Εν Δελφοίς

AMΦIΣΣAΣ
29

Παρασκευή
23 Μαρτίου 2018

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ Κωδικός 5788

www.endelfoisonline.gr
Αρ. Φύλλου 786 | Έτος 18ο | Τιμή 1 ευρώ

Εβδομαδιαία Εφημερίδα
Η νέα πρόταση Μπακογιάννη για την σύνδεση του Πολιτισμού και τουρισμού

«Λεωφόροι Ανάπτυξης και Πολιτισμού»

Το σχέδιο της Περιφέρειας για την ανάπτυξη της Στερεάς Ελλάδας μέσω του
Πολιτισμού παρουσίασε στην ανοιχτή συζήτηση που διοργάνωσε το «Διάζωμα»
και το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, ο Περιφερειάρχης κ. Κώστας Μπακογιάννης. Στην συζήτηση, με θέμα «Λεωφόροι Ανάπτυξης και Πολιτισμού», ο κ.
Μπακογιάννης ανέλυσε τους άξονες πρωτοβουλιών της Περιφέρειας.
Σελ.4

Η «Εν Δελφοίς» συνάντησε τον νέο διευθυντή της «ΕΛΜΙΝ- Βωξίτες ΑΕ»

Στόχος οι αριθμοί
με σεβασμό στον άνθρωπο

Επι του πιεστηρίου

Την Τρίτη η συνάντηση
στην Αθήνα για το χρέος
του Δήμου Δελφών

Την ερχόμενη Τρίτη 27 Μαρτίου
θα πραγματοποιηθεί η συνάντηση
στην Αθήνα, παρουσία του κ. Δέδε
(Γεν. Γραμ. του Υπουργείου) για το
θέμα του χρέους του Δήμου Δελφών
προς της ΕΥΔΑΠ. Από την έκβαση
της συνάντησης αναμένεται να
εξαρτηθούν πολλά για το μέλλον της
υπόθεσης.

ΣΥΡΙΖΑ Φωκίδας:

1.100.000 ευρώ στους
δήμους της Φωκίδας
«Μαζί με την ενίσχυση ορεινών
δήμων φτάνει το 1.800.000 ευρώ
η έκτακτη χρηματοδότηση για τη
Φωκίδα». Αυτό αναφέρει η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ Φωκίδας, με
βασική αναφορά το ότι ο Υπουργός
Εσωτερικών, Πάνος Σκουρλέτης,
ενεργοποίησε το Ειδικό Πρόγραμμα
Ενίσχυσης Δήμων.
Σελ.9

Το πρόγραμμα του τομεάρχη
υγείας της ΝΔ
Από τις αρχές Μαρτίου τη θέση του διευθυντή στην
«ΕΛΜΙΝ- Βωξίτες ΑΕ» κατέχει ο Charles Poignon, ο άνθρωπος που η IMERYS επέλεξε να οδηγήσει τα μεταλλεία
της περιοχής στην επόμενή τους ημέρα. Η Εν Δελφοίς
κατά τη διάρκεια της εβδομάδας βρέθηκε στα γραφεία της
στο 51ο χλμ, έχοντας μία πρώτη συνάντηση γνωριμίας με
τον κ. Poignon, έναν άνθρωπο που παρ’ ότι φέρει μαζί του
ουκ ολίγους τίτλους «παράσημων» από την έως σήμερα

Στόχος ένα ίδρυμα βιώσιμο
με προοπτικές

Αφορά νέους αγρότες στη Στερεά Ελλάδα

Στην Άμφισσα ο Γ. Πανούσης
για το Πανεπιστήμιο Στερεάς
Επίσκεψη-αυτοψία στις εγκαταστάσεις του
ΤΕΙ στην Άμφισσα πραγματοποίησε κλιμάκιο της επιτροπής που έχει ορίσει η Π.Ε.Δ.
Στερεάς Ελλάδας για την εκπόνηση πρότασης-σχεδίου για την ίδρυση Πανεπιστημίου
στην περιφέρειά μας με επικεφαλής τον
καθηγητή κ. Γιάννη Πανούση.
Σελ.9

Παραλία Τολοφώνος:

Επιτέλους έχουμε
τον μειοδότη για το έργο

επαγγελματική του σταδιοδρομία, διατηρεί παράλληλα ένα
πολύ χαμηλό προφίλ, όντας απλός αλλά και ταυτόχρονα
άκρως επικοινωνιακός. Από τα πρώτα του λόγια, μάλιστα,
μπορεί κάποιος να καταλάβει πως η παρουσία του στην
περιοχή, σε συνδυασμό με την ομάδα που τον πλαισιώνει,
φέρνει έναν άλλο αέρα σε πολλούς τομείς, τόσο σε επίπεδο
λειτουργίας των μεταλλείων, όσο και στο επίπεδο της
επαφής την εταιρείας με το περιβάλλον γύρω της.
Σελ.13

Σελ.15

Γενναία ενίσχυση 4,5 εκατ. ευρώ
Δημοσιεύτηκε η δεύτερη
πρόσκληση του προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης
2014-2020 που αφορά στην
ενίσχυση των νέων γεωργών
της Στερεάς Ελλάδας και
την αύξηση της ανταγωνιστικότητας των γεωργικών
εκμεταλλεύσεων
μέσω
της ηλικιακής ανανέωσης.
Ο
προϋπολογισμός
της
δημόσιας δαπάνης για την
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας
ανέρχεται στα 4.494.000,00
ευρώ.
Σελ.5

Επίσκεψη του
Β. Οικονόμου στη
Φωκίδα τη Δευτέρα

Ο Τομέας Υγείας της Νέας Δημοκρατίας με τη ΝΟΔΕ Φωκίδας
συνεχίζει τον κύκλο επισκέψεων και
επαφών. Έτσι λοιπόν την ερχόμενη
Δευτέρα 26 Μαρτίου θα υπάρξει
επίσκεψη στο Νομό Φωκίδας, καθώς, όπως αναφέρει η ανακοίνωση,
«Η υγεία βρίσκεται στον πυρήνα του
κυβερνητικού προγράμματος του
κόμματος».
Σελ.8

Τουρισμός και έκθεση προϊόντων
στο εξωτερικό, στο επίκεντρο

Ενδιαφέρουσα ενημέρωση
στην Άμφισσα για δύο
προγράμματα ενίσχυσης

Σελ.10
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Κατεβάστε την
και θα με θυμηθείτε!

Η αποστολή της Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας δεν έχει ούτε μια εβδομάδα που
επέστρεψε από το Παρίσι, με τις θετικές
εντυπώσεις να έχουν γίνει ευρέως γνωστές μέσα από τη σχετική δημοσιότητα
που δόθηκε.
Κι` έπεται ασφαλώς συνέχεια, καθώς
είναι γνωστή η διάθεση της ηγεσίας της
για εξωστρέφεια και συμμετοχή σε όλες
τις μεγάλες τουριστικές εκθέσεις, προβάλλοντας με πολύ ευνοϊκούς όρους,
επιχειρήσεις και προϊόντα, στο ίδιο περίπτερο όπου κανείς θα μάθει ή θα ξαναγνωρίσει ακόμη και τον πλέον αναγνωρίσιμο προορισμό, τους Δελφούς.
Είναι ένα μείγμα που ως φαίνεται αφήνει – κυρίως τους συμμετέχοντες – ευχαριστημένους, ιδιαίτερα, δε, θεωρώ πως
ακουμπά στην πράξη την προσέγγιση
του Περιφερειάρχη, ο οποίος ενισχύει το
μοντέλο προορισμός – διατροφή- πολιτισμός.
Μια «ιδέα» που και στο εσωτερικό
παίρνει μια πολύ ενδιαφέρουσα πορεία,
μέσα από την υλοποίηση, πλέον, των
«πράσινων πολιτιστικών διαδρομών»,
όπως αυτές έχουν σχεδιαστεί μαζί με το
ΔΙΑΖΩΜΑ, για όλη τη Στερεά Ελλάδα. Μια
συμφωνία για την ανάδειξη και προστασία
του πολιτιστικού και φυσικού πλούτου της
Στερεάς Ελλάδας, ανάδειξη και προβολή
των αρχαιολογικών χώρων αλλά και του
φυσικού της πλούτου, μια συμφωνία που
τοποθετεί τα μνημεία της φύσης και του

πολιτισμού της Περιφέρειας στο κέντρο
της ζωής, της αειφορίας και της βιώσιμης
ανάπτυξης, όπως πολύ εύστοχα έχει πει ο
Μπακογιάννης.
Ο σχεδιασμός αυτός πρώτα από όλα
σέβεται τα μνημεία της Περιφέρειας και
τα κάνει μέρος της καθημερινής ζωής και
της ανάπτυξης των τοπικών κοινωνιών,
προσφέροντας στους επισκέπτες ένα
σύνολο εικόνων.
Την εικόνα των μνημείων και την εικόνα της φύσης μέσα σε ένα πλαίσιο υπηρεσιών υψηλού επιπέδου. Ένα σενάριο που
μόνο θετικά αποτελέσματα μπορεί να φέρει στην οικονομία της Στερεάς Ελλάδας
και ολόκληρης της χώρας κατ` επέκταση.
Αλλά για να αγγίξουμε τον εξαιρετικό
αυτό στόχο, προηγείται η υλοποίηση σημαντικών τεχνικών έργων και παρεμβάσεων για την διευκόλυνση της πρόσβασης
των επισκεπτών στα «Μονοπάτια της
Ιστορίας-Διαδρομές Φύσης και Πολιτισμού», στοχεύουν στη δικτύωση μεταξύ
της επισκεψιμότητας των μνημείων, των
διαδρομών στη φύση και της τοπικής οικονομίας.
Σημαντικές θεωρούνται και οι παρεμβάσεις ήπιου χαρακτήρα που αποτελούν
προϋπόθεση για τη δημιουργία ολοκληρωμένου προϊόντος στον πολιτιστικό
τουρισμό, δράσεις που αφορούν θέματα
προβολής/μάρκετινγκ του προορισμού,
κατάρτιση επαγγελματιών, ενίσχυση της
δημιουργικής βιομηχανίας και υποστήριξη τοπικών δικτυώσεων επιχειρήσεων.
Τέλος, μεγάλη βαρύτητα έχει και η
αναβάθμιση των υπηρεσιών και των
υποδομών τουρισμού με την αύξηση του
αριθμού των τουριστικών καταλυμάτων
(ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα δωμάτια).
Κι` η τεχνολογία; Η τεχνολογία έρχεται
να τα απογειώσει όλα αυτά και ειδικότερα
τρεις νέοι άνθρωποι, κρύβονται πίσω το
εγχείρημα Clio Muse: o Ανδρέας Φατούρος, o Γιάννης Νικολόπουλος και η Δάφνη Τσεβρένη, οι οποίοι έχουν ενώσει τις
δυνάμεις τους από το 2012 και, σήμερα,
έχουν καταφέρει να φτάσει η εφαρμογή τους μέχρι τη Βοστώνη. Κατεβάστε
την εφαρμογή της Clio Muse https://
cliomuseapp.com/el/ , μία εφαρμογή
αφήγησης ιστοριών για την τέχνη και τον
πολιτισμό, μια εφαρμογή ξενάγησης κατά
τη διάρκεια της επίσκεψής τους στον εκθεσιακό χώρο και ως ψηφιακό περιοδικό
όπου βρίσκουν ενδιαφέρουσες ιστορίες
πριν και μετά την επίσκεψη. Και θα με
θυμηθείτε!
Λάμπρος Αριστ. Ρόδης
e-mail: rodislambros@gmail.com

Τα είδαμε, τ’ ακούσαμε…

Επωνύμως
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Τα ξημερώματα της Κυριακής μπαίνει η θερινή ώρα
Στις 03:00 τα ξημερώματα της Κυριακής 25 Μαρτίου θα πρέπει όλοι να πάμε
τα ρολόγια μας μία ώρα
μπροστά, ώστε να δείχνει
04:00. Ωστόσο ίσως να
είναι και η τελευταία φορά
που θα κάνουμε κάτι τέτοιο, καθώς έχει ξεκινήσει
στην ΕΕ συζήτηση για την κατάργηση του μέτρου. Σύμφωνα
με την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης όλα τα κράτη μέλη
είναι υποχρεωμένα να τηρούν με νόμο το μέτρο την τελευταία
Κυριακή του Μαρτίου στη 1 π.μ. ώρα Γκρίνουϊτς (GMT) και η
επιστροφή γίνεται την τελευταία Κυριακή του Οκτωβρίου του
ίδιου έτους πάλι στη 1 π.μ. ώρα Γκρίνουϊτς.
Στην Ελλάδα η θερινή ώρα εφαρμόστηκε για πρώτη φορά,
δοκιμαστικά, το 1932 και συγκεκριμένα από τις 6 Ιουλίου μέχρι
την 1η Σεπτεμβρίου όπου τα ρολόγια είχαν τεθεί μία ώρα μπροστά. Στη συνέχεια όμως εγκαταλείφθηκε αυτό επειδή από τις
15 Ιουλίου (π.ημερ.)/28 Ιουλίου (ν.ημερ.) στις 04:00 ώρα, του
1916, τα ρολόγια στην Ελλάδα είχαν τεθεί 25 λεπτά μπροστά
στην εισδοχή της ώρας ζώνης. Έτσι η διαφορά σε σχέση με
το φως του Ήλιου που καθορίζει και τον πραγματικό χρόνο γινόταν πολύ μεγάλη κυρίως στα δυτικά τμήματα της χώρας και
περισσότερο στη Κέρκυρα. Τούτο είχε ως συνέπεια να εγκαταλειφθεί. Στα επόμενα χρόνια είχε υιοθετηθεί η μετατόπιση
της ώρας έναρξης λειτουργίας πολλών δημόσιων υπηρεσιών
και καταστημάτων κατά μισή ώρα, στη χειμερινή περίοδο. Στη
δεκαετία όμως του 1970, μόλις δύο χρόνια μετά την ενεργειακή κρίση που ξέσπασε στην Ευρώπη το 1973 αποφασίστηκε
η υιοθέτηση του μέτρου της θερινής ώρας από μεγάλο μέρος
των κρατών της Ευρώπης συμπεριλαμβανομένης τότε και της
Ελλάδας με έναρξη το 1975.
Τι θα γίνει με τα ψηφοδέλτια Εθνικών
και αυτοδιοικητικών εκλογών στη ΝΔ
Σε εκλογικό συναγερμό
βρίσκεται κα η βάση της ΝΔ
σύμφωνα με τον πρόεδρο
της ΝΟΔΕ Βοιωτίας κ. Γιώργο Λιανό. Στην εκπομπή Στέρεα Λόγια επιχείρησε να βάλει τέλος στην εσωστρέφεια
που γεννά η έντονη εκλογολογία μεταξύ στελεχών που
επιθυμούν μία θέση στη λίστα των υποψηφίων βουλευτών υπογραμμίζοντας ότι
τον πρώτο και τον τελευταίο
λόγο τον έχει ο πρόεδρος του κόμματος. Ο πρόεδρος της ΝΟΔΕ έστειλε μήνυμα και στα στελέχη που επιθυμούν να ηγηθούν
ψηφοδελτίων στις αυτοδιοίκητες εκλογές αναφέροντας ότι ο
διάλογος πριν τις διεργασίες ξεκινά από τους νυν δημάρχους
και επικεφαλής παρατάξεων που στηρίχθηκαν από τη ΝΔ στις
προηγούμενες εκλογές.
11 θέσεις ιατρικού προσωπικού στα Νοσοκομεία Θήβας και
Λιβαδειάς
Με ανακοίνωσή του το Υπουργείου Υγείας προχωρά στην
έγκριση για προκήρυξη θέσεων ειδικευμένων ιατρών του κλάδου Ε.Σ.Υ. σε Νοσοκομεία αι Κέντρα Υγείας σε ολόκληρη τη
χώρα. Στο νομό Βοιωτίας εγκρίνεται η προκήρυξη 11 συνολικά
θέσεων στα Νοσοκομεία Λιβαδειάς και Θήβας. Συγκεκριμένα
για το Γ.Ν. Λιβαδειάς προβλέπονται 4 θέσεις ιατρών διαφόρων
ειδικοτήτων για τα επείγοντα περιστατικά και μία μόνιμη θέση
στην ειδικότητα της Ωτορινολαρυγγολογίας. Αντίστοιχα, στο
Γ.Ν. Θήβας προβλέπονται 4 θέσεις ιατρών διαφόρων ειδικοτήτων για τα επείγοντα περιστατικά και δύο μόνιμες θέσεις στις

Τιμητική διάκριση στην ΕΝ ΔΕΛΦΟΙΣ από το Ίδρυμα Προαγωγής της
Δημοσιογραφίας Αθανασίου Μπότση για τα 17 χρόνια συνεχούς κυκλοφορίας της
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H εφημερίδα μας διατίθεται κάθε Παρασκευή
σε όλα τα περίπτερα και
τα κέντρα διανομής Τύπου της Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας.
Τα ενυπόγραφα κείμενα
εκφράζουν τις απόψεις των
συγγραφέων τους και όχι
απαραίτητα της εφημερίδας.
Aπαγορεύεται η μερική ή ολική αναπαραγωγή
των κειμένων, ή αναδημοσίευση, ή αποθήκευση
σε οποιοδήποτε σύστημα
ηλεκτρονικό,
μηχανικό,
φωτοαντιγραφικό και δεν
μεταβιβάζεται σε καμμιά
μορφή και με κανένα τρόπο το κείμενο, χωρίς προηγούμενη έγγραφη άδεια
του εκδότη.
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ειδικότητες της Παθολογίας και της Αναισθησιολογίας. Ο Βουλευτής
Βοιωτίας κ. Ν. Θηβαίος, δήλωσε σχετικά: «Προχωρά με σταθερούς
ρυθμούς η στελέχωση των Νοσοκομείων Λιβαδειάς – Θήβας. Με τη
στενή συνεργασία της διοίκησης του Νοσοκομείου και του Υπουργείου Υγείας εξασφαλίζεται η σταθερή αναβάθμιση των υπηρεσιών
Υγείας.»
Στις 10 και 11 Μαΐου στην Αθήνα το κοινό συνέδριο ΕΝΠΕ και ΚΕΔΕ
Τη διοργάνωση του κοινού διήμερου συνεδρίου της Κεντρικής
Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ)
και της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝΠΕ) τον προσεχή Μάιο
στην Αττική, εισηγείται στα διοικητικά συμβούλια των δύο ενώσεων
η Οργανωτική Επιτροπή ΚΕΔΕ
–ΕΝΠΕ .
Ειδικότερα, προτάθηκε το κοινό
συνέδριο να διεξαχθεί στις 10 και
11 Μαΐου στο ξενοδοχείο Caravel στην Αθήνα. Κεντρικό θέμα θα είναι
«Η μεταρρύθμιση του κράτους. Τοπική και Περιφερειακή ανάπτυξη».
«Οι Φίλοι του Ευρωπαϊκού Πολιτιστικού Κέντρου Δελφών» διοργανώνουν εκδήλωση στο Μουσείο της Ακρόπολης
Την
Παρασκευή
30
Μαρτίου 2018 ώρα 19.00,
ο Σύλλογος «Οι Φίλοι του
Ευρωπαϊκού Πολιτιστικού
Κέντρου Δελφών» οργανώνει μια ξεχωριστή βραδιά
στο Μουσείο της Ακρόπολης, στην αίθουσα του
Παρθενώνα, με τους ήχους
της αρχαίας Υδραύλεως και
την καταξιωμένη οργανίστα
Ουρανία Γκάσιου.
Ο Πρόεδρος του Μουσείου της Ακρόπολης, Καθηγητής Δημήτρης Παντερμαλής θα μιλήσει για την ιστορία της Υδραύλεως και την ανασκαφή
στο Δίον.
Το πρόγραμμα ανακατασκευής της Αρχαίας Υδραύλεως, του πρώτου πληκτροφόρου οργάνου στην ιστορία της Μουσικής, ξεκίνησε
στις αρχές του 1995 από το Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών
με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
Έγινε έρευνα όλων των αρχαίων πηγών που αναφέρονταν στην
Ύδραυλη, η δε ανακατασκευή των αυλών είχε ως αντικείμενο αναφοράς το αρχαιολογικό εύρημα του Δίου που αποκαλύφθηκε το 1992
από τον καθηγητή κ. Παντερμαλή και τους συνεργάτες του.
Το πρόγραμμα ανακατασκευής της Αρχαίας Υδραύλεως ολοκληρώθηκε το 1999.
Είσοδος ελεύθερη.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ από την Ένωση Τέκνων
και Συγγενών Πεσόντων στην Αλβανία

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Ενημερώνουμε τους συγγενείς των Ελλήνων Στρατιωτικών πεσόντων στο έπος 1940 – 1941 στην Αλβανία, ότι στις 22 Ιανουαρίου 2018 άρχισαν από την περιοχή Ντρακότ Τεπελενίου Αλβανίας
(DRACOT-TEPELENI), οι εργασίες αναζήτησης, εκταφής, προσδιορισμού της ταυτότητας και ενταφιασμού των Ελλήνων πεσόντων
στην Αλβανία.
Για την ταυτοποίηση των πεσόντων μέσω DNA απαιτείται η δημιουργία βάσης δεδομένων με DNA συγγενών τους προσώπων, η
δημιουργία της οποίας απαιτεί τη λήψη αίματος από αυτούς.
Για περισσότερες πληροφορίες επί της διαδικασίας, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο 2107494749 του
401 Γενικού Στρατιωτικού Νοσοκομείου Αθηνών/Κέντρο Μοριακής
Βιολογίας στον κ. Παναγιώτη Μενούνο Δ/ντη του Κέντρου, ή στο
τηλέφωνο 6978118052 στην κα Γεωργία Γούλα, κόρη πεσόντος και
μέλος του Δ.Σ. της Ένωσης.
Ένωση Τέκνων και Συγγενών Πεσόντων στην Αλβανία
κατά τη διάρκεια του Ελληνοϊταλικού πολέμου 1940 - 1941

Διακοπές της εταιρείας «ΜΕΡΙΜΝΑ» στο Γαλαξείδι, δωρεά
της εταιρείας «ΓΑΛΑΞΕΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ»
Τα μέλη και το Διοικητικό
Συμβούλιο
της
Εταιρείας
Μέριμνας & Αποκατάστασης
Ατόμων με Ψυχοκοινωνικά
Προβλήματα, αισθάνονται την
ανάγκη να ευχαριστήσουν:
Την κ. Νάνσυ Παντελεημονίτου για τη μεγάλη της δωρεά
ώστε να πραγματοποιηθούν
στο γραφικό Γαλαξείδι, διακοπές ενοίκων και θεραπευτών,
της Εταιρείας Κοινωνικής Ψυχιατρικής και Ψυχικής Υγείας
Νομού Φωκίδας.
Οι διακοπές πραγματοποιήθηκαν σε δύο ομάδες
και συγκεκριμμένα, τα διαστήματα από 26.02.2018 έως
02.03.2018 και από 05.03.2018
έως 09.03.2018, αντίστοιχα.

Μας δόθηκε η ευκαιρία και
η δυνατότητα να πραγματοποιήσουμε επίσκεψη και να
ξεναγηθούμε στις κατάλληλα
διαμορφωμένες εγκαταστάσεις της Εταιρείας Γαλαξίδι
Θαλάσσιες Καλλιέργειες Α.Ε.,
να επισκεφτούμε την Εστία
Άγιος Νικόλαος και να απολαύσουμε τις ομορφιές του

γραφικού Γαλαξειδίου.
Χίλια ευχαριστούμε μέσα
από την καρδιά μας στην κ.
Νάνσυ Παντελεημονίτου και
στους συνεργάτες της. Να είναι πάντα γερή και δυνατή, να
ενδυναμώνει και να φωτίζει τις
ψυχές των ανθρώπων γύρω
της και όσων έχουν ανάγκη.

Πρόσκληση για συμμετοχή στο διαγωνισμό ελιάς
που θα γίνει στους Δελφούς
Στα πλαίσια του διεθνούς διαγωνισμού
ελαιολάδου «Athena International Olive Oil
Competition» που θα διεξαχθεί στους Δελφούς από τις 26 έως τις 28 Μαρτίου 2018,
υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας, προσκαλούνται οι παραγωγοί επιτραπέζιας ελιάς να διαθέσουν δείγματα των
προϊόντων τους για προβολή και γευστική
δοκιμή προς τα μέλη της κριτικής επιτροπής.
Ο διαγωνισμός Athena θεωρείται από
τους πλέον έγκριτους της διεθνούς ελαϊκής σκηνής, με τη συμμετοχή 20 κριτών
παγκοσμίου φήμης από 12 χώρες, ενώ οι
συμμετοχές αναμένεται να ξεπεράσουν τα

300 δείγματα ελαιολάδου από όλες τις σημαντικέ ελαιοπαραγωγικές χώρες.
Όσες επιχειρήσεις επιθυμούν θα πρέπει
να αποστείλουν δείγματα συσκευασιών
επιτραπέζιας ελιάς καθώς και προαιρετικά
προωθητικά έντυπα των προϊόντων τους
στα Αγγλικά, στα γραφεία της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, Λεωφ. Χαϊνά 93, Χαλκίδα, το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 23 Μαρτίου 2018.
Τα δείγματα αυτά θα παρουσιαστούν και
προσφερθούν εντός του χώρου του διαγωνισμού, όπου παράλληλα με τη διαδικασία
οι κριτές θα γνωρίσουν την επιτραπέζια ελιά
τηςΠεριφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Έφυγε πρόωρα από κοντά μας ο καλός μας πρόεδρος
συνεργάτης και φίλος Νικόλαος Καλεντέρης
Αγαπητέ μας συνάδελφε-Πρόεδρε Νίκο
Εκ μέρους του διοικητικού συμβουλίου
του Αγροτικού Συνεταιρισμού
Χρισσού
θεωρούμε χρέος μας
να σου πούμε το τελευταίο αντίο, και να
σου εκφράσουμε ένα
μεγάλο
ευχαριστώ
για την ανεκτίμητη
προσφορά σου, που
επί (4) χρόνια στον
Αγροτικό Συνεταιρισμό του χωριού μας
υπήρξε όχι μόνο Πρόεδρος του μετά την
αποχώρησή μου, όχι
μόνο ιδρυτικό μέλος
του και ταμίας για 27
ολόκληρα χρόνια, αλλά προπάντων ένας
ακούραστος εργάτης
του ώστε το Συνεταιριστικό Ελαιοτριβείο
να λειτουργεί αποδοτικά και να προσφέρει
καρπούς προς όφελος των συμπατριωτών μας. Συνεπής
στις ιδέες και στα
ιδανικά σου. Συνέβαλες
αποφασιστικά,
τα μέγιστα ώστε να
καλλιεργηθεί το Συνεταιριστικό πνεύμα

και το αμέριστο ζήλο,
αποφάσισε με την 11η
έκτακτη Συνεδρίασή
του το παρακάτω ψήφισμα.

και να αναπτυχθεί η
Αγροτική οικονομία
του τόπου μας αλλά
και ευρύτερα στην
περιοχή μας.
Αγαπητοί:
Δήμητρα, Αθηνά, Γιώργο,
και η αδελφή σου
Γιάννα.
Νοιώθουμε
και
εμείς περίφανοι μαζί
με εσάς που ο Νίκος
ήταν Πρόεδρός μας,
φίλος μας και συνεργάτης μας.
Θα τιμούμε πάντα
τη σεμνότητα και
δημιουργικότητα του,

αλλά κυρίως την αγάπη του για τον τόπο
του και το έργο που
προσέφερε, ώστε να
σταθεί όρθιος ο Συνεταιρισμός μας αλλά
και το σημαντικότερο
το ελαιοτριβείο.
Το Διοικητικό Συμβούλιο, το Προσωπικό, αλλά και εγώ προσωπικά, εκφράζουμε
στην οικογένεια σου
τα θερμά μας συλλυπητήρια, και ως ελάχιστο φόρο τιμής για
την προσφορά σου,

ΨΗΦΙΣΜΑ
1.
Να παραστεί
σύσομο το Διοικητικού Συμβούλιο στην
νεκρώσιμο
ακολουθία.
2. Να κατατεθεί
στεφάνι στην σωρό
του εκλιπόντος.
3. Να προσφέρει
χρηματικό ποσό στον
Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου για την αγιογράφισή του.
4. Το παρών ψήφισμα να δημοσιευθεί
στον τοπικό τύπο και
να δοθεί στην οικογένειά του.
Καλό σου ταξίδι
συνάδελφε Πρόεδρε
και φίλε Νίκο.
Ας είναι ελαφρύ το
χώμα της πατρικής
σου γης που σε λίγο
θα σε σκεπάση.
ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟ
Ο ΠΡ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΖΑΡΗΣ

Εκ παραδρομής δεν αναφέρθηκε στο προηγούμενο φύλλο της εφημερίδας μας το όνομα
του φωτογράφου Ακριβού Μουδιώτη, ο οποίος ευγενικά μας προσέφερε για δημοσίευση
φωτογραφικό υλικό από την παρουσίαση του βιβλίου του π. Νεκταρίου Καλύβα. Τον ευχαριστούμε θερμά.
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«Λεωφόροι Ανάπτυξης και Πολιτισμού»:

Η νέα πρόταση Μπακογιάννη για την σύνδεση του
Πολιτισμού με την τουριστική ενίσχυση στη Στερεά Ελλάδα
Κορμός της η Ερέτρια, ο Ορχομενός και οι Δελφοί

Το σχέδιο της Περιφέρειας για την ανάπτυξη της Στερεάς Ελλάδας μέσω του Πολιτισμού παρουσίασε πρόσφατα στην ανοιχτή συζήτηση
που διοργάνωσε το «Διάζωμα» και το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, ο Περιφερειάρχης κ. Κώστας Μπακογιάννης. Στην συζήτηση, με θέμα
«Λεωφόροι Ανάπτυξης και Πολιτισμού», ο κ. Μπακογιάννης ανέλυσε τους άξονες πρωτοβουλιών της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για την
σύνδεση του Πολιτισμού με την τουριστική ανάπτυξη, την ενίσχυση της τοπικής οικονομίας και την δημιουργία θέσεων εργασίας.

Το «ΔΙΑΖΩΜΑ» και το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, στο πλαίσιο του χειμερινού κύκλου του έτους 2018 με θέμα:
«Λεωφόροι Ανάπτυξης & Πολιτισμού»,
διοργάνωσαν την Πέμπτη 15 Μαρτίου
2018 στην Αίθουσα «Δημήτρης Μητρόπουλος» του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών (Βασ. Σοφίας & Κόκκαλη, Αθήνα)
τη δεύτερη συζήτηση, η οποία αφορά
την Πολιτιστική και Περιβαλλοντική
Διαδρομή της Στερεάς Ελλάδας και
έχει τίτλο «Τα μονοπάτια της ιστορίας».
Την ξεχωριστή αυτή βραδιά τίμησαν
με τους χαιρετισμούς τους, ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας κ. Κώστας
Μπακογιαννης και ο Πρόεδρος της
ΠΕΔ – Δήμαρχος Ορχομενού κ. Λουκάς
Υπερήφανος.
Πλαισιωμένος από τους διαχρονικούς υποστηρικτές του, μέλη του
ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ, πολιτικά πρόσωπα,
αυτοδιοικητικούς απ` όλη την Ελλάδα,
χορηγούς, στελέχη εταιρειών, αρχαιολόγους, μελετητές, ενεργούς πολίτες,
ο κ. Σταύρος Μπένος ήταν πράγματι
ενθουσιασμένος που και πάλι το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών κατάφερε να
συγκεντρώσει αυτό το πλατύ ενδιαφέρον για τα Θέατρα της Στερεάς Ελλάδας (Αρχαίο θέατρο Δελφών, Αρχαίο
θέατρο Χαιρώνειας, Αρχαίο θέατρο
Ορχομενού Βοιωτίας, Αρχαίο θέατρο
Άσκρης, Αρχαίο θέατρο Καβιρείου Θήβας, Αρχαίο θέατρο Τανάγρας, Αρχαίο
θέατρο Ερέτριας).

Ο κ. Μπακογιάννης αναφέρθηκε
στην στενή συνεργασία με το «Διάζωμα» και τον πρόεδρό του, Σταύρο
Μπένο, για την ανάπτυξη του πολιτιστικού τουρισμού που περιλαμβάνει την
αξιοποίηση των αρχαιολογικών χώρων
και των μουσείων και τη δικτύωσή τους
σε μία ενιαία ψηφιακή αλλά και φυσική
ενότητα. Την ένταξη στο δίκτυο όλων
των αξιοθέατων της φύσης και του
σύγχρονου πολιτισμού αλλά και την συνεργασία με τον επιχειρηματικό κόσμο
ώστε να συμμετέχει ενεργά στο δίκτυο
δημιουργώντας μια μεγάλη αλυσίδα
ποιοτικής προσφοράς υπηρεσιών και
προϊόντων στον επισκέπτη.
Στόχοι αυτής της «μεγάλης κοινωνικής συμμαχίας», όπως την χαρακτήρισε ο κ. Μπακογιάννης, είναι η Στερεά
Ελλάδα να αποτελεί τουριστικό προορισμό για τον επισκέπτη που θέλει να
βιώσει τον μυθολογικό και ιστορικό
πλούτο του τόπου και να απολαύσει
την μοναδική του φύση, να επιμηκυνθεί
η τουριστική περίοδος και να φτάσει
στους 9 μήνες, να αξιοποιούνται όλες
οι δημόσιες υποδομές -πολιτισμού,
τουρισμού, μεταφορών- που έχουν
χρηματοδοτηθεί τις τελευταίες δεκαετίες και οι τοπικές μεταποιητικές
επιχειρήσεις -ιδιαίτερα του πρωτογενή
τομέα- να διαθέτουν τα προϊόντα τους
όχι μόνο στην τοπική αγορά αλλά να τα
καθιστούν γνωστά και να τα εξάγουν
στην ευρύτερη διεθνή αγορά.

Ιδιαίτερη αναφορά στην ανάπτυξη
του θεματικού τουρισμού έκανε ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας και
επισήμανε ότι βασικό εργαλείο για
την δημιουργία θέσεων εργασίας, την
αύξηση του εισοδήματος του τοπικού
πληθυσμού και την ανάπτυξη των τοπικών επιχειρήσεων, αποτελεί η ενίσχυση
του ιαματικού, του πολιτιστικού και του
χειμερινού τουρισμού.
Για την υλοποίηση αυτής της νέας
πρότασης δρομολογούνται δράσεις,
πρωτοβουλίες και έργα που χρηματοδοτούνται και από το Περιφερειακό
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα και περιλαμβάνουν προβολή και προώθηση του
τουριστικού προϊόντος με ευρεία αξιοποίηση των ψηφιακών εφαρμογών και
της αφήγησης, καθιέρωση συστήματος
διασφάλισης ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών στον επισκέπτη και
κατάρτιση των επιχειρηματιών και των
εργαζομένων που είναι απαραίτητες
για την διασφάλιση της ποιότητας, τόνισε ο κ. Μπακογιάννης και πρόσθεσε
ότι άμεσα η Περιφέρεια προχωρά στη
δημιουργία μηχανισμού που θα έχει ως
αποκλειστικό αντικείμενο την προετοιμασία του σχεδίου της Πολιτιστικής Διαδρομής της Στερεάς Ελλάδας και τη
δημιουργία φορέα με στόχο την ενεργό
συμμετοχή και του ιδιωτικού τομέα που
θα αναλάβει τη λειτουργία της Πολιτιστικής Διαδρομής, προκειμένου το όλο
σχήμα μετά την λήξη του τρέχοντος

ΕΣΠΑ να αυτοχρηματοδοτείται με συνεισφορές από τις επιχειρήσεις που θα
συμμετέχουν στο δίκτυο.
«Η Στερεά Ελλάδα έχει αλλάξει
επίπεδο σκέψης, νοοτροπίας και λειτουργίας. Στα επόμενα πέντε χρόνια
θα έχουμε τα αποκαλυπτήρια μίας Περιφέρειας που έβαλε ταφόπλακα σε λογικές του παρελθόντος που ήθελαν τις
τοπικές κοινωνίες εγκλωβισμένες στις
σκοπιμότητες του κεντρικού κράτους
και της τοπικής μικροπολιτικής. Πήραμε την κατάσταση στα χέρια μας. Περιφέρεια, φορείς και κοινωνία μελετούν,
σχεδιάζουν και υλοποιούν. Αυτό συζητούμε εδώ. Για την ανάπτυξή μέσω του
πολιτισμού μας, μέσω του πλούτου που
διαθέτουμε ως κληρονομιά. Μπροστά
μας η πρόκληση, δικό μας το στοίχημα»
τόνισε χαρακτηριστικά ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας.
Ακολούθως, στο πλαίσιο της δεύτερης διάλεξης, η κ. Ροζίνα Κολώνια,
επίτιμη Έφορος Αρχαιοτήτων, ανέπτυξε την ομιλία της «Τα αρχαία θέατρα
της Στερεάς Ελλάδας. Στα βήματα
του Απόλλωνα και του Διονύσου», ένα
σύντομο ταξίδι στους αρχαιολογικούς
προορισμούς της Στερεάς γης
Μετά το πέρας της ομιλίας της, οι
κ.κ. Ευαγγελία Παπαδοπούλου, Δρ.
Αρχαιολογίας & Γιάννης Νικολόπουλος
συνιδρυτής της εταιρείας “Clio Muse”,
μας ξεναγήσαν στο «Ψηφιακό Πανόραμα της Φύσης και Πολιτισμού».
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Γενναία ενίσχυση 4,5 εκατ. ευρώ
για νέους αγρότες στη Στερεά Ελλάδα
Δημοσιεύτηκε η δεύτερη πρόσκληση του προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 που αφορά στην ενίσχυση των νέων γεωργών
της Στερεάς Ελλάδας και την αύξηση της ανταγωνιστικότητας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων μέσω της ηλικιακής ανανέωσης. Πρόκειται
για πρόγραμμα που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης «Ε.Γ.Τ.Α.Α.») και
το Ελληνικό Δημόσιο. Ο προϋπολογισμός της δημόσιας δαπάνης για την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας ανέρχεται στα 4.494.000,00 ευρώ.
Με αφορμή την δημοσίευση
της πρόσκλησης, ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας
Κώστας Μπακογιάννης αναφέρθηκε στην ουσιαστική συμβολή του στην στρατηγική της
Περιφέρειας για την ανανέωση
των γεωργικών επιχειρήσεων
και του πρωτογενούς τομέα
που αποτελεί ένα από τα πιο
σημαντικά εργαλεία ανάπτυξης για την Στερεά Ελλάδα.
«Ο πρωτογενής τομέας
είναι το άρμα που μπορεί να
τραβήξει την τοπική και την
εθνική μας οικονομία μπροστά.
Χρειάζεται όμως στήριξη, όραμα και όπλα. Με κάθε τρόπο
προσπαθούμε η Στερεά Ελλάδα να είναι παρούσα σε κάθε
ευκαιρία και οι άνθρωποί της
να βρίσκουν διέξοδο προόδου.
Έχει ιδιαίτερη σημασία να
μπαίνουν στην καλλιέργεια και
την παραγωγή νέοι άνθρωποι.
Από αυτούς περιμένουμε και
σε αυτούς εναποθέτουμε τις
ελπίδες μας για την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό των
προϊόντων και του εμπορίου
μας» τόνισε χαρακτηριστικά ο
κ. Μπακογιάννης.
Την περίληψη της πρόσκλησης μπορείτε να την δείτε εδώ:
https://pste.gov.gr/perilipsi-2is-

prosklisis-toy-ypometro-6-1egkatastasi-neon-georgon

Νέες καταληκτικές ημερομηνίες υποβολής των
αιτήσεων για τα Σχέδια
Βελτίωσης
Την ίδια ώρα, το ΥΠΑΑΤ
γνωστοποιεί ότι υπογράφηκε η

τροποποίηση της πρόσκλησης
του Μέτρου 4 (Σχέδια Βελτίωσης) του Προγράμματος
Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ)
2014-2020: «Επενδύσεις σε
υλικά στοιχεία του ενεργητικού», Υπομέτρο 4.1: “Στήριξη
για επενδύσεις σε γεωργικές
εκμεταλλεύσεις”, Δράση 4.1.1
«Υλοποίηση επενδύσεων που

συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της εκμετάλλευσης»
και Δράση 4.1.3 «Υλοποίηση
επενδύσεων που συμβάλλουν
στη χρήση ΑΠΕ καθώς και
στην προστασία του περιβάλλοντος». Οι νέες καταληκτικές
ημερομηνίες υποβολής των
αιτήσεων έχουν ως εξής:
-Για το πρώτο στάδιο υποβολής των αιτήσεων ορίζεται η
02/05/2018.

-Για το δεύτερο στάδιο ορίζεται η05/06/2018.
-Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής του φυσικού φακέλου ορίζεται η 20/06/2018.
Η έγγραφη υποβολή της αίτησης στήριξης υποβάλλεται
στη ΔΑΟΚ του τόπου μόνιμης
κατοικίας του φυσικού προσώπου ή της έδρας του νομικού
προσώπου ή του συλλογικού
σχήματος.

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ • ΔΗΜΟΣ ΔΩΡΙΔΟΣ • ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ • ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ • ΠΟΛΙΤΙΚΗ •
• ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ • ΑΘΛΗΤΙΚΑ • ΑΡΘΡΑ – ΣΧΟΛΙΑ • ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ • ΔΗΜΟΣ ΔΩΡΙΔ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ • ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ • ΠΟΛΙΤΙΚΗ • ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ • ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ • ΑΘΛΗΤΙ
– ΣΧΟΛΙΑ • ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ • ΔΗΜΟΣ ΔΩΡΙΔΟΣ • ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ • ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ •
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ • ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ • ΑΘΛΗΤΙΚΑ • ΑΡΘΡΑ – ΣΧΟΛΙΑ • ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ • ΔΗ
ΔΩΡΙΔΟΣ • ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ • ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ • ΠΟΛΙΤΙΚΗ • ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ • ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ • ΑΡΘΡΑ – ΣΧΟΛΙΑ • ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ • ΔΗΜΟΣ ΔΩΡΙΔΟΣ • ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ • ΠΟΛΙΤΙΚΗ • ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ • ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ • ΑΘΛΗΤΙΚΑ • ΑΡΘΡΑ – Σ
ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ • ΔΗΜΟΣ ΔΩΡΙΔΟΣ • ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ • ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ • ΠΟΛΙΤΙΚΗ •
• ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ • ΑΘΛΗΤΙΚΑ • ΑΡΘΡΑ – ΣΧΟΛΙΑ • ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ • ΔΗΜΟΣ ΔΩΡΙΔ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ • ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
• ΠΟΛΙΤΙΚΗ • ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ •
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ • ΑΘΛΗΤΙΚΑ •
ΑΡΘΡΑ – ΣΧΟΛΙΑ • ΔΗΜΟΣ
ΔΕΛΦΩΝ • ΔΗΜΟΣ ΔΩΡΙΔΟΣ •
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ • ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Ένα κλικ µπροστά...
στην ενηµέρωση
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Στις 31 Μαρτίου και στην Π.Ε. Βοιωτίας
η διημερίδα επαγγελματικής επιμόρφωσης
με θέμα «Εμπορική Πολιτική και Πωλήσεις
στο Εξωτερικό»
Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας στα πλαίσια των δράσεων ενίσχυσης της εξωστρέφειας
του αγροδιατροφικού κλάδου, προσκαλεί παραγωγούς και στελέχη επιχειρήσεων σε
διημερίδα επαγγελματικής επιμόρφωσης με θέμα «Εμπορική Πολιτική και Πωλήσεις
στο Εξωτερικό» η οποία θα διεξαχθεί στις 31 Μαρτίου και 1 Απριλίου 2018 και ώρες
9:00 - 14:00 στην Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων του Διοικητηρίου Π.Ε. Βοιωτίας, στη
Λιβαδειά, Φίλωνος 35-39, σε συνεργασία με την Ελληνοαμερικανική Ένωση.

Το διήμερο αυτό εκπαιδευτικό πρόγραμμα,
συνολικής διάρκειας 10 ωρών, στοχεύει στην
απόκτηση όλων των απαραίτητων σύγχρονων
δεξιοτήτων και τεχνικών για την υποστήριξη
και ανάπτυξη της εξαγωγικής δραστηριότητας
των επιχειρήσεων, καλύπτοντας τα ακόλουθα
θέματα:
- Εταιρικός προγραμματισμός και εκτίμηση
εξαγωγικής δυνατότητας
- Προϊοντική ανασκόπηση διεθνών αγορών
- Ανάλυση διεθνούς αγοράς και προσδιορισμός ανταγωνισμού
- Στρατηγικός σχεδιασμός πωλήσεων
- Μίγμα μάρκετινγκ (προϊόν, διανομή, τιμολογιακή πολιτική, επικοινωνία)
Εισηγήτρια του προγράμματος είναι η κυρία
Νατάσσα Λιβανού, έμπειρη σύμβουλος εξαγω-

Κάλεσμα για συμμετοχή
στο Φεστιβάλ
«Ελλάδα, Γιορτή, Γεύσεις
2018 – Αθηνόραμα»
από την Περιφέρειά μας
Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας ανακοινώνει τη
συμμετοχή της στο Φεστιβάλ Ελλάδα, Γιορτή, Γεύσεις
2018, που διοργανώνεται από το Αθηνόραμα, και θα
πραγματοποιηθεί από τις 4 έως τις 6 Μαΐου 2018 στο
χώρο της Τεχνόπολης στο Γκάζι, για τους παραγωγούς και επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται εντός
της χωρικής της αρμοδιότητας.

γών οίνου και νωπών προϊόντων, με πολυετή
θητεία ως διευθύντρια εξαγωγών σε μεγάλες
εταιρείες του χώρου.
Όσοι επιθυμούν να παρακολουθήσουν το
πρόγραμμα θα χρειαστεί να συμπληρώσουν
την ειδική φόρμα συμμετοχής και να την αποστείλουν στοinfo@agrifoodcentralgreece.gr το
αργότερο μέχρι και την Τετάρτη 28 Μαρτίου
2018. Κατά τη διαδικασία δηλώσεων συμμετοχής θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας, καθώς
υπάρχει περιορισμένος αριθμός διαθέσιμων
θέσεων για την παρακολούθηση του προγράμματος.
Στους συμμετέχοντες θα δοθούν πιστοποιητικά παρακολούθησης του προγράμματος από
την Ελληνοαμερικανική Ένωση.

Ράμπες για ΑΜΕΑ (αναπτυξιακά αμαξίδια)
τοποθετούνται σε τρεις κομβικές παραλίες
της Βοιωτίας
Σύσκεψη πραγματοποιήθηκε
στο γραφείο της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Βοιωτίας, Φανής
Παπαθωμά, με τον Δήμαρχο
Θήβας κ. Νικολάου, τον Δήμαρχο Τανάγρας κ. Περγάλια και με
τον εκπρόσωπο του Δημάρχου
Διστόμου - Αράχωβας - Αντίκυρας, Αντιδήμαρχο κ. Βαλαούρα.
Κατόπιν άριστης συνεργασίας
της Αντιπεριφερειάρχη με τους
ανωτέρω Δημάρχους και Αντιδήμαρχο, ανακοινώθηκε ότι θα τοποθετηθούν ράμπες αναπήρων
στις παραλίες Αντίκυρας, Δηλεσίου και παραλία Σαράντι.
Έργο με τίτλο:
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΡΙΩΝ
ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΑΜΕΑ ΣΤΙΣ
ΠΑΡΑΛΙΕΣ ΤΗΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ», το
οποίο χρηματοδοτείται από το
πρόγραμμα των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων του 2017.
«Στηρίζουμε τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες γιατί βαθιά μας

Εν Δελφοίς

πεποίθηση τόσο του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας, Κώστα
Μπακογιάννη, όσο και δική μου
είναι η ισοτιμία όλων των πολιτών
της Βοιωτίας.
Τρεις ράμπες θα τοποθετηθούν στις παραλίες του Νομού
διευκολύνοντας την προσβασιμότητα των ατόμων με αναπηρία

στις θάλασσές μας. Η τοποθέτηση αυτών, αποτελεί επίσης
ισχυρό τουριστικό προιόν για
συγκεκριμένες κατηγορίες τουριστών απ΄ όλη την Ελλάδα και
όχι μόνο», τόνισε σε δηλώσεις
της η Αντιπεριφερειάρχης, Φανή
Παπαθωμά.

Στο γαστρονομικό φεστιβάλ «Ελλάδα Γιορτή Γεύσεις
2018» συμμετέχουν εταιρείες
που παράγουν κατά βάση
τυποποιημένα προϊόντα προσβάσιμα στον καταναλωτή.
Το φεστιβάλ, ξεφεύγει από τη
λογική των τυποποιημένων εκθέσεων τροφίμων και ποτών
που έχουν διοργανωθεί μέχρι
σήμερα, καθώς περιλαμβάνει
αποκλειστικά ελληνικά προϊόντα και απευθύνεται μόνο σε
παραγωγούς μικρής παραγωγικής κλίμακας, με υψηλές
ποιοτικές
προδιαγραφές.
Συμπληρωματικά, σημαντικό
κομμάτι του Φεστιβάλ αποτελούν τρεις μεγάλοι διαγωνισμοί που βραβεύουν τους παραγωγούς που συμμετέχουν
στο φεστιβάλ: α) ο διαγωνισμός κοινού που βραβεύει
τα αγαπημένα προϊόντα των
επισκεπτών, β) ο διαγωνισμός
Καινοτομίας, που βραβεύει τα
τρία πιο καινοτόμα προϊόντα
του φεστιβάλ, και γ) ο διαγωνισμός Συσκευασίας, που
βραβεύει τα τρία προϊόντα με
τις καλύτερες συσκευασίες.
Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επισκεφθείτε
την
επίσημη
ιστοσελίδα:
http://elladagiortigefseis.gr/.
Το κόστος συμμετοχής
στην έκθεση, καλύπτεται
σχεδόν εξολοκλήρου από την

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, στο πλαίσιο των δράσεων της για την ενίσχυση της
επιχειρηματικότητας και της
εξωστρέφειας.
Η οικονομική συμμετοχή
για κάθε εταιρεία – παραγωγό ανέρχεται στα 100 ευρώ,
πλέον του ΦΠΑ 24%.
Παρακαλούμε τους παραγωγούς και τις επιχειρήσεις
που επιθυμούν να συμμετέχουν, να εκδηλώσουν το
ενδιαφέρον τους το συντομότερο, και όχι αργότερα από
την Παρασκευή 30 Μαρτίου
2018, συμπληρώνοντας τη
φόρμα συμμετοχής προς την
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (αποστολή στο e-mail:
angelakopoulosn@kye.com.
gr ή στο rodim@kye.com.gr ή
στο fax: 2221036005).
Επισημαίνεται ότι θα τηρηθεί αυστηρή σειρά προτεραιότητα για την κάλυψη των
θέσεων.
Για περισσότερες πληροφορίες:
Γραφείο
Εντεταλμένου
Συμβούλου
Αναπτυξιακού
Προγραμματισμού, Επιχειρηματικότητας & Εξωστρέφειας, Αρμόδια Στελέχη ΚΥΕ: κα
Μάρω Ρόδη, Τ. 2261350255
και κ. Νίκος Αγγελακόπουλος,
Τ. 2231030190.
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Αισιοδοξία για τα μηνύματα
που λαμβάνει ο Τουρισμός
της Στερεάς Ελλάδας Ελλάδας
Μια ακόμη επιτυχημένη παρουσία
στην έκθεση «Salon Destinations
Nature 2018» του Παρισιού
Το ενδιαφέρον χιλιάδων επισκεπτών προσέλκυσε το περίπτερο της
Στερεάς Ελλάδας στην Διεθνή Έκθεση Εναλλακτικού Τουρισμού στο
Παρίσι «Salon Destinations Nature 2018». Η Περιφέρεια συμμετείχε
στην έκθεση που πραγματοποιήθηκε από τις 15 έως τις 18 Μαρτίου,
με περίπτερο που διέθεσε στους φορείς, τα επιμελητήρια και τις
επιχειρήσεις της Στερεάς Ελλάδας.

4.382.819 ευρώ χρηματοδότηση
για εξοπλισμό των ΕΠΑ.Λ.
και ΙΕΚ Στερεάς Ελλάδας
Η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ - Τομέα Παιδείας ανακοινώνει ότι έχουν
εξασφαλιστεί χρηματοδοτήσεις ύψους 68.651.000,00 ευρώ για
προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού ΤΠΕ στην εκπαίδευση και
προμήθεια και εγκατάσταση εργαστηριακού εξοπλισμού των ΕΠΑΛ
και ΙΕΚ. Ο εξοπλισμός ΤΠΕ περιλαμβάνει ενδεικτικά σταθερούς και
φορητούς Η/Υ, εκτυπωτές, βιντεοπροβολείς, διαδραστικά συστήματα,
σετ Ρομποτικής και λοιπό περιφερειακό εξοπλισμό.
Ο εργαστηριακός εξοπλισμός περιλαμβάνει ενδεικτικά εξοπλισμό των ειδικοτήτων: Πληροφορικής, Ηλεκτρονικής,
Ηλεκτρολογίας, Μηχανολογίας, Εφαρμοσμένων Τεχνών, Γεωπονίας, Υγείας και
Πρόνοιας, κλπ.
Φορείς υλοποίησης των παραπάνω
χρηματοδοτήσεων είναι η Επιτελική Δομή
ΕΣΠΑ - Τομέα Παιδείας και η Αυτοτελής
Διεύθυνση Κτηριακής και Υλικοτεχνικής
Υποδομής του ΥΠ.Π.Ε.Θ. (Α.ΔΙ.ΚΤΥ.ΥΠ).
Συγκεκριμένα για τη Στερεά Ελλάδα
προβλέπονται τα εξής κονδύλια:
ΦΟΡΕΑΣ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΠΛΗΘΟΣ
ΣΧΟΛΙΚΩΝ
ΜΟΝΑΔΩΝ

ΠΕΠ ΣΤΕΡΕΑΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ

ΤΠΕ
(Α/ΘΜΙΑ & Β/ΘΜΙΑ)

1,910,868.00

765

ΠΕΠ ΣΤΕΡΕΑΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
& ΤΠΕ ΕΠΑΛ/ΙΕΚ

2,471,951.00

765

Πέντε νέες ειδικότητες στα τμήματα μαθητείας των ΕΠΑΛ

Η «Salon Destinations Nature 2018»
αποτέλεσε ακόμη μία ευκαιρία συναντήσεων και συμφωνιών των επιχειρήσεων
που είχαν την ευκαιρία να προβληθούν
σε περισσότερους από 70.000 επισκέπτες από όλο τον κόσμο ενώ αίσθηση
προκάλεσε η ιδιαιτέρως υψηλή συμμετοχή στην κλήρωση πακέτων επτά ημερών
διαμονής στην Στερεά Ελλάδα.
Στο πλαίσιο της έκθεσης, ο Περιφερειάρχης Κώστας Μπακογιάννης, πραγματοποίησε επαφές με εκπροσώπους
τουριστικών επιχειρήσεων και φορέων
από όλο τον κόσμο και δήλωσε πολύ αισιόδοξος για τα μηνύματα που λαμβάνει
ο Τουρισμός της Στερεάς Ελλάδας.
«Η Στερεά Ελλάδα έχει τραβήξει δικό
της δρόμο. Κυνηγά την ανάπτυξη βγαίνοντας στον κόσμο δυναμικά. Είμαστε
στον τρίτο μήνα του 2018 και ήδη έχουμε

λάβει μέρος σε έξι εκθέσεις για τον τουρισμό και τα προϊόντα μας, συνεχίζοντας
την στρατηγική που ακολουθήσαμε από
την πρώτη ημέρα μας στην Περιφέρεια.
Κάνουμε μία διεθνή εξόρμηση για την
προβολή της Στερεάς Ελλάδας και τα μηνύματα που δεχόμαστε δεν είναι τυπικά.
Αρχίζουν να καταγράφονται ουσιαστικά,
στην πράξη. Η προσπάθεια που κάνουμε
όλοι μαζί για την προβολή μας είναι ένας
καθημερινός μαραθώνιος και αποδείξαμε ότι ανταποκρινόμαστε με αντοχή και
επιμονή που αποτελούν δύο από τα πιο
σημαντικά συστατικά της επιτυχίας» τόνισε ο κ.Μπακογιάννης που ευχαρίστησε
όλους τους εκπροσώπους του τουρισμού
της Στερεάς Ελλάδας που βρέθηκαν στο
Παρίσι, για την συνεργασία τους με την
Περιφέρεια και την εξαιρετική παρουσία
της στην έκθεση.

Παράλληλα, πέντε νέες ειδικότητες θα ενταχθούν από την ερχόμενη σχολική
χρονιά (2018-19) στα τμήματα του μεταλυκειακού έτους «Τάξη Μαθητείας», με
σχετική απόφαση του υφυπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, κ. Δημήτρη Μπαξεβανάκη.
Ειδικότερα, πρόκειται για τις ειδικότητες:
• Συντήρηση Έργων Τέχνης - Αποκατάστασης
• Τεχνικός Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Κατασκευών
• Τεχνικός Η/Υ και Δικτύων Η/Υ
• Βοηθός Φαρμακείου
• Κομμωτική Τέχνη
Οι ειδικότητες αυτές προστίθενται στις δεκαέξι (16) που λειτουργούν ήδη.
Όπως σημειώνει το υπουργείο, για την επιλογή των ειδικοτήτων που εντάσσονται σταδιακά στην Τάξη Μαθητείας, λήφθηκαν υπόψη κριτήρια όπως: οι ειδικότητες να ανήκουν σε διαφορετικούς τομείς και να έχουν ικανό αριθμό αποφοίτων, η
προοπτική τους στην αγορά εργασίας και στις ανάγκες της οικονομίας, καθώς και
η διάθεση αντίστοιχων θέσεων στον δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα.

Σεγδίτσας Λεωνίδας
ΗΛΕKΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.
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Το πρόγραμμα
του τομεάρχη υγείας της ΝΔ

Επίσκεψη του Β. Οικονόμου
στη Φωκίδα τη Δευτέρα

Ο Τομέας Υγείας της Νέας Δημοκρατίας με τη ΝΟΔΕ Φωκίδας συνεχίζει τον κύκλο επισκέψεων και επαφών.
Έτσι λοιπόν την ερχόμενη Δευτέρα
26 Μαρτίου θα υπάρξει επίσκεψη στο
Νομό Φωκίδας, καθώς όπως αναφέρει
η ανακοίνωση της ΝΔ «Η υγεία βρίσκεται στον πυρήνα του κυβερνητικού
προγράμματος του κόμματος».
Και συνεχίζει:
«Μακριά από «κάλπικες» υποσχέσεις και «μεγάλα» λόγια, τα αποτελέσματα των οποίων «πληρώνει» ακριβά
η χώρα, η ΝΔ ακούει τα προβλήματα
των εργαζομένων στο χώρο της υγείας και βλέπει από κοντά τις όποιες
δυσλειτουργίες
προκειμένου
να
επικαιροποιήσει το πρόγραμμα της

και να δώσει συγκεκριμένες και τεκμηριωμένες λύσεις. Γι’ αυτό το λόγο
θα επισκεφθούμε και τα 128 δημόσια
νοσοκομεία της χώρας»!
Πιο αναλυτικά το πρόγραμμα της
επίσκεψης είναι το εξής:
10:30 Επίσκεψη στο Κέντρο Υγείας
Ιτέας
11:30 Επίσκεψη στο Γενικό Νοσοκομείο Άμφισσας
12:45 Επίσκεψη στο Κέντρο Πρόληψης Εξαρτήσεων και Προαγωγής
Ψυχοκοινωνικής Υγείας Φωκίδας
13:30 Συνέντευξη Τύπου σε εφημερίδες και τοπικά blocks της Φωκίδας
14:30 Συνάντηση με τον Ιατρικό,
Οδοντιατρικό, Φαρμακευτικό Σύλλογο
Φωκίδας και Ιδιώτες Ιατρούς.

Σήμερα στην Άμφισσα η
Άννα-Μισέλ Ασημακοπούλου

Παράλληλα θα πρέπει να σημειώσουμε πως στην Άμφισσα θα βρίσκεται
σήμερα και η Άννα-Μισέλ Ασημακοπούλου, Τομεάρχης Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης
της Νέας Δημοκρατίας. Σύμφωνα με
πληροφορίες θα έχει σειρά συναντήσεων με στελέχη του κόμματος στην
περιοχή, ενώ θα επισκεφθεί τον Αντιπεριφερειάρχη, το δήμαρχο Δελφών,
καθώς και το Επιμελητήριο Φωκίδας.

Επίσκεψη εργασίας
στο Υπουργείο Ναυτιλίας
από στελέχη
του Λιμενικού Ταμείου
Ο Πρόεδρος και μέλη του
Λιμενικού ταμείου Φωκίδος
επισκέφτηκαν την Τετάρτη
21 Μαρτίου το Υπουργείο
Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής, όπου είχαν συνάντηση με τους Γενικούς
Γραμματείς του Υπουργείου
κ. Διονύση Τεμπονέρα και κ.
Χρήστο Λαμπρίδη (Γ. Γραμματέα Λιμένων, Λιμενικής
πολιτικής και Ναυτιλιακών
επενδύσεων), καθώς και με
στελέχη του υπουργείου.
Στη συζήτηση αναλύθηκαν διεξοδικά εκ μέρους
των εκπροσώπων του Λιμενικού ταμείου τα προβλήματα, ετέθησαν άμεσα αιτήματα και σκιαγραφήθηκαν
λύσεις και πιθανές απαντήσεις σε αυτά.
Οι κ. Τεμπονέρας και Λαμπρίδης υποσχέθηκαν κάθε δυνατή βοήθεια,
ανέλαβαν την χρηματοδότηση άμεσων έργων από το ΠΔΕ του υπουργείου και τέλος απάντησαν θετικά στην πρόσκληση που τους απεύθυνε ο
πρόεδρος του λιμενικού ταμείου κ Ν. Καιμάρας, να επισκεφθούν την Ιτέα
μαζί με τον υπουργό κ Κουρουπλή.
Η επίσκεψη στην πόλη μας θα πραγματοποιηθεί το επόμενο διάστημα,
με σκοπό να ενημερώσουν φορείς και πολίτες για τον πρόσφατο νόμο
4504/2017 (σχετικά με την αναπτυξιακή προοπτική των λιμένων-χρήση
χερσαίας ζώνης κτλ) καθώς και να δουν εκ του σύνεγγυς τα χρόνια προβλήματα ευθύνης του λιμενικού ταμείου.
«Είμαστε βέβαιοι ότι η χρηματοδότηση αναγκαίων εργασιών στην
παραλία της πόλης, την οποία ανέλαβε το υπουργείο θα αποτελέσει
αναπτυξιακή ανάσα για την Ιτέα», αναφέρει το σχετικό κείμενο που μας
απέστειλε για την παραπάνω συνάντηση ο Χρήστος Βανδώρος, μέλος
του ΔΣ του Λιμενικού Ταμείου.

Εν Δελφοίς

Σημαντική ημερίδα του Επιμελητηρίου Φωκίδας
για ενημέρωση

Νέος κανονισμός
για την προστασία
των προσωπικών
δεδομένων

Σε εφαρμογή θα τεθεί ο νέος Γενικός Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία
των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα και φυσικά για την ελεύθερη κυκλοφορία τους.
Πρόκειται στην ουσία για ένα αναθεωρημένο σύστημα προστασίας των
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, σύμφωνα με το οποίο οι εταιρείες
που τα συλλέγουν και τα επεξεργάζονται οφείλουν να διαμορφώσουν
και τις διαδικασίες- συστήματά τους κατά τρόπο ώστε να είναι πλήρως
συμμορφωμένες με όσα προβλέπει ο νέος Κανονισμός. Ο Γενικός Κανονισμός μάλιστα αφορά το σύνολο των επιχειρήσεων, καθώς όλοι διαχειρίζονται προσωπικά δεδομένα.
Το ενδιαφέρον εστιάζει σε σειρά κλάδων που διαχειρίζονται ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα όπως είναι: (1) νοσοκομεία
(2) κλινικές (3) κέντρα αποκατάστασης (4)
ιατρεία (5) μικροβιολογικά εργαστήρια (6)
οδοντιατρεία (7) φαρμακεία (8) ασφαλιστές και ασφαλιστικές εταιρείες. Επιπλέον, η διαχείριση προσωπικών δεδομένων
παιδιών καθιστά επιτακτική ανάγκη την
συμμόρφωση με τον Γενικό Κανονισμό :(1)
φροντιστήρια (2) παιδικοί σταθμοί. Το ίδιο
ισχύει βέβαια και για άλλες περιπτώσεις
όπως: (1) λιανικό εμπόριο με χρήση κάρτα
μέλους (2) γυμναστήρια (3) λογιστές (4)
ξενοδοχεία (5) επιχειρήσεις με σημαντικό
αριθμό εργαζόμενων (6) δημοτικές επιχειρήσεις (7) εξαγωγικές εταιρείες (8) επιχειρήσεις πληροφορικής (9) διαφημιστικές
εταιρείες (10) ηλεκτρονικά καταστήματα
επιδεικνύουν σημαντικό ενδιαφέρον. Τέλος, και οι δικηγόροι εμπλέκονται σημαντικά στη διαδικασία της συμμόρφωσης, άρα
έχουν και αυτοί σχετική ανάγκη ενημέρωσης.

Τι είναι τα προσωπικά δεδομένα;

Κάθε δεδομένο που σχετίζεται με ένα
άτομο εν ζωή και παράγεται στο πεδίο της
δημόσιας, της επαγγελματικής και της ιδιωτικής ζωής. Μπορεί δε να είναι σε έντυπη
ή ηλεκτρονική μορφή. Ενδεικτικά, προσωπικά δεδομένα είναι στοιχεία ατομικά,
φορολογικά, τραπεζικά, κατοικίας, ιατρικά, αναρτήσεις σε social media, ιστορικό
περιήγησης κλπ. Επομένως γίνεται εύκολα
αντιληπτό ότι ο Κανονισμός αφορά τους
πάντες.
Σε κάθε περίπτωση απαιτείται η ρητή
και ειδική συναίνεση των φυσικών προσώπων στην επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων. Μάλιστα θα πρέπει
να αναφέρεται με σαφήνεια ο λόγος της
τήρησης των δεδομένων καθώς και ο χρόνος τήρησης τους. Το φυσικό πρόσωπο
διατηρεί σε κάθε περίπτωση το δικαίωμα
ανάκλησης της παραπάνω συναίνεσης.
Ειδικά για τους ανήλικους απαιτείται
συναίνεση από αυτόν που ασκεί τη γονική
μέριμνα.
Υπάρχει επίσης και μια ειδική κατηγορία
ευαίσθητων δεδομένων. Σε αυτά ανήκουν

οι πληροφορίες περί φυλετικής / εθνοτικής καταγωγής, πολιτικά φρονήματα
θρησκευτικές πεποιθήσεις, συμμετοχή
σε συνδικαλιστικές οργανώσεις, σεξουαλικός προσανατολισμός, αρχεία ιατρικού
φακέλου, μητρώα δωρητών και ληπτών
ανθρώπινων ιστών και οργάνων στοιχεία
ιατρικής έρευνας, πρωτόκολλα κλινικών
δοκιμών κλπ.
Η συλλογή τέτοιων ευαίσθητων δεδομένων απαγορεύεται χωρίς την συγκατάθεση
του ατόμου. Θα πρέπει σε κάθε περίπτωση
να αποθηκεύονται και να επεξεργάζονται
ΜΟΝΟ εκείνα τα δεδομένα που είναι απαραίτητα και ΜΟΝΟ για τον σκοπό που αναφέρει η συγκατάθεση του ασθενή. Η ευθύνη συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων
βαραίνει τόσο τον ίδιο τον Φορέα όσο και
τους τρίτους (προμηθευτές, ασφαλιστικοί
φορείς, εξωτερικά εργαστήρια, εξωτερικοί
συνεργάτες ,κλπ.). Τυχόν παραβίαση του
ενός βαραίνει και τον άλλο.

Ημερίδα του Επιμελητηρίου
Φωκίδας για το θέμα

Το Επιμελητήριο Φωκίδας θα πραγματοποιήσει ημερίδα ενημέρωσης σχετικά
με την εφαρμογή του νέου Γενικού Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679, για την προστασία
των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού
χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, την Τετάρτη
11 Απριλίου 2018 και ώρα 18:00 στο Πνευματικό Κέντρο Άμφισσας, Πλατεία Ησαΐα,
Άμφισσα.

Εν Δελφοίς
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Υπογράφηκε η Προγραμματική Σύμβαση

ΣΥΡΙΖΑ Φωκίδας:

Ανάπτυξη των μονοπατιών
στο δήμο Δελφών
Υπογράφηκε στη Λαμία μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, της «Φθιωτικής Αναπτυξιακής Α.Ε.» και του Δήμου Δελφών η «Προγραμματική Σύμβαση για
την υλοποίηση περιβαλλοντικών δράσεων». Η σύμβαση αφορά στην υλοποίηση
υπηρεσιών συμβούλου για την ωρίμανση φακέλου μελετών και χαρτογράφησης
μονοπατιών στην περιοχή του Δήμου Δελφών.
Πιο συγκεκριμένα, αντικείμενο
της Προγραμματικής Σύμβασης
αποτελεί η υποστήριξη του Δήμου
Δελφών από την Φθιωτική Αναπτυξιακή Α.Ε. για την δημιουργία του
Μονοπατιού μεγάλων αποστάσεων
«Delphi Trail» (που θα αξιοποιεί και
θα συνενώνει και υφιστάμενα γνωστά μονοπάτια, όπως το Ε4 Επτάλοφος – Δελφοί, το Μονοπάτι Δελφοί-Κωρύκειον
Άντρο και το αρχαίο Μονοπάτι Κίρρα-Δελφοί),
του Μονοπατιού της Εθνικής Αντίστασης (Σπηλιά
Στρώμης – Γέφυρα Γοργοποτάμου), καθώς και
πλέγματος μονοπατιών της ευρύτερης περιοχής
του κηρυγμένου Δελφικού Τοπίου. Το συνολικό
κόστος ανέρχεται στις 50.000 ευρώ και θα καλυφθεί από το πρόγραμμα «Περιφερειακοί ΚΑΠ» της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, ενώ η χρονική διάρκεια υλοποίησης της σύμβασης είναι 20 μήνες.
Η υπογραφή της Προγραμματικής Σύμβασης
αποτελεί την υλοποίηση ενός ακόμα βήματος
του όλου σχεδιασμού που έχει προηγηθεί για την

ανάδειξη των μονοπατιών και
του φυσικού κάλλους του τόπου
μας. Η δημιουργία του «Delphi
Trail» λειτουργεί σε λογική πρωτίστως αναπτυξιακή κι είναι μια
καινοτόμος ενέργεια, που ανταποκρίνεται στις αναζητήσεις των
ενδιαφερομένων για τον εναλλακτικό-περιπατητικό τουρισμό,
οι οποίοι αυξάνονται ραγδαία σε πανευρωπαϊκό
επίπεδο. Ταυτόχρονα, θα αναδείξει καθοριστικά
το φυσικό πλούτο και την ιστορική κληρονομιά
του τόπου μας.
Στο όλο εγχείρημα ο Δήμος συνεργάζεται
επίσης με όμορους Δήμους και ιδίως το Δήμο
Λαμιέων όσον αφορά στο μονοπάτι της Εθνικής
Αντίστασης, την καταξιωμένη περιβαλλοντική
οργάνωση «Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος
και Πολιτισμού», ενώ ειδικά για το μονοπάτι της
Εθνικής Αντίστασης έχει ήδη εκφραστεί πρόθεση στήριξης από τη Βουλή των Ελλήνων και το
Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Στόχος ένα ίδρυμα βιώσιμο με προοπτικές

Στην Άμφισσα ο Γ. Πανούσης
για το Πανεπιστήμιο Στερεάς
Επίσκεψη-αυτοψία στις εγκαταστάσεις του ΤΕΙ στην Άμφισσα
πραγματοποίησε κλιμάκιο της
επιτροπής που έχει ορίσει η
Π.Ε.Δ. Στερεάς Ελλάδας για την
εκπόνηση πρότασης-σχεδίου για
την ίδρυση Πανεπιστημίου στην
περιφέρειά μας με επικεφαλής τον
καθηγητή κ. Γιάννη Πανούση, συντονιστή της επιτροπής, και τους
συνεργάτες του κ. Βασίλη Μαστρογιάννη και Παναγιώτη Ιακωβή.
Συνοδευόμενοι από το Δήμαρχο Δελφών Θανάση Παναγιωτόπουλο και τον Αντιδήμαρχο Δ.Ε.
Άμφισσας
Άρη
Αγγελόπουλο
ο κ. Πανούσης και τα μέλη της
επιτροπής γνώρισαν από κοντά
τις εγκαταστάσεις του ΤΕΙ στην
Άμφισσα και εξέτασαν επιτόπια
τις συνθήκες και τους χώρους του
ιδρύματος. Ο πρώην Πρύτανης
του Πανεπιστημίου Θράκης έμεινε
απόλυτα ικανοποιημένος σε όλα
τα επίπεδα από τις προδιαγραφές
και τις δυνατότητες των κτιριακών
υποδομών του ΤΕΙ στην πόλη και
τόνισε πως οι γενικότερες κτιριακές εγκαταστάσεις του ΤΕΙ σε ολόκληρη την περιφέρεια αποτελούν
ένα ακόμα πλεονέκτημα για την
ίδρυση Πανεπιστημίου στη Στερεά

Ελλάδα.
Στη συνέχεια το κλιμάκιο της
επιτροπής μετέβη στο Δημαρχείο
στην Άμφισσα, όπου πραγματοποιήθηκε με παράκληση του κ. Πανούση τεχνική σύσκεψη στην οποία
συμμετείχαν επίσης η Πρόεδρος
του Δημοτικού Συμβουλίου Έλλη
Κοτσάνου, ο Αντιδήμαρχος Παιδείας Θανάσης Τσονάκας, καθώς
και εκπρόσωποι επιστημονικών και
κοινωνικών φορέων της περιοχής.
Στη σύσκεψη, που ήταν ιδιαίτερα
παραγωγική, ο κ. Πανούσης και
οι συνεργάτες του ανέλυσαν το
σκεπτικό που διέπει την υπό δημιουργία πρόταση για την ίδρυση
του Πανεπιστημίου Στερεάς ώστε
αυτό να καταστεί βιώσιμο, έδωσαν
έμφαση στην καινοτομία που θα
πρέπει να το χαρακτηρίζει, αντάλλαξαν γνώμες και προβληματισμούς με τους παρευρισκόμενους
και επεσήμαναν την αναγκαιότητα
να πάψει να αποτελεί η περιφέρειά
μας τη μοναδική στη χώρα χωρίς
πανεπιστήμιο. Τέλος, υπογράμμισαν πως σημαντικά στοιχεία για
την ευόδωση του εγχειρήματος
είναι η συλλογική σκέψη και δράση
στη Στερεά και η πίστη στην αίσια
κατάληξή του.

1.100.000 ευρώ
στους δήμους της Φωκίδας
«Μαζί με την ενίσχυση ορεινών δήμων φτάνει το
1.800.000 ευρώ η έκτακτη χρηματοδότηση για τη
Φωκίδα». Αυτό αναφέρει η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ
Φωκίδας, με βασική αναφορά το ότι ο Υπουργός Εσωτερικών, Πάνος Σκουρλέτης, με τρεις προσκλήσεις συνολικού προϋπολογισμού 180 εκατ. ευρώ, ενεργοποίησε το
Ειδικό Πρόγραμμα Ενίσχυσης Δήμων – «ΦιλόΔημος ΙΙ»
του Υπουργείου Εσωτερικών.
Οι τρεις προσκλήσεις αναλύονται ως εξής:
Α. Μηχανήματα έργου (Προϋπολογισμός Πρόσκλησης 60
εκατ. ευρώ)
Οι δήμοι μπορούν να προμηθευτούν καινούργια ή μεταχειρισμένα μηχανήματα έργου, καθώς
και εξαρτήματα (π.χ. λεπίδες αποχιονισμού, βυτία πυρόσβεσης,
αλατιέρες κ.λπ.).
Οι δήμοι της Φωκίδας επιχορηγούνται με 515.000 ευρώ συνολικά:
ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ – 260.000
ευρώ
ΔΗΜΟΣ ΔΩΡΙΔΟΣ – 255.000
ευρώ
Β. Συντήρηση σχολικών κτηρίων (Προϋπολογισμός Πρόσκλησης 50 εκατ. ευρώ)
Με τη συγκεκριμένη πρόσκληση το Υπουργείο Εσωτερικών
απαντά με επιπρόσθετη χρηματοδότηση στις διαρκώς αυξανόμενες ανάγκες των δήμων για τη
συντήρηση των σχολικών κτιρίων,
καθώς και των αύλειων χώρων
τους.
Επισημαίνεται ότι οι δήμοι
χρηματοδοτούνται με περίπου
20 εκατομμύρια ευρώ ετησίως
για την επισκευή και συντήρηση
των σχολικών κτιρίων τους. Η
επιπρόσθετη
χρηματοδότηση
του Προγράμματος είναι υπερδιπλάσια της ετήσιας τακτικής και
καταλήγει σε ένα συνολικό ποσό
70 εκατ. ευρώ για το 2018.
Οι δήμοι της Φωκίδας επιχορηγούνται με 144.800 ευρώ συνολικά:
ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ – 115.500
ευρώ
ΔΗΜΟΣ ΔΩΡΙΔΟΣ – 29.300
ευρώ
Γ. Προμήθεια – τοποθέτηση
εξοπλισμού για την αναβάθμιση
στις παιδικές χαρές των δήμων
(Προϋπολογισμός έργου, 70
εκατ. ευρώ).
Όπως ανέφεραν και οι αιρετοί
της Φωκίδας στον Γ.Γ. Υπουργείου Εσωτερικών Κ. Πουλάκη κατά
την επίσκεψή του στην περιοχή
μας, οι Δήμοι δυσκολεύονται να
ανταπεξέλθουν στην πιστοποίηση των παιδικών χαρών. Έτσι
το Υπουργείο χρηματοδοτεί την

ΧΛΕΜΠΟΓΙΑΝΝΗΣ Ν. ΓΙΑΝΝΗΣ
ΣΠΟΡ ΝΤΥΣΙΜΟ - ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΕΙΔΗ
ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ - ΕΙΔΗ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ • ΙΤΕΑ

ΤΗΛ. 22650 34464

προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού, ασφαλούς δαπέδου και
κατάλληλου φωτισμού στις παιδικές χαρές.
Οι δήμοι της Φωκίδας επιχορηγούνται με 418.000 ευρώ
συνολικά:
ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ – 204.000
ΔΗΜΟΣ ΔΩΡΙΔΟΣ – 214.000
Όπως ορίζουν οι σχετικές
προσκλήσεις, οι Δήμοι θα πρέπει να υποβάλλουν τα αιτήματα
ένταξης συνοδευόμενα και από
το συμπληρωμένο Τεχνικό Δελτίο
Έργου σε συγκεκριμένες προθεσμίες.
Με τα συγκεκριμένα χρηματοδοτικά εργαλεία δημιουργείται η
δυνατότητα για τους Δήμους να
αξιοποιήσουν πολύτιμους πόρους
που δεν θα επιβαρύνουν τον προϋπολογισμό τους καλύπτοντας
ταυτόχρονα υπαρκτές ανάγκες.
Η συγκεκριμένη δράση αποτελεί
ένα μόνο κομμάτι της συνολικής
προσπάθειας για την ενδυνάμωση των φορέων της τοπικής
αυτοδιοίκησης και την ενίσχυση
αυτονομίας τους.
Υπενθυμίζουμε ότι, τον Αύγουστο του 2017,στα πλαίσια
της στήριξης των μικρών ορεινών
και νησιωτικών δήμων, με απόφαση και πάλι του Υπουργείου
Οικονομικών, διατέθηκε ενίσχυση
421.500 ευρώ για τον Δήμο Δελφών και 310.000 για τον Δήμο
Δωρίδας.
Ο κοινωνικός και αναπτυξιακός
χαρακτήρας των ΟΤΑ είναι σήμερα περισσότερο αναγκαίος από
ποτέ και η κυβέρνηση αποδεικνύει για άλλη μια φορά ότι καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια
για τους δώσει τα εφόδια για να
ανταποκριθούν σε αυτό το ρόλο.
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Εν Δελφοίς

Τουρισμός και έκθεση προϊόντων στο εξωτερικό στο επίκεντρο

Ενδιαφέρουσα ενημέρωση στην Άμφισσα
για δύο προγράμματα ενίσχυσης
Μία πολύ ενδιαφέρουσα ενημερωτική εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στην Άμφισσα το απόγευμα της Δευτέρας από την Αναπτυξιακή Διαχειριστική Στερεάς Ελλάδας & Θεσσαλίας (ΑΝ.ΔΙΑ), σε συνεργασία με το Κέντρο Υποστήριξης Επιχειρήσεων Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας
και το Επιμελητήριο Φωκίδας. Κατά τη διάρκειά της έγινε παρουσίαση των δράσεων του ΕΠΑνΕΚ «Επιχειρούμε Έξω» και «Ενίσχυση της
Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων», αναλύθηκαν οι επιμέρους παράμετροι και συζητήθηκαν βασικά
θέματα για τη διαδικασία υποβολής φακέλου από υποψήφιους επενδυτές καθώς και για τη διαδικασία υλοποίησης.
Στη σύντομη εισαγωγική του τοποθέτηση ο Δημήτρης Κυρίτσης, Αντιπεριφερειάρχης Ανάπτυξης και Καινοτομίας Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων και Διευθύνων
Σύμβουλος ΑΝ.ΔΙΑ, στάθηκε στη σημασία
αυτών των συναντήσεων, που θα δώσουν
επιπλέον εργαλεία στον επιχειρηματικό κόσμο, κάτι που επεσήμανε και ο πρόεδρος
του Επιμελητηρίου Φωκίδας Βασίλης Αυγερινός. Και οι δύο άνδρες μίλησαν για την
ανάγκη όλες οι δυνάμεις της περιοχής να
συστρατευθούν συνεργαζόμενες μεταξύ
τους, καθώς μόνο έτσι τα αποτελέσματα
θα είναι προς την κατεύθυνση που όλοι
επιθυμούν. Πριν λάβουν χώρα οι αναλύσεις των δύο προγραμμάτων έγινε επίσης
μία σύντομη παρουσίαση και του Κέντρου
Υποστήριξης των Επιχειρήσεων που λειτουργεί υπό τη σκέπη της Περιφέρειας,
μίας δομής η οποία στέκεται στο πλάι των
επαγγελματιών βοηθώντας τους σε κάθε
βήμα ανάπτυξης της δραστηριότητάς
τους.

περιπτώσεις συμμετοχής με περίπτερο
μέχρι 20 τμ, με ανώτατο ποσό δημόσιας
επιχορήγησης 10.000 ευρώ.
• Μέχρι 35.000 ευρώ ανά έκθεση στις
περιπτώσεις συμμετοχής με περίπτερο
μέχρι 50 τμ, με ανώτατο ποσό δημόσιας
επιχορήγησης 17.500 ευρώ.
• Μέχρι 50.000 ευρώ ανά έκθεση στις
περιπτώσεις συμμετοχής με περίπτερο
άνω των 50 τμ, με ανώτατο ποσό δημόσιας
επιχορήγησης 25.000 ευρώ.

Ίδρυσης και Λειτουργίας
Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων
Επιχειρήσεων

Πρώτο πρόγραμμα που παρουσιάστηκε
ήταν αυτό της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, την εισήγηση του οποίου έκανε ο Νίκος
Ζαχαρόπουλος.
Η Δράση στοχεύει στην ενίσχυση της
επιχειρηματικότητας στον τομέα του Τουρισμού, μέσω της δημιουργίας νέων πολύ
μικρών, μικρών και μεσαίων τουριστικών επιχειρήσεων. Ο προϋπολογισμός της Δράσης
για την περιφέρεια Στερεάς είναι 5 εκατ.
Ευρώ. Οι δικαιούχοι της Δράσης είναι πολύ
μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που
θα δραστηριοποιηθούν στον τομέα του Τουρισμού. Το ύψος του προϋπολογισμού των
επενδυτικών σχεδίων κυμαίνεται από 25.000
ευρώ έως 400.000 ευρώ και χρηματοδοτείται το 45% των επιλέξιμων δαπανών. Στην
περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού
για τουλάχιστον 0,2 ΕΜΕ μισθωτής εργασίας, το ποσοστό χρηματοδότησης ανέρχεται
σε 50%. Οι δαπάνες είναι επιλέξιμες από
07.11.2017, ημερομηνία δημοσίευσης της
πρόσκλησης.
Βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής:
• προσκόμιση κατά την υποβολή της
αίτησης χρηματοδότησης αποδεικτικά στοιχεία εξασφάλισης τουλάχιστον του 60% της
ιδιωτικής συμμετοχής.
• να πραγματοποιήσουν επένδυση σε
μία μόνο Περιφέρεια.
• να δεσμεύονται ότι λειτουργούν ή ότι
θα λειτουργήσουν νόμιμα αποκτώντας την
κατάλληλη άδεια λειτουργίας μέχρι και την
ολοκλήρωση της επένδυσης.
• να υποβάλουν μία επενδυτική πρόταση
ανά Α.Φ.Μ.
Επιδοτούμενες δαπάνες:
• Κτίρια, λοιπές εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος
• Μηχανήματα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός προστασίας περιβάλλοντος και
εξοικονόμησης ενέργειας και ύδατος
• Μεταφορικά μέσα
• Πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας, περιβαλλοντικής διαχείρισης
• Προβολή/Προώθηση - Συμμετοχή σε
Εκθέσεις
• Τεχνικές μελέτες μηχανικού και υπηρεσίες φοροτεχνικού και νομικού συμβούλου
• Λογισμικά και υπηρεσίες λογισμικού
• Σύνταξη και παρακολούθηση υλοποίη-

σης Επενδυτικού Σχεδίου
Επιλέξιμες κατηγορίες επιχειρηματικών
δραστηριοτήτων:
• Κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα:
ξενοδοχεία κατηγορίας 3 αστέρων και άνω
με δυναμικότητα 10 έως και 50 κλινών, ξενοδοχειακά τουριστικά καταλύματα εντός
παραδοσιακών κτισμάτων, οργανωμένες
τουριστικές κατασκηνώσεις (camping) 3
αστέρων και άνω, ξενώνες νεότητας
• Μη κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα:
αυτοεξυπηρετούμενα καταλύματα – τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες με ελάχιστο
αριθμό 3 κατοικιών, ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια – διαμερίσματα 3 κλειδιών και
άνω και ελάχιστης δυναμικότητας 10 κλινών
• Τουριστικά γραφεία διαφόρων δραστηριοτήτων
• Εναλλακτικές μορφές τουρισμού:
αθλητικός τουρισμός, θαλάσσιος τουρισμός, τουρισμός υπαίθρου, άλλες ειδικές
– εναλλακτικές μορφές τουρισμού, όπως
ψυχαγωγικά και θεματικά πάρκα κ.ά.
• Λοιπές επιχειρηματικές δραστηριότητες στον τομέα του τουρισμού
Περίοδος υποβολής των επενδυτικών
σχεδίων:
έως 30/04/2018 και ώρα 17:00.

«Επιχειρούμε Έξω»

Επόμενο πρόγραμμα που παρουσιάστηκε είναι το «Επιχειρούμε Έξω» το οποίο
εισηγήθηκε Απόστολος Κουτσούκος, και
αναφέρεται στην υποστήριξη Διεθνούς
Προβολής ΜΜΕ με Εξωστρεφή Προσανατολισμό.
Η Δράση στοχεύει στην προώθηση της
εξωστρέφειας των ελληνικών μεταποιητικών επιχειρήσεων που αναπτύσσουν
ήδη εξαγωγική δραστηριότητα, μέσω της
συμμετοχής τους σε εμπορικές εκθέσεις
που διοργανώνονται στην ΕΕ και σε τρίτες
χώρες.
Προϋπολογισμός της Δράσης
Ο προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται στο ποσό των 50 εκατ. ευρώ για το
σύνολο των περιφερειών της χώρας, εκ
των οποίων τα 8 εκατ. ευρώ διατίθενται για
την περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας. Η Δράση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό
Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)

της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από εθνικούς
πόρους.
Δικαιούχοι της Δράσης
Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις, οι οποίες πριν από την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης
χρηματοδότησης:
• Έχουν κλείσει τουλάχιστον μία (1)
διαχειριστική χρήση δωδεκάμηνης διάρκειας.
• Διαθέτουν επιλέξιμους Κωδικούς
Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ), οι οποίοι αφορούν σε προϊόντα που επιθυμούν να
προωθήσουν μέσω της συμμετοχής τους
στις εμπορικές εκθέσεις.
• Παράγουν/μεταποιούν ήδη τα προϊόντα αυτά.
• Αναπτύσσουν ήδη εξαγωγική δραστηριότητα και ποσοστό τουλάχιστον 2%
του ετήσιου κύκλου εργασιών προέρχεται
από εξαγωγές προϊόντων που παράγουν/
μεταποιούν.
Χρηματοδοτούμενος
Προϋπολογισμός Πλάνων Συμμετοχής σε Εκθέσεις
Κάθε επιχείρηση δύναται να υποβάλει
αίτηση χρηματοδότησης προϋπολογισμού
έως 100.000 ευρώ. Η Δημόσια Επιχορήγηση ανέρχεται σε ποσοστό 50%. Ο Προϋπολογισμός ανά εμπορική έκθεση ανέρχεται
στα παρακάτω ποσά:
• Μέχρι 20.000 ευρώ ανά έκθεση στις

Επιδοτούμενες Δαπάνες
Συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις
εκτός Ελληνικής Επικράτειας, με επιλέξιμες τις παρακάτω δαπάνες:
• Κόστος συμμετοχής και κόστος καταχώρισης/εγγραφής στον κατάλογο της
Έκθεσης.
• Έξοδα μετακίνησης και διαμονής
έως τεσσάρων (4) εκπροσώπων της επιχείρησης που θα συμμετάσχουν σε κάθε
εμπορική έκθεση.
• Ενοίκιο περιπτέρου, κόστος κατασκευής/διαμόρφωσης αυτού και ενοικίαση
εξοπλισμού.
• Κόστος αποστολής και επιστροφής
των εκθεμάτων, συμπεριλαμβανομένου και
του κόστους ασφάλισης αυτών.
• Αμοιβές εξειδικευμένων εξωτερικών
συνεργατών απαραίτητων για τη διαχείριση/λειτουργία του περιπτέρου (π.χ. διερμηνέας, φύλακας περιπτέρου κ.λπ.).
•
Κόστος σχεδιασμού και μετάφρασης φυλλαδίου/-ων.
Οι επιδοτούμενες δαπάνες είναι επιλέξιμες από την ημερομηνία ηλεκτρονικής
υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης
έως και 30 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης των επενδυτικών σχεδίων στη Δράση.
Ηλεκτρονική Υποβολή
Η ημερομηνία έναρξης των ηλεκτρονικών υποβολών ξεκίνησε στις 18.01.2018
και η πρόσκληση θα παραμείνει ανοιχτή
προς υποβολή αιτήσεων μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού και το
αργότερο μέχρι τη συμπλήρωση δεκαοκτώ
(18) μηνών από την αρχική δημοσίευσή της
(20-11-2017).
Αναλυτικές οδηγίες- πληροφορίες βρίσκονται αναρτημένες στις ιστοσελίδες της
ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ www.antagonistikotita.gr, του
ΕΣΠΑ 2014-2020 www.espa.gr, του ΕΦΕΠΑΕ www.efepae.gr και της ΑΝ.ΔΙΑ www.
andia.gr.
Για περαιτέρω πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με
την ΑΝ.ΔΙΑ, στα τηλέφωνα 22310-67498 &
67047.

Κάλεσμα του δήμου Δελφών για θεώρηση
αδειών σε πωλητές της λαϊκής
Ο Δήμος Δελφών, με
ανακοίνωση που υπογράφει
η αντιδήμαρχος Λιάνα Πιλάλα, ενημερώνει πως στα
πλαίσια του Ν. 4497/2017,
θα πρέπει να προσέλθουν:
Α. επαγγελματίες πωλητές λαϊκών αγορών που δεν
έχουν ανανεώσει την άδειά
τους μέχρι τη δημοσίευση του Ν. 4497/17
(ημερομηνία δημοσίευσης: 13.11.2017),
Β. κατόχους επαγγελματικών αδειών πλανόδιου εμπορίου που δεν έχουν

ανανεώσει τις άδειές τους
βάσει του ν. 4264/2014, στο
Δημοτικό Κατάστημα Ιτέας, Ηλία Τρίγκα 47 και στο
γραφείο του Αυτ. Τμήματος
Εμπορίου, Επιχ. & Απ. (2ος
όροφος) με τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά προκειμένου να θεωρήσουν τις
άδειες, έως τις 31 Μαρτίου 2018.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα
τηλ.: 2265351118 ή 2265351116).
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Για τη συμμετοχή του στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας

Βραβείο για το δήμος Δελφών
ανάμεσα σε 87 δήμους
Την 3η θέση, που συνοδεύεται
με σημαντικό χρηματικό βραβείο,
κατέλαβε ο Δήμος Δελφών ανάμεσα σε 87 ελληνικούς Δήμους,
που έλαβαν μέρος στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας το
Σεπτέμβριο του 2017.
Ο Δήμος μας παρουσίασε το
Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης για την πρωτεύουσά του,
την Άμφισσα, που περιλαμβάνει
δίκτυο πεζοδρομήσεων και δρόμους ήπιας κυκλοφορίας, καθώς
και
συνοδευτικές
υποδομές
(χώρους στάθμευσης, βιοκλιματικές αναπλάσεις, κατασκευή
περιφερειακού δρόμου προς το
Κάστρο, δημιουργία πάρκου στη
νότια είσοδο της πόλης κ.λπ.).
Ταυτόχρονα παρουσιάστηκε
ο σχεδιασμός για τη μελλοντική λειτουργία ηλεκτροκίνητων
μέσων μεταφοράς (mini – bus,
ποδηλάτων κ.α.) και γενικά ένα
πλέγμα μέτρων που μπορούν
να αναβαθμίσουν την ποιότητα
ζωής στην Άμφισσα, ενώ ταυτόχρονα θα τη θέσουν σταδιακά
στην πρωτοπορία των ελληνικών
πόλεων στον τομέα της βιώσιμης
κινητικότητας.
Στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής
Εβδομάδας Κινητικότητας έγιναν
ακόμη παρουσιάσεις σε σχολεία
σχετικά με θέματα οδικής ασφάλειας και βιώσιμης κινητικότητας.
Σε ειδική ημερίδα παρουσιάστηκαν τα οφέλη της χρήσης του
ηλεκτρικού αυτοκινήτου και έγινε
επίδειξη ηλεκτρικών οχημάτων
στους πολίτες με την ευγενική
χορηγία της BMW Group Hellas.
Καθ’ όλη την διάρκεια της εβδομάδας πραγματοποιήθηκαν με-

τρήσεις αέριας ρύπανσης με τη
χρήση της Κινητής Ερευνητικής
Μονάδας Κυκλοφορίας – Περιβάλλοντος και Οδοστρωμάτων
του Ι.ΜΕ.Τ. και έκθεσή της για το
κοινό. Την « Ημέρα χωρίς Αυτοκίνητο» το Σώμα Ελληνικού Οδηγισμού – Τοπικό Τμήμα Άμφισσας
οργάνωσε «Παιχνίδια Δρόμου»
& «Ποδηλατάδα» για μικρούς και
μεγάλους.
Η βράβευση των 10 κορυφαίων διακριθέντων Δήμων θα
πραγματοποιηθεί σε ειδική τελετή, στο Ζάππειο Μέγαρο, στις 30
Μαΐου 2018, υπό την αιγίδα του

Προέδρου της Δημοκρατίας.
Συγχαίρουμε όσους συντέλεσαν στη σημαντική αυτή επιτυχία
του Δήμου μας και ευχαριστούμε
όλους αυτούς που με οποιονδήποτε τρόπο συνέβαλαν στην κοινή προσπάθεια, η οποία δεν αποτελεί παρά μόνο την αρχή για να
δημιουργήσουμε το κατάλληλο
υπόβαθρο και να καλλιεργήσουμε την απαραίτητη νοοτροπία,
ώστε η πόλη της Άμφισσας και
ολόκληρος ο Δήμος Δελφών να
διεκδικεί και να κερδίζει συνεχώς
το ρόλο που του αξίζει και του
αρμόζει.

Χρήσιμες οδηγίες από την Πυροσβεστική

Από νωρίς οι φετινές πυρκαγιές
Τέσσερις πυρκαγιές έκαναν την εμφάνισή τους
στη διάρκεια της εβδομάδας που πέρασε στην περιοχή ευθύνης της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ιτέας
και συγκεκριμένα, όπως ανακοίνωσε η υπηρεσία:
– Πυρκαγιά προκλήθηκε στις 16-03-2017 και περί
ώρα 14:58 σε αγροτική περιοχή στο 10ο χλμ Ε.Ο.
Δεσφίνας – Βάλτου, θέση Στενό. Στο συμβάν επιχείρησαν δύο οχήματα της Π.Υ. Ιτέας με τέσσερις πυροσβεστικούς υπαλλήλους και ένα όχημα της Π.Υ.
Λιβαδειάς με δύο πυροσβεστικούς υπαλλήλους. Η
πυρκαγιά τέθηκε άμεσα υπό έλεγχο στο αρχικό της
στάδιο. Διενεργείται προανάκριση από το Ανακριτικό Τμήμα της Π.Υ. Ιτέας.
– Πυρκαγιά προκλήθηκε στις 16-03-2017 και περί
ώρα 19:31 σε οικοπεδικό χώρο στη Δ.Ε. Γαλαξιδίου,
θέση Ξυροτύρι. Στο συμβάν επιχείρησαν δύο οχήματα της Π.Υ. Ιτέας με τέσσερις πυροσβεστικούς
υπαλλήλους. Η πυρκαγιά τέθηκε άμεσα υπό έλεγχο
στο αρχικό της στάδιο. Διενεργείται προανάκριση
από το Ανακριτικό Τμήμα της Π.Υ. Ιτέας.
– Πυρκαγιά προκλήθηκε στις 17-03-2017 και περί
ώρα 11:15 εντός κατοικημένης περιοχής σε ελαιόδενδρα, χαμηλή βλάστηση και καλάμια στη Δ.Ε.
Τολοφώνας, θέση Βάλτος. Στο συμβάν επιχείρησαν
τρία οχήματα της Π.Υ. Ιτέας με έξι πυροσβεστικούς
υπαλλήλους και ένα όχημα του Π.Κ. Λιδωρικίου με
δύο πυροσβεστικούς υπαλλήλους. Η πυρκαγιά τέθηκε σύντομα υπό έλεγχο. Συνελήφθη από άνδρες
του Ανακριτικού Τμήματος της Π.Υ. Ιτέας ο Χ.Φ.,
ημεδαπός, ως υπαίτιος για την εν λόγω πυρκαγιά.
– Πυρκαγιά προκλήθηκε στις 17-03-2017 και

περί ώρα 11:23 (σχεδόν ταυτόχρονα με την προηγούμενη) σε δασική περιοχή στη Τ.Κ. Κίρρας, θέση
Αλμυρό Νερό. Στο συμβάν επιχείρησαν ένα όχημα
της Π.Υ. Ιτέας με δύο πυροσβεστικούς υπαλλήλους
και τέσσερα οχήματα της Π.Υ. Άμφισσας με οκτώ
πυροσβεστικούς υπαλλήλους. Η πυρκαγιά τέθηκε
άμεσα υπό έλεγχο στο αρχικό της στάδιο. Διενεργείται προανάκριση από το Ανακριτικό Τμήμα της
Π.Υ. Ιτέας.
Με την ευκαιρία αυτή, για μια ακόμη φορά,
υπενθυμίζεται:
– Να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν οποιαδήποτε δραστηριότητα θα μπορούσε να
προκαλέσει την εκδήλωση πυρκαγιάς.
– Να ειδοποιούν αμέσως το κέντρο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας στον αριθμό κλήσης 199.

Χειροτονία
Ιεροδιακόνου
στην Ιερά Μητρόπολη
της Φωκίδας

Το Σάββατο 17 Μαρτίου 2018 εορτή του Αγίου Αλεξίου, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Φωκίδας Θεόκτιστος, χειροτόνησε σε διάκονο τον ιεροψάλτη, θεολόγο
και μοναχό π. Χρυσόστομο κατά κόσμο Δημήτριο Παπαχαράλαμπο, στο Ιερό Ησυχαστήριο των Αγίων Αυγουστίνου Ιππώνος και Σεραφείμ του Σαρώφ Τρικόρφου
Δωρίδος.
Ο π. Χρυσόστομος παρέμεινε αρκετό διάστημα δόκιμος μοναχός στο ανωτέρω Ησυχαστήριο και με εντολή
του Μητροπολίτη, χειροθετήθηκε μοναχός στις 2 Μαρτίου 2018, από τον Ηγούμενο του Ιερού Ησυχαστηρίου
και Πρωτοσύγκελλο της Ιεράς Μητροπόλεώς μας, Αρχιμανδρίτη Νεκτάριο Μουλατσιώτη.
Μετά την χειροτονία προσφέρθηκε μοναστηριακό
κέρασμα και ακολούθησε μοναστηριακή τράπεζα.

Ενημέρωση την Πέμπτη
στο Χρισσό από την
Τοπική Ομάδα Υγείας

Την Πέμπτη 29 Μαρτίου στις 19:00 στην αίθουσα του Πολιτιστικού Συλλόγου Χρισσού θα πραγματοποιηθεί ενημέρωση από την Τοπική Ομάδα Υγείας Άμφισσας με θέματα:
• Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας στην Ελλάδα
• Λειτουργία της Τοπικής Ομάδας Υγείας Άμφισσας
• Ο ρόλος του οικογενειακού ιατρού
Μετά το τέλος της ενημέρωσης υπάρχει δυνατότητα
εγγραφής στην ΤΟΜΥ και στον οικογενειακό ιατρό με την
προσκόμιση των παρακάτω δικαιολογητικών: φωτοτυπία
ταυτότητας, φωτοτυπία λογαριασμού (ΔΕΗ, ΟΤΕ κτλ),
αριθμός ΑΜΚΑ.
Η οργάνωση της ενημέρωσης γίνεται σε συνεργασία της
ΤΟΜΥ Άμφισσας και του Πολιτιστικού Συλλόγου Χρισσού.

12 Τοπικά

Αυθεντικό αρχειακό
και ιστορικό υλικό
από τη συλλογή
του Αντώνη Μόσχου

Χρονολογικός χάρτης Ελλάδας.
Άριστη εργασία του συντοπίτη μου εκπαιδευτικού κ.Χρήστου Καρβελη.
Ευχαριστώ θερμά για τη δωρεά του.

Απονομή μεταλλίων εκστρατείες + Νικόλαου Κοκικονιτσαφη κατοίκου Άμφισσας
κατά της Τουρκιάς-Βουλγαρίας. Υπογράφει ο πρωθυπουργός-υπουργός των στρατιωτικό Ελευθέριος Βενιζέλος-1914.
Ευχαριστώ θερμά την κ. Ζωή Κουλερη για την δωρεά της.

3 θήκες φυσιγγίων όπλου Μάνλιχερ, ανευ γεμιστήρων, κατασκευής 1920
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Άσκηση ετοιμότητας μεταξύ των εμπλεκομένων

«Σεισμός» στο νοσοκομείο
Άμφισσας

Πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 16 Μαρτίου,
στο Γενικό Νοσοκομείο Άμφισσας, η Επιχειρησιακή
άσκηση ετοιμότητας με την ονομασία «Ανδραίμονας», υπό την εποπτεία κλιμακίου του Εθνικού Κέντρου Επιχειρήσεων Υγείας (ΕΚΕΠΥ) με επικεφαλής
τον Διοικητή κ. Νικόλαο Παπαευσταθίου.
Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η διοίκηση
του νοσοκομείου η άσκηση πραγματοποιήθηκε για
πρώτη φορά στο Γενικό Νοσοκομείο Άμφισσας, στο
πλαίσιο του πανελλαδικού επιχειρησιακού σχεδιασμού πραγματοποίησης ασκήσεων στα Νοσοκομεία
για την διαπίστωση της ετοιμότητας του προσωπικού των Νοσοκομείων στην αντιμετώπιση εκτάκτων
αναγκών και διαχείριση κρίσεων, καθώς επίσης
και στην βελτιστοποίηση της συνεργασίας με τους
εμπλεκομένους φορείς. Η άσκηση προσομοίασε την
εκκένωση του κτιρίου στην περίπτωση ενός σεισμού,
στην οποία έλαβαν μέρος εργαζόμενοι του Νοσοκομείου από όλες τις υπηρεσίες Ιατρική, Νοσηλευτική
και Διοικητική.
Στον προαύλιο χώρο είχε προβλεφθεί η ύπαρξη
υπαίθριου Νοσοκομείου με την τοποθέτηση σκηνών,
με διαφορετική χρήση της κάθε μιας, όπως τμήμα
επειγόντων περιστατικών, χειρουργείο, κλινικές με
«θαλάμους» νοσηλείας, εργαστήρια και υποστηρικτικές υπηρεσίες.

Εφαρμόστηκαν τα Επιχειρησιακά Σχέδια του
Υπουργείου Υγείας «ΣΩΣΤΡΑΤΟΣ» (Εκκένωση Νοσοκομείου) και «ΠΕΡΣΕΑΣ» (Αντιμετώπιση Εσωτερικής
Πυρκαγιάς σε Νοσοκομείο). Η Νοσοκομειακή Επιτροπή Διαχείρισης Κρίσεων κινητοποίησε άμεσα το
προσωπικό του Νοσοκομείου. Κάθε εμπλεκόμενος
ανέλαβε δράση, σύμφωνα με τις αρμοδιότητες της
ομάδος στην οποία ανήκει (πυρασφάλειας, μεταφοράς υλικών, μεταφοράς ασθενών, εξοπλισμού καταλυμάτων). Υπήρξε πολύ καλή συνεργασία, συντονισμός δράσεων και χωρίς επικάλυψη αρμοδιοτήτων
με τους Φορείς που συμμετείχαν στην άσκηση, οι
οποίοι ήταν το ΕΚΑΒ Λαμίας (Τομέας Άμφισσας), η
Πυροσβεστική Υπηρεσία Άμφισσας και η Αστυνομική Διεύθυνση Φωκίδας.
Επιπλέον, κατά την εν θερμώ αποτίμηση, που
έγινε μετά το τέλος της άσκησης στο Αμφιθέατρο
του Νοσοκομείου, παρουσία του προσωπικού ( στο
οποίο δόθηκαν τα εύσημα για τη θετική έκβαση της
άσκησης), με την συμμετοχή της Διοίκησης του
Ε.Κ.ΕΠ.Υ., της Διοίκησης του Νοσοκομείου αλλά και
των Αξιωματικών της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας,
διαπιστώθηκαν τόσο η ικανοποίηση του προσωπικού
όσο και η εξοικείωση του αισθήματος ασφάλειας
σχετικά με την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από
τους εργαζομένους στο Γ. Ν. Άμφισσας.

Εν Δελφοίς
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Η «Εν Δελφοίς» συνάντησε τον νέο διευθυντή της «ΕΛΜΙΝ- Βωξίτες ΑΕ»

Στόχος οι αριθμοί
με σεβασμό στον άνθρωπο
Το μεταβατικό στάδιο στην «ΕΛΜΙΝ- Βωξίτες ΑΕ»
αποτελεί παρελθόν, και τούτο σηματοδοτήθηκε από
την ολοκλήρωση της παρουσίας στη Φωκίδα του
Σπύρου Τζίντζου. Υπήρξε άλλωστε ο ανθρώπος που
ήρθε το περασμένο καλοκαίρι στα μεταλλεία της
περιοχής, αναλαμβάνοντας τα ηνία τους στη μετά
Πολυχρονόπουλου εποχή, καταφέρνοντας μάλιστα
μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα να αφήσει το
θετικό του στίγμα σε τομείς που η εταιρεία του είχε θέσει σε πρώτη προτεραιότητα. Από τις αρχές
Μαρτίου ο κ. Τζίντζος αποχώρησε, δίνοντας πλέον
τη θέση του διευθυντή στον Charles Poignon, τον
άνθρωπο που η IMERYS επέλεξε να οδηγήσει τα
μεταλλεία στην επόμενη ημέρα.
Η Εν Δελφοίς κατά τη διάρκεια της εβδομάδας
βρέθηκε στα γραφεία της «ΕΛΜΙΝ- Βωξίτες ΑΕ» στο
51ο χλμ, έχοντας μία πρώτη συνάντηση γνωριμίας με
τον κ. Poignon, έναν άνθρωπο που παρ’ ότι φέρει μαζί
του ουκ ολίγους τίτλους «παράσημων» από την έως
σήμερα επαγγελματική του σταδιοδρομία, διατηρεί
παράλληλα ένα πολύ χαμηλό προφίλ, όντας απλός
αλλά και ταυτόχρονα άκρως επικοινωνιακός. Από τα
πρώτα του λόγια, μάλιστα, μπορεί κάποιος να καταλάβει πως η παρουσία του στην περιοχή, σε συνδυασμό
με την ομάδα που τον πλαισιώνει, φέρνει έναν άλλο
αέρα σε πολλούς τομείς, τόσο σε επίπεδο λειτουργίας
των μεταλλείων, όσο και στο επίπεδο της επαφής την
εταιρείας με το περιβάλλον γύρω της.

Οι πρώτοι στόχοι

Ο κ. Poignon, αφού μας ευχαρίστησε για την παρουσία μας, μας είπε καταρχάς πως στόχος του είναι
το πρώτο αυτό χρονικό διάστημα να έρθει σε επαφή
με πρόσωπα και φορείς, δημιουργώντας έτσι τους
αρχικούς δεσμούς μιας σχέσης που πρέπει, αλλά και
θα εξελιχθεί αρμονικά καθ’ όλη τη διάρκεια της παρουσίας του. Ερωτηθείς για τους στόχους που η IMERYS,
αλλά και ο ίδιος ως ο άνθρωπός της έχουν θέσει στην
πρώτη αυτή περίοδο, μας απάντησε πως καταρχάς
αυτό που έχει μεγάλη σημασία είναι να γίνει κατανοητό, από όλους όσοι εργάζονται στα μεταλλεία, ότι θα
αποτελούν μέρος μίας πολύ μεγάλης «οικογένειας», η
οποία όμως δεν αφήνει τίποτα στην τύχη του.
Παράλληλα με αυτό βέβαια, και σε πρακτικό επίπεδο, δεν δίστασε να μας δώσει τους τρεις βασικούς
άξονες πάνω στους οποίους θα κινηθεί ο ίδιος και το
επιτελείο του, στοχεύοντας:
Α) στο να επανέλθει η κερδοφορία
Β) στο να ενισχυθεί η ασφάλεια των εργαζομένων
και
Γ) στο να είναι βιώσιμο όλο αυτό το εγχείρημα με
αποθέματα για την επόμενη 20ετία.

Οι αριθμοί και οι άνθρωποι

«Οι δύο παράγοντες που κοιτά κάποιος, ακόμα και
ως παρατηρητής, είναι οι αριθμοί, αλλά και οι άνθρω-

Διαφάνεια και σεβασμός στο περιβάλλον

O νέος διευθυντής της ΕΛΜΙΝ - Βωξίτες Α.Ε.
κ. Charles Poignon

ποι. Πώς σκοπεύετε να τους συνδυάσετε;», τον ρωτήσαμε, για να μας απαντήσει πως ο κάθε ένας από
αυτούς δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς τον άλλο, καθώς
είναι άρρηκτα συνδεδεμένοι μεταξύ τους. Με λίγα λόγια ο κ. Poignon, ενώ μας έδειξε το δρόμο για την αύξηση των κερδών μίας εταιρείας (αύξηση παραγωγής
– μείωση κόστους), δεν έθεσε τον ανθρώπινο παράγοντας σε δεύτερη μοίρα, αλλά αντιθέτως τον έβαλε το
ίδιο ψηλά, θέλοντας με αυτόν τον τρόπο να δείξει πως
όσοι αποτελούν μέλη του οργανισμού των μεταλλείων
είναι πολλοί σημαντικοί για την επόμενη μέρα τους.

Ο τομέας της ασφάλειας

Στη συζήτησή μας ετέθη και το θέμα της ασφάλειας
των εργαζομένων, για το οποίο μάλιστα ο προκάτοχός
του Σπ. Τζίντζος είχε κάνει σαφές από την αρχή πως
η IMERYS επιδιώκει να θέσει σε μία άλλη βάση. Όπως
μας είπε ο κ. Poignon για μία εταιρεία με 18.000 άτομα
προσωπικό σε 54 χώρες είναι κάτι περισσότερο από
σημαντικό να μπορεί να εξασφαλίζει την ασφάλειά
τους, θέτοντας όλους εκείνους τους κανόνες- όρους
που θα οδηγήσουν στο επιθυμητό αποτέλεσμα. Όμως
εδώ, αξίζει να σημειώσουμε, δεν κρύφτηκε πίσω από
τις λέξεις, αναγνωρίζοντας πως στα μεταλλεία της
περιοχής θα πρέπει να γίνει, και ήδη έχει ξεκινήσει να
γίνεται, αρκετή δουλειά ώστε οι δείκτες που αναφέρονται στον τομέα αυτό να φτάσουν τα διεθνή στάνταρ
της IMERYS.

Από αριστερά: ο κ. Γεώργιος Καλαρίδης, τομεάρχης, ο κ. Νικόλαος Καστανάς, τομεάρχης υπ. προσωπικού,
ο νέος διευθυντής τις ΕΛΜΙΝ κ. Charles Poignon, o κ. Αριστοτέλης Ξυλικάκης, Δ/ντή έργου & αναπληρωτή
του κ. Poignon με τον δημοσιογράφο της εφημερίδας μας κ. Ευάγγελο Καρανικόλα.

«Πώς σκοπεύετε να οικοδομήσετε τη σχέση της
εταιρείας με την τοπική κοινωνία;», ήταν το επόμενό
μας ερώτημα, για να μας απαντήσει ξεκινώντας από
την πρώτη αίσθηση του κόσμου απέναντι στις εταιρείας αυτού του αντικειμένου. «Συνήθως οι περισσότεροι
πιστεύουν πως τα μεταλλεία μολύνουν μία περιοχή, ή
ότι οι πολυεθνικές κινούνται με αποκλειστικό και μόνο
γνώμονα το κέρδος», μας είπε αρχικά, συμπληρώνοντας όμως ακολούθως πως στόχος της IMERYS είναι η
διαφανής προς τον κόσμο διαδικασία της παραγωγής,
καθώς μόνο έτσι θα πειστούν όλοι πως στις βασικές
επιδιώξεις της εταιρείας είναι προφανώς, εκτός των
υπολοίπων, και ο σεβασμός προς το περιβάλλον. Ως
ο μεγαλύτερος «εργοδότης» της περιοχής (σ.σ. η
IMERYS), ο κ. Poignon ρωτήθηκε και για το εάν υπάρχει πλάνο νέων προσλήψεων, για να μας απαντήσει
πως βάσει των εκτιμήσεων αυτής της περιόδου υπάρχουν σοβαρά περιθώρια αύξησης της παραγωγής
με το υπάρχον προσωπικό, μέσω της βελτίωσης της
παραγωγικότητάς του. Όταν αυτό φτάσει στα επιθυμητά επίπεδα, και οι ανάγκες το επιτάσσουν, τότε
προφανώς θα γίνουν και νέες προσλήψεις», μας είπε,
μην παραλείποντας να αναδείξει και τη σημασία των
μεταλλευμάτων της περιοχής σε παγκόσμιο επίπεδο.

Σύμβαση τριών ετών για αρχή

«Κοιτάζοντας κάποια χρόνια μπροστά, έως πότε
μπορείτε να δείτε τον εαυτό σας εδώ;», τον ρωτήσαμε, για να μας δώσει στο σημείο εκείνο και την είδηση, απαντώντας μας πως βάσει του σχεδιασμού που
έχει γίνει θα βρίσκεται εδώ αρχικά για τρία χρόνια,
με τη δυνατότητα επέκτασης αυτής της σχέσης για
δύο ακόμα. Εάν μάλιστα με την ολοκλήρωση αυτών
τα πράγματα έχουν πάει βάσει προγράμματος, τότε
δεν αποκλείεται ο χρόνος παραμονής του στην περιοχή να επεκταθεί περισσότερο, μόνο που τότε δεν θα
μιλάμε για παραμονή, αλλά για εγκατάσταση. Τέλος,
και αφήνοντας κατά μέρους το αμιγές κεφάλαιο της
εταιρείας, εστιάσαμε λίγο και στο κεφάλαιο άνθρωπος, ζητώντας του να μας μιλήσει για το πώς ο ίδιος
έχει φιλτράρει τις πρώτες εικόνας από την περιοχή,
αξιολογώντας παράλληλα τον τόπο, αλλά και την νέα
γι΄ αυτόν κουλτούρα των ανθρώπων. Έχοντας πίσω
του μία μακρά διαδρομή σε ανά τον κόσμο παρουσίες ο κ. Poignon μας εξήγησε πως πλέον δεν αποτελεί
για τον ίδιο πρόβλημα η εναλλαγή παραστάσεων και
συνθηκών, τουναντίον μάλιστα αντιμετωπίζεται ως μία
νέα πρόκληση που πάντα έχει ως επίκεντρο- στόχο την
καλύτερη δυνατή απόδοσή του.
Τα παραπάνω αποτελούν, όπως προαναφέραμε, το
αποτέλεσμα της πρώτης συνάντησής μας με το νέο
διευθυντή της «ΕΛΜΙΝ- Βωξίτες ΑΕ», η οποία εξελίχθηκε σε μία χαλαρή μεν, αλλά πολύ ενδιαφέρουσα,
δε, συνομιλία, η οποία θα πρέπει να τονίσουμε πως
έγινε παρουσία επίσης των κ.κ. , Αριστοτέλη Ξυλικάκη
(Δ/ντή έργου & αναπληρωτή του κ. Poignon), Γιώργου
Καλαρίδη (τομεάρχη επικοινωνίας, τοπικών σχέσεων &
Διοικ. Υποστήριξης), και Νίκου Καστανά (τομεάρχη
Υπ. Προσωπικού).
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Εκδρομή των συνταξιούχων
της Φωκίδας στην Ήπειρο

Ο
Σύνδεσμος
Πολιτικών
Συνταξιούχων Φωκίδας ανακοινώνει πως θα πραγματοποιηθεί
εκδρομή σε: ΓΙΑΝΝΕΝΑ – ΖΑΓΟΡΟΧΩΡΙΑ – ΜΕΤΣΟΒΟ – ΜΟΝΗ
ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ ( ΜΕΤΕΩΡΑ) στις
11 – 12 – 13 ΜΑΪΟΥ 2018
«Καλούμε τα Μέλη και τους
Φίλους του Συνδέσμου να δηλώνουν συμμετοχή στα Γραφεία
του Συνδέσμου (πλ. Εθν. Αντίστασης ΆΜΦΙΣΣΑ) τις μέρες και
ώρες λειτουργίας τους με προκαταβολή 50 Ε.

Κόστος κατ’ άτομο : 95 ευρώ .
Περιλαμβάνονται : Μετακινήσεις,
δύο διανυκτερεύσεις και πρωϊνό», αναφέρει η ανακοίνωση.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΘΑ
ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΚΑΙ ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ
ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ.
ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:
ΛΑΓΓΟΥΡΑΝΗΣ ΑΡΓ.: 697 320
1835
ΙΝΤΕΡΝΟΥ ΓΙΟΥΛΗ: 694 850
2096
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣ ΑΡΓ: 694 599
2341.

Επιτυχημένη η 2η χορωδιακή
συνάντηση που διοργάνωσε
ο Σύλ. Κέντρο Πολιτισμού
& Τέχνης «Η Κίρρα»

Εν Δελφοίς

Αιμοδοσία στην Άμφισσα
με συμμετοχή
της Λέσχης Φίλων ΑΕΚ
Σας προσκαλούμε όλους σας στην νέα εθελοντική αιμοδοσία που θα γίνει στην αίθουσα του
Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας στο κέντρο της
Άμφισσας(απέναντι από κατ. Γερμανός) την Τρίτη
27/3/2018 και ώρες 17.30- 21.00 με την συμμετοχή
της Λέσχης Φίλων ΑΕΚ Άμφισσας.
Η εθελοντική αιμοδοσία πραγματοποιείται με
την αρωγή της Υπηρ. Αιμοδοσίας του Γ.Ν.Α και του
ΕΚΑΒ.
Παράλληλα θα γίνεται ενημέρωση και εγγραφές νέων δοτών μυελού των οστών στο ΚΕΔΜΟΠ
(WWW.XARISEZOI.GR).
Οι ανάγκες σε αίμα είναι συνεχές. Κάθε σταγόνα μετράει…

Από το Ωδείο Άμφισσας της Ελένης Ιντέρνου

Χειροκροτήθηκε η παράσταση
«Ερωτόκριτος»

Σε ιδιαίτερα ζεστή ατμόσφαιρα και με ένα
συγκινητικά υποστηρικτικό κοινό, πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 10 Μαρτίου η παράσταση «Ερωτόκριτος» από το Ωδείο Άμφισσας
Ελένης Ιντέρνου στο Πνευματικό Κέντρο της
πόλης. Αιτία κι αφορμή για το δεύτερο ανέβασμα της δουλειάς αυτής , που τον περασμένο
Οκτώβρη έκλεισε τις εκδηλώσεις των Φωκικών 2017, ήταν η πρόσκληση που δέχτηκε το
Ωδείο από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Γυναικών
Σερνικακίου για την ένταξή της στα πλαίσια
διημερίδας που ο Σύλλογος διοργάνωσε με
αφορμή την Ημέρα της Γυναίκας υπό τον γενικό τίτλο «Η γυναίκα στο χρόνο».
Το ανέβασμα του «Ερωτόκριτου» αποτέλεσε μεγάλη πρόκληση για την ομάδα του
Ωδείου Άμφισσας σε όλα τα επίπεδα: λόγου,
μουσικής και κίνησης. Οι πρώτες δυσκολίες
ξεπήδησαν από το ίδιο το κείμενο. Η επιλογή
των κατάλληλων αποσπασμάτων από ένα έργο που η έκτασή του ξεπερνά τους δέκα χιλιάδες στίχους, η εξοικείωση της
ομάδας με την Κρητική διάλεκτο
του 17ου αιώνα καθώς και η εκφορά του δεκαπεντασύλλαβου
με τρόπο κατανοητό αποτέλεσαν
τα πρώτα σημεία του προβληματισμού. Ακολούθησε η πρόκληση
της επιλογής των κατάλληλων
μελοποιήσεων με στόχο την
άρτια μουσική επένδυση του κειμένου. Κατά τη διαδικασία αυτή
υπήρξε ιδιαίτερη μέριμνα ώστε

να γίνουν σεβαστές τόσο η μουσική παράδοση της Κρήτης όσο και οι προσεγγίσεις σύγχρονων δημιουργών που εμπνεύστηκαν από
το έργο του Κορνάρου. Τέλος, η κινησιολογία
κλήθηκε να δημιουργήσει εικόνες που θα
απέδιδαν «τρισδιάστατα» το περιεχόμενο και
το ύφος της αφήγησης μέσα στο αφαιρετικό
σκηνικό και την άχρονη ενδυματολογία.
Η ομαδική δουλειά, η εμπιστοσύνη, η πειθαρχία και η αγάπη για τον κοινό στόχο έδωσαν το αποτέλεσμα που παρουσιάστηκε στη
σκηνή το περασμένο Σάββατο.
Η ομάδα που δούλεψε για το
αποτέλεσμα της 10ης Μαρτίου
αποτελείται από τους εξής: Επιμέλεια κειμένου: Ε. Τσονάκα,
Μουσική επιμέλεια: Ε. Ιντέρνου,
Χορογραφίες: Ε. Νάκου, Τραγούδι-Λύρα: Ι. Λεκάκης, Λαούτο:
Ι. Κοκολάκης, Αφήγηση: Μ. Αναγνώστου, Α. Κουλελή, Π. Κουτονιάς, Γ. Νάκος, Α. Ξανθοπούλου,
Α. Οικονόμου.

Η πρόσκληση για τον εορτασμό της Επετείου
Κήρυξης της Επανάστασης στη Ρούμελη
Στη δημοσιότητα έδωσε ο δήμος Δελφών
την πρόσκληση για τον εορτασμό της Επετείου
Κηρύξεως της Επανάστασης στη Ρούμελη (24
Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε το Σαββατο 17 Μαρτίου,
στην Ιτέα στo» Κυριακοπούλειο»
πολιτιστικό κέντρο, η δεύτερη
χορωδιακή συνάντηση που διοργάνωσε ο πολιτιστικός Σύλλογος
Κέντρο πολιτισμού & Τέχνης «Η
Κίρρα». Έλαβαν μέρος εκτός από
τους οικοδεσπότες χορωδούς , οι
χορωδίες Διστόμου «Αμβρυσσός»
& Στειρίου «η Στείριδα, «Δημόδοκος» Τ.Κ.Στρογγυλής, Κέρκυρας.
Παραβρέθηκαν μεταξύ άλλων,
ο Δήμαρχος Δελφών, ο πρώην
Δήμαρχος Ιτέας, η Περιφερειακή
Σύμβουλος κα Αραβαντινού, οι

Πρόεδροι Ιτέας, Τριταίας, Δημοτικοί Σύμβουλοι Δήμου Δελφών
και Δήμου Αράχωβας-Διστόμου .
Η κατάμεστη απο πλήθος κόσμου
αίθουσα, πλημμύρισε απο ευχάριστα ακουσματα! Τέλος όλοι οι
χορωδοί υπό τη διεύθυνση του
μαέστρου Κέρκυρας ,Χρύσανθου,
αφιέρωσαν το τελευταίο τραγούδι
της βραδιάς στους θεατές! Η βραδιά έκλεισε με φαγητό γλέντι και
χορό στους Δελφούς. Οι φιλοξενούμενοι χορωδοί της Κέρκυρας
αναχώρησαν από Φωκίδα τη Δευτέρα 19 Μαρτίου.

Μαρτίου 1821), από τον πρώτο Εθνεγέρτη Δεσπότη Σαλώνων Ησαΐα και το θρυλικό οπλαρχηγό Πανουργιά Πανουργιά.
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Παραλία Τολοφώνος:

Επιτέλους έχουν τον μειοδότη για το έργο
Επιτέλους όλα καλά για την Δωρίδα και ιδιαίτερα για τους κατοίκους της Παραλίας Τολοφώνος, καθώς μετά την επίσημη προκήρυξη
που είχε γίνει στις 6-2-2018 σήμερα έχουμε
πλέον τον μειοδότη του έργου της Παραλίας
Τολοφώνος «ΑΧΑΪΚΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ»
που ανηγγέλθηκε στις 13-3-2018 ημέρα Τρίτη
με προϋπολογισμό 800.000 ευρώ.
Ως εντεταλμένος του ως άνω έργου του
Δήμου Δωρίδος για τις οιονδήποτε γραφειοκρατικές δυσλειτουργίες και καθυστερήσεις
(αδειοδοτήσεις και παραχώρησης αιγιαλού –
χρονοβόρες γνωμοδοτήσεις των συναρμόδιων υπουργείων – την παραχώρηση θαλάσσιου
χώρου κ.λ.π), θέλω να ζητήσω προσωπικά
εγώ, συγνώμη, από τους κατοίκους της περιοχής για την μεγάλη ταλαιπωρία που υπέστησαν όλα αυτά τα χρόνια.
Να υπενθυμίσω ότι το έργο αφορά χρονίζον πρόβλημα στην παραλία Τολοφώνος όπου
θαλάσσια ύδατα δημιουργούσαν σοβαρές διαβρώσεις και καθιζήσεις στα κράσπεδα και το
οδόστρωμα, καθιστώντας σε πολλά σημεία
εξαιρετικά επικίνδυνο για πεζούς και οχήματα.
Με σκοπό την αποκατάσταση των ζημιών αλλά και την εκτέλεση παράκτιων έργων για την
ανάσχεση των κυμάτων και της διάβρωσης
της Επαρχιακής Οδού η Διεύθυνση Τεχνικών
Έργων Νομού Φωκίδας ανέθεσε την εκπόνηση
τεχνικής μελέτης το 2011 αξίας
50.000 ευρώ.
Οι εγκρίσεις των περιβαλλοντικών όρων του
έργου δόθηκαν στις 15-12-2014 (ΑΔΑ:ΒΤΙ90ΛΑΨ) και του εμπλεκόμενου έργου τον
Απρίλιο του 2015 (ΑΔΑ:ΩΟΟ8ΟΡ10 -Ξ5Ν).
Στις 2-4-2016 ο Περιφερειάρχης κ. Μπακογιάννης κατά την περιοδεία του στην Δωρίδα
επισκέφθηκε το κατεστραμμένο τμήμα
της Παραλίας
Τολοφώνος, που εκεί
του
ζητήσαμε την
ένταξη του έργου,
ο Δήμαρχος Δωρίδος κ. Καπεντζώνης,
ο Αντιδήμαρχος κ.
Φάκος Χαράλαμπος
και ο εντεταλμένος
του έργου Δημοτικός Σύμβουλος κ.
Μάμμαλης Ιωάννης.
Έχοντας
ιδίοις
όμασι εικόνα της καταστροφής και της επικινδυνότητας της καταστάσεως ο Περιφερειάρχης το εντάσσει το έργο στις 19-4-2016
(ΑΔΑ:65887ΛΗ-ΠΟΒ) στην ΣΑΕ066 του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. Ακολούθησαν οι επίμονες προσπάθειες για τις αδειοδοτήσεις της παραχώρησης Αιγιαλού και
Παραλίας και την παραχώρηση θαλάσσιου
χώρου και με τις χρονοβόρες γνωμοδοτήσεις
όλων των εμπλεκομένων υπουργείων και μετά
από συνεχή παρακολούθηση του Περιφερειάρχη και της Περιφερειακής Συμβούλου κ.
Πέγκυ Αραβαντινού στις 6-2-2018 προκηρύσσεται το έργο από την Τεχνική Υπηρεσία της
Π.Ε. Φωκίδας.
Μετά από όλα αυτά και της απίστευτης
γραφειοκρατικής δυσλειτουργίας από το
2011 το έργο της Προστασίας Διαβρωμένων
Ακτών Παραλίας Τολοφώνος έφτασε πλέον
στην υλοποίησή του.

ΕΡΓΟ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΤΟΛΟΦΩΝΟΣ

Τα προβλεπόμενα παράκτια έργα (της μελέτης) προκειμένου να ανακοπεί η διαβρωτική
δράση της θάλασσας και να δημιουργηθεί
ικανού πλάτους παραλιακή ζώνη για αναψυχή περιλαμβάνουν:
Α) την Τεχνική αναπλήρωση τριών τμημάτων της ακτής με επιλεγμένα χαλικώδη προϊόντα προέλευσης χειμάρρων ή θαλάσσιων
αποθέσεων (βότσαλα) ως ακολούθως :
1) Τμήμα Τ-01 : Όπως περιγράφεται στο
υποβληθέν τοπογραφικό διάγραμμα, συνολικού μήκους 613μ. και με κατάληψη έκτασης
στην ζώνη
αιγιαλού
Ε=4.126,40 τ.μ. και
κατάληψη έκτασης στον θαλάσσιο πυθμένα

Ε=5.666,44 τ.μ.
2) Τμήμα Τ-02 : Όπως περιγράφεται στο
υποβληθέν τοπογραφικό διάγραμμα, συνολικού μήκους 711μ. και με κατάληψη έκτασης στην ζώνη αιγιαλού Ε=3.710,75 τ.μ. και
κατάληψη έκτασης στον θαλάσσιο πυθμένα
Ε=12.145,55 τ.μ.
3) Τμήμα Τ-03 : Όπως περιγράφεται στο
υποβληθέν τοπογραφικό διάγραμμα συνολικού
μήκους 156μ. και με κατάληψη έκτασης
στην ζώνη του αιγιαλού Ε=759,45 τ.μ. και
κατάληψη έκτασης στον θαλάσσιο πυθμένα
Ε=1.181,12 τ.μ.
Το πρώτο τμήμα χωροθετείται ανατολικά
της εκβολής του χειμάρρου, το δεύτερο
στην περιοχή της στάσης του λεωφορείου και
το τρίτο νότια της περιοχής του ξενοδοχείου
Delphi Beach. Το υλικό των επιχώσεων θα
είναι επιλεγμένο στρογγυλευμένο χαλικώδες
υλικό (βότσαλα) απαλλαγμένο από γαιώδεις
ή και οργανικές προσμίξεις και αναγκαστικά
προελεύσεως ποταμών, χειμάρρων ή θαλασσίων αποθέσεων, στην φυσική τους μορφή (και
όχι προερχόμενα από θραύση).
Β) Εργασίες αποκατάστασης των ζημιών
επί της Επαρχιακής Οδού Νο3 Ερατεινής –
Τολοφώνας :
1) Αποκατάσταση των υπαρχόντων τοιχίων
της παραλιακής οδού τα οποία έχουν ρηγματωθεί, αποκολληθεί από ελαφρώς οπλισμένο
σκυρόδεμα C25/30 XS1,
2) Επιδιόρθωση / ανακατασκευή τμημάτων του πεζοδρομίου της παραλιακής οδού,
τα οποία έχουν ήδη καταστραφεί, με οδηγίες
της επίβλεψης (είτε με σκυρόδεμα C25/30 XS1,
είτε με πλάκες πεζοδρομίου αντίστοιχες με τις
υπάρχουσες),
3) Καθαρισμός οχετών της οδού, επεκτάσεις υπαρχόντων φρεατίων, κατασκευή νέων
αποστραγγιστικών
φρεατίων επί της οδού
από οπλισμένο σκυρόδεμα C25/30 XS1 και με
χυτοσιδηρο κάλυμμα σε θέσεις που θα υποδειχθούν από τον ανάδοχο μετά την εκπόνηση
τοπογραφικής αποτύπωσης των κλίσεων της
οδού,
4) Τοπική αποκατάσταση του ασφαλτικού
οδοστρώματος και αντικατάσταση υπαρχόντων φθαρμένων στηθαίων ασφαλείας τύπου
ΜΣΟ-2/ΣΤΕ-4 σε θέσεις που θα υποδειχθούν
από την επίβλεψη,
5) Τοποθέτηση : α) πλαστικών οριοδεικτών
οδού, β) πινακίδων επικίνδυνων θέσεων /
ρυθμιστικών μεσαίου μεγέθους και πληροφοριακών και γ) πλαστικών ανακλαστήρων σε θέσεις που θα υποδειχθούν από την επίβλεψη,
6) Διαγράμμιση του οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή κατά μήκος των έργων αποκατάστασης της Παραλίας Τολοφώνος και
7) Εργασίες διαμόρφωση – ανανέωση κοπής
/ κοπή δέντρων επί του πεζοδρομίου.
Για άλλη μία φορά θέλω να ευχαριστήσω
όλους όσους συνέβαλλαν στην ολοκλήρωση
του έργου.
Ιδιαίτερα
τον Περιφερειάρχη
Στερεάς
Ελλάδας κ. Μπακογιάννη την Περιφερειακή
Σύμβουλο κ. Πέγκυ Αραβαντινού και τον Δήμαρχο Δωρίδος κ. Καπεντζώνη.
ΜΕ ΕΚΤΙΜΗΣΗ
Ο ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΩΡΙΔΟΣ
ΜΑΜΜΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Πλειοψηφία για το συνδυασμό της έως
σήμερα προέδρου Β. Νταουσάνη

Τα αποτελέσματα των εκλογών
των εργαζομένων στο δήμο
και της Δωρίδος

Την Δευτέρα 19 Μαρτίου
πραγματοποιήθηκαν οι εκλογές
του Συλλόγου Εργαζομένων
ΟΤΑ Ναυπακτίας και Δωρίδας
για την ανάδειξη: α) Διοικητικού
Συμβουλίου και Ελεγκτικής Επιτροπής, β) Αντιπροσώπων στην
ΠΟΕ-ΟΤΑ και γ) Αντιπροσώπων
στην ΑΔΕΔΥ. Στις εκλογές συμμετείχαν οι συνδυασμοί «Ανανέωση-Ανεξάρτητοι», «Αγωνιστική
Συνεργασία» και «Ανεξάρτητη
Κίνηση», ενώ βάσει της ανακοίνωσης του Συλλόγου τα αποτελέσματα έχουν ως εξής:

Για την ανάδειξη του Διοικητικού Συμβουλίου και
της Ελεγκτικής Επιτροπής

Ψήφισαν 194, επί συνόλου
204 εγγεγραμμένων μελών.
Έγκυρα 189, Άκυρα 2, Λευκά 2.
• Ο συνδυασμός «ΑνανέωσηΑνεξάρτητοι» έλαβε 117 ψήφους
και 4 έδρες
• Ο συνδυασμός «Αγωνιστική
Συνεργασία» έλαβε 43 ψήφους
και 2 έδρες
• Ο συνδυασμός «Ανεξάρτητη-Κίνηση» έλαβε 29 ψήφους και
1 έδρα
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
εκλέγονται:
Από τον συνδυασμό «Ανανέωση-Ανεξάρτητοι» οι Νταουσάνη
Βασιλική με 91 ψήφους, Κυριαζής Γεώργιος με 58 ψήφους,
Παπακωστόπουλος Δημήτρης
με 57 ψήφους και Γιαννόπουλος
Δημήτριος με 56 ψήφους,
Από τον συνδυασμό «Αγωνιστική Κίνηση» οι Κοτσανάς
Δημήτριος με 40 ψήφους και
Μπομποτά Βασιλική με 29 ψήφους και
Από τον συνδυασμό «Ανεξάρτητη Κίνηση» ο Μπίμπας Βασίλειος με 22 ψήφους.
Για την Ελεγκτική Επιτροπή
εκλέγονται:
Από τον συνδυασμό «Ανανέωση-Ανεξάρτητοι» οι Ντελή
Παρασκευή με 53 ψήφους και
Κουτσογιάννης Χρήστος με 34
ψήφους
Από τον συνδυασμό «Αγωνιστική Κίνηση» ο Μόραλης Θεόδωρος με 15 ψήφους

Για την ανάδειξη Αντιπροσώπων στην ΠΟΕ-ΟΤΑ

ψήφισαν 194, επί συνόλου
204 εγγεγραμμένων μελών.
Έγκυρα 187, Άκυρα 7.
• Ο συνδυασμός «ΑνανέωσηΑνεξάρτητοι» έλαβε 119 ψήφους
• Ο συνδυασμός «Αγωνιστική
Συνεργασία» έλαβε 39 ψήφους
• Ο συνδυασμός «Ανεξάρτητη-Κίνηση» έλαβε 29 ψήφους
Εκλέγονται:
Από τον συνδυασμό «Ανανέωση-Ανεξάρτητοι» οι Νταουσάνη Βασιλική με 57 ψήφους και
Πλούμης Χαράλαμπος με 50
ψήφους
Από τον συνδυασμό «Αγωνιστική Κίνηση» ο Κοτσανάς Δημήτριος με 26 ψήφους.

Για την ανάδειξη Αντιπροσώπων στην ΑΔΕΔΥ

Ψήφισαν 194, επί συνόλου
204 εγγεγραμμένων μελών.
Έγκυρα 183, Άκυρα 11.
• Ο συνδυασμός «ΑνανέωσηΑνεξάρτητοι» έλαβε 93 ψήφους
• Ο συνδυασμός «Αγωνιστική
Συνεργασία» έλαβε 54 ψήφους
• Ο συνδυασμός «Ανεξάρτητη-Κίνηση» έλαβε 36 ψήφους
Εκλέγονται:
Από τον συνδυασμό «Ανανέωση-Ανεξάρτητοι» οι Πανουργιάς
Ηλίας με 59 ψήφους, Καυκιά
Αικατερίνη με 44 ψήφους, Παπακωστόπουλος Παντελής με 39
ψήφους, Φουσέκης Βασίλειος με
37 ψήφους και Τσουκαλάς Χρήστος με 29 ψήφους
Από τον συνδυασμό «Αγωνιστική Κίνηση» οι Κοτσανάς
Δημήτριος με 36 ψήφους, Μπομποτά Βασιλική με 35 ψήφους
και Ανδρεόπουλος Ιωάννης με
25 ψήφους.
Από τον συνδυασμό «Ανεξάρτητη Κίνηση» οι Μπίμπας Βασίλειος με 24 ψήφους και Θεοδώρου Παναγιώτης με 16 ψήφους.
Το Διοικητικό Συμβούλιο θα
συνεδριάσει μέσα σε 8 ημέρες για την εκλογή Προέδρου,
Αντιπροέδρου, Γραμματέα και
Ταμία.

16 Αγροτικά

Παρασκευή 23 Μαρτίου 2018

Τι πρέπει να κάνουν οι παραγωγοί
για να αποφύγουν πιθανές απώλειες

Πρόβλημα οι έντονες
βροχοπτώσεις και
η ζέστη της περιόδου

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την εγγραφή στο Μητρώο

ΟΣΔΕ 2018 και εγγραφή
στο Μητρώο Αγροτών
και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων
Σκοπός του Μητρώου Αγροτών
και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων
είναι η καταγραφή όλων των
επαγγελματιών αγροτών και των
αγροτικών εκμεταλλεύσεων της
χώρας, με όλες τις απαραίτητες
αλφαριθμητικές και χαρτογραφικές πληροφορίες, για τη λήψη
αποφάσεων και την άσκηση Αγροτικής Πολιτικής.
Για τη χορήγηση βεβαίωσης
εγγραφής στο ΜΑΑΕ και τον έλεγχο για την ιδιότητα του κατόχου
αγροτικής εκμετάλλευσης ή του επαγγελματία αγρότη θα πρέπει, να εξετάζονται υποχρεωτικά τα εξής
δικαιολογητικά:

Α. Επαγγελματίες Αγρότες

Εξαιρετικά πρόωρα φέτος,
λόγω των ιδιαίτερων κλιματολογικών συνθηκών που επικρατούν το τελευταίο διάστημα στην Αιτωλοακαρνανία, η
παρασιτική βλάστηση έχει ήδη
αρχίσει να αποτελεί πρόβλημα. Στους ελαιώνες του νομού
τα ζιζάνια έχουν αναπτυχθεί
αρκετά και σε πολλές περιπτώσεις βρίσκονται σε στάδιο
που απαιτούν την πρώτη κοπή.
Είναι βέβαιο ότι τις επόμενες
εβδομάδες, το φαινόμενο θα
λάβει καθολικό χαρακτήρα.
Και το πρόβλημα δεν έχει
να κάνει μόνο με τα έξοδα που
σε πολλαπλάσιο βαθμό και
επαναλαμβανόμενα θα πρέπει
να επωμιστούν οι παραγωγοί.
Σύμφωνα με τις ενδείξεις που
έχει στη διάθεσή της η Ένωση
Αγρινίου, η ιδιαίτερα αυξημένη
υγρασία σε συνδυασμό με τις
υψηλές θερμοκρασίες και τις
εναλλαγές του καιρού, ακόμη
και στη διάρκεια της ίδιας ημέρας, είναι συνθήκες που δημιουργούν ευνοϊκό πεδίο για να
αναπτυχθεί το γλοιοσπόριο, το
οποίο και, υπενθυμίζουμε, προ
διετίας είχε προκαλέσει τεράστιες απώλειες στην τοπική
παραγωγή.
Οι ελαιοκαλλιεργητές μπορούν να απευθύνονται στους
γεωπόνους
της
Ένωσης
Αγρινίου (2641.0.69046) προκειμένου να ενημερωθούν για
τα επιμέρους μέτρα πρόληψης
και προστασίας στα οποία
πρέπει να προβούν.
Σημειώνουμε ότι χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή στα
σκευάσματα που θα χρησιμοποιηθούν και στις αναλογίες,
καθώς τα δέντρα, ακριβώς
λόγω των καιρικών συνθηκών
που επικράτησαν, έχουν ήδη

αρχίσει να δίνουν τους νέους
«οφθαλμούς», που η κακή
χρήση σκευασμάτων μπορεί
να τους καταστρέψει.
Επομένως, δεν πρέπει να
ακολουθήσουν τις πρακτικές
που παραδοσιακά εφαρμόζουν τέτοια περίοδο, αφού,
στην προσπάθειά τους να
αντιμετωπίσουν ένα πρόβλημα
μπορεί να δημιουργήσουν ένα
μεγαλύτερο και περισσότερο
επιζήμιο για την μετέπειτα ανθοφορία και καρπόδεση.
Είναι σημαντικό να τονιστεί,
επίσης, ότι τα ζιζάνια, που
όπως προαναφέραμε έχουν
κάνει «δυναμική εμφάνιση»,
εκτός του ότι ανταγωνίζονται
τα δένδρα της ελιάς στην
προσρόφηση νερού και θρεπτικών στοιχείων, συγκρατούν
την υγρασία, αυξάνοντας έτσι
τον κίνδυνο εξάπλωσης του
μύκητα του γλοιοσπορίου.
Σημειώνουμε ότι οι απαιτήσεις ως προς τη διαχείριση
των ζιζανίων στον ελαιώνα
εξαρτώνται από την ηλικία των
δένδρων, από το αν πρόκειται
για αρδευόμενο ή μη ελαιώνα
και από τις ιδιαίτερες συνθήκες που επικρατούν. Η επιλογή της κατάλληλης μεθόδου
επέμβασης εξαρτάται από τις
συνθήκες αυτές αλλά και από
το είδος των ζιζανίων, γεγονός
που προϋποθέτει την σωστή
αναγνώριση των ειδών και την
παρακολούθηση της παρουσίας τους στον αγρό, ώστε
να λαμβάνονται τα κατάλληλα
μέτρα αντιμετώπισής τους.
Οπότε και για αυτή την περίπτωση καλόν είναι οι παραγωγοί να ζητήσουν τη συνδρομή
γεωπόνου.
Πηγή: Ένωση Αγρινίου
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Για τον υπολογισμό του αγροτικού εισοδήματος:
Αντίγραφο της τελευταίας Δήλωσης Φορολογίας
Εισοδήματος Ε1, το αντίστοιχο Εκκαθαριστικό Φόρου
Εισοδήματος και αντίγραφο της Κατάστασης Οικονομικών Στοιχείων από Επιχειρηματική Δραστηριότητα
έντυπο Ε3 του ιδίου έτους, όπου εκεί θα αποτυπώνεται
η αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα (έσοδαέξοδα, κ.λ.π.) της αγροτικής εκμετάλλευσης του ενδιαφερομένου. Συγκεκριμένα συγκρίνεται το καθαρό
κέρδος με λογιστικό προσδιορισμό Αγροτικής Δραστηριότητας σε σχέση με το συνολικό καθαρό κέρδος
με λογιστικό προσδιορισμό.
Για την απόδειξη της κατοχής αγροτικής εκμετάλλευσης και τον υπολογισμό του ετήσιου χρόνου
απασχόλησης στην αγροτική εκμετάλλευση:
Αντίγραφο της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης, σύμφωνα με τις εθνικές διατάξεις, του αντίστοιχου έτους με
την Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος.
Για την απόδειξη ασφάλισης στον ΟΓΑ:
Βεβαίωση Ασφαλιστικής Ενημερότητας ή Βεβαίωση
Ασφάλισης από τον ΟΓΑ.

Β. Κάτοχοι αγροτικής εκμετάλλευσης

Για την απόδειξη της δραστηριότητας της αγροτικής εκμετάλλευσης:
Αντίγραφο της τελευταίας Δήλωσης Φορολογίας
Εισοδήματος Ε1, το αντίστοιχο Εκκαθαριστικό Φόρου
Εισοδήματος και αντίγραφο της Κατάστασης Οικονομικών Στοιχείων από Επιχειρηματική Δραστηριότητα
έντυπο Ε3 του ιδίου έτους, όπου εκεί θα αποτυπώνεται η
αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα (έσοδα-έξοδα)
της αγροτικής εκμετάλλευσης του ενδιαφερομένου.
Για την απόδειξη της κατοχής αγροτικής εκμετάλλευσης:
Αντίγραφο της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης, σύμφω-

να με τις εθνικές διατάξεις, του
αντίστοιχου έτους με την Δήλωση
Φορολογίας Εισοδήματος.
Στις περιπτώσεις πρόσφατης
απόκτησης της αγροτικής εκμετάλλευσης όταν δεν υπάρχει η
δυνατότητα υποβολής Αίτησης
Ενιαίας Ενίσχυσης, θα προσκομίζονται:
Αντίγραφο της τελευταίας Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος
Ε1, το αντίστοιχο Εκκαθαριστικό
Φόρου Εισοδήματος, όπου εκεί δεν
θα αποτυπώνεται αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα από την αγροτική εκμετάλλευση του ενδιαφερομένου.
Για μόνιμες φυτείες:
Συμβόλαια αγοράς αγροτικών εκτάσεων, νομίμως
μετεγγραμμένα που προέρχονται από αγορά, γονική
παροχή, αποδοχή κληρονομιάς, κ.λ.π, (εφόσον δεν εκμισθώνονται σε τρίτους) ή αποδεικτικά μίσθωσης αγροτικών εκτάσεων που έχουν υποβληθεί στο taxisnet και
αντίγραφα ελαιοκομικού, αμπελουργικού μητρώου ή άλλων μητρώων, συναπτόμενα εντός του έτους αναφοράς.
Για μονοετείς καλλιέργειες:
• Συμβόλαια αγοράς αγροτικών εκτάσεων, νομίμως
μετεγγραμμένα που προέρχονται από αγορά, γονική
παροχή, αποδοχή κληρονομιάς, κ.λ.π. (εφόσον δεν
εκμισθώνονται σε τρίτους), ή αποδεικτικά μίσθωσης
αγροτικών εκτάσεων που έχουν υποβληθεί στο taxisnet,
και παραστατικά αγοράς σπόρων ή φυτωρίων ή πώλησης προϊόντων της εκμετάλλευσης, εντός της χρονικής
περιόδου του έτους αναφοράς.
• Αποδεικτικά κατοχής ζωικού κεφαλαίου ή μελισσοσμηνών το οποίο είναι καταγεγραμμένο στα μητρώα και
βιβλιάρια του ΥΠΑΑΤ (μητρώο αιγοπροβάτων, βοοειδών,
μελισσοκομικό βιβλιάριο, κ.λ.π.), εντός της χρονικής περιόδου του έτους αναφοράς.
• Αντίγραφο Ενιαίας Δήλωσης καλλιέργειας / εκτροφής ΕΛΓΑ.

Γ. Ασκούντες αγροτική δραστηριότητα

Για την απόδειξη της αγροτικής δραστηριότητας:
• Αντίγραφο της τελευταίας Δήλωσης Φορολογίας
Εισοδήματος Ε1, το αντίστοιχο Εκκαθαριστικό Φόρου
Εισοδήματος.
• Βεβαίωση αποδοχών ή ένσημα ΙΚΑ για τους δασεργάτες και αντίγραφα εργοσήμων για τους εργάτες
γης, για το αντίστοιχο έτος με αυτό της Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος.
• Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα ΙΚΑ ή ΟΓΑ. Κατά
περίπτωση μπορεί να κριθούν απαραίτητα και άλλα
δικαιολογητικά.

Μέχρι 31 Μαρτίου η ημερομηνία

Δηλώσεις των κατ' επάγγελμα αγροτών
για τα φωτοβολταϊκά
Περιθώριο μέχρι το Σάββατο 31 Μαρτίου έχουν οι κατ’ επάγγελμα αγρότες-ιδιοκτήτες φωτοβολταϊκών προκειμένου να δηλώσουν ότι διατήρησαν την ιδιότητά
τους αυτή (δηλ. του κατ’ επάγγελμα αγρότη) το έτος 2017 και να διασφαλίσουν
έτσι την ανώτερη τιμή πώλησης ρεύματος.
Οι δηλώσεις, που συμπληρώνονται το πρώτο τρίμηνο κάθε έτους, γίνονται ηλεκτρονικά μέσω ειδικής
εφαρμογής στο διαδικτυακό τόπο του ΛΑΓΗΕ και
οι παραγωγοί, εαν πρόκειται να απευθυνθούν στον
λογιστή τους για τη συμπλήρωση του πεδίου στην
ιστοσελίδα του λειτουργού της αγοράς (ΛΑΓΗΕ),
θα πρέπει για τυπικούς λόγους να προσκομίσουν
και μια υπεύθυνη δήλωση, επικαιροποιημένη από τα
ΚΕΠ.
Αναλυτικά, η ανακοίνωση του ΛΑΓΗΕ αναφέρει:
“Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με τα οριζόμενα
στην Υποπαράγραφο ΙΓ.1. του Ν. 4254/2014, οι
ηλεκτρονικές δηλώσεις από τους κατ’ επάγγελμα
αγρότες παραγωγούς για τη διατήρηση ή μη της
ιδιότητας του κατ’ επάγγελμα αγρότη για το έτος

2017, υποβάλλονται έως και την 31η Μαρτίου 2018”.
Οι παραγωγοί- ιδιοκτήτες φωτοβολταϊκών, μπορούν
για κάθε περεταίρω πληροφορία να απευθύνονται
στο αντίστοιχο τμήμα της Ένωσης Αγρινίου, στα τηλέφωνα 2641069029 ή να προσέρχονται στα κεντρικά γραφεία, στην οδό Παπαϊωάννου 23 στο Αγρίνιο.
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Σύσκεψη στην Άμφισσα για την
καταπολέμηση των κουνουπιών
Με
πρωτοβουλία
της
Π.ΣΤ.Ε. πραγματοποιήθηκε
την Παρασκευή 16-3-2018
στο Διοικητήριο της Π.Ε. Φωκίδας ευρεία σύσκεψη που
είχε ως θέμα συζήτησης την
αντιμετώπιση εκτάτων φαινομένων και τον προγραμματισμό – συντονισμό των ενεργειών για την καταπολέμηση
των κουνουπιών κατά τη φετινή θερμή περίοδο (2018).
Τη σύσκεψη συντόνισε
ο Αντιπεριφερειάρχης Εξυπηρέτησης του Πολίτη και
Συντονισμού Πολιτικής Προστασίας κ. Αθανάσιος Καρακάτζας σε συνεργασία με τον
Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε.
Φωκίδας κ. Ευάγγελο Κατσαγούνο, ενώ συμμετείχαν
η Περιφερειακή Σύμβουλος
κ. Πέγκυ Αραβαντινού και
υπηρεσιακοί παράγοντες της
Π.ΣΤ.Ε., της Π.Ε. Φωκίδας και
του Δήμου Δελφών .
Στόχος της σύσκεψης
ήταν η αποτίμηση της κατάστασης όπως διαμορφώθηκε
τον χειμώνα που διανύσαμε
αλλά και ο συντονισμός και η
προετοιμασία των δράσεων

και των υπηρεσιών για την
ερχόμενη περίοδο.
Επίσης, τονίστηκαν τα
προβλήματα που δημιουργούν στη δημόσια υγεία τα
κουνούπια κυρίως κατά τους
μήνες της άνοιξης και του
καλοκαιριού και καλέστηκαν
όλοι οι παρευρισκόμενοι να
δραστηριοποιηθούν και να
συντονίσουν τις ενέργειές
τους για την έγκαιρη, συστηματική και επιμελημένη εφαρμογή των μέτρων καταπολέμησης των πληθυσμών τους.
Σημειώνεται ότι η Π.ΣΤ.Ε.
για έβδομη χρονιά θα εφαρμόσει ένα ολοκληρωμένο
πρόγραμμα διαχείρισης των
πληθυσμών των κουνουπιών

με στοχευμένες παρεμβάσεις
σε δύο άξονες:
1. της όχλησης
2. της δημόσιας υγείας
Από τη συζήτηση προέκυψε ότι πέραν των ενδεδειγμένων επιστημονικών και
τεχνικών μέτρων είναι επιβεβλημένη η συνεργασία της
Π.Ε. Φωκίδας με τους Δήμους
προκειμένου να ενημερωθούν
και να ευαισθητοποιηθούν οι
πολίτες σε θέματα πρόληψης
και αποδιοργάνωσης των
εστιών των κουνουπιών σε
χώρους του ιδιωτικού τους
περιβάλλοντος.
Η υγεία των πολιτών ήταν
και παραμένει το πρώτο μας
μέλημα.

Οδηγίες προς τους ελαιοπαραγωγούς
της Φωκίδας λόγω των συνθηκών
της περιόδου
Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής ενημερώνει τους παραγωγούς
ότι οι συνεχιζόμενες υψηλές τιμές σχετικής ατμοσφαιρικής υγρασίας σε συνδυασμό με το εύρος των θερμοκρασιών που
επικρατούν αυτή την περίοδο, ευνοούν
την προσβολή από τον μύκητα Spilocaea
oleagina η Cykloconium oleaginum των
ελαιοδέντρων της περιοχής μας. Ο μύκητας προσβάλλει συνήθως τα φύλλα αλλά
και τους ποδίσκους των φύλλων των ανθέων του καρπού και σπανίως τον καρπό.
Περισσότερο προσβάλλονται τα φύλλα
των χαμηλών μερών του δένδρου (ποδιές).
Η ευαισθησία στην προσβολή είναι χαρακτηριστικό της ποικιλίας. Η Λιανολιά της
Κέρκυρας, η Κονσερβολιά Αμφίσσης και η
Χονδρολιά Αγρινίου θεωρούνται ευαίσθητες. Η Κορωνέικη θεωρείται ανθεκτική. Με
την άνοδο των θερμοκρασιών (Μάιο- Ιούνιο) τα προσβεβλημένα φύλλα πέφτουν και
φέρουν τεφροκαστανές κηλίδες γνωστές
σαν «μάτια παγωνιού». Σε έντονες προσβολές το δένδρο απογυμνώνεται και εξασθενεί. Η παραγωγή μπορεί να μειωθεί ή να
εκμηδενισθεί.
Για την αποφυγή των δυσμενών επιδράσεων της ασθένειας, ιδιαίτερα στη
νέα βλάστηση της ανοίξεως, συστήνεται η
αντιμετώπιση αυτής με την χρήση κατάλληλων φυτοπροστατευτικών σκευασμάτων
σύμφωνα με τις οδηγίες γεωπόνου. Ενδείκνυνται δυο ψεκασμοί, ένας νωρίς το

φθινόπωρο και ένας την άνοιξη. Αποτελεσματική προστασία επιτυγχάνεται με την
χρήση χαλκούχων σκευασμάτων. Επίσης, ο
καλός αερισμός της κώμης του δέντρου,
ο οποίος επιτυγχάνεται με το κατάλληλο
κλάδεμα, συντελεί στην μείωση των συμπτωμάτων.
Για πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας &
Κτηνιατρικής Π.Ε. Φωκίδας Γιδογιάννου 31,
Άμφισσα, τηλ. 2265 350 541.

Μέτρα για την αποφυγή
δηλητηριάσεων
από γεωργικά φάρμακα
Το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού &
Φυτοϋγειονομικου Ελέγχου Βόλου, προχωρά με έγγραφό
του, σε ενηµέρωση του κοινού, των κατόχων εγκρίσεων
και των πωλητών γεωργικών φαρµάκων σχετικά µε περιστατικά οξείας δηλητηρίασης από γεωργικά φάρµακα και
μεθόδους που πρέπει να ακολουθούνται για την αποφυγή
αντίστοιχων περιστατικών στο μέλλον.
Πιo αναλυτικά, η
Υπηρεσία ενηµερώνει
τους
επαγγελµατίες
χρήστες φυτοπροστατευτικών
προϊόντων
και τα καταστήµατα
εµπορίας
γεωργικών
φαρµάκων
ότι
στο
διαδίκτυο έχει αναρτηθεί το υπ’ αριθ’
2125/30340/2-3-2018
(Α∆Α:
6ΒΩΝ4653ΠΓΓΘ1) έγγραφο του
Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίµων µε θέµα: «Ενηµέρωση του κοινού, των
κατόχων εγκρίσεων και
των πωλητών γεωργικών φαρµάκων
σχετικά µε περιστατικά οξείας δηλητηρίασης από γεωργικά φάρµακα». Το
έγγραφο παρουσιάζει στατιστικά στοιχεία για περιστατικά οξείας δηλητηρίασης από γεωργικά φάρµακα για τα έτη
2015, 2016 και 2017 (Παράρτηµα Ι του
παρόντος εγγράφου, µε εξαγόµενα
συµπεράσµατα).
Με βάση τα στοιχεία του Παραρτήµατος Ι, συστείνονται στους χρήστες
γεωργικών φαρµάκων τα ακόλουθα
προληπτικά µέτρα :
• Αποφεύγουµε την αγορά και χρήση φυτοπροστατευτικών προϊόντων,
εάν δεν υπάρχει λόγος.
• Συµβουλευόµαστε ειδικό επιστήµονα (γεωπόνο) για την αντιµετώπιση προβληµάτων φυτοπροστασίας.
• Προτιµούµε τεχνικές ολοκληρωµένης φυτοπροστασίας καθώς και
την εφαρµογή εναλλακτικών προσεγγίσεων ή τεχνικών προκειµένου
να µειωθεί η εξάρτηση από τη χρήση
γεωργικών φαρµάκων.
• Εφόσον χρειαστεί, απευθυνόµαστε σε υπεύθυνο επιστήµονα – συνταγογράφο για να αξιολογήσει την
κατάσταση και εφόσον πρέπει να γίνει
εφαρµογή φυτοπροστατευτικών προϊόντων, να εκδώσει την κατάλληλη για
το σκοπό αυτό συνταγή χρήσης γεωργικών φαρµάκων.
• Προµηθευόµαστε µόνον εγκεκριµένα φυτοπροστατευτικά προϊόντα
(αναγράφουν επί της συσκευασίας
τους αριθµό έγκρισης και το σκοπό
για τον οποίο τα θέλουµε), τα οποία
αγοράζουµε µόνον από ειδικά εξουσιοδοτηµένα καταστήµατα εµπορίας
γεωργικών φαρµάκων.
• Από τα εγκεκριµένα φυτοπροστατευτικά προϊόντα επιλέγουµε τα χαµηλότερης τοξικολογικής επισήµανσης
για τον άνθρωπο και το περιβάλλον.
• Προµηθευόµαστε και διατηρούµε

καθαρά µέσα ατοµικής προστασίας
(µάσκα, αδιάβροχη φόρµα, ειδικά γάντια για φυτοφάρµακα, γυαλιά, µπότες
κλπ)
• Τα γεωργικά φάρµακα διατηρούνται σε ειδικό αποθηκευτικό χώρο,
ξηρό και δροσερό, ΚΛΕΙ∆ΩΜΕΝΑ ΚΑΙ
ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙ∆ΙΑ.
• Αγοράζουµε την ποσότητα που
θα µας χρειαστεί για τον επόµενο
ψεκασµό και αποφεύγουµε να διατηρούµε στην ειδική αποθήκη παλιά ή
ανοιγµένα φυτοπροστατευτικά προϊόντα.
• ∆ιαβάζουµε την ετικέτα του γεωργικού φαρµάκου πριν από κάθε χρήση
και ακολουθούµε πιστά τα οριζόµενα
επί της συσκευασίας.
• Τηρούµε µε ιδιαίτερη προσοχή το
χρόνο τελευταίας επέµβασης πριν τη
συγκοµιδή.
• Ακολουθούµε τις διατάξεις του
Εθνικού Σχεδίου ∆ράσης για την ορθολογική χρήση των γεωργικών φαρµάκων, όσον αφορά τις αποστάσεις
από ευαίσθητες περιοχές, το τριπλό
ξέπλυµα των κενών συσκευασίας, την
ενηµέρωση περιοίκων κλπ
• Σε κάθε περίπτωση κατά την
χρήση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος, φοράµε τα απαραίτητα µέσα
ατοµικής προστασίας. Μετά τη χρήση
του φυτοπροστατευτικού προϊόντος,
τα µέσα ατοµικής προστασίας πλένονται χωριστά από τα υπόλοιπα ρούχα.
• Σε περίπτωση δηλητηρίασης
ζητάµε ΑΜΕΣΑ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΗ,
επιδεικνύοντας την ετικέτα του γεωργικού φαρµάκου. ∆εν λαµβάνουµε
αντίδοτο εάν δεν υπάρχει κατάλληλη
οδηγία ιατρού.
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τις δηλητηριάσεις µπορούν
να ληφθούν από την ιστοσελίδα του
Κέντρου ∆ηλητηριάσεων: http://0317.
syzefxis.gov.gr/?page_id=75.
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Ενίσχυση μπροστά στον κίνδυνο διακοπής του ρεύματος

Ποιοι δικαιούνται βοήθημα
για την επανασύνδεση ρεύματος

Οι καταναλωτές με χαμηλά εισοδήματα, οι οποίοι
έχουν αποσυνδεθεί μέχρι
τις 14/2/2018 από το δίκτυο
παροχής ηλεκτρικής ενέργειας λόγω ληξιπρόθεσμων
οφειλών, μπορούν να υποβάλουν αίτηση – υπεύθυνη
δήλωση
με
συνημμένα
δικαιολογητικά για την παροχή εφάπαξ ειδικού βοηθήματος, προκειμένου να
επανασυνδεθούν, σύμφωνα
με την υπ’ αριθμό ΥΠΕΝ/
ΥΠΡΓ/7408/1228/08.02.2018
Κοινή Υπουργική Απόφαση
(ΦΕΚ 474/τ.Β./14-02-2018).

Δικαιούχοι

Οι δυνητικοί δικαιούχοι
για να υποβάλουν αίτηση
στην Επιτροπή του άρθρου
3 θα πρέπει να πληρούν τα
εξής κριτήρια:
Α. Να έχουν αποσυνδεθεί από το δίκτυο παροχής
ηλεκτρικής ενέργειας, λόγω
ληξιπρόθεσμων
οφειλών,
μέχρι και την ημερομηνία
έναρξης ισχύος της ανωτέρω ΚΥΑ, δηλαδή έως και τις
14.02.2018.
Β. Η αποσύνδεση να έχει
γίνει στην παροχή ρεύματος
της κύριας κατοικίας του δυνητικού δικαιούχου
Γ. Να πληρούν τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια, όπως αυτά ορίζονται
από τη σχετική ΚΥΑ.
Το ποσό του ειδικού βοηθήματος θα καταβάλλεται
από την ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., ως
διαχειριστή
του
ειδικού

λογαριασμού,
απευθείας
στον τελευταίο Προμηθευτή
ηλεκτρικής ενέργειας, στον
οποίο εκκρεμούν οι οφειλές
του δικαιούχου της εν λόγω
παροχής.

Ύψος βοηθήματος

Το ύψος του ειδικού
βοηθήματος αντιστοιχεί σε
ποσό που θα καθορίζεται
αναλόγως του ύψους της
συνολικής οφειλής των καταναλωτών προς τον Προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας
και συγκεκριμένα:
1. Για συνολικές οφειλές έως έξι χιλιάδων ευρώ
(6.000,00 ευρώ) θα καταβάλλεται το σύνολο της οφειλής.
2. Για συνολικές οφειλές
άνω των έξι χιλιάδων ευρώ
(6.000,00 ευρώ) και έως εννέα χιλιάδες ευρώ (9.000,00
ευρώ) θα καταβάλλεται εφά-

παξ το εβδομήντα πέντε τοις
εκατό (75%) της οφειλής.
3. Για συνολικές οφειλές
άνω των εννέα χιλιάδες
ευρώ (9.000,00 ευρώ) και
έως δώδεκα χιλιάδες ευρώ
(12.000,00 ευρώ) θα καταβάλλεται εφάπαξ το πενήντα
τοις εκατό (50%) της οφειλής των.
4. Για συνολικές οφειλές
άνω των δώδεκα χιλιάδες
ευρώ (12.000,00 ευρώ) θα
καταβάλλεται εφάπαξ το
τριάντα τοις εκατό (30%) της
οφειλής.
Οι καταναλωτές θα εντάσσονται σε πρόγραμμα διακανονισμού και το εναπομείναν
ποσό θα εξοφλείται από τους
ίδιους σε άτοκες μηνιαίες δόσεις, το ποσό και ο αριθμός
των οποίων θα ορίζονται από
τον εκάστοτε Προμηθευτή
ηλεκτρικής ενέργειας.

Ποιοι εξαιρούνται
Αυτοί υποχρεούνται να κάνουν φέτος
φορολογικές δηλώσεις
Η νομοθεσία επιβάλλει φέτος τη φορολογική δήλωση σε φορολογούμενους που
δεν ήταν υποχρεωμένοι μέχρι τώρα να την
υποβάλλουν.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με δημοσίευμα
του aftodioikisi.gr αυτοί που υποχρεούνται
πλέον να υποβάλλουν φορολογική δήλωση
είναι οι εξής:
• Όσοι έχουν συμπληρώσει το δέκατο
όγδοο έτος της ηλικίας τους (οι γεννηθέντες
μέχρι 31-12-1998) και αποκτούν εισοδήματα
φορολογούμενα ή απαλλασσόμενα της φορολογίας, πραγματικά ή τεκμαρτά.
• Όσοι είναι άνω των 18 ετών και είναι
προστατευόμενα (εξαρτώμενα) μέλη (π.χ.
φοιτητές), όταν έχουν οποιαδήποτε εισοδήματα.
• Όσοι είναι πάνω από 18 ετών και το
εισόδημα που έχουν είναι μόνο από τα τεκμήρια π.χ. χρήση σπιτιού, αυτοκινήτου κ.λπ.
• Οι άνεργοι που είναι πάνω από 18 ετών
και έχουν οποιοδήποτε εισόδημα. Αν δεν
έχουν εισόδημα δεν υποχρεώνονται να υποβάλλουν δήλωση.
• Οι φορολογούμενοι οι οποίοι έχουν κάνει έναρξη επιτηδεύματος (επαγγέλματος).
• Οι φορολογικοί κάτοικοι του εξωτερικού όταν αποκτούν πραγματικό εισόδημα
στην Ελλάδα. Το πραγματικό εισόδημα
μπορεί να φορολογείται με την κλίμακα, π.χ.
ενοίκια, να φορολογείται αυτοτελώς, π.χ.
τόκοι, ή να είναι απαλλασσόμενο της φορολογίας. Αντίθετα οι φορολογικοί κάτοικοι του
εξωτερικού όταν δεν αποκτούν πραγματικό
εισόδημα στην Ελλάδα (π.χ. αποκτούν τεκ-

μαρτό) δεν υποχρεώνονται να υποβάλλουν
δήλωση. Για παράδειγμα, δεν υποχρεώνονται να υποβάλλουν δήλωση οι φορολογικοί
κάτοικοι εξωτερικού που έχουν αυτοκίνητο ή
δευτερεύουσα κατοικία στην Ελλάδα, ούτε
αυτοί που αγόρασαν ακίνητο ή αγόρασαν
αυτοκίνητο στην Ελλάδα και δεν απόκτησαν
πραγματικό εισόδημα στην Ελλάδα.
Οι μόνοι νέοι οι οποίοι συμπλήρωσαν το
18ο έτος της ηλικίας τους εντός του 2017 και
δεν είναι υποχρεωμένοι να υποβάλουν φέτος
δήλωση φορολογίας εισοδήματος, είναι όσοι
πέρυσι δεν είχαν καθόλου εισοδήματα ούτε
περιουσιακά στοιχεία που να αποτελούν
τεκμήρια (κατοικία, αυτοκίνητο κ.λπ.), εφόσον φιλοξενήθηκαν σε σπίτια γονέων, άλλων
συγγενών ή φίλων, ή εφόσον είναι φοιτητές
και λόγω σπουδών διαμένουν με ενοίκιο σε
άλλη πόλη από αυτήν στην οποία ζουν οι
γονείς τους.

Εν Δελφοίς

Φορολογικές δηλώσεις:

Πώς θα κερδίσετε έκπτωση φόρου
Στα μέσα Απριλίου
αναμένεται να ανοίξει η
ηλεκτρονική πύλη του
Τaxisnet για την υποβολή
των φορολογικών δηλώσεων των εισοδημάτων
που αποκτήθηκαν το
2017. Οι φορολογούμενοι κατά την συμπλήρωση του εντύπου Ε1
θα δουν ότι δίπλα στον
κωδικό 049 έχει προστεθεί και ο κωδικός 050 ο
οποίος αφορά τις δαπάνες με ηλεκτρονικό χρήμα που πραγματοποίησε
το 2017 η σύζυγος ή το
μέλος του σύμφωνου
συμβίωσης.
Ο κωδικό 049 του
πίνακα 7 του Ε1, αφορά
τις δαπάνες που έγιναν
το 2017 με ηλεκτρονικό χρήμα (κάρτες,
e-banking) που εξασφαλίζουν σε μισθωτούς,
συνταξιούχους και αγρότες την έκπτωση φόρου
1.900 – 2.100 ευρώ που
οδηγεί σε έμμεσο αφορολόγητο 8.636 – 9.550
ευρώ.
Τις επόμενες ημέρες
οι τράπεζες θα στείλουν
στην Ανεξάρτητη Αρχή
Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) τα στοιχεία για τις
συναλλαγές με πλαστικό
χρήμα που είχαν πέρυσι
οι φορολογούμενοι προκειμένου να φορτωθούν
στο Taxisnet.
Ο κωδικός 049-050
δεν θα είναι κλειδωμένος. Οι φορολογούμενοι
θα έχουν τη δυνατότητα

να παρέμβουν και να
προσθέσουν
δαπάνες
οι οποίες ενδεχομένως
να μην εμφανίζονται,
όπως για παράδειγμα
πληρωμές που έχουν
γίνει με μεταφορά χρηματικών ποσών από τον
λογαριασμό τους σε
λογαριασμό ελεύθερου
επαγγελματία, π.χ. γιατρού, ο οποίος δεν έχει
δηλωθεί μέχρι σήμερα
ως
επαγγελματικός.
Στην περίπτωση αυτή ο
φορολογούμενος μπορεί
να επικαλεστεί τα ενημερωτικά (statements) των
τραπεζών.

Έκπτωση φόρου
και…

Κάθε
μισθωτός,
συνταξιούχος και κατ’
επάγγελμα αγρότης, για
να δικαιούται έκπτωσης
φόρου, η οποία ισοδυναμεί με αφορολόγητο
όριο από 8.636,64 έως
9.545,45 ευρώ, θα πρέπει κατά τη διάρκεια του
2017 να έχει εξοφλήσει
με ηλεκτρονικά μέσα
πληρωμής (με πιστωτικές ή χρεωστικές κάρτες
ή μέσω e-banking) δαπάνες για αγορές αγαθών

ή υπηρεσιών συνολικού
ύψους ίσου με ποσοστό:
• 10% του ετήσιου
εισοδήματός του, πραγματικού ή τεκμαρτού,
εφόσον το εισόδημα αυτό ανέρχεται έως 10.000
ευρώ,
• 10% επί των πρώτων 10.000 ευρώ και 15%
επί του υπερβάλλοντος
ποσού, εφόσον το ετήσιο
-πραγματικό ή τεκμαρτόατομικό του εισόδημα
ανέρχεται σε 10.001 έως
και 30.000 ευρώ και
• 10% επί των πρώτων 10.000 ευρώ, 15%
επί των επόμενων 20.000
ευρώ και 20% επί του
υπερβάλλοντος ποσού,
εφόσον το ετήσιο –
πραγματικό ή τεκμαρτόεισόδημά του ξεπερνά
τις 30.000 ευρώ.

…«πέναλντι» 22%

Σε κάθε περίπτωση
κατά την οποία ο φορολογούμενος δεν κατάφερε να καλύψει το απαιτούμενο ποσό δαπάνης
με πληρωμές μέσω καρτών ή μέσω e-banking,
το «ακάλυπτο» ποσό
φορολογείται με 22%.
Πηγή: in.gr

Διακανονισμοί στη ΔΕΗ με βάση
το προφίλ των καταναλωτών

Την αδυναμία των νοικοκυριών να
ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους
καταδεικνύουν οι ληξιπρόθεσμες οφειλές προς ΔΕΗ, που παραμένουν σε δυσθεώρητα ύψη παρά τα προγράμματα
ρύθμισης.
Όπως αναφέρει το aftodioikisi.gr ο
ειδικός σύμβουλος που έχει αναλάβει
τα ληξιπρόθεσμα χρέη του Οργανισμού
επεξεργάζεται νέο τρόπο διακανονισμού
των οφειλών. Ο νέος τρόπος διακανονισμού, που περιλαμβάνει τις προτάσεις
της κοινοπραξίας των εταιρειών με επικεφαλής την Qualco, αποσκοπεί στην
αύξηση των εισπράξεων κατά 100 εκατ.
ευρώ σε σχέση με τα τρέχοντα επίπεδα.
Η Qualco έχει κατηγοριοποιήσει
τους πελάτες της ΔΕΗ με στόχο να
κινηθεί στοχευμένα, προτείνοντας διακανονισμούς με βάση το προφίλ του

κάθε πελάτη αλλά και αξιοποιώντας στη
συνέχεια και στην περίπτωση που δεν
υπάρξει ανταπόκριση τη δικαστική οδό
για τη διεκδίκηση των οφειλών.
Ο στόχος πάντως είσπραξης 50-100
εκατ. ευρώ για το 2018, σύμφωνα με το
in.gr, καταδεικνύει τη δυσκολία διαχείρισης του κρίσιμου αυτού θέματος για την
ενίσχυση της ρευστότητας της ΔΕΗ και
τη γενικότερη οικονομική της κατάσταση.
Η εταιρεία συμβούλων έχει παραδώσει τις προτάσεις για το πώς θα κλείσουν οι μεγάλες «τρύπες» που έχουν
αφήσει οι «μπαταξήδες» στα ταμεία της.
O σχεδιασμός για την αντιμετώπιση των
ληξιπρόθεσμων οφειλών θα πρέπει να
παρουσιαστεί έως τον Μάιο στους θεσμούς.
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«Ώρα της γης:
Συνδέσου με
τη θάλασσα»
Η «Ώρα της Γης»
πλησιάζει και η θάλασσα μας περιμένει
να συνδεθούμε μαζί
της, σβήνοντας το
φως για μια ώρα και
στέλνοντας έτσι το
δικό μας μήνυμα κατά
της κλιματικής αλλαγής που την καταστρέφει.
Ο Κορινθιακός Κόλπος
όντας μια κλειστή θάλασσα,
με πολλές ανθρωπογενείς
παρεμβάσεις γύρω του και
μάλιστα σε υψηλό βαθμό
όχλησης (εξορύξεις βωξίτη, εργοστάσιο Αλουμίνας,
Τσιμεντοβιομηχανίες, Σωληνουργεία κ.α.), υφίσταται
σε υπερθετικό βαθμό τις
συνέπειες της κλιματικής
αλλαγής.
Η αύξηση της θερμοκρασίας των θαλάσσιων
υδάτων, η συγκέντρωση
διοξειδίου του άνθρακα και
η άνοδος της στάθμης του
νερού δρουν καταστροφικά για τη θάλασσα, αλλά
και για κάθε είδος που ζει

και αναπαράγεται μέσα σε
αυτή.
Η θάλασσα γενικά, αλλά
ο Κορινθιακός Κόλπος ιδιαίτερα για όλους εμάς που
ζούμε δίπλα του, υφίσταται
αυτές τις συνέπειες, οι
οποίες εν τέλει υποβαθμίζουν την ποιότητα της ζωής
όλων μας και δημιουργούν
ένα ζοφερό μέλλον για τις
νεότερες και επερχόμενες
γενεές.
Σβήνουμε το φως και
ανάβουμε τη φλόγα της
ελπίδας, για ένα ισχυρό
κίνημα αντίστασης ενάντια
σε όσα υποβαθμίζουν και
καταστρέφουν το φυσικό
μας περιβάλλον.
Σ.Π.Ο.Α.Κ. «Ο ΑΡΙΩΝ»

Έλεγχοι της αγοράς του κρέατος
εν όψει Πάσχα
Ο
Αναπληρωτής
Υπουργός
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Γιάννης Τσιρώνης, στο πλαίσιο των ενεργειών του ΥΠΑΑΤ για
διαφάνεια της αγοράς κρέατος και
ιδιαίτερα των αιγοπροβάτων, εν
όψει των εορτών του Πάσχα ζήτησε από τις αρμόδιες υπηρεσίες την
εντατικοποίηση όλων των προβλεπόμενων ελέγχων, για την καταγωγή ή προέλευση, με σκοπό την διαφάνεια στη αγορά και προστασία
των Ελληνικών αιγοπροβάτων.
Για τον λόγο αυτό έχει εκδοθεί
εγκύκλιος του Γενικού Γραμματέα
του ΥΠΑΑΤ, η οποία επισημαίνει
ότι, σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ.
2 του Καν. (ΕΕ) 1337/2013, «Ελληνικά» δύναται να επισημανθούν τα
κρέατα μόνο εάν αποδεικνύεται
από την επιχείρηση, με τρόπο
ικανοποιητικό, ότι το κρέας έχει
αποκτηθεί από ζώα που έχουν γεννηθεί, εκτραφεί και σφαγεί στην
Ελλάδα.
Με σκοπό την ομοιόμορφη επισήμανση των σφάγιων ελληνικής
καταγωγής και με ευθύνη των
επιχειρήσεων, αυτή θα γίνεται
με χρήση σφραγίδας παραλληλόγραμμου σχήματος και με την

εγκεκριμένη για τρόφιμα χρωστική
Ε129 (ερυθρό ALURA), εντός της
οποίας θα αναγράφεται η ένδειξη
«ΕΛΛΑΣ» ή «ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ»
Με τον πρόσφατα ψηφισθέντα
νόμο 4492/2017 για την «διακίνηση
και εμπορεία νωπών και ευαλλοί-

ωτων αγροτικών προϊόντων και
άλλες διατάξεις» οι Έλληνες κτηνοτρόφοι θα προστατευτούν από
παράνομες Ελληνοποιήσεις, θα
διασφαλιστεί το εισόδημά τους και
οι καταναλωτές θα γνωρίζουν εγγυημένα την Ελληνική προέλευση
του κρέατος στην αγορά.

Μαθητές από την
Τριήμερο «Graphcom Demo Days»
Καταλωνία και πάλι
στην Άμφισσα

Με επιτυχία διεξήχθη
κι ολοκληρώθηκε για 2η
χρονιά το πρώτο στάδιο
της σχολικής ανταλλαγής
του Γυμνασίου Άμφισσας
με το Institut Montgri της
Καταλωνίας (πρόσφατα
αδελφοποιημένων
Σχολείων).
Όπως αναφέρει η ανακοίνωση του Γυμνασίου
Άμφισσας αντιπροσωπεία
7 μαθητριών με τις δυο
εκπ/ούς των ήλθαν στην
Άμφισσα φιλοξενήθηκαν
σε σπίτια μαθητών -οικογενειών τους (11-16/3/
2018).
Ξεναγήθηκαν σε Δελφούς,
Γαλαξείδι
και
Άμφισσα,
ανέπτυξαν
δραστηριότητες, με τους
μαθητές του Γυμνασίου
και τους καθηγητές, έζησαν τη ζεστή φιλοξενία
των αμφισσαϊκών σπιτιών
απ’ τους συγκινητικά κινη-

τοποιημένους γονείς, της
καθημερινότητας
αλλά
και του γλεντιού. Το πρωί
της Παρασκευής γεμάτες
όμορφα συναισθήματα κι
εμπειρίες, έφυγαν για να
συνεχίσουν την επίσκεψή
τους στην Αθήνα.
Από το Σχολείο εκφράζονται δημόσια ευχαριστίες στον Περιφερειάρχη
Στερεάς Ελλάδας και την
Αντιπεριφέρεια Φωκίδας,
τον Δήμο Δελφών, την
Εφορεία
Αρχαιοτήτων
Φωκίδας, το Ναυτικό και
Ιστορικό Μουσείο Γαλαξειδιού, το ΚΠΕ Άμφισσας
και τους γονείς των μαθητών μας που με τον τρόπο
του ο καθένας συνέβαλαν
στην επιτυχή εκτέλεση
του προγράμματος και
την απόσπαση ευχαριστιών κι επαίνων από την
αντιπροσωπεία που μας
επισκέφθηκε.

Η GRAPHCOM ανανεώνει το
ραντεβού με τους επαγγελματίες των εκτυπώσεων και του
ευρύτερου χώρου της οπτικής
επικοινωνίας τον Μάιο (11-13) στη
Θεσσαλονίκη.
Οι “GRAPHCOM Demo Days
‘18” στοχεύουν στο να παρέχουν
στο κοινό μια μοναδική ευκαιρία
ενημέρωσης μέσω ζωντανών
παρουσιάσεων, εφαρμογών και
ειδικών workshops για ό’ τι νεότερο και πλέον καινοτόμο έχουν
να επιδείξουν οι κορυφαίοι κατασκευαστές στους τομείς της
εκτύπωσης, του φινιρίσματος,
των επιγραφών, της διακόσμησης
κ.α.
Η βιομηχανία των εκτυπώσεων
& της συσκευασίας στην Ελλάδα
και τα Βαλκάνια, οι τάσεις, οι νέες
αγορές και εφαρμογές είναι από
τα θέματα που θα αναπτύξουν
οι διακεκριμένοι ομιλητές του
συνεδρίου, μεταξύ των οποίων
σημαντικά ονόματα της παγκόσμιας αγοράς. Βασικές ενότητες
ανάπτυξης των ομιλιών και των
παράλληλων σεμιναρίων που θα
πραγματοποιηθούν είναι:
- Φινίρισμα & προστιθέμενη
αξία
- Χαρτοκιβώτιο, ετικέτα, βιομη-

χανική συσκευασία
- Εσωτερική διακόσμηση
- Ψηφιακή εκτύπωση large
format, επιγραφές, σήμανση
- Μεταξοτυπία & ύφασμα
Η ψηφιακή τεχνολογία print
enhancement της MGI που ενσωματώνεται στα μοντέλα της
σειράς JETvarnish 3D αναμένεται
να βρεθεί στο επίκεντρο χάρις
στη ζωντανή παρουσίαση των
νέων συστημάτων MGI-Konica.
Η πολυβραβευμένη τεχνολογική
καινοτομία MGI προσφέρει προσωποποίηση με μεταβλητά δεδομένα και μοναδικό φινίρισμα ανά
τεμάχιο για την αγορά του εντύπου, της συσκευασίας & της ετικέτας. Εφφέ τοπικού UV και χρυσοτυπίας με γκοφρέ ανάγλυφο ή
μη, σε χαρτί, πλαστικό και ειδικά
υλικά σε φύλλα ή ρολά, χωρίς
κλισέ, τελάρα ή προετοιμασία διαφοροποιούν την παραγωγή. Μια
συσκευασία ή ετικέτα με ψηφιακό
φινίρισμα MGI είναι ελκυστική
οπτικά και προσφέρει μοναδική
αίσθηση ανάγλυφου στην αφή,
αποτυπώνοντας το εκάστοτε
brand με ξεχωριστό τρόπο.
Εφφέ
χρυσοτυπίας
χωρίς
κλισέ ενσωματώνονται και στην
εκτυπωτική διαδικασία μέσω

της πλατφόρμας MGI Meteor
Unlimited Colors, δίνοντας νέες
χρωματικές παλέτες με μεταλλικά
και ολογραφικά στοιχεία.
Στον τομέα της ψηφιακής εκτύπωσης μεγάλου σχήματος (LFP),
οι επαγγελματίες θα ενημερωθούν πρώτοι για τις τελευταίες
αφίξεις των HP και OKI πριν αυτές παρουσιαστούν στη FESPA.
Η τεχνολογία HP Latex και η νέα
γενιά flatbed συστημάτων της HP
θα πυροδοτήσει εξελίξεις στην
αγορά και τη διαδικασία παραγωγής. Υλικά νέας τεχνολογίας των
MACTAC και JM Textiles για την
ψηφιακή εκτύπωση και τις επιγραφές, καθώς και μια ολοκληρωμένη σειρά για τη διακόσμηση & το
design θα παρουσιαστούν μέσω
ειδικών εφαρμογών.
Ειδικά σεμινάρια προγραμματίζονται για την αγορά του υφάσματος, της μεταξοτυπίας (με έμφαση
στις βιομηχανικές λύσεις), καθώς
και για εξειδικευμένους κλάδους,
όπως αυτόν της οδοσήμανσης, με
εξοπλισμό και νέα υλικά.
Ένα ειδικό site με όλες τις
πληροφορίες σχετικά με το Open
House και δυνατότητα δήλωσης
συμμετοχής θα βρίσκεται σύντομα σε λειτουργία.
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Μανδρέκα προς Μητσοτάκη για το χρέος
του δήμου Δελφών προς την ΕΥΔΑΠ
Επιστολή προς τον πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκο Μητσοτάκη
απέστειλε η πρώην βουλευτής Ασπασία
Μαδρέκα, με αφορμή τα όσα έχουν συμβεί το τελευταίο χρονικό διάστημα και τη
δέσμευση των λογαριασμών του δήμου
Δελφών από την ΕΥΔΑΠ. Μεταξύ άλλων
αναφέρει πως θα πρέπει «να χορηγηθεί
στους Δήμους Δελφών και Δωρίδας η
οφειλόμενη και δίκαιη ανταπόδοση για
την ασύγκριτη συνεισφορά τους στο
υδατικό δυναμικό της χώρας».
Αναλυτικά η επιστολή αναφέρει:
Αξιότιμε, Κύριε Πρόεδρε,
Α. Είναι γνωστό ότι ο ποταμός Μόρνος
αποτελεί τον κύριο υδροδότη ακατέργαστου – αδιύλιστου ύδατος της ΕΥΔΑΠ
Α.Ε, προκειμένου αυτή να καλύψει τις
ανάγκες νερού των περιοχών αρμοδιότητάς της και κυρίως το λεκανοπέδιο της
Αττικής.
O Μόρνος πηγάζει στην εδαφική περιφέρεια του Δήμου Δελφών, στην οποία
ανήκει και μέρος της λεκάνης απορροής
του ποταμού, ενώ ο ταμιευτήρας του
βρίσκεται στην περιφέρεια του Δήμου
Δωρίδας όπου δημιουργήθηκε με την
κατασκευή τεχνητού φράγματος.
Το συγκεκριμένο, δε, έργο ξεκίνησε
το Μάιο του 1969 και ολοκληρώθηκε το
1979, ενώ, ξεκίνησε να λειτουργεί το έτος
1980.
Χρήσιμο είναι να θυμόμαστε ότι το
αναφερόμενο φράγμα, που έκοψε ουσιαστικά στα δύο την ορεινή Δωρίδα, ώστε
να δημιουργηθεί ο ταμιευτήρας, αποτελεί το ψηλότερο χωμάτινο φράγμα της
Ευρώπης, ενώ το νερό του φτάνει στην
Αθήνα διαμέσου του υδραγωγείου του
Μόρνου, που είναι το δεύτερο μεγαλύτερο υδραγωγείο της Ευρώπης.
Μπορεί να θεωρηθεί, λοιπόν, αυτονόητη, η τεράστια προσφορά και των δύο
Δήμων της Φωκίδας, (Δελφών και Δωρίδας), αφού από τον ποταμό Μόρνο και
τον ταμιευτήρα αυτού υδροδοτείται ο
μισός και πλέον πληθυσμός της Ελλάδας.
Επίσης, είναι γνωστό σε όλους ότι η
Λίμνη του Μόρνου κληροδοτεί στον τόπο
μας μεγάλες δυσκολίες και δεσμεύσεις
που προκύπτουν τόσο από την κατασκευή του φράγματος, όσο και από το
καθεστώς προστασίας που έχει επιβληθεί
περιμετρικά της τεχνητής λίμνης.
Θα περίμενε, λοιπόν, κανείς, εξ αυτού
και μόνο του λόγου, να έχουν διαμορφωθεί από την Πολιτεία εκείνες οι προϋποθέσεις που θα στήριζαν δυναμικές για
τους Δήμους μας. Το τελευταίο, όμως,
δεν συμβαίνει, παρότι μέχρι σήμερα έχει
αποτελέσει πάγιο αίτημα της τοπικής κοινωνίας να χορηγηθούν από την Ελληνική
Πολιτεία και στους δύο Δήμους «αντισταθμιστικά» οφέλη.
Στο σημείο αυτό πρέπει να αναφέρω,
αφού έχει σημασία για τη συνέχεια, ότι
κανένα δημοτικό διαμέρισμα του Δήμου
Δωρίδας δεν υδρεύεται από την ΕΥΔΑΠ.
Αντίθετα στο Δήμο Δελφών παρέχεται
από την ΕΥΔΑΠ ανεπεξέργαστο, (αδιύλιστο), νερό από το υδραγωγείο Μόρνου
– Αθηνών, στις εγκαταστάσεις των Ταχυδιυλιστηρίων που διαθέτει ο ίδιος Δήμος
στην Άμφισσα και τη Δεσφίνα, μέσω των
οποίων υδρεύονται δημοτικά διαμερίσματα.
Η Τοπική Αυτοδιοίκηση στο Νομό μας,
Α’ και Β’ βαθμού, διαχρονικά, εξέφρασε
την άποψη του συνόλου των πολιτών ότι,
δηλαδή, το νερό, αυτό το τόσο σημαντικό
για τη ζωή αγαθό, ανήκει στη Φωκίδα, και
σταθερά επεδίωξε τη χορήγηση αντισταθμιστικών οφελών για την περιοχή.
Ειδικότερα, όμως, και σε σχέση με
το Δήμο Δελφών, σημειώνω ότι τόσο η
παρούσα Δημοτική Αρχή, όσο και οι προ-

ηγούμενες, σταθερά ελάμβαναν αποφάσεις περί μη καταβολής προς την ΕΥΔΑΠ,
(σήμερα Εταιρεία Παγίων ΕΥΔΑΠ), των
ποσών των λογαριασμών των σχετικών
με την αγορά του ανεπεξέργαστου ύδατος με χρέωση του αντίστοιχου κόστους
αυτού.
Με τον τρόπο αυτό, το έτος 2013, το
συνολικό «χρέος» του Δήμου Δελφών,
από οφειλές προς την ΕΥΔΑΠ για την
ανωτέρω αιτία, ανερχόταν στο ποσό των
30 εκατομμυρίων ευρώ, περίπου. Οι οφειλές αυτές, μάλιστα, είχαν βεβαιωθεί και
δικαστικά με αμετάκλητες αποφάσεις,
υπέρ της ΕΥΔΑΠ Α.Ε.
Όμως, την 11η-9-2013, ο τότε Υπουργός Εσωτερικών της Κυβέρνησης της
Νέας Δημοκρατίας, κ. Ι. Μιχελάκης, κατέθεσε την υπ’ αριθμ. 802/171 Τροπολογία
στο συζητούμενο, κατά το χρόνο εκείνο,
Νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας, η
οποία, αφού υπερψηφίσθηκε, αποτέλεσε
το άρθρο 52 του Νόμου 4186/10-9-2013,
(ΦΕΚ Α’ 193/17-9-2013), «περί Αναδιάρθρωσης της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης», σύμφωνα με τις διατάξεις του
οποίου ο Δήμος Δελφών, μεταξύ άλλων
Ο.Τ.Α και Ν.Π.Δ.Δ, αποδεσμεύτηκε εξολοκλήρου, από τις οφειλές του προς την
ΕΥΔΑΠ, δεδομένου ότι οι ληξιπρόθεσμες
αυτές οφειλές μέχρι την 31η-1-2012 εξοφλήθηκαν από τον Κρατικό Προϋπολογισμό, ενώ οι οφειλές του από 1-2-2013
έως και 31-7-2013 παρακρατήθηκαν από
τους ΚΑΠ.
Καθίσταται, σαφές, ότι με την ανωτέρω Τροπολογία – Νομοθετική Ρύθμιση
δόθηκε μια «πολιτική» λύση για τις οφειλές του Δήμου Δελφών προς την ΕΥΔΑΠ
μέχρι του προαναφερθέντος χρονικού
σημείου.
Το γεγονός αυτό, ο καθένας καταλαβαίνει, πόσο σημαντικό ήταν, δεδομένου
ότι ο Δήμος Δελφών απαλλάχθηκε από
την οφειλή του υπέρογκου ποσού των 30
εκατομμυρίων ευρώ. Όμως, το πρόβλημα, δεν λύθηκε και για το μέλλον…
Συνεχίστηκαν, λοιπόν, οι επιδιώξεις
με γνώμονα την πάγια θέση της τοπικής
κοινωνίας και των αιρετών, σχετικά με το
ότι η Κεντρική Κυβέρνηση οφείλει σε συνεργασία με την Τοπική Αυτοδιοίκηση να
μετουσιώσουν σε πράξη το πολύχρονο
αίτημα των δύο Δήμων της Φωκίδας για
αντισταθμιστικά οφέλη από τη λίμνη του
Μόρνου.
Εξάλλου, κατά τη μικρή μου κοινοβουλευτική θητεία, (2012-2014), φρόντισα
να προωθηθεί το ζήτημα αυτό, τόσο στο
Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και
Δικτύων, όσο και το Υπουργείο Εσωτερικών.
Εκτός από τις προσωπικές συνεργασίες που είχα με την πολιτική ηγεσία
των ανωτέρω Υπουργείων, είχα προβεί
και στην κατάθεση των υπ’ αριθμ. Πρωτ.
5044/20-12-2013 και 5066/21-1-2014
Κοινοβουλευτικών Ερωτήσεων με τίτλο:
«Αντισταθμιστικά οφέλη από τη Λίμνη
του Μόρνου: Το ανεκπλήρωτο χρέος της
Ελληνικής Πολιτείας».
Θα πρέπει να αναφέρω ότι το θέμα είχαν αντιμετωπίσει με θετικό τρόπο οι τότε
Υπουργοί. Εγγράφως, μάλιστα, ο Υπουργός Εσωτερικών, κ. Μιχελάκης, με το υπ’
αριθμ. 2634/13-1-2014 έγγραφό του, μού
απάντησε ότι: «το εν λόγω ζήτημα χρήζει
περαιτέρω εξέτασης και από το αρμόδιο
Υπουργείο Υποδομών και Δικτύων σε συνεργασία με την Κεντρική Ένωση Δήμων
Ελλάδας, το Υπουργείο Περιβάλλοντος
και το Εσωτερικών, προκειμένου να διερευνηθεί το αίτημα, (π.χ σκοπιμότητα
καταβολής αντισταθμιστικού οφέλους
από την ΕΥΔΑΠ Α.Ε, λόγω της διάθεσης
σε αυτή ακατέργαστου νερού μέσω των

πηγών των Δήμων Δωρίδας και Δελφών,
στοιχεία αναφορικά με την επιβάρυνση
του περιβάλλοντος του Νομού Φωκίδας,
τρόπος διάθεσης του εν λόγω οφέλους,
κ.λ.π)».
Γίνεται αντιληπτό ότι τότε είχε ανοίξει
μια μεγάλη «πόρτα» για το πάγιο αίτημά
μας, το οποίο δεν ευοδώθηκε αφού η συγκεκριμένη Κυβέρνηση εντός ελαχίστου
διαστήματος «έπεσε».
Δυστυχώς, η επόμενη Κυβέρνηση του
Σύριζα δεν αντιμετώπισε με τον ίδιο τρόπο το αίτημα που εξακολουθεί να τίθεται
από τους Δημάρχους της Φωκίδας.
Απόδειξη της αρνητικής για το εν
λόγω θέμα διάθεσής της, αποτελούν οι
έγγραφες απαντήσεις που δόθηκαν από
τον Υπουργό Εσωτερικών και τον Υπουργό Υποδομών & Μεταφορών επί της υπ’
αριθμ. 2196/21-12-2016 Κοινοβουλευτικής Ερώτησης του Βουλευτή Επικρατείας της Ν.Δ, κ. Θ. Φορτσάκη, με θέμα:
«Αντισταθμιστικά οφέλη λίμνης Μόρνου».
Χαρακτηριστικότατη είναι η υπ’ αριθμ.
Πρωτ. 678/24-1-2017 απάντηση του
Υπουργού Υποδομών & Μεταφορών, κ.
Χρ. Σπίρτζη, ο οποίος, στην κυριολεξία,
παρέθεσε αυτούσια την επιχειρηματολογία της ΕΥΔΑΠ για το θέμα. Η επιχειρηματολογία, δε, αυτή καταλήγει στο
συμπέρασμα ότι δεν οφείλεται τίποτα
στην περιοχή της Φωκίδας και στους δύο
Δήμους αυτής, δεδομένου ότι, σύμφωνα
πάντα με τους ισχυρισμούς της, η περιοχή έχει ωφεληθεί και αναβαθμιστεί, με
πολλούς και διάφορους τρόπους, από
την κατασκευή του φράγματος του Μόρνου.
Για πρώτη φορά Ελληνική Κυβέρνηση,
δηλαδή η σημερινή Κυβέρνηση ΣυριζΑνέλ, τοποθετήθηκε, δια των αρμοδίων
Υπουργών της, τόσο αρνητικά αλλά και
προκλητικά, απέναντι στο διαχρονικό αίτημα της τοπικής κοινωνίας, γεγονός που
άλλωστε επισήμανα τότε, με σχετικές
δηλώσεις μου στα τοπικά Μ.Μ.Ε.
Β. Σήμερα, όμως, το ζήτημα έχει λάβει
και άλλου είδους διαστάσεις, καθόσον
υπάρχουν νομικές εξελίξεις για αυτό, οι
οποίες φέρνουν τον Δήμο Δελφών σε
εξαιρετικά δυσχερή αλλά και κατεπείγουσα κατάσταση.
Κατά τους ισχυρισμούς του Δημάρχου Δελφών, κ. Αθ. Παναγιωτόπουλου,
που διαλαμβάνονται στην από 13-3-2018
Ανακοίνωσή του με τίτλο: «Απόπειρα
Οικονομικού στραγγαλισμού του Δήμου
Δελφών από την Ε.Υ.Δ.Α.Π – Ο Δήμος
Δελφών στραγγαλίζεται οικονομικά και
οδηγείται σε αναγκαστική κατάρρευση
με τεράστιες συνέπειες για όλους τους
δημότες του», Αναφέρεται επί λέξει:
«Η Ε.Υ.Δ.Α.Π. ΠΑΓΙΩΝ Α.Ε. με μια
εσπευσμένη και βίαιη ενέργειά της δέσμευσε χθες Δευτέρα 12/03/2018 όλους
τους τραπεζικούς λογαριασμούς του
Δήμου Δελφών εκβιάζοντας την εξόφληση ποσού άνω των τριών εκατομμυρίων
ευρώ. Πρόκειται για χρέη που η ίδια ισχυ-

ρίζεται ότι προέρχονται από την παροχή
αδιύλιστου ύδατος στο Δήμο μας που
διακρίνονται σε δυο διαφορετικές περιόδους, ήτοι περίπου δυο εκατομμύρια
ευρώ μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2014 και
ένα εκατομμύριο ευρώ έκτοτε και μέχρι
το Μάρτιο του 2017.
Και αυτό, μολονότι και η ίδια η
Ε.Υ.Δ.Α.Π. δεν είναι βέβαιη για αυτές τις
οφειλές, αφού έρχεται εκ των υστέρων
(Δεκέμβριος 2017) να τα διεκδικήσει με
αγωγές, ωστόσο αξιοποιεί τα προνόμια
που της έχει παραχωρήσει ο νομοθέτης
μέσω του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων
Εσόδων και σπεύδει να στραγγαλίσει τον
Δήμο Δελφών πριν ακόμη αποφασίσουν
τα δικαστήρια.
Από την πλευρά μας, ο Δήμος Δελφών
έχει λάβει και συνεχίζει να λαμβάνει όλα
τα απαραίτητα νομικά μέσα. Σε πολιτικό όμως επίπεδο, καταγγέλλουμε την
πρωτοφανή συμπεριφορά ενός Ν.Π.Δ.Δ.
όπως η Ε.Υ.Δ.Α.Π. ΠΑΓΙΩΝ που στραγγαλίζει επιδεικτικά έναν Δήμο και τους
30.000 δημότες του με τρόπο που δεν
το πράττει ούτε και η πιο κερδοσκοπική
εταιρεία απέναντι στον χειρότερο πελάτη
της.
Τα προνόμια της Ε.Υ.Δ.Α.Π. που προκύπτουν από τον Κώδικα Είσπραξης
Δημοσίων Εσόδων ισχύουν εδώ και δεκαετίες, ουδέποτε όμως διανοήθηκε ποτέ
καμία διοίκηση να λειτουργήσει με αυτόν
τον εκβιαστικό τρόπο έναντι ενός Δήμου
και ιδιαίτερα στην περιοχή της Φωκίδας
που αποτελεί τον κύριο τροφοδότη νερού της ίδιας εταιρείας. Ακόμη και όταν
εισέπρατταν οι παλιές διοικήσεις της
Ε.Υ.Δ.Α.Π. χρήματα από το Δήμο μας,
αυτό γινόταν αποκλειστικά και μόνο μετά την έκδοση αμετάκλητων δικαστικών
αποφάσεων και σε διαπραγμάτευση με
τον Δήμο Δελφών ώστε αυτό να γίνει με
τρόπο που δεν θα είναι καταστροφικός.
Επειδή το ζήτημα, επαναλαμβάνουμε,
είναι καθαρά πολιτικό (η Ε.Υ.Δ.Α.Π. ΠΑΓΙΩΝ είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου
Δικαίου πλήρως ελεγχόμενο από την
κυβέρνηση) καλούμε άμεσα την κυβέρνηση, τα κόμματα της αντιπολίτευσης και
όλους τους θεσμικούς παράγοντες να
λάβουν ξεκάθαρη θέση.
Ο Δήμαρχος Δελφών
Θανάσης Παναγιωτόπουλος.»
Γ. Αξιότιμε, Κύριε Πρόεδρε,
Κατόπιν όλων των ανωτέρω, και δεδομένου ότι ο Δήμαρχος Δελφών καλεί
και τα κόμματα της αντιπολίτευσης να
λάβουν θέση για την κατεπείγουσα και
δεινή κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο
Δήμος μετά την επιβολή στους τραπεζικούς λογαριασμούς του αναγκαστικής
κατάσχεσης, ποσού 3.200.000,00 ευρώ,
από την ΕΥΔΑΠ Παγίων Α.Ε και με βάση
τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε, θεώρησα σκόπιμο να σάς ενημερώσω για τις πλευρές
του ζητήματος.
Εξάλλου, και προσωπικά, έχω εκφράσει δημόσια την άποψη ότι η Πολιτεία
πρέπει και οφείλει να διερευνήσει τις
δυνατότητες που υπάρχουν για να χορηγηθούν αντισταθμιστικά οφέλη και στους
δύο Δήμους της Φωκίδας υπερβαίνοντας
το ασφυκτικό νομοθετικό πλαίσιο που
ισχύει.
Πρέπει τα συναρμόδια Υπουργεία να
προβούν σε σχετικές νομοθετικές ρυθμίσεις που θα οριοθετούν το συνολικό
πλαίσιο των σχέσεων των Δήμων μας
με την ΕΥΔΑΠ Α.Ε και μάλιστα άμεσα,
με σκοπό να χορηγηθεί στους Δήμους
Δελφών και Δωρίδας η οφειλόμενη και
δίκαιη ανταπόδοση για την ασύγκριτη
συνεισφορά τους στο υδατικό δυναμικό
της χώρας.
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Εφημερεύοντα
πρατήρια
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
23/3:

ΣΑΒΒΑΤΟ
24/3:

ΚΥΡΙΑΚΗ
25/3:

ΔΕΥΤΕΡΑ
26/3:

ΤΡΙΤΗ
27/3:

ΤΕΤΑΡΤΗ
28/3:

ΠΕΜΠΤΗ
29/3:

ΤΡΙΓΚΑΣ

ΠΟΛΙΤΗΣ

ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ

ΠΕΡΛΙΓΚΑ

ΤΡΙΓΚΑΣ

ΠΟΛΙΤΗΣ

ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ

Η
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΙΤΕΑΣ,
σήμερα
Παρασκευή
στις 9μμ και αύριο
Σάββατο στις 7.30μμ,
θα προβάλει την ταινία
«Ανακαλύπτοντας την
Αλταμίρα» του Χιού
Χάντσον.
Μια
συγκλονιστική
ταινία βασισμένη σε
αληθινή ιστορία με τον
Αντόνιο Μπαντέρας και
συμπρωταγωνιστές:
Γκολσίφτε Φαραχάνι
(«Κοτόπουλο με δαμάσκηνα» «Πάτερσον»),
Πιέρ Νινέ («Ο συγγραφέας»)
Ο Χιου Χάντσον είναι
ο σκηνοθέτης της βραβευμένης με ΟΣΚΑΡ
ταινίας «Οι δρόμοι της
φωτιάς» που έχει χαραχθεί στη μνήμη μας και λόγω της
οσκαρικής μουσικής του Βαγγέλη Παπαθανασίου.
ΥΠΟΘΕΣΗ
Η ταινία τοποθετείται το 1878 και περιγράφει την ανακάλυψη των απίστευτων για την εποχή τους καλλιτεχνικών έργων στο σπήλαιο της Αλταμίρα από τον Ισπανό ερασιτέχνη
αρχαιολόγο Μαρσελίνο (ο Αντόνιο Μπαντέρας σε μια από
τις καλύτερες ερμηνείες της καριέρας του) και την κόρη
του Μαρία. Η ανακάλυψη αυτή θα προκαλέσει ενθουσιασμό και θα οδηγήσει πλήθος επισκεπτών να δουν με τα ίδια
τους τα μάτια τις μοναδικές αυτές ζωγραφιές. Σύντομα,
όμως, ο Μαρσελίνο θα συνειδητοποιήσει ότι οι σπηλαιογραφίες τοποθετούνται 10.000 χρόνια πριν, πολύ νωρίτερα
δηλαδή από ό,τι κανείς θα περίμενε. Ο ισχυρισμός αυτός
θα τον φέρει αντιμέτωπο με το Βατικανό που θεωρεί την
ανακάλυψη ως απειλή για τη θεωρία του σχετικά με την
εξέλιξη του ανθρώπινου είδους. Η επιστημονική κοινότητα
δεν τον στηρίζει, ενώ σύντομα ο αρχικός ενθουσιασμός του
κόσμου θα μετατραπεί σε οργή και φόβο. Μόνο η αγάπη και
η υποστήριξη από την οικογένειά του θα σταθεί όπλο στην
προσπάθεια του Μαρσελίνο να διαδώσει την αλήθεια…

Casting αύριο Σάββατο
24 Μαρτίου
Και δεύτερη ταινία
κάνει γυρίσματα
στην Άμφισσα

Πρόκειται για τη νέα ταινία
του Νικόλα Δημητρόπουλου,
η οποία πραγματεύεται την
σφαγή των Καλαβρύτων, κατά
τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου
Πολέμου και μέρος των γυρισμάτων θα πραγματοποιηθούν
μεταξύ 14 και 19 Απριλίου στη
συνοικία της Χάρμαινας. Η παραγωγή της εν λόγω ταινίας θα
χρειαστεί άντρες και γυναίκες
όλων των ηλικιών, κορίτσια έως
16 ετών και αγόρια έως 12 ετών.
Όσοι ενδιαφέρεστε να συμμετέχετε παρακαλείστε να βρίσκεστε το Σάββατο 24 Μαρτίου
2018, στις 5 το απόγευμα στην
αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στο κτίριο της πλατείας
Κεχαγιά. Σχετικές πληροφορίες
για την ταινία, καθώς και για
την αμοιβή που δοθεί για όσους
επιλεχθούν μπορείτε να λάβετε
από την κα Μαρία Λαϊνά, βοηθό
Σκηνοθέτη-casting director στο
τηλέφωνο 6987071984.

«Η μορφή
του νερού» από
αύριο στον
Κινηματογράφο
Άμφισσας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Για την σύνταξη πράξης χαρακτηρισμού
(άρθρο 14 Ν.998/79)

Η Δασάρχης Άμφισσας κ.α.α
Νικολέττα Π. Τομαρά Δασοπόνος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
Αστυνομικός Διευθυντής: 				
22650 79432
Αστυνομικό Τμήμα Άμφισσας (γραμματεία): 		
22650 79433
Τμήμα Ασφαλείας Άμφισσας: 				
22650 79422
Αστυνομικό Τμήμα Άμφισσας- Δημόσιος Κατήγορος:
22650 79437
Τμήμα Μεταγωγών Άμφισσας: 				
22650 28221
Τροχαία Άμφισσας: 					
22650 79427
Αστυνομικό Τμήμα Ιτέας: 				
22650 33333
Στ. Τουρ. Αστυν. Ιτέας: 					
22650 33333
Α.Σ. Γαλαξιδίου: 					
22650 41222
Α.Σ. Δεσφίνας: 						
22650 51222
Α.Σ. Ερατείνης: 					
22660 31222
Αστυνομικό Τμήμα Ευπαλίου: 		
26340 51111, 26340 51222
Αστυνομικό Τμήμα Λιδορικίου: 		
22660 22022, 22660 22100
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ
Πυροσβεστική Υπηρεσία Άμφισσας:
22650 28333, 22650 79272
Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Λιδωρικίου: 			
22660 22056
Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Πολύδροσου: 			
22340 52109
Πυροσβεστική Ιτέας: 					
22650 35122
Πυροσβεστική Υπηρεσία Ναυπάκτου: 			
26340 37540
ΛΙΜΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ
Λιμεναρχείο Ιτέας: 			
22650 32319, 22650 34888
Λιμενικός Σταθμός Γαλαξιδίου: 				
22650 41390
Λιμεναρχείο Ναυπάκτου: 		
26340 27909, 26343 60930
ΔΑΣΑΡΧΕΙΑ
Άμφισσας: 						
Λιδορικίου: 						
Ναυπάκτου: 						

Η ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΑΜΦΙΣΣΑΣ σας παρουσιάζει
την ταινία «Shape of water»,
ένα σκοτεινό, αλληγορικό και
άκρως κινηματογραφόφιλο παραμύθι πάνω στις συλλογικές
φοβίες, τις καταπιεσμένες επιθυμίες και τα ρομαντικά όνειρα
μιας ολόκληρης πολιτικοκοινωνικής πραγματικότητας.
Βραβευμένο με Χρυσό Λιοντάρι στο Φεστιβάλ Βενετίας
και υποψήφιο για 13 Όσκαρ. Σε
ένα μυστικό κυβερνητικό εργαστήριο μια μουγκή και μοναχική
καθαρίστρια αναπτύσσει μια
ιδιαίτερη σχέση με ένα αλλόκοτο αμφίβιο πλάσμα, το οποίο γίνεται αντικείμενο βασανιστικών
πειραμάτων.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΒΟΛΩΝ:
ΣΑΒΒΑΤΟ 24 ΜΑΡΤΙΟΥ ΣΤΙΣ 21:00
ΚΥΡΙΑΚΗ 25 ΜΑΡΤΙΟΥ ΣΤΙΣ 21:00
ΔΕΥΤΕΡΑ 26 ΜΑΡΤΙΟΥ ΣΤΙΣ 21:00

22650 28264
22660 22115
26340 22014
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ο

ΠΑΡ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤ. ΥΠΟΘ.		
Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΑΜΦΙΣΣΑΣ

Το Δασαρχείο Άμφισσας ανακοινώνει ότι συντάχθηκε και στάλθηκε στην Τ.Κ. Καστελλίων, Δ.Ε. Γραβιάς, του Δήμου Δελφών, Π.Ε.
Φωκίδας, για ανάρτηση στον πίνακα ανακοινώσεων αυτής η με αριθ.
2023/156400/14/07-03-2018 πράξη χαρακτηρισμού της Δασάρχη
Άμφισσας που εκδόθηκε κατ’ αίτησης του κ. Αθανάσιου Κουτσοβέλη κατοίκου Καστελλίων με την οποία εδαφική επιφάνεια εμβαδού
3.956,959 τ.μ. στη θέση «Λογγιές» περιφέρειας Τ.Κ. Καστελλίων, Δ.Ε.
Γραβιάς, του Δήμου Δελφών, της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας
χαρακτηρίζεται δάσος κατά την έννοια των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του Ν. 998/79, όπως αυτή αντικαταστάθηκε
με την παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν. 3208/03 (ΦΕΚ-303 Α), υπαγόμενη στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας, εμπίπτουσα στην παρ.
1 περίπτωση ε του άρθρου 4 και στην παρ.2 περίπτωση γ του ιδίου
άρθρου του Ν. 998/79, που μαζί με την εκεί συνυπάρχουσα χλωρίδα
και πανίδα αποτελεί μέσω της αμοιβαίας αλληλεξάρτησης και αλληλεπίδρασης ιδιαίτερη βιοκοινότητα (δασοβιοκοινότητα) και ιδιαίτερο
φυσικό περιβάλλον (δασογενές).
Κατά της παραπάνω Πράξης επιτρέπονται αντιρρήσεις από τον
Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στ. Ελλάδας (Δ/
ντή Δασών Φωκίδας) και κατόπιν καταβολής παραβόλου από κάθε
φυσικό ή νομικό πρόσωπο που έχει έννομο συμφέρον, σύμφωνα με
την παράγραφο 4 του άρθρου 14 του νόμου 998/1979 όπως ισχύει
σήμερα, ενώπιον της κατά το άρθρο 10 παρ. 3 του Ν. 998/79 όπως
αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 33 του Ν. 4280/14 και το
άρθρο 24 του Ν. 4351/15 (ΦΕΚ. Α΄164), Τεχνικής Επιτροπής Εξέτασης
Αντιρρήσεων (Τ.Ε.Ε.Α.) Φωκίδας που έχει έδρα στην Άμφισσα, εντός
προθεσμίας εξήντα (60) ημερών από της κατά τα ανωτέρω επιδόσεως
και κοινοποιήσεως ή σε κάθε άλλη περίπτωση από την ανάρτηση στον
ειδικό δικτυακό τόπο.

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ – ΚΕΝΤΡΑ ΥΓΕΙΑΣ
Γενικό Νομαρχιακό Νοσοκομείο Άμφισσας: 22650 22222, 22653 50181-183
Κέντρο Υγείας Ιτέας: 					
22653 51000
Κέντρο Υγείας Λιδωρικίου: 				
22663 50000
Κέντρο Υγείας Ναυπάκτου: 				
26343 60000

ΕΥΠΑΛΙΟ

Η ταινία «Ανακαλύπτοντας
την Αλταμίρα»
από τη Λέσχη της Ιτέας

Χρήσιμα
τηλέφωνα

ΑΜΦΙΣΣΑ

Εν Δελφοίς

Μεγ.

13

ο

ΚΥΡ

Ελαχ.

5

ο

ΣΑΒ

Ελαχ.

7

ο

Μεγ.

14

ο

Μεγ.

16

ο

ΔΕΥ

Ελαχ.

8

ο

Μεγ.

17

ο

ΚΥΡ

Ελαχ.

7

ο

Μεγ.

15

ο

ΤΡΙ

Ελαχ.

8

ο

Μεγ.

18

ο

ΔΕΥ

Ελαχ.

8

ο

Μεγ.

17

ο

Ελαχ.

7ο

ΤΡΙ

Ελαχ.

8

ο

Μεγ.

16

ο

Ελαχ.

8ο

ΑΓΓΕΛΙEΣ
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ
α) Δυόροφη οικία, πλήρως
ανακαινισμένη, σε κεντρικό
σημείο της πόλης του Χρισσού
β) Ελαιοτεμάχιο, ποτιστικό,
με 48 ελαιόδενδρα,
στη θέση «Σβαρνί»
της περιφέρειας Χρισσού
Πληροφορίες:
210 6437 278 και 22650 82563
ΖΗΤΕΙΤΑΙ
συνεργάτης για πρακτορείο
ΟΠΑΠ (σε εμπορικό κεντρικό
σημείο) στην Ιτέα λόγω
συνταξιοδότησης.
Πληροφορίες: 6973 182371.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ
Γεωπόνος
για Πλήρη απασχόληση.
Τηλ.: 6972865666 - 6948245729

ΠΩΛΕΙΤΑΙ
Τριφύλλι από παραγωγό
στην Λειβαδιά Βοιωτίας στην
καλύτερη τιμή που υπάρχει.
Τηλ.: 6937181999
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Γκαρσονιέρα δίχωρη εσωτερική, πλήρως ανακαινησμένη,
κατάλληλη για φοιτητή.
Πλάτωνος 135 Καλλιθέα.
Ενοίκιο 150 ευρώ.
Τηλ. επικοινωνίας: 6938736525
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Γκαρσονιέρα, 4ου ορόφου, 38
τ.μ., επί του σταθμού του ηλεκτρικού τραίνου Άνω Πατήσια.
Τηλ.: 6977 617921
ΖΗΤΕΙΤΑΙ
ΝΕΟΣ ή ΝΕΑ ΓΙΑ ΗΜΙΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ΑΡΙΣΤΑ
ΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ Η/Υ.
Τηλ. επικοινωνίας: 6930439999

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ή ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΣΕΡΝΙΚΑΚΙ
ΦΩΚΙΔΑΣ ΤΡΙΩΡΟΦΟ ΣΠΙΤΙ
(περίπου 100 τ.μ. ο κάθε όροφος, σύνολο 300 περίπου τ.μ.,
που συνδέονται μεταξύ τους με
εσωτερική ξύλινη σκάλα). ΠΛΗΡΩΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΜΕΝΟ (επιπλωμένο ή όχι), με καλοριφέρ,
air condition, πορτοπαράθυρα
αλουμινίου. Μέσα σε οικόπεδο
1 στρέμματος περίπου και με
νερό, Άρδευση (πηγάδι).
Υπ’ όψιν το οικόπεδο μέχρι
600 μ. περίπου πωλείται και
μεμονωμένο.
Πληροφορίες κ. ΙΩΑΝΝΗ
ΜΑΝΙΤΑΡΗ ΑΜΦΙΣΣΑ
ΤΗΛ. 22650 28106, 22650
29229, 6939409527.

Εν Δελφοίς

Η εύθυμη
πλευρά της ζωής

Tοπικά

Εν Δελφοίς sports
Σώθηκε και μαθηματικά ο Αστέρας Ιτέας
Ένα τέρμα του μεγάλου πρωταγωνιστή του
Τελικού Κυπέλλου Πάρη Ζαννιά στο 89 ήταν
αυτό που “κλείδωσε” και μαθηματικά την παραμονή του Αστέρα στην ΄Γ Εθνική και για τη νέα
σεζόν στη σημερινή νίκη με 3-2 επι του Αχιλλέα
Φαρσάλων. Μια κατάληξη που ήταν πέρα για
πέρα δίκαιη για την ομάδα της Ιτέας με βάση
την ποιότητα που διαθέτει και την εικόνα που
έδειξε στη διάρκεια όλης της χρονιάς.
Οι κυπελλούχοι Φωκίδας γνώριζαν καλά ότι
με νίκη σήμερα τελειώνουν το θέμα της σωτηρίας από σήμερα, δύο αγωνιστικές πριν από το
τέλος της περιόδου. Έτσι, μπήκαν δυνατά απέναντι στην ομάδα των Φαρσάλων, που έχει από
καιρό υποβιβαστεί, και προηγήθηκαν νωρίς με
2-0 με τέρματα των Σείτι (13) κι Αλεξίου (18).
Από το σημείο και μετά είτε λόγω της κούρασης από τον τελικό της Τετάρτης είτε επειδή
υποτίμησαν το παιχνίδι οι γηπεδούχοι κατέβασαν ρυθμούς κάτι που έδωσε την ευκαιρία
στους φιλοξενούμενους, που έχουν αποδείξει
ότι “χτυπούν” όλα τα παιχνίδια, να μπουν ξανά στο ματς με τέρματα των Αραπίτσα (37) και
Νεμπεγλέρα (52). Στα εναπομείναντα λεπτά οι
γηπεδούχοι πίεσαν ώστε να πάρουν εκ νέου το
προβάδισμα, κάτι που κατάφεραν με κεφαλιά
του Ζαννιά στο 89, ρίχνοντας οριστικά τους

τίτλους τέλους στο
ζήτημα σωτηρία φέτος για τον Αστέρα.
Αστέρας Ιτέας
(Κώστας
Λίβας):
Πάππος, Αρκουμάνης (60′ Τοπούζι),
Αντωνόπουλος,
Ζανιάς, Πανάκης,
Μπογκντάνι
(80′
Δρίβας) Γεωργουσόπουλος
(88′
Κοντογιώργος), Χαραλαμπίδης, Αλεξίου, Αντωνίου (57′
Καρδάρας), Σεΐτι.
Πηγή: amfissaface.gr
Τα αποτελέσματα της 24ης αγωνιστικής
Ολυμπιακός Βόλου – Οπούντιος Μαρτίνου
Ρήγας Φεραίος – ΑΟ Σελλάνων
Αστέρας Ιτέας – Αχιλλέας Φαρσ.
ΝΠΣ Βόλος – Αλμυρός
Διγενής Ν. – Θήβα
ΑΠΟΚ Βελούχι – Νίκη Βόλου
ρεπό: Αμβρυσσέας Διστόμου

6-0
1-0
3-2
2-2
1-0
0-5

H επόμενη αγωνιστική
Νίκη Βόλου – Διγενής Νεοχωρίου
Οπούντιος Μαρτίνου – ΑΟ Σελλάνων
Αχιλλέας Φαρσάλων – Ρήγας Φεραίος
ΓΣ Αλμυρού – Αμβρυσσέας Διστόμου
ΑΟ Θήβα – Αστέρας Ιτέας
ΑΠΟΚ Βελούχι – ΝΠΣ Βόλος
Ρεπό: Ολυμπιακός Βόλου

Βαθμολογία Γ’ Εθνικής
(4ος όμιλος)
1. ΝΠΣ Βόλος

57

2. Νίκη Βόλου

42

3. Αλμυρός

40

4. Αστέρας Ιτέας

38

5. Ολυμπιακός Β.

36

6. ΑΟ Θήβα

33

7. Ρήγας Φ

31

8. ΑΟ Σελλάνων

31

9. Αμβρυσσέας Διστ.

31

10. Διγενής Ν.

23

11. Αχιλλέας Φ.

20

12. Οπούντιος Μαρτ.

15

13. ΑΠΟΚ Βελούχι

6

Χωρίς εκπλήξεις η αγωνιστική στο πρωτάθλημα της Φωκίδας
Ματς με σαφή φαβορί
περιλάμβανε το μενού του
Σαββάτου στην 18η αγωνιστική του πρωταθλήματος
της ΕΠΣ Φωκίδας. Αν και
τα προγνωστικά επιβεβαιώθηκαν, οι πιο αδύναμες
βαθμολογικά ομάδες του
πρωταθλήματος πάλεψαν
τα παιχνίδια και λίγο έλειψε
να φτάσουν σε εκπλήξεις,
χωρίς όμως τελικά να τα
καταφέρουν και χωρίς να
αλλάξει κάτι ουσιαστικό
στην κατάταξη του πρωταθλήματος.
Στην Άμφισσα ο Φωκικός εμφανίστηκε χωρίς
κουράγιο και ενέργεια,
μετά το χαμένο τελικό της
Τετάρτης. Οι παίκτες του
Λύτρα πήραν μία ακόμα
νίκη με τέρμα του Δήμου
στην αρχή της αναμέτρησης (7’), αλλά στη συνέχεια
δεν κατάφεραν να φτάσουν
σε άλλα γκολ. Την κούραση

και δεν περίμενε πολλά βαθμολογικά οφέλη από αυτό το παιχνίδι, η Ακαδημά 94 βλέπει την
τρίτη θέση να χάνεται οριστικά.
Μια θέση που θα παιχτεί ανάμεσα στον Ησαία και το Διαγόρα.
Στη Δεσφίνα οι γηπεδούχοι με
χαλαρούς ρυθμούς επιβλήθηκαν της ουραγού πλέον ΑΣΤΕ
και πήραν τους τρεις βαθμούς
σκοράροντας από ένα τέρμα
σε κάθε ημίχρονο (Βαλαούρας
13, Δαμιανός 66). Αντιστάσεις
πρόβαλε και ο Αετός στην Πολύδροσο, καθώς στο ημίχρονο
το αποτέλεσμα ήταν ισόπαλο με
1-1, ενώ μάλιστα είχε προηγηθεί
στο σκορ. Στην επανάληψη οι
γηπεδούχοι με ένα ακόμα τέρμα
και την έλλειψη διάθεσης
του Φωκικού προσπάθησε
να εκμεταλλευτεί η Ακαδημία, η οποία έπαιξε με πολύ
δυνατά μαρκαρίσματα τον
αντίπαλό της, αλλά χωρίς
την απαιτούμενη ουσία. Αν

Τα αποτελεσματα της 18ης αγωνιστικής
Διαγόρας Πολ. – Αετός Λιδ.
2–1
Δωρικός Μ. – Αμφισσαϊκός
0 – 3 α.α.
Ησαίας Δ. – ΑΣΤΕ
2–0
Ακαδημία Π.Ι. – Απόλλων Δελφ.
2–1
Γλυφάδα-Απόλλων Ευπ.
0–6
Φωκικός-Ακαδημία 94
1–0

συνεχίζουν την καταδίωξη του Ησαία
στη μάχη πίσω από τις δύο πρώτες
θέσεις. Μουτσιανάς και Νάστος οι
σκόρερς για την ομάδα του Πολυδρόσου. Στο Χρισσό τέλος η Ακαδημία Ποδοσφαίρου Ιτέας επικράτησε
με 2-1 του Απόλλωνα Δελφών, που
πραγματοποιεί καλό δεύτερο γύρο.
Ένα ακόμα νικηφόρο αποτέλεσμα
σημείωσε την Κυριακή ο Απόλλων
Ευπαλίου. “Θύμα” του αυτή τη φορά
ο ΑΟ Γλυφάδα, τον οποίο οι παίκτες
του Χ. Φλέγγα συνέτριψαν εκτός
έδρας με 0-6, αφού προηγήθηκαν
με 0-3 στο ημίχρονο. Τα τέρματα
των νικητών σημείωσαν οι Κάτσικας,
Φλέγγας Γ., Καρδαράς, Ντερβίσης,
Γκαβέρας και Θεοχαρόπουλος.
Πηγή: amfissaface.gr

Η επόμενη αγωνιστική
Αετός Λιδ. – Αμφισσαϊκός
ΑΣΤΕ-Διαγόρας Πολ.
Απόλλων Δελ.-Δωρικός Μαλ.
Απόλλων Ευπ.-Ησαίας Δεσφ.
Ακαδημία 94-Ακαδημία Π.Ι.
Φωκικός-Γλυφάδα

3 – 0 α.α.

Bαθμολογία ΕΠΣ Φωκίδας
1. Φωκικός

54

2. Απόλλων Ευπ.

48

3. Ησαίας Δεσφ.

34

4. Διαγόρας Πολ.

33

5. Αμφισσαϊκός

27

6. Ακαδημία 94

27

7. Ακαδημία Π.Ι.

27

8. ΑΟ Γλυφάδα

26

9. Αετός Λιδ.

21

10. Απόλλων Δελ.

7

11. ΑΣΤΕ

5

12. Δωρικός Μαλ.

–

Νίκη για το Μάκαρο- Ήττα στην παράταση για το ΓΣ Ιτέας
Άλλο ένα “ροζ” φύλλο αγώνα προσέθεσε στο
ενεργητικό του ο Μάκαρος σήμερα το απόγευμα
στο “Χρ. Καμπεράκης”. Παίζοντας όχι σε υψηλά
επίπεδα απόδοσης, αλλά σταθερά και με συνέπεια
κι ελέγχοντας τον αγώνα σε όλη του τη διάρκεια,
η ομάδα της Άμφισσας επικράτησε με 69-63 του
Τελεθριακού Ιστιαίας και συνεχίζει να διεκδικεί τις
πιθανότητές της για την 1η θέση της κανονικής περιόδου, που προσφέρει το απόλυτο πλεονέκτημα
στα play off ανόδου.
Τα δεκάλεπτα: 23-16, 35-30, 53-43, 69-63
Μάκαρος (Ν. Παπούλιας): ΜΑΚΑΡΟΣ (Παπούλιας): Λεοντίου 7 (1), Κουτσογιάννης 8 (2), Οικονόμου, Λούπουλ 14, Διαμάντης, Τσικνής, Φουσέκης
4, Φωτητζόγλου 12, Κρικέλας, Μουτζούρης, Βίλλιας, Νασάκης 24 (2).
Στην Αυλίδα ο ΓΣ λίγο έλειψε να κάνει την ανατροπή της χρονιάς, χάνοντας στην παράταση από
τον Αίαντα Αυλίδας με σκορ 92-90 και ταυτόχρονα
να κλειδώσει και μαθηματικά την είσοδο στην 1η

ΓΣ Ιτέας (Χ. Μωραίτης): Παγώνης 16 (2), Παπαθεοχάρης 3 (1), Αγγελόπουλος 8 (2), Μπαντελάς
6, Γεωργαντάς 13, Πράππας 3 (1), Ευθυμίου 17
(2), Παπαδήμας 12, Κουτρόγιαννος 12 (2), Λύτρας.

4αδα. Στην κανονική περίοδο η ομάδα της Ιτέας
βρέθηκε να χάνει με 19 πόντους στην τέταρτη περίοδο. όμως με απίστευτο ντεμαράζ ισοφάρισε σε
82-82 που ήταν το σκορ στα 40 λεπτά του αγώνα.
Στην παράταση οι λεπτομέρειες ήταν αυτές που
στοίχισαν την ολοκλήρωση ενός μεγάλου “διπλού”
σε μια δύσκολη έδρα. Με το αποτέλεσμα αυτό οι
νικητές συνεχίζουν την καταδίωξη του ΓΣ, αλλά
και πάλι με σοβαρό χάντικαπ.
Τα δεκάλεπτα: 19-18, 44-42, 68-52, 82-82 (καν.
διάρκεια), 92-90

Bαθμολογία Α’ ΕΣΚΑΣΕ
1. Άρης Θήβας

36

2. Μαλεσίνα

35

Τα αποτελέσματα της 19ης αγωνιστικής
Σύλλας – Μαλεσίνα
58-86
Αίας Αυλ. – ΓΣ Ιτέας
92-90 (παρ)
Άρης Αμφ. – ΑΓΕ Χαλκίδας
66-55
Άρης Θ. – Απόλλων Λιβ.
82-59
Μάκαρος – Τελεθριακός
69-63
Απόλλων Χαλ. – ΓΣ Αυλίδας
85-80

3. Μάκαρος

35

4. ΓΣ Ιτέας

32

5. Αίας Αυλ.

30

6. ΓΣ Αυλίδας

29

7. Τελεθριακός

28

H επόμενη αγωνιστική
ΓΣ Ιτέας-Σύλλας
ΑΓΕ Χαλκίδας-Αίας Αυλ.
ΓΣ Αυλίδας-Άρης Αμφ.
Μαλεσίνα-Άρης θ.
Μάκαρος-Απόλλων Λιβ.
Τελεθριακός-Απόλλων Χαλ.

8. Απόλλων Λιβ.

27

9. Άρης Αμφ.

24

10. Απόλλων Χαλ.

24

11. ΑΓΕ Χαλκίδας

23

12. Σύλλας

19

Πηγή: amfissaface.gr

Εν Δελφοίς sports
Οι ομάδες που θα συναντήσουν οι κυπελλούχοι Νέα επιτυχία για
τον Κώστα Γκελαούζο!
της Στερεάς Ελλάδας
Η πρώτη φάση του κυπέλου Ερασιτεχνών Ελλάδας ολοκληρώνεται τέλος
Μαρτίου με την ανάδειξη των κυπελλούχων σε κάθε νομό. Στη Στερεά Ελλάδα
το τρόπαιο κατέκτησαν το Καλαπόδι, ο
Α.Ο. Θήβα, ο Α.Ο. Χαλκίδας, ο Αστέρας
Ιτέας και το Βελούχι.
Την Τετάρτη 28 Μαρτίου θα γίνει
στα γραφεία της ΕΠΟ η κλήρωση της
β΄ φάσης.
4ος ΟΜΙΛΟΣ
ΦΘΙΩΤΙΔΑ: ΚΑΛΑΠΟΔΙ
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ: ΑΠΟΚ ΒΕΛΟΥΧΙ
ΦΩΚΙΔΑ: ΑΣΤΕΡΑΣ ΙΤΕΑΣ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ: ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ
ΚΑΡΔΙΤΣΑ: ΑΠΟΛΛΩΝ ΜΑΚΡΥΧΩΡΙΟΥΑ.Ο. ΣΕΛΛΑΝΩΝ (21/3)
ΛΑΡΙΣΑ: ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ-ΟΙΚΟΝΟΜΟΣ ΤΣΑΡΙΤΣΑΝΗΣ (27/3)
ΤΡΙΚΑΛΑ: ΔΙΓΕΝΗΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ-ΒΡΑΧΟΣ ΚΑΣΤΡΑΚΙΟΥ (25/3)
6ος ΟΜΙΛΟΣ
ΒΟΙΩΤΙΑ: Α.Ο. ΘΗΒΑ
ΑΘΗΝΑ: ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ-Α.Ε. ΚΗΦΙΣΙΑΣ (21/3)
ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ: ΗΡΑΚΛΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
ΠΕΙΡΑΙΑΣ: Α.Ο. ΚΑΡΑΒΑΣ
ΚΟΡΙΝΘΟΣ: ΠΕΛΟΠΑΣ ΚΙΑΤΟΥ
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ: Α.Ε. ΔΙ.ΑΣ. (ΔΙΚΑΙΟΑΝΤΙΜΑΧΟΣ) ΚΩ

7ος ΟΜΙΛΟΣ
ΕΥΒΟΙΑ: Α.Ο. ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ: ΘΥΕΛΛΑ ΡΑΦΗΝΑΣ-ΜΑΡΚΟ (21/3)
ΑΡΓΟΛΙΔΑ: ΕΡΜΙΟΝΙΔΑ
ΚΥΚΛΑΔΕΣ: ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΜΑΡΙΟΥ-Α.Ο.
ΠΑΓΟΥ ή ΠΑΝΘΗΡΑΪΚΟΣ (21/3). Ο ΤΕΛΙΚΟΣ ΣΤΙΣ (28/3)
ΧΙΟΣ: ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΥΜΙΑΝΩΝ-ΔΑΦΝΗ
ΔΑΦΝΩΝΑ (25/3)
ΛΕΣΒΟΣ: ΑΙΟΛΙΚΟΣ
ΣΑΜΟΣ: ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ ΚΟΝΤΑΚΑΙΙΚΩΝΕΝΩΣΗ ΒΑΘΥΛΛΟΥ/ΠΑΝΣΥΜΙΑΚΟΥ (24/3)
Κάθε όμιλος θα αναδείξει τον νικητή του, μετά από τις τρεις (3) πρώτες
αγωνιστικές. Οι αγώνες στους ομίλους
της διοργάνωσης μέχρι τους προημιτελικούς θα γίνουν με το σύστημα μονών
αγώνων αποκλεισμού, μετά από κλήρωση, κατά την οποία, η ομάδα που κληρώνεται πρώτη θα είναι γηπεδούχος.
Οι προημιτελικοί και οι ημιτελικοί
αγώνες, που θα διεξαχθούν την 4η και
5η αγωνιστική, μεταξύ των νικητών των
ομίλων, θα γίνουν με το σύστημα μονών
αγώνων αποκλεισμού, μετά από κλήρωση και σε ουδέτερα γήπεδα.
Οι αγώνες του θα διεξαχθούν σε
πέντε (5) αγωνιστικές, ως ακολούθως:
1η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ : Τετάρτη 11-04-2018
2η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ : Τετάρτη 25-04-2018

3η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ : Τετάρτη 09-05-2018
4η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ : Τετάρτη 23-05-2018
5η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ : Τετάρτη 30-05-2018
Ο τελικός αγώνας θα διεξαχθεί το
Σάββατο 09 Ιουνίου 2018 σε γήπεδο που
θα οριστεί από την Επιτροπή.
Η νικήτρια ομάδα της διοργάνωσης
προβιβάζεται στη Γ΄ Εθνική Κατηγορία
για την αγωνιστική περίοδο 2018-2019,
εφόσον δεν είναι πρωταθλήτρια της
ανώτερης κατηγορίας της οικείας
Ε.Π.Σ.. Αν είναι πρωταθλήτρια, τότε στη
Γ΄ Εθνική Κατηγορία προβιβάζεται η
φιναλίστ της διοργάνωσης, εφόσον και
αυτή δεν είναι πρωταθλήτρια της ανώτερης κατηγορίας της οικείας Ε.Π.Σ.
Εάν στο τελικό συμμετέχει ένα σωματείο Γ΄ Εθνικής και ένα σωματείο από
την ανώτερη κατηγορία της οικείας
Ε.Π.Σ., προβιβάζεται η φιναλίστ της
διοργάνωσης, εφόσον δεν είναι πρωταθλήτρια της ανώτερης κατηγορίας της
οικείας Ε.Π.Σ.
Σε κάθε άλλη περίπτωση η ειδική
αυτή διάκριση της διοργάνωσης δεν
ισχύει, ούτε μεταφέρεται σε άλλη ομάδα, πλην των δύο (2) φιναλίστ.
Σωματείο Γ΄ Εθνικής που υποβιβάζεται και το οποίο αναδείχθηκε Κυπελλούχο δεν παραμένει στην Κατηγορία.
starsports.gr

Πρωτιά και στον Ημιραθώνιο της Αθήνας για τον Αμφισσέα πρωταθλητή!
Ο Κώστας Γκελαούζος του Παναθηναϊκού πρώτευσε
στους άνδρες στον 7ο διεθνή Μαραθώνιο της Αθήνας,
ενώ στις γυναίκες νικήτρια ήταν η Ελευθερία Πετρουλάκη.
Ο Έλληνας δρομέας ήταν νικητής και το 2016 με
1.08.35 που ήταν και το προηγούμενο ρεκόρ αγώνα κι
έγινε ταυτόχρονα ο πρώτος αθλητής που κερδίζει τον
Ημιμαραθώνιο Αθήνας. Δεύτερος τερμάτισε ο Γιώργος
Τάσσης και τρίτος ο Χριστόφορος Μερούσης.
Οι έξι πρώτοι: Κώστας Γκελαούζος (ΠΑΟ) 1.08.30,
Γιώργος Τάσσης (Τρίτων Χαλκίδας) 1.09.23, Χριστόφορος Μερούσης (ΦΟ Βροντάδων) 1.09.49, Κώστας Γαλανόπουλος (ΓΣ Αμαρουσίου) 1.10.37, Γιάννης Ζερβάκης
(Τρίτων Χαλκίδας) 1.10.57, Γιώργος Βλαχάκης (ΑΟ Π.
Φαλήρου) 1.12.05.
ΑΠΕ-ΜΠΕ

