελα-
τών (χρήση πτυσσόμενου κρεβατιού).
www.skywalker.gr

ΖΗΤΕΙΤΑΙ
Elatos Resort. Νομός Φθιώτιδας. Ζητού-
με να προσλάβουμε έμπειρο στέλεχος 
για τη θέση του front office manager για 
την καθημερινή διαχείριση του τμήματος 
των κρατήσεων και της υποδοχής. Η ιδι-
αιτερότητα της τοποθεσίας και η ένταση 
της εργασίας απαιτεί ικανό και οργανω-
τικό manager. Τα κύρια καθήκοντα είναι 
η καθημερινή επίβλεψη και καθοδήγηση 
στις κρατήσεις, τις αφίξεις / αναχωρή-
σεις, καθώς και τις υπηρεσίες θυρωρεί-
ου. www.skywalker.gr

ΖΗΤΕΙΤΑΙ
Elatos Resort. Νομός Φθιώτιδας. Ζητού-
με να προσλάβουμε έμπειρο στέλεχος 
για τη θέση του front office manager για 
την καθημερινή διαχείριση του τμήματος 
των κρατήσεων και της υποδοχής. Η ιδι-
αιτερότητα της τοποθεσίας και η ένταση 
της εργασίας απαιτεί ικανό και οργανω-
τικό manager. Τα κύρια καθήκοντα είναι 
η καθημερινή επίβλεψη και καθοδήγηση 
στις κρατήσεις, τις αφίξεις / αναχωρή-
σεις, καθώς και τις υπηρεσίες θυρωρεί-
ου. www.skywalker.gr

ZHTEITAI
Μεγάλη εταιρεία αναζητά καθαρίστριες 
για ημιαπασχόληση απο την περιοχή 
του Δομοκού.Αμεση πρόσληψη,μισθός 
μεγαλύτερος του νομίμου,δώρα,επιδό-
ματα. www.kariera.gr

Ότι θες να βρεις, 
ότι θες δώσεις, 

για…
πωλήσεις ακινήτων, 

ενοικιάσεις ακινήτων, 
εργασία,

αυτοκίνητα, 
μοτοσικλέτες, 

ποδήλατα, 
κινητά τηλέφωνα,

υπολογιστές, 
έπιπλα, 

ανταλλακτικά, 
κατοικίδια, 

μηχανήματα

μπες στη μοναδική μηχανή αναζήτησης 
για όλη τη Στερεά

ZHTEITAI 
Η εταιρεία MATRIX PACK SA, Βιομη-
χανία Υλικών και Ειδών Συσκευασίας, 
επιθυμεί να προσλάβει για τις εγκατα-
στάσεις της στην Ριτσώνα: Αποθηκάριο 
www.kariera.gr

ZHTEITAI 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ αναζητά εξωτερικό πωλητή - 
πωλήτρια για το τμήμα πωλήσεων μπα-
ταριών, λιπαντικών και ανταλλακτικών 
αυτοκινήτου. www.xe.gr

ZHTEITAI 
ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΗΣ με γνώση κόλλησης 
tig, έως 35 ετών, κάτοικος Χαλκίδας, 
ζητείται για εταιρεία στη Δροσιά Χαλκί-
δος, www.xe.gr

ZHTOYNTAI 
ΚΟΠΕΛΕΣ εμφανίσιμες ζητούνται άμεσα 
να εργαστούν ως barwoman - σερβιτό-
ρες, σε πολυτελές μαγαζί στη Χαλκίδα, 
παρέχονται μεταφορά, υψηλό ημερομί-
σθιο, bonus, ευχάριστη και άψογη συ-
νεργασία. www.xe.gr

ZHTEITAI
Η ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΕΙΤΑΙ 
ΣΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΙΔΗΡΟΥ ,ΑΝΑΖΗΤΑ 
ΟΔΗΓΟ ΜΕ ΔΙΠΛΩΜΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΄Γ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ.ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟ-
ΝΤΑ : ΕΚΠΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙ-
ΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΠΛΩΜΑ ΟΔΗ-
ΓΗΣΗΣ ‘Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ www.carrerjet.
gr

ΖΗΤΕΙΤΑΙ
ΚΥΡΙΑ 25-50 ετών, ζητείται για 8ωρη 
απασχόληση εντός χώρου γραφείου, 
για 2 ημέρες την εβδομάδα στο Αλιβέρι.  
www.xe.gr

ΖΗΤΕΙΤΑΙ
Ο διεθνής ξενοδοχειακός όμιλος CLUB 
MED αναζητά για την ξενοδοχειακή του 
μονάδα GREGOLIMANO, στην Λιχά-
δα Ευβοίας, για την καλοκαιρινή σαιζόν 
2019 (Απρίλιος-Οκτώβριος) :  ΕΚΠΑΙ-
ΔΕΥΤΗ ΙΣΤΙΟΠΛΟΙΑΣ www.jodfind.gr

ΖΗΤΕΙΤΑΙ
Η ξενοδοχειακή αλυσίδα Bomo Hotels 
επιθυμεί να προσλάβει, για την τουριστι-
κή σεζόν 2019, Barman/ Barwoman για 
το ξενοδοχειακό συγκρότημα Bomo 
Palmariva Beach Hotel 4* που διαθέτει 
στην Ερέτρια (Εύβοια).     www.jobfind.gr

ΖΗΤΕΙΤΑΙ
Εταιρεία που δραστηριοποιείται στον 
κλάδο του Τουρισμό και ειδικότερα στις 
εκδρομές ζητά Tourguide.. Θέση μερικής 
απασχόλησης με έδρα την Ερέτρια (Εύ-
βοια). Περίοδος απασχόλησης: Απρίλιος 
- Σεπτέμβριος 2019. www.jobfind.gr

ΖΗΤΕΙΤΑΙ
Εταιρία με 40 συνεχή χρόνια δυναμικής 
παρουσίας στον χώρο του retail (αλυσί-
δες super markets) και του χονδρεμπο-
ρίου με πανελλαδική κάλυψη, αναζητά 
Εξωτερικό Πωλητή Χονδρεμπορίου - 
Νομός Ευβοίας, www.careerjet.gr

ΖΗΤΕΙΤΑΙ
Πτηνοτροφική Επιχείρηση με έδρα τη 
Χαλκίδα ζητεί:ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΕΜΠΟΡΙ-
ΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ στην περιοχή Πούρ-
νος Ευβοίας       www.jobseeker.gr

ΠΩΛΕΙΤΑΙ
Isuzu D-Max ΑUTO GRAVITY PLUS ‘19 
- Τιμή: 28.500€
Κατηγορία: Αυτοκίνητο - Αγροτικό/
Pickup 
Χρονολογία: 2 / 2019 Καινούριο, Χιλιό-
μετρα: 10 χλμ, Καύσιμο: Πετρέλαιο, Κυ-
βικά: 1.900 cc, Ίπποι: 164 bhp, Σασμάν: 
Αυτόματο, Χρώμα: Κόκκινο σκούρο (Με-
ταλλικό), Χρώμα εσωτερικού: Μαύρο 
Επένδυση σαλονιού: Ύφασμα, Αερόσα-
κοι: 6, Πόρτες: 4, Καθίσματα: 5 
Ιδιαιτερότητες: ABS, Android Auto, 
Bluetooth
Περιγραφή: *ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟ - ΕΤΟΙΜΟ-
ΠΑΡΑΔΟΤΟ
*ΜΕ ΕΞΤΡΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ:
*ROLL BAR ΔΙΠΛΟ ΜΑΥΡΟ ΜΕ ΕΠΙ-
ΠΕΔΗ ΣΧΑΡΑ
*ΣΥΡΟΜΕΝΟ ΚΑΠΑΚΙ - ΡΟΛΟ ΚΑΡΟ-
ΤΣΑΣ
*ΑΝΤΙΗΛΙΑΚΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ ΣΕΤ 
ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΛΑΜΙΑΣ Mazda 
2 ‘08 - €6.000 (Συζητήσιμη). ΚΑΤΗΓΟ-
ΡΙΑ Μικρό/Κόμπακτ, 1398cc, ΧΡΩΜΑ 
ΑΣΗΜΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ, ΚΑΥΣΙΜΟ ΠΕ-
ΤΡΕΛΑΙΟ, 5 ΠΟΡΤΕΣ, 5 ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ  
Επικοινωνία: Group 
Karellis - 22310 23563  
www.ix.gr/classifieds/CR77122/

ΠΩΛΕΙΤΑΙ
Daihatsu Terios '97 1296CC ME XΕΙΡΟ-
ΚΙΝΗΤΟ ΚΥΒΩΤΙΟ, 4Χ4, ΧΡΩΜΑ ΜΩΒ 
ΒΙΟΛΕΤΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ,5 ΠΟΡΤΕΣ, 
5 ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ www.ix.gr/classifieds/
CR77647/

ΠΩΛΕΙΤΑΙ
ΣΤΗΝ ΛΙΒΑΔΕΙΑ Mercedes-
Benz 450 450 SEL W 116 
'76 - €10.000 (Συζητήσιμη) ΚΑΤΗ-
ΓΟΡΙΑ Σεντάν/4-θυρο, ΧΡΩΜΑ ΓΑ-
ΛΑΖΙΟ ΚΑΥΣΙΜΟ ΒΕΝΖΙΝΗ  www.
ix.gr/classifieds/CR68170/

ΠΩΛΕΙΤΑΙ 
ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΘΗΒΑΣ 
Nissan Primera '98 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
Σεντάν/4-θυρο, ΧΡΩΜΑ ΑΣΗΜΙ 
ΚΑΥΣΙΜΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ www.ix.gr/
classifieds/CR50401/

ΠΩΛΕΙΤΑΙ 
ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΑΓΙΑ –ΘΗΒΑΣ 
Opel Corsa '11 - €4.500 (Συζητήσι-
μη) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Van/Minibus/Πολυ-
μορφικό, 1300 cc, ΧΡΩΜΑ ΑΣΠΡΟ, 
ΚΑΥΣΙΜΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ, 3 ΚΑΘΙ-
ΣΜΑΤΑ, ΔΥΟ ΠΟΡΤΕΣ. www.ix.gr/
classifieds/CR75756/

ΠΩΛΕΙΤΑΙ 
ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥΣΧΗΜΑΤΑΡΙ-
ΟΥ Seat Ibiza Sport '09 - €6.500 (Συ-
ζητήσιμη) 1400cc, ΧΡΩΜΑ ΓΑΛΑΖΙΟ 
ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ, ΚΑΥΣΙΜΟ ΒΕΝΖΙΝΗ, 
3 ΠΟΡΤΕΣ, 5 ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ
www.ix.gr/classifieds/CR73492/

ΠΩΛΕΙΤΑΙ
ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΟΡΧΟΜΕ-
ΝΟΥ Audi A3 A3 '98 - €2.200 (Συ-
ζητήσιμη) Kουπέ/σπορ/hatchback , 
ΧΡΩΜΑ ΧΡΥΣΑΦΙ, ΚΑΥΣΙΜΟ ΒΕΝ-
ΖΙΝΗ, 3 ΠΟΡΤΕΣ, 5 ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ 
www.ix.gr/classifieds/CR71271/

ΠΩΛΕΙΤΑΙ
Πωλείται Mercedes - Benz E 200 
Avangarde '06 - Τιμή: 17.000€
• Κατηγορία: Αυτοκίνητο - Λιμουζίνα/
Sedan 
• Χρονολογία: 2006 
• Χιλιόμετρα: 183.000 χλμ 
• Κυβικά: 1.800 cc 
• Ίπποι: 1720 bhp 
• Χρώμα: Σκούρο μπλε (Μεταλλικό) 
• Επένδυση σαλονιού: Δέρμα 
Επικοινωνία: 6932321945 - Θάνος

ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ
αγγελίες

ΖΗΤΕΙΤΑΙ τεχνίτης και βοηθός
ηλεκτρολόγος - υδραυλικός
τηλ & fax: 2221040196
κινητό: 6948117331
mail: salis_k@yahoo.gr
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ΧΡΗΣΙΜΑ 
ΤΗΛΕΦΩΝΑ

ΕΦΗΜΕΡΕΥΟΝΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 22213 50100
ΙΚΑ (Αγ. Βαρβάρα) 2221066101-2
ΙΚΑ (Τσιριγώτη) 22210 78427
ΙΚΑ (Ραντεβού) 14900 & 14884
ΙΚΑ (Ραντεβού) 14554 & 14784
ΕΚΑΒ 166
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ 100
ΤΜΗΜΑ ΤΡΟΧΑΙΑΣ 22210 22513
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 22210 83333
ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 2221024574
ΑΞΙΩΜ. ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 2221022100
ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ 22210 28888
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ 199
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 22210 37120
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΕΥΒΟΙΑΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ 
ΚΕΝΤΡΟ 22213 53800
ΓΡ. ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ 22213 53590
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ 
ΓΡ. ΔΗΜΑΡΧΟΥ (Φαρμακίδου) 22213 51160-1
ΓΡ. ΔΗΜΑΡΧΟΥ (Λιλαντίων) 22213 55111-2
Κ.Ε.Π. ΒΟΥΡΚΟΥ 22213 50000
Κ.Ε.Π. ΚΑΝΗΘΟΥ 22210 86040
Κ.Ε.Π. (πρώην Νομαρχίας) 22210 88822
ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ 22210 85555
ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟ 22210 77620
Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 22210 24444
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 22210 61232
ΔΕΥΑΧ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 22210 20440
ΒΛΑΒΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 22210 23518
ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 22210 24762
ΣΤΑΘΜΟΙ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟΥ 
ΚΤΕΛ ΧΑΛΚΙΔΑ 22210 23120
ΧΑΛΚΙΔΑ αποθήκη 22210 24148
ΑΘΗΝΑ 210 8317163 -153
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  2310 595448
ΙΩΑΝΝΙΝΑ 26510 26286
ΠΑΤΡΑ 2610 623888
ΑΙΔΗΨΟΣ 22260 22250
ΑΛΙΒΕΡΙ 22230 22208
ΙΣΤΙΑΙΑ 22260 52284
ΚΥΜΗ 22220 22257
ΡΑΔΙΟΤΑΞΙ 22210 89300-3
ΣΤΑΘΜΟΣ ΟΣΕ ΧΑΛΚΙΔΑ  14511 & 21301 21222
ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ FERRY-BOAT 
ΑΓΙΟΚΑΜΠΟΣ 22260 31680
ΑΙΔΗΨΟΣ 22260 23330
ΑΛΜΥΡΟΠΟΤΑΜΟΣ 22230 53768
ΕΡΕΤΡΙΑ  6932 201374 & 6945 891326
ΚΥΜΗ 22220 22606
ΣΚΥΡΟΣ 2220 91790
ΒΟΛΟΣ 22410 77760
ΜΑΡΜΑΡΙ 22240 32340 &22240 3122
ΝΕΑ ΣΤΥΡΑ 22240 41166 & 22240 41079
ΔΙΑΦΟΡΑ
ΒΛΑΒΕΣ ΔΕΗ 1050
ΒΛΑΒΕΣ ΟΤΕ 13888
ΟΑΕΔ 22210 25081
ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ 21313 06600

ΚΟΥΚΟΥΖΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 
ΜΠΙΤΣΙΚΩΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Κυµαίων 2 & Μαυρογένους, Χαλκίδα
Τηλ.: 22210 23192 - 6974 769008 kmservicechalkis@yahoo.comSERVICE ΕΠΙΒΑΤΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

Η εκδοτική εταιρία
Inpro News Media
ζητά άτομα για το
τμήμα πωλήσεων

Προσφέρονται bonus πωλήσεων επίτευξης στόχων, εβδο-
μαδιαία κάλυψη εξόδων, κίνησης, συνεχή εκπαίδευση στις 
τεχνικές των πωλήσεων και στη γνώση των προϊόντων μας. 
Μεγάλες προοπτικές εξέλιξης, άριστο και φιλικό περιβάλλον.
Απαραίτητα προσόντα υποψηφίων:
• Άνεση στην επικοινωνία
• Οργανωτικό πνεύμα
• Επαγγελματισμός και επιθυμία για προσωπική και επαγ-
γελματική ανάπτυξη.
Αποστολή βιογραφικών στο: info@stereanews.gr

  ΟΝΟΜΑ   ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ        ΤΗΛ. +22210”
Τετάρτη, 27 Mαρτίου 2019       
Μεσημέρι από 14:00 έως 17:00 ΛΙΟΣΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ  ΑΡΕΘΟΥΣΗΣ & ΠΗΛΙΚΑ - ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΣΥΝ/ΣΜΟΣ 81880
Απόγευμα από 17:00 έως 20:30 ΛΙΟΣΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ  ΑΡΕΘΟΥΣΗΣ & ΠΗΛΙΚΑ - ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΣΥΝ/ΣΜΟΣ 81880
 ΚΩΣΤΗ ΙΩΑΝΝΑ  ΙΣΑΙΟΥ 14 - ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑ    88935
 ΦΑΡΑΚΛΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΑΤΡΙΔΟΥ  8 & ΓΚΟΡΤΖΗ - ΟΠΙΣΘΕΝ ΜΑΓΙΑ/ΟDEON 85106
Διανυκτέρευση από 20:30 έως 08:00 ΦΑΡΑΚΛΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΑΤΡΙΔΟΥ  8 & ΓΚΟΡΤΖΗ - ΟΠΙΣΘΕΝ ΜΑΓΙΑ/ΟDEON 85106
Πέμπτη, 28 Μαρτίου 2019          
Μεσημέρι από 14:00 έως 17:00  ΛΥΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ  ΧΑΪΝΑ  37 - ΝΕΑΠΟΛΗ    20042
Διανυκτέρευση από 20:30 έως 08:00  ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΙΟΝ. ΑΡΕΘΟΥΣΗΣ & ΠΗΛΙΚΑ - ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΣΥΝ/ΣΜΟΣ 81880
Παρασκευή, 29 Mαρτίου 2019
Μεσημέρι από 14:00 έως 17:00 ΚΥΡΑΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΗΛΑΝΤΙΩΝ  217 - ΤΑΨΗ  ΒΡΥΣΗ   88494
Διανυκτέρευση από 20:30 έως 08:00 ΣΙΑΦΑΚΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ  24 - ΕΝΑΝΤΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ  25655
Σάββατο, 30 Mαρτίου 2019     
Πρωί από 08:00 έως 14:00 Σ/Φ ΡΗΓΑ ΧΡ.& ΣΩΤ. ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ  30 - ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ   88061
 ΒΑΘΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΦΑΒΙΕΡΟΥ  40 - ΠΡΩΗΝ  ΚΤΕΛ   82202
 ΣΤΑΜΕΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ ΚΑΡΑΜΟΥΡΤΖΟΥΝΗ 15 -ΠΛΑΤΕΙΑ  ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ-ΤΑΞΙ 88066
 ΦΩΤΙΑΔΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΡΕΘΟΥΣΗΣ 12-ΟΠΙΣΘΕΝ ΠΛ.ΑΓΟΡΑΣ-
     ΑΦΕΤΗΡΙΑ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ   82969
 ΣΑΜΠΛΗ ΤΖΕΝΗ  ΚΗΡΕΩΣ 11Β - ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ  85586
 ΛΥΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ  ΧΑΪΝΑ  37 - ΝΕΑΠΟΛΗ    20042
Μεσημέρι από 14:00 έως 17:00 Σ/Φ ΡΗΓΑ ΧΡ.& ΣΩΤ. ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ  30 - ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ   88061
Απόγευμα από 17:00 έως 20:30 Σ/Φ ΡΗΓΑ ΧΡ.& ΣΩΤ. ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ  30 - ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ   88061
 ΒΑΘΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΦΑΒΙΕΡΟΥ  40 - ΠΡΩΗΝ  ΚΤΕΛ   82202
 ΣΤΑΜΕΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ ΚΑΡΑΜΟΥΡΤΖΟΥΝΗ 15 -ΠΛΑΤΕΙΑ  ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ-ΤΑΞΙ 88066
Διανυκτέρευση από 20:30 έως 08:00 ΣΤΑΜΕΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ ΚΑΡΑΜΟΥΡΤΖΟΥΝΗ 15 -ΠΛΑΤΕΙΑ  ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ-ΤΑΞΙ 88066
Κυριακή, 31 Mαρτίου 2019  
Πρωί από 08:00 έως 14:00 ΦΩΤΙΑΔΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΡΕΘΟΥΣΗΣ 12-ΟΠΙΣΘΕΝ ΠΛ.ΑΓΟΡΑΣ-ΑΦΕΤΗΡΙΑ 
     ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ    82969
 ΣΑΜΠΛΗ ΤΖΕΝΗ  ΚΗΡΕΩΣ 11Β - ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ  85586
 ΛΥΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ  ΧΑΪΝΑ  37 - ΝΕΑΠΟΛΗ    20042
Μεσημέρι από 14:00 έως 17:00 ΦΩΤΙΑΔΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΡΕΘΟΥΣΗΣ 12-ΟΠΙΣΘΕΝ ΠΛ.ΑΓΟΡΑΣ-
     ΑΦΕΤΗΡΙΑ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ   82969
Απόγευμα από 17:00 έως 20:30 ΦΩΤΙΑΔΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΡΕΘΟΥΣΗΣ 12-ΟΠΙΣΘΕΝ ΠΛ.ΑΓΟΡΑΣ-
     ΑΦΕΤΗΡΙΑ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ   82969
 ΣΑΜΠΛΗ ΤΖΕΝΗ  ΚΗΡΕΩΣ 11Β - ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ  85586
 ΛΥΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ  ΧΑΪΝΑ  37 - ΝΕΑΠΟΛΗ    20042
Διανυκτέρευση από 20:30 έως 08:00 ΛΥΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ  ΧΑΪΝΑ  37 - ΝΕΑΠΟΛΗ    20042
Δευτέρα, 1 Απρλίου 2019 
Μεσημέρι από 14:00 έως 17:00 ΖΩΓΡΑΦΟΣ Ε. ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΩΤΣΟΥ 3-5 , ΠΑΛΑΙΑ  ΓΕΦΥΡΑ - ΤΖΑΜΙ  23274
Απόγευμα από 17:00 έως 20:30 ΖΩΓΡΑΦΟΣ Ε. ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΩΤΣΟΥ 3-5 , ΠΑΛΑΙΑ  ΓΕΦΥΡΑ - ΤΖΑΜΙ  23274
 ΡΟΥΜΠΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΕΥΒΟΙΑΣ 49 - ΤΕΧΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ - ΒΟΥΡΚΟΣ  87998
 ΚΟΥΚΗ ΜΑΡΙΑΝΘΗ  ΝΕΟΦΥΤΟΥ  10-ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ   77929
Διανυκτέρευση από 20:30 έως 08:00 ΚΟΥΚΗ ΜΑΡΙΑΝΘΗ  ΝΕΟΦΥΤΟΥ  10-ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ   77929
Τρίτη, 2 Απρλίου 2019
Μεσημέρι από 14:00 έως 17:00 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΘΑΝ. ΤΣΙΡΙΓΩΤΗ  31 & ΒΥΡΩΝΟΣ  ΓΩΝΙΑ   26003 
Διανυκτέρευση από 20:30 έως 08:00 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΑΖΕΠΗ  46 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ    20777

ενεργια(διαθετει θερμοπροσοψη 
και εχουν εγκατασταθεί αλουμινια). 
Στην ταρατσα εχει εγκατεστημενα 
φωτοβολταικα. Επισκεψιμο απο 1 
/5 /19 λογο ανακαινησης ., διαθέσι-
μη από 01/05/19, τιμή 350€, συζη-
τήσιμη, , 09:00-19:00
Τηλ 6977984811
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
10.Οικία, 110 τ.μ., στόν Ορχομενό 
ισογείου - 1ου, 2 υ/δ, μπάνιο, σε οι-
κόπεδο 380 τ.μ., αυτόνομη θέρμαν-
ση, τζάκι, απεριόριστη θέα, κλειστό 
πάρκιν, αποθήκη, ελεύθερη, καλή 
κατάσταση, Άνετο, μεγάλη αποθήκη, 
με γκαράζ, τιμή 200€, 09:00-21:00
επικοινωνία 6977200784
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
10.Μονοκατοικία, 112 τ.μ., στην πε-
ριοχή Ν. Βοιωτίας > Δαυλεία
ΔΑΥΛΕΙΑ μονοκατοικία 112 τ.μ., 
1ου, διαμπερής, 2 υ/δ, κατασκευή 
'80, μπάνιο, σε οικόπεδο 350 τ.μ., 
αυτόνομη θέρμανση, τζάκι, απεριό-
ριστη θέα βουνό, αποθήκη, κήπος 
150 τ.μ., άριστη κατάσταση, ανακαί-
νιση '18, ενοικιάζεται και επιπλωμέ-
νο, και με το μήνα, τιμή 170€
Τηλ 6947921921
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
11.Διαμέρισμα, 50 τ.μ., στην περιο-
χή Ν. Βοιωτίας > Λιβαδειά
ΛΙΒΑΔΕΙΑ Φίλωνος 30, διαμέρισμα 
50 τ.μ., 4ου, επιπλωμένο, δυάρι, 
κήπος, με σκεπή, σε πολύ καλή κα-
τάσταση, τιμή 170€, 6986/593408, 
κος Δημακόπουλος Νίκος
επικοινωνία 2261029425
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
12.Ενοικίαση, Διαμέρισμα 48 τ.μ., 
Κάστρο, Χαλκίδα, € 220
Τηλ 2221061320
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
13.Ενοικίαση, Studio/Γκαρσονιέρα 
22 τ.μ., Νέα Αρτάκη, Εύβοια, € 120
Τηλ 6983278532
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ

Ενοικιάζεται κατάστημα 50τ.μ. στην 
Λιβαδειά
Ενοικιάζεται κατάστημα μπροστά 
από το Διοικητήριο Βοιωτίας επί της 
οδού Φίλωνος. (Λίγα μέτρα πριν 
την είσοδο του Διοικητηρίου)
Το κατάστημα είναι 50 τετραγωνικά 
μέτρα και διαθέτει πρασιά επί του 
δρόμου 9 τετραγωνικά.
Επίσης δύναται να συνδεθεί με αδια-
μόρφωτο Roofgarden άνωθεν 120τ.μ.
Τηλ.Επικοινωνίας:6937111081

ΠΩΛΕΙΤΑΙ
Πώληση ακινήτου στην Αράχωβα

Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Αράχω-
βας «Η ΑΝΑΛΗΨΙΣ» προκηρύσσει 
πλειοδοτικό διαγωνισμό για την πώ-
ληση του ισογείου γωνιακού κτιρίου, 

που βρίσκεται επί των οδών Δελφών 
& Ησαϊα στην Αράχωβα, επιφανείας 
110 τ.μ. ( Τιμή εκκίνησης 120.000€ ).
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υπο-
βάλλουν κλειστές προσφορές, είτε 
αυτοπροσώπως στο γραφείο του 
συνεταιρισμού τις εργάσιμες ημέ-
ρες και ώρες, είτε ταχυδρομικώς με 
συστημένη επιστολή στη διεύθυνση 
των γραφείων του Συνεταιρισμού 
μέχρι 31 Ιουλίου 2019.

 Πωλούνται  
 - Χαρίζονται Ζώα
ΧΑΡΙΖΕΤΑΙ
1.Χαρίζονται κουταβάκια 2 μήνων 
(θηλυκά), αποπαρασιτωμένα,και 
υγιέστατα σε υπέθυνους 
Ράτσα: Λαμπραντόρ - Labrador
Ηλικία: 2,5 μηνών
Ημίαιμο
Περιοχή: Μώλος Άγιος Κων-
σταντίνος, Στερεά Ελλάδα  τηλ: 
6971828880
ΠΩΛΕΙΤΑΙ
2.Πωλείται Μαλτεζ καθαρόαιμο αρ-
σενικό 9 μηνών πολύ καλός χαρα-
κτήρας εμβολιασμένο.
Παραλία Διστόμου τηλ: 6908719363
ΠΩΛΕΙΤΑΙ
3.Πωλείται  1.000€ Αρσενικό κουτά-
βι ρατσας "μικρό ιταλικό λαγωνικό". 
Εμβολιασμένο, με chip, με διαβα-
τήριο υγείας, με γενεαλογικό χάρτη 
Κυνολογικού ομίλου Ελλάδος. Γεν-
νημένο 21.12.2018. Δεν είναι εισα-
γωγής. Κα Μαρίνα τηλ:6972126299
ΠΩΛΕΙΤΑΙ
4.Πωλείται 700€ κουτάβια lagotto-
romangiolo επίλεκτης εκτροφής από 
γονείς πρωταθλητές άριστα τρουφό-
σκυλα με άπειρες εξόδους σε όλες 
τις τρούφες,και σε όλα τα εδάφη, τα 
κουτάβια θα δοθούν με σειρά πα-
ραγγελίας.. Ξεκινημένα στην τρούφα 
εμβολιασμένα-αποπαρασιτομένα . 
με πιστοποιητικό γιατρού, μεγαλώ-
νουν με τρουφόγαλα , και έχουν τις 
τρούφες στο αίμα τους...υπάρχουν 
θηλυκά και αρσενικά...θα γίνουν και 
μαθήματα στους νέους αγοραστές 
στα μυστικά τις τρούφας, και στους 
βιότοπους ..για παραγγελίες κρατή-
σεις στο τηλέφωνο 4-10 μμ..
Αράχοβα  Δημ.Γιαννακόπουλος 
τηλ:6945918642
ΠΩΛΕΙΤΑΙ
5.ΓΙΔΕΣ 13 άσπρες ζανες και 2 
τραγοι όλα νεαρά ζώα πωλούνται 
130 €έκαστο από ντοπιο εκτροφεα 
περισσότερες πληροφορίες από το 
τηλέφωνο, τιμή 130€  Φθιώτιδα τηλ: 
2236024916
ΠΩΛΕΙΤΑΙ
6.ΙΝΔΙΚΟ ΧΟΙΡΙΔΙΟ αρσενικό 9 
μηνών, πωλείται, τιμή 15€, , 17:00-
20:00,, email: palin669@gmail.com
Θήβα τηλ 6982971624
ΠΩΛΕΙΤΑΙ
7.Πωλούνται 20 προβατίνες και 
20 κατσίκες(μικρά μεγάλα). Πε-
ριοχή Δροσιάς Χαλκίδας, τιμή 
3.000€, συζητήσιμη, 18:00-21:00  
τηλ:6977846417
ΠΩΛΕΙΤΑΙ
8.ΑΙΓΥΠΤΙΑΚΑ περιστέρια 50 ε το 
ζευγάρι, δυνατότητα αποστολής, 
τιμή 50€, συζητήσιμη, , 10:00-22:00
Φωκίδα τηλ:6971783609
ΠΩΛΕΙΤΑΙ
9.ΠΡΟΒΑΤΑ Πωλούνται 50 πρό-
βατα με τα δικαιώματά τους, απο-
κλειστικά βουνίσια. Τιμή 3. 500 €. 
Πληροφορίες 6936530463, τιμή 
3.500€, 07:00-24:00   Ευρυτανία
ΠΩΛΕΙΤΑΙ
10.ΓΙΔIΑ μούρθια 30 ζωντανά μαζί 
με 2 αρσενικά γεννάνε Σεπτέμβρη, 

τιμή 3.000€  τηλ:6987729357
ΠΩΛΕΙΤΑΙ
11.ΠΩΛΟΎΝΤΑΙ μελισσια 10 ρια 
Έτοιμα για πατωματα Τανάγρα βοι-
ωτιας, τιμή 10€, 08:00-22:00
τηλ:6972026668
ΠΩΛΕΙΤΑΙ
12.Πωλούνται ΜΕΛΙΣΣΙΑ, από 
υπεύθυνο μελισσοκόμο, υγιέστατα 
μελίσσια, ή παραφυάδες, με επι-
λεγμένες παραγωγικές βασίλισσες, 
φυσικης γονιμοποίησης, στην Εύ-
βοια (περιοχή Αλιβερίου). Βασί-
λισσες 2019 , Τιμή 12€ το πλαίσιο 
πληθυσμού, τιμή 12€
τηλ 6986487822
ΠΩΛΕΙΤΑΙ
13.ΑΛΟΓΑ 3 Αγγλοαραβικά από 6 
έως 9 ετών, περιποιημένα και καλο-
ταϊσμένα, πωλούνται και τα 3 ή και 
χωριστά, τιμή 1.500€, συζητήσιμη  
τηλ 6974817731
ΠΩΛΕΙΤΑΙ
14. ΜΕΛΙΣΣΙΑ 5 μονά, 10άρια με 
γόνο, πωλούνται, περιοχή Κόκκινο 
Θηβών, 120€ έκαστο, 22680/71287  
6947124435
ΠΩΛΕΙΤΑΙ
15.Ελάφια και μία φοράδα, ΕΛΑ-
ΦΙΑ (10) Dama - dama, μικρά και 
μεγάλα πωλούνται όλα μαζί 2.300€, 
καθώς μια φοράδα 500€, περιοχή 
Γαλαξίδι Φωκίδας, 6944/505070  
ΠΩΛΕΙΤΑΙ
16. ΑΓΕΛΑΔΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΑΣ ΒΟ-
ΣΚΗΣ, ΑΓΕΛΑΔΕΣ 40 αγελάδες ελευ-
θέρας βοσκής εγχώριας κρεο-παρα-
γωγικής κατεύθυνσης και 2 ταύροι, 
οι 30 είναι γεννημένες τα μοσχαράκια 
είναι ηλικίας από (20 ημέρων ως 4ων 
μηνων) Οι υπόλοιπες 10 είναι μοσχι-
δες. Η ηλικία των ζώων ανέρχεται από 
2 ως 6 ετων. Η τιμή είναι συζητήσιμη, 
07:00-22:00 τηλ: 6946280311

 ΕΠΙΠΛΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ
1.Σαλόνι Louis quinze XV (Λουί 
κενζ) σκαλιστό, ταπετσαρία βελούδο 
ανάγλυφο, καναπές, 2 μπερζέρες, 2 
πολυθρόνες, 3 τραπεζάκια σε άρι-
στη κατάσταση. Λειβαδιά Βοιωτίας.
Πωλείται 600 €
τηλ:694763766 Μάκης
ΠΩΛΕΙΤΑΙ
2.Σαλόνι 3θεσιος, 2θεσιος, πολυ-
θρόνα, 3 τραπέζια, 4 κυλινδρικά 
μαξιλάρια 1 τετράγωνο Λιβαδεια
τηλ6992270077 Ηλίας
ΠΩΛΕΙΤΑΙ
3.Έπιπλο τηλεόρασης σε μαύρο 
χρώμα. 
2 ράφια από γυαλί
Διαστάσεις : 1,10*0,47
Τιμή: 210€  Ελένη Θήβα 
6987054371
ΠΩΛΕΙΤΑΙ
4.Τραπέζι κουζίνας με δώρο 2 καρέ-
κλες αλουμινίου, σε καλή κατάσταση. 

Διαστάσεις τραπεζιού: 120Χ76Χ76 cm
Κατάλληλο για μικρούς χώρους, 
φοιτητές, ζευγάρια
35€  Στυλίδα Ηλίας 6972816410
ΠΩΛΕΙΤΑΙ
5.Πωλείται διπλό κρεβάτι με στρώ-
μα 1,60 x 1,90
100€ Αγρίνιο Χρήστος 6907394337
ΠΩΛΕΙΤΑΙ
6.Δίνονται σε αρκετά καλή κατάστα-
ση καναπές 2 θέσιος(1.80 x 1.00m) 
και 4 θεσιος. (2.60cm x 1.00)  τιμη 
450€ Σιμος Λιβαδεια 6940304714
ΠΩΛΕΙΤΑΙ
7. Πωλείται σύνθετο θα άριστη κα-
τάσταση ... τιμή 250 € Λίτσα Λιβζδι
-τυροπιτιερα 1,00Χ1,10Χ1,25 με 
αποθηκευτικο χωρο σε αριστη κα-
τασταση  180 κος Κωνσταντίνος 
τηλ 6951944993 Ορχομενος
ΠΩΛΕΙΤΑΙ
8.Πωλειται μεγαλη ποσοτητα ραφι-
ων σε εξαιριτικη κατασταση ετοιμα 
για τοποθετηση.Ειναι σε πολυ καλη 
κατασταση πραγματικη ευκαιρια.
70 ευρω το μετρο χωρις το φπα
Για ολοκληρη την ποσοτητα η τιμη 
βελτιωνεται.
Αγρίνο τηλ 2641031393

 ΔΙΑΦΟΡΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ
9.Πωλείται πλήρης εξοπλισμός συ-
νεργείου (διάφορα εργαλεία, ανυψω-
τικά, κλπ), λόγω συνταξιοδότησης.
Λαμία Γεώργιος Αργύρης τηλ: 
6946375695
ΠΩΛΕΙΤΑΙ
10.Πωλείται εξοπλισμός φροντιστη-
ριου σε άριστη κατάσταση.
Αποτελείται από 5 καρεκλοθρανια, 
1 έδρα καθηγητή, 1 καρέκλα, 1 λευ-
κό πίνακα.
Τιμή 280€.
Έξοδα παράδοσης του αγοραστή.
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 
6946924625 κα Ευαγγελία Λιβαδεια
ΠΩΛΕΙΤΑΙ
11.ΑΡΜΕΚΤΗΡΙΟ ΣΕ ΑΡΙΣΤΗ 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ!!!  500€ Αγρίνιο τηλ 
2641059600
ΠΩΛΕΙΤΑΙ
12.Το γυμναστήριο αποτελείται από 
έντεκα μηχανήματα πάγκους, αλτή-
ρες-, μπάρες, διάδρομο, μονόζυγο , 
δίζυγο κ.α.λ. Τιμή Συζητήσιμη.
Δημήτρης 697863331  Λιβαδεια
ΠΩΛΕΙΤΑΙ
13.ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΟΡΟ-
ΦΗΣ MITSUBISHI 58000 BTU 
INVERTER με FREON
ΣΧΕΔΟΝ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ ΜΕΓΑΛΗ 
ΕΥΚΑΙΡΙΑ. ΕΧΩ 6 ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ
ΒΑΣΙΛΗΣ
Διεύθυνση ΛΙΒΑΔΕΙΑ Ν. ΒΟΙΩΤΙΑΣ 
32100
Τηλ. 1: 6944244090
-ΣΠΥΡΟΣ
ΛΙΒΑΔΕΙΑ 32131

ΠΩΛΕΙΤΑΙ
14.big bag (μεγαλος σακος)
πλατος 90 χ 90 υψος 1.50 μετρο.
τεμαχια 100. πωλουνται και μεμο-
νωμένα.τιμη τεμαχίου 4 ευρω
ΠΩΛΕΙΤΑΙ
15.Πωλείται επαγγελματικός εξο-
πλισμός τσαγκαράδικου (επιδιόρ-
θωσης υποδημάτων και εξοπλι-
σμός επιδιόρθωσης ενδυμάτων) 
ελαφρώς μεταχειρισμένα και σε 
πολύ καλή τιμή.
Πληροφορίες κ.Νίκος 
ΛΑΜΙΑ τηλ 6976745924
ΠΩΛΕΙΤΑΙ
16.Καρότσια Super Market σε αρι-
στη κατασταση 65€
Ονομα: Λουκας
Διεύθυνση: ΛΙΒΑΔΕΙΑ Ν. ΒΟΙΩ-
ΤΙΑΣ 32100
Τηλ. 1:
ΠΩΛΕΙΤΑΙ  
17.Ψύκτης νερού Mini κατω του 
παγκου FROST. Αριστη κατασταση 
σχεδον καινουργιος.. 340€
Νεκταριος
ΙΤΕΑ ΦΩΚΙΔΑΣ 33200
ΠΩΛΕΙΤΑΙ
18. Πωλείται πλήρης εξοπλισμός 
φανό-βαφείου. Καλίμπρα (πλήρης), 
ανυψωτικό οχήματος, φούρνος 
βαφής FEA (ολοκληρωμένο), κο-
μπρεσέρ, πιστόλια βαφής, εργαλεία 
επισκευής (πρέσες, κατσαβίδια, 
γερμανικά - πολύγωνα κλειδιά κλπ), 
πάγκος εργασίας, συγκολλητική μη-
χανή, συστοιχία οξυγόνου, αμόνι, μέ-
γκενη, σκούπες rupes 2, εξοπλισμός 
γραφείου (καρέκλα, γραφείο, υπολο-
γιστης),γρύλος ανύψωσης φορητός, 
σταθερός τροχός, ηλεκτρικός εξοπλι-
σμός φορητός (θερμικό πλαστικών, 
τροχός χειρός μικρός, δραπανο κλπ), 
παλινδρομικο τριβιο γυαλίσματος, 
εργαλεία επισκευής αυτοκινητου και 
λοιπός εξοπλισμός για την πλήρη ορ-
γάνωση νέου χώρου.Όλος ο εξοπλι-
σμός μπορεί να μεταφερθεί εφόσον 
υπάρχει πρόσβαση επί του δρομου. 
Η πώληση είναι λόγω συνταξιοδότη-
σης. Τιμή συζητήσιμη.
29.000€
Ονομα ΧΡΗΣΤΟΣ
Διεύθυνση ΚΥΡΙΑΚΙ Ν. ΒΟΙΩΤΙΑΣ 
32006
Τηλ. 1: 6934342207
ΠΩΛΕΙΤΑΙ
19.πωλειται επαγγελματικο ψυγειο 
με διαστασεις θαλαμου(υψος 4μ 
πλατος5,5μ μηκος16,9μ)και δια-
στασεις θυρων(υψος3μ πλατος5μ).
Διαθετει τρεις κεντρικους ανεμιστη-
ρες ψυξης και 21 ανεμιστηρες βο-
ηθητικους,φωτισμο,4 διαδρομους 
με ανοξειδωτα ραουλα,χωριτικο-
τητας 50 παλλετων.min\max temp 
-10\120 βαθμους κελσιου,ps 33 
bar,ped fluid gruppe 2,volume 73 
lt.Ελαφρως μεταχειρισμενο. € 100
Κοκοβας Niκος
Διεύθυνση ΟΡΧΟΜΕΝΟΣ Ν. ΒΟΙ-
ΩΤΙΑΣ 32300
Τηλ.1: 6974874087

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικία στο Αυλωνάρι Εύ-
βοιας, 50 τ.μ., με οικόπεδο πλέον 
των 1.000 τ.μ. Το ακίνητο βρίσκε-
ται κοντά στην κεντρική πλατεία. 
Πληροφορίες: Ελένη Λουκά, τηλ. 
2107234777.
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Κοινή συνέντευξη Τύπου παρα-
χωρήθηκε χθες στο Παλιό Δη-
μαρχείο Λιβαδειάς, με θέμα την 

διοργάνωση του Πανελληνίου Πρωτα-
θλήματος Ορεινής Ποδηλασίας που θα 
πραγματοποιηθεί στη Λιβαδειά κατά 
το χρονικό διάστημα 19-21 Ιουλίου 
2019.

Στην συνέντευξη παραβρέθηκαν 
ο δήμαρχος Λεβαδέων κ Αθανάσιος 
Αλεστάς,ο Εντεταλμένος Σύμβουλος 
Αθλητισμού του Δήμου Λεβαδέων κ. 
Καρβούνης Σωτήρης,από πλευράς της 
Ελληνικής Ομοσπονδίας Ποδηλασίας 
(ΕΟΠ) οι κύριοι Πριστούρης Παναγιώ-
της και Αλέξανδρος Τσιρακίδης και 
από πλευράς διοργάνωσης η κ.Νάντια 
Φάκα και ο κ. Γιάννης Παττές.

Ξεκινώντας ο Δήμαρχος Λεβαδέων 
κ. Αθανάσιος Αλεστάς αφού ευχαρί-
στησε τα τοπικά ΜΜΕ για την παρουσία 
τους, καλωσόρισε τους συνδιοργανω-
τές και τους ευχαρίστησε που επέλεξαν 
την πόλη μας για την πραγματοποίηση 
του Πανελληνίου πρωταθλήματος 
Ορεινής Ποδηλασίας. Ο Δήμος Λεβα-
δέων ανταποκρίθηκε άμεσα στο αίτη-
μα της Ομοσπονδίας, καθώς θεωρεί ότι 
το συγκεκριμένο αθλητικό γεγονός θα 
έχει ως αποτέλεσμα την προβολή της 
πόλης μας και θα δώσει την ευκαιρία 
σε πολλούς επισκέπτες να γνωρίσουν 
τις ομορφιές της. Τέλος κάλεσε όλους 

τους δημότες να παρακολουθήσουν 
τους αγώνες και να επιβραβεύσουν τις 
προσπάθειες των αθλητών οι οποίοι 
θα προσφέρουν ένα εντυπωσιακό θέ-
αμα, και ευχήθηκε καλή επιτυχία στους 
αγωνιζόμενους.

Στη συνέχεια παίρνοντας το λόγο 
ο Γενικός Γραμματέας της Ελληνικής 
Ομοσπονδίας Ποδηλασίας (ΕΟΠ), κ. 
Παναγιώτης Πριστούρης αφού ευχαρί-
στησε με τη σειρά του τα ΜΜΕ που θα 
προβάλουν το γεγονός, εξέφρασε την 
ιδιαίτερη χαρά του που το Πανελλήνιο 
Πρωτάθλημα Ορεινής Ποδηλασίας θα 
διεξαχθεί στη Λιβαδειά σε ένα θαυμά-
σιο περιβάλλον που συνδυάζει πόλη 
και βουνό. Ευχαρίστησε το Δήμαρχο 
Λεβαδέων για την στήριξη του, καθώς 
και τον Αντιπεριφερειάρχη Στερεάς Ελ-
λάδος κ. Ιωάννη Περγαντά για την πο-
λύτιμη βοήθειά του. Επισήμανε δε ότι 
στον αγώνα θα συμμετάσχουν πολλοί 
καταξιωμένοι αθλητές, καθώς και πρω-
ταθλητές Ελλάδος που έχουν εκπρο-
σωπήσει τη χώρα σε διεθνείς αγώνες 
και στους Ολυμπιακούς του Ρίο.

Πρόγραμμα Αγώνων
Η Ελληνική Ομοσπονδία Ποδη-

λασίας σε συνεργασία με την Alter 
Bike Tours, διοργανώνει το Πανελλή-
νιο Πρωτάθλημα Ορεινής Ποδηλα-
σίας 2019 στα αγωνίσματα του Cross 

Country (Αντοχής), του Team Relay 
(Σκυταλοδρομία) και του Eliminator. 
1. Ημερομηνία: 19 – 21 Ιουλίου 2019
2. Τόπος: Λιβαδειά
3. Αγωνίσματα:

α) Σκυταλοδρομία (XCR) 
β) Αντοχή – Cross Country (XCO) 
γ) Eliminator (XCE) 
Οι αγώνες διεξάγονται με τους Κα-

νονισμούς της Ε.Ο. Ποδηλασίας και της 
UCI. 

4. Διαδρομές: 
α) XCO : Σιρκουί 4.7χλμ. που περι-

λαμβάνει 9% άσφαλτο, 25% δασικό 
δρόμο και 66% μονοπάτι. 

Εκκίνηση – Τερματισμός : Πηγές 
Κρύας, κεντρικό πάρκινγκ 

β) Eliminator : Διαδρομή μήκους 
850 μέτρων σε κυκλική διαδρομή, 
η οποία θα έχει φυσικά και τεχνητά 
εμπόδια από κορμούς και παλέτες. 

5. Ειδικοί Κανονισμοί αγώνα XCO: 
Η διαδρομή θα είναι σηματοδοτη-

μένη 24 ώρες πριν τον αγώνα, όπως 
προβλέπεται από τους Κανονισμούς. 

Προπόνηση για όλες τις κατηγορί-
ες, όπως φαίνεται στο συνημμένο πρό-
γραμμα. 

Θα υπάρχουν 2 Ζώνες τροφοδοσί-
ας, Τεχνικής Βοήθειας, σηματοδοτημέ-
νες. 

Η χρήση κράνους και αριθμού 
αγώνων, είναι υποχρεωτική και στις 

προπονήσεις. 
Κατά τη διεξαγωγή αγώνα κάποιας 

κατηγορίας, ποδηλάτες άλλων κατη-
γοριών απαγορεύεται να βρίσκονται 
εντός της διαδρομής, με κίνδυνο απο-
κλεισμού από τον αγώνα της κατηγορί-
ας τους. 

Θέση κατά την εκκίνηση. 
Για την κατηγορία Ανδρών, Γυναι-

κών, Εφήβων και Νεανίδων, η θέση 
στην εκκίνηση καθορίζεται με τα πα-
ρακάτω κριτήρια: 

1ο) Έλληνες ποδηλάτες που έχουν 
πόντους UCI (σύμφωνα με την Παγκό-
σμια Κατάταξη του τρέχοντος έτους), 
με φθίνουσα σειρά. 

2ο) Ένας ποδηλάτης (-ισσα) ανά 
σωματείο, σύμφωνα με την τελευταία 
ανακοινωμένη κατάταξη των σωματεί-
ων της ΕΟΠ, με φθίνουσα σειρά, 

3ο) Όλοι/Υπόλοιποι ποδηλάτες 
ανά σωματείο, σύμφωνα με την τελευ-
ταία ανακοινωμένη κατάταξη των σω-
ματείων της ΕΟΠ, με φθίνουσα σειρά. 

Για τις κατηγορίες Μάστερς, Παί-
δων και Κορασίδων η θέση στην εκ-
κίνηση καθορίζεται με τα παρακάτω 
κριτήρια: 

1ο) Ο Πρωταθλητής (ή πρωταθλή-
τρια της προηγούμενης χρονιάς), εφό-
σον παραμένει στην κατηγορία. 

2ο) Ένας ποδηλάτης (-ισσα) ανά 
σωματείο, σύμφωνα με την τελευταία 

Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ορεινής 
Ποδηλασίας στην Λιβαδειά 

Ήρθε για να μείνει
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ανακοινωμένη κατάταξη των σωματεί-
ων της ΕΟΠ, με φθίνουσα σειρά. 

3ο) Όλοι/Υπόλοιποι ποδηλάτες 
ανά σωματείο, σύμφωνα με την τελευ-
ταία ανακοινωμένη κατάταξη των σω-
ματείων της ΕΟΠ, με φθίνουσα σειρά. 

Για την κατηγορία Ανδρών και Γυ-
ναικών, θα ισχύει ο κανονισμός του 
80%. Για τις υπόλοιπες κατηγορίες 
ισχύει ο κανονισμός του 100% (κλείσι-
μο γύρου). 

Τερματίσαντες θα θεωρούνται οι 
αθλητές – τριες που θα έχουν καλύψει 
τουλάχιστον το ½ της συνολικής δια-
δρομής. 

Σε περίπτωση που κάποια κατηγο-
ρία δεν συμπληρώνει τον απαιτούμενο 
αριθμό συμμετοχών, δεν θα διεξαχθεί. 
Η Ε.Ο.Π μετά το τέλος των δηλώσεων 
συμμετοχής θα στείλει ενημέρωση, 
εάν κάποια κατηγορία δεν συμπληρώ-
σει. 

6. Τόπος και ώρες Λειτουργίας 
Γραμματείας για όλους τους αγώνες: 

Η Γραμματεία θα λειτουργήσει την 
Παρασκευή 19/7/2019, από τις 14:00 
– 16:00 στο Συνεδριακό Κέντρο στις 
Πηγές Κρύας 

Τις ώρες λειτουργίας θα γίνεται ο 
έλεγχος των δελτίων και η παραλαβή 
των αριθμών του αγώνα. Οι αθλητές 
θα λάβουν και chip ηλεκτρονικής χρο-
νομέτρησης, το οποίο και θα πρέπει να 
επιστραφεί στην γραμματεία για την 
επιστροφή των δελτίων. 

Επίσης η Γραμματεία θα λειτουργεί 
καθ ΄ όλη την διάρκεια του Πρωταθλή-
ματος, 1 ώρα πριν το κάθε αγώνισμα. 

7. Δηλώσεις Συμμετοχής: 
Όλα τα σωματεία έχουν το δικαίω-

μα συμμετοχής με απεριόριστο αριθμό 
αθλητών – τριών, μέχρι την Παρασκευή 
12/7/19 και ώρα 12:00΄, στο e-mail 
eopbike@otenet.gr, στο επισυναπτό-
μενο έντυπο συμμετοχής. Δηλώσεις 
μετά την παραπάνω ημερομηνία και 
ώρα, αυστηρά δεν θα γίνονται δεκτές. 

Τα σωματεία που επιθυμούν να 
καλύψουν τους ποδηλάτες τους με 
Τεχνική Βοήθεια στο Cross Country, 
θα πρέπει να δηλώσουν και Μηχανικό 
– Τροφοδότη Ομάδας. Σε διαφορετική 
περίπτωση οι ποδηλάτες θα πρέπει να 
κάνουν μόνοι τους χρήση, τοποθέτηση 
των ανταλλακτικών. 

Στις δηλώσεις συμμετοχής θα φαί-
νεται με ευκρίνεια, ο αριθμός δελτίου 
και η κατηγορία του αθλητή. Επίσης θα 
αναφέρεται και ο Αρχηγός – Συνοδός 
κάθε ομάδας. Στις κατηγορίες ανδρών 
και γυναικών θα πρέπει απαραιτή-
τως να συμπληρωθεί και ο αρ. UCI ID. 
Αθλητές – αθλήτριες που δεν έχουν να 
φροντίσουν έγκαιρα να εκδώσουν από 
το αρμόδιο τμήμα της Ε.Ο.Π. (απαιτεί-
ται Αστ. Ταυτότητα). 

8. Τεχνικό Συνέδριο: 
Την Παρασκευή 19/7/2019 και ώρα 

16:30 στο Συνεδριακό Κέντρο στις Πη-
γές Κρύας 

9. Έπαθλα: 
Μετάλλιο και δίπλωμα στους τρείς 

πρώτους νικητές ή νικήτριες κάθε κα-
τηγορίας, που θα διεξαχθεί. Στον νι-
κητή κάθε κατηγορίας θα απονεμηθεί 
η Φανέλα του Πρωταθλητή Ελλάδος 
2019 για το αγώνισμα στο οποίο θα 
ανακηρυχθεί πρωταθλητής, την οποία 
και υποχρεούται να φορά σε όλους 
τους αντίστοιχους αγώνες της κατη-
γορίας, στην οποία αναδείχθηκε πρω-
ταθλητής, μέχρι το αντίστοιχο Πρωτά-
θλημα Ελλάδος του 2020. 

10. Πρόγραμμα Αγώνων: 
Παρασκευή, 19/7/2019: 
14:00 – 16:00 – Γραμματεία – δια-

νομή αριθμών 
16:30 Τεχνικό Συνέδριο (για όλα τα 

αγωνίσματα) 
18:00 Σκυταλοδρομία (XCR), (εκτί-

μηση 60-70') 
Σάββατο, 20/7/2019 
08:30 Λειτουργία Γραμματείας XCO 
09:30 (1η εκκίνηση) Αγώνας XCO 

Παίδων – Κορασίδων (διάρκεια 1 ώρα) 
10:45 (2η εκκίνηση) Αγώνας XCO 

Εφήβων – Γυναικών – Νεανίδων (διάρ-
κεια 1:15 – 1:30) 

12:30 (3η εκκίνηση): XCO Masters 
(1:15-1:30) 

18:30 (4η εκκίνηση): Αγώνας XCO 
Ανδρών (διάρκεια 1:30 - 1:45) 

Απονομές (όλες): 21:00 
Κυριακή, 21/7/2019 
09:00 Λειτουργία Γραμματείας XCE 

10:00 – 14:00: XCE προκριματικά  
– τελικοί Άνδρες/Έφηβοι, Γυναίκες/Νε-
ανίδες, 

Απονομές (όλες): 14:30 
Το πρόγραμμα μπορεί να τροπο-

ποιηθεί σύμφωνα με τις ιδιαιτερότητες 
του κάθε αγώνα (π.χ. καιρικές συνθή-
κες, συμμετοχές, κ.λ.π.). Αρμόδιοι για 
την κατάρτιση και επισημοποίηση του 
προγράμματος του αγώνα καθώς και 
για ό,τι δεν προβλέπει η παρούσα προ-
κήρυξη, είναι ο Αλυτάρχης, ο Τεχνικός 
Επιτετραμμένος της Ε.Ο.Π. και η Αγω-
νόδικος Επιτροπή. 

Οι διοργανωτές έχουν συμφωνή-
σει ειδική τιμή για τους συμμετέχοντες 
αθλητές – συνοδούς των ομάδων στα 
ξενοδοχεία Λεβάδια, Φίλιππος, Μήδεια 
και Περίδρομος. 

Οι οικονομικοί όροι θα ανακοινω-
θούν εντός των επόμενων ημερών. 

Ε.Ο. ΠΟΔΗΛΑΣΙΑΣ 




