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ΔΡΑΣΕΙΣ Ν. ΘΗΒΑΙΟΥ 2017 
 

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 
05 Ιανουαρίου 2017 
Συνάντηση Βουλευτών Στερεάς Ελλάδας ΣΥΡΙΖΑ με τον Υπουργό Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας για το θέμα της ΛΑΡΚΟ 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
Αθήνα 5/1/2017 

Συνάντηση Βουλευτών Στερεάς Ελλάδας ΣΥΡΙΖΑ με τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας για το 
θέμα της ΛΑΡΚΟ 

Θετική ήταν η εξέλιξη από τη συνάντηση των βουλευτών Στερεάς Ελλάδας του ΣΥΡΙΖΑ,  Καραναστάση 
Απόστολου, Σαρακιώτη Γιάννη, Νίκου Θηβαίου, Ακριώτη Γιώργου και Πρατσόλη Τάσου με τον 
Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γιώργο Σταθάκη, 
που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 5/1/2017.  
Στη συνάντηση συζητήθηκε το θέμα της ενεργειακής 
κάλυψης της ΛΑΡΚΟ και η θετική πρόταση από την πλευρά 
της ΔΕΗ αναφορικά με την τιμολογιακή πολιτική της 
απέναντι στην εταιρεία, η οποία και αναμένεται να 
βοηθήσει γενικότερα στην αναπτυξιακή προοπτική της. 
Επιλύεται έτσι, μετά από σειρά επαφών και 
διαβουλεύσεων, τόσο των βουλευτών όσο και της ηγεσίας 
του Υπουργείου, το μείζον θέμα της τιμής του ηλεκτρικού 
ρεύματος προς την εταιρεία, εξέλιξη που ενισχύει τη βιωσιμότητα της ΛΑΡΚΟ, μιας από τις 
σημαντικότερες βιομηχανίες της χώρας. 

Οι Βουλευτές ΣΥΡΙΖΑ Στερεάς Ελλάδας 
 

31 Ιανουαρίου 2017 
ΕΡΩΤΗΣΗ: Αδυναμία κάλυψης με ψηφιακό σήμα περιοχών της Βοιωτίας 

Αθήνα, 31 Ιανουαρίου 2017 
ΕΡΩΤΗΣΗ 

Προς τον κ. Υπουργό Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης 
Θέμα: “Αδυναμία κάλυψης με ψηφιακό σήμα περιοχών του νομού Βοιωτίας” 

Αρκετές δημοτικές ενότητες, κοινότητες και οικισμοί 
του νομού Βοιωτίας δεν έχουν πρόσβαση στο ελληνικό 
τηλεοπτικό δίκτυο, ιδιωτικών και δημόσιων Μέσων 
Ενημέρωσης, που ως γνωστόν αναμεταδίδονται από 
την ψηφιακή πλατφόρμα της Digea, λόγω ελλιπούς 
αριθμού αναμεταδοτών. Σύμφωνα με έγγραφο του 
Δήμου Θηβαίων προς τον τότε Υπουργό Υποδομών 
Μεταφορών και Δικτύων, κ. Σπίρτζη, με αριθ. πρωτ. 
24237/14-11-2016 και θέμα “κάλυψη επίγειου 
τηλεοπτικού σήματος”, υπάρχουν περιοχές στην επικράτεια του Δήμου Θηβαίων χωρίς κάλυψη 
ψηφιακού σήματος των τηλεοπτικών σταθμών. Οι περιοχές αυτές βρίσκονται στην ΤΚ Μουρικίου και 
τον οικισμό Πλατανάκι και την ΤΚ Ξηρονομής και τον οικισμό Αλυκή.  
Ο Δήμος, σύμφωνα με το ανωτέρω έγγραφο, επικοινώνησε με τη Digea, η οποία απάντησε ότι για την 
κάλυψη των περιοχών αυτών απαιτείται η εγκατάσταση επιπλέον σταθμών, κάτι που δεν 
περιλαμβάνεται στις υποχρεώσεις της εταιρίας. 
Επίσης, στον ίδιο νομό, σύμφωνα με καταγγελίες κατοίκων της Αντίκυρας και των Άσπρων Σπιτιών 
του Δήμου Διστόμου - Αράχοβας - Αντίκυρας, όπου το σήμα λαμβάνεται από την πλευρά της 
Πελοποννήσου, εντοπίζεται σοβαρό πρόβλημα στην απρόσκοπτη λήψη του τηλεοπτικού σήματος, το 

https://nikolaosthivaios.com/2017/07/31/%cf%83%cf%85%ce%bd%ce%ac%ce%bd%cf%84%ce%b7%cf%83%ce%b7-%ce%b2%ce%bf%cf%85%ce%bb%ce%b5%cf%85%cf%84%cf%8e%ce%bd-%cf%83%cf%84%ce%b5%cf%81%ce%b5%ce%ac%cf%82-%ce%b5%ce%bb%ce%bb%ce%ac%ce%b4%ce%b1%cf%82/
https://nikolaosthivaios.com/2017/07/31/%cf%83%cf%85%ce%bd%ce%ac%ce%bd%cf%84%ce%b7%cf%83%ce%b7-%ce%b2%ce%bf%cf%85%ce%bb%ce%b5%cf%85%cf%84%cf%8e%ce%bd-%cf%83%cf%84%ce%b5%cf%81%ce%b5%ce%ac%cf%82-%ce%b5%ce%bb%ce%bb%ce%ac%ce%b4%ce%b1%cf%82/
https://nikolaosthivaios.com/2017/07/31/%ce%b5%cf%81%cf%89%cf%84%ce%b7%cf%83%ce%b7-%ce%b1%ce%b4%cf%85%ce%bd%ce%b1%ce%bc%ce%af%ce%b1-%ce%ba%ce%ac%ce%bb%cf%85%cf%88%ce%b7%cf%82-%ce%bc%ce%b5-%cf%88%ce%b7%cf%86%ce%b9%ce%b1%ce%ba%cf%8c-%cf%83/
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οποίο γίνεται ιδιαίτερα έντονο τις ημέρες κατά τις οποίες παρατηρούνται έντονα καιρικά φαινόμενα, 
με αποτέλεσμα τη διακοπή της τηλεοπτικής εικόνας. Η αναγκαιότητα λήψης του τηλεοπτικού 
σήματος από την πλευρά της Πελοποννήσου εμποδίζει την πρόσβαση στα τοπικά και περιφερειακά 
κανάλια της Στερεάς Ελλάδας, με αποτέλεσμα να υπάρχει πρόσβαση μόνο στα τοπικά και 
περιφερειακά κανάλια της Πελοποννήσου.  
Οι παραπάνω συνθήκες αναγκάζουν τους πολίτες της περιοχής να καταφύγουν σε άλλες λύσεις, όπως 
στην αγορά ιδιωτικών αποκωδικοποιητών και στην χρήση των υπηρεσιών ελληνικής ψηφιακής 
πλατφόρμας δορυφορικής συνδρομητικής τηλεόρασης. 
Τέλος, αρκετοί δήμοι είχαν αναλάβει στο παρελθόν την προμήθεια, εγκατάσταση, λειτουργία και 
συντήρηση αναμεταδοτών (σταθμών συμπληρωματικής κάλυψης δικτύου ραδιοσυχνοτήτων) στην 
περιοχή τους, που επίσης παρουσιάζουν προβλήματα, αλλά ενέχουν και κόστος για τη λειτουργία και 
τη συντήρησή τους. 

 Επειδή η πρόσβαση στην ενημέρωση αποτελεί κοινωνικό αγαθό και η εν λόγω εταιρία κατέχει το 
σύνολο των δικαιωμάτων χρήσης του συγκεκριμένου αγαθού. 

 Επειδή η ενημέρωση, η πληροφόρηση και η ψυχαγωγία των πολιτών, μέσω της δημόσιας και 
ιδιωτικής ελληνικής τηλεόρασης, είναι αναφαίρετο δικαίωμα των πολιτών που απορρέει από την 
αρχή της ισότητας και της ισονομίας.  

 Επειδή οι κάτοικοι των ανωτέρω αναφερόμενων περιοχών στερούνται της δυνατότητας λήψεως 
τηλεοπτικού σήματος (ασθενές έως ανύπαρκτο) και ταυτόχρονα επιβαρύνονται με το 
ανταποδοτικό τέλος για την ΕΡΤ μέσω των λογαριασμών της ΔΕΗ, χωρίς να απολαμβάνουν τις 
αντίστοιχες υπηρεσίες, ενώ πολλοί αναγκάζονται να επιβαρυνθούν με ένα πρόσθετο κόστος 
σύνδεσης σε εναλλακτικούς ιδιωτικούς παρόχους.  

 Επειδή οι ΟΤΑ δηλώνουν αδυναμία να διαθέσουν πιστώσεις για δαπάνες παροχής τηλεοπτικού 
σήματος στους πολίτες, καθώς αυτές κρίνονται μη νόμιμες, αλλά και λόγω των περιορισμένων 
οικονομικών τους πόρων. 

Ερωτάται ο κ. Υπουργός: 
1. Σε ποιες ενέργειες θα προβεί προκειμένου να αποκτήσουν οι αναφερόμενες περιοχές του νομού 

Βοιωτίας πρόσβαση στο τηλεοπτικό δίκτυο και στους τηλεοπτικούς σταθμούς εθνικής και 
περιφερειακής εμβέλειας, δημόσιους και ιδιωτικούς και με ποιον τρόπο θα εξασφαλιστεί η 
εκπομπή ψηφιακού σήματος, για να μην αναγκάζονται οι κάτοικοι και οι δήμοι να καταφεύγουν 
σε άλλες λύσεις; 

2. Προτίθεται να ενταχθούν οι υπάρχοντες αναμεταδότες (σταθμοί συμπληρωματικής κάλυψης), 
που λειτουργούν και συντηρούνται με έξοδα των δήμων, στο δίκτυο του κατόχου δικαιωμάτων 
ραδιοσυχνοτήτων και να επωμισθεί ο πάροχος το κόστος λειτουργίας και συντήρησης των 
σταθμών αυτών;  

3. Σκοπεύει το Υπουργείο να προχωρήσει στην τροποποίηση της σύμβασης, έτσι ώστε να 
ολοκληρωθεί η γεωγραφική κάλυψη και η εκπομπή τηλεοπτικού ψηφιακού σήματος σε όλη την 
χώρα; Θα αναλάβει η Digea ή άλλος νέος πάροχος το κόστος εγκατάστασης των επιπλέον 
τηλεοπτικών αναμεταδοτών;   

4. Πρόκειται το Τμήμα Εποπτείας Φάσματος της ΕΕΤΤ να προβεί σε καταγραφές ελέγχου της 
δυνατότητας λήψης σήματος ψηφιακής τηλεόρασης σε αυτές τις περιοχές του νομού Βοιωτίας; 

5. Βρίσκονται οι εν λόγω περιοχές του νομού Βοιωτίας στους νέους χάρτες επίγειας ψηφιακής 
ευρυεκπομπής τηλεοπτικού σήματος που πρόκειται να επανακαθοριστούν και 
επαναδιατυπωθούν για πληρέστερη πληθυσμιακή κάλυψη, σε ποσοστό τουλάχιστον 98% επί του 
συνόλου της χώρας; 

 
Ο ερωτών Βουλευτής 
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ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 
08 Φεβρουαρίου 2017 
Δήλωση του βουλευτή Βοιωτίας, Νίκου Θηβαίου 

Δήλωση του βουλευτή Βοιωτίας, Νίκου Θηβαίου 
Αθήνα 8/2/2017 

Σχετικά με τις δηλώσεις του βουλευτή της ΧΑ κ. Καρακώστα στο ρ/σ Σείριος FM, θα ήθελα να 
επισημάνω πως όσο προχωράει η δίκη της ναζιστικής ΧΑ τόσο θα αποθρασύνονται τα μέλη της 
υπόδικης οργάνωσης. Με το γνωστό φασιστικό ύφος και τα συνήθη χοντροκομμένα ψέματα 
προσπαθούν να τρομοκρατήσουν αντιφασίστες συμπολίτες μας, να συκοφαντήσουν νέους 
επιστήμονες (που εργάζονται στον ιδιωτικό τομέα) και να σπιλώσουν ικανούς αξιωματικούς της 
Ελληνικής Αστυνομίας που, κατά γενική ομολογία, εκτελούν με τον καλύτερο τρόπο το καθήκον τους.  
Η κοινωνία γνωρίζει τις πρακτικές αυτές και προπαντός ξέρει να υπερασπίζεται τους δημοκρατικούς 
θεσμούς από τους γνωστούς «εθνοσωτήρες» .  

Νίκος Θηβαίος, Βουλευτής Βοιωτίας 
 

13 Φεβρουαρίου 2017 
Εγκαινιάστηκε το δημοτικό σχολείο στις γυναικείες φυλακές Ελαιώνα Θηβών, από τον 
υπουργό Παιδείας 

Εγκαινιάστηκε το δημοτικό σχολείο στις γυναικείες φυλακές Ελεώνα Θηβών, από τον υπουργό 
Παιδείας 

13 Φεβρουαρίου 2017 
Τη λειτουργία μονοθέσιου δημοτικού σχολείου στις γυναικείες φυλακές στον Ελεώνα Θηβών, 
εγκαινίασε σήμερα ο υπουργός Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων, Κώστας Γαβρόγλου.  
Ο υπουργός, που επισκέφθηκε τις γυναικείες φυλακές, 
παρέμεινε για αρκετές ώρες στο κατάστημα κράτησης και 
συνομίλησε με τις κρατούμενες, το προσωπικό και τους 
εκπαιδευτικούς του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας που 
λειτουργεί εκεί. Άκουσε τα προβλήματα, ενημερώθηκε για 
τις ελλείψεις σε προσωπικό και δεσμεύτηκε για την γρήγορη 
αντιμετώπισή τους. 
Ο κ. Γαβρόγλου εξήρε την δουλειά που γίνεται, τόσο στο 
δημοτικό όσο και στο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας, καθώς και την ευσυνειδησία, την 
αποτελεσματικότητα και την αφοσίωση των εκπαιδευτικών στο έργο τους. 
 

17 Φεβρουαρίου 2017 
Συλλυπητήριο Μήνυμα του βουλευτή Νίκου Θηβαίου 

Συλλυπητήριο Μήνυμα του βουλευτή Νίκου Θηβαίου 
Λιβαδειά, 17/2/2017 

Θα ήθελα να εκφράσω τα πιο ειλικρινή και θερμά μου συλλυπητήρια για τον αιφνίδιο χαμό του 
βουλευτή του νομού μας, Ευάγγελου Μπασιάκου, στην οικογένεια, τους οικείους του και την 
παράταξη που για χρόνια υπηρέτησε. 

Νίκος Θηβαίος 
 

21 Φεβρουαρίου 2017 
Νέο δρομολόγιο του προαστιακού σιδηροδρόμου Αθήνα-Τιθορέα 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
Λιβαδειά, 21/2/2017 

«Νέο δρομολόγιο του προαστιακού σιδηροδρόμου Αθήνα-Τιθορέα» 

https://nikolaosthivaios.com/2017/07/31/%ce%b4%ce%ae%ce%bb%cf%89%cf%83%ce%b7-%cf%84%ce%bf%cf%85-%ce%b2%ce%bf%cf%85%ce%bb%ce%b5%cf%85%cf%84%ce%ae-%ce%b2%ce%bf%ce%b9%cf%89%cf%84%ce%af%ce%b1%cf%82-%ce%bd%ce%af%ce%ba%ce%bf%cf%85-%ce%b8%ce%b7/
https://nikolaosthivaios.com/2017/07/31/%ce%b5%ce%b3%ce%ba%ce%b1%ce%b9%ce%bd%ce%b9%ce%ac%cf%83%cf%84%ce%b7%ce%ba%ce%b5-%cf%84%ce%bf-%ce%b4%ce%b7%ce%bc%ce%bf%cf%84%ce%b9%ce%ba%cf%8c-%cf%83%cf%87%ce%bf%ce%bb%ce%b5%ce%af%ce%bf-%cf%83%cf%84/
https://nikolaosthivaios.com/2017/07/31/%ce%b5%ce%b3%ce%ba%ce%b1%ce%b9%ce%bd%ce%b9%ce%ac%cf%83%cf%84%ce%b7%ce%ba%ce%b5-%cf%84%ce%bf-%ce%b4%ce%b7%ce%bc%ce%bf%cf%84%ce%b9%ce%ba%cf%8c-%cf%83%cf%87%ce%bf%ce%bb%ce%b5%ce%af%ce%bf-%cf%83%cf%84/
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https://nikolaosthivaios.com/2017/07/31/%ce%bd%ce%ad%ce%bf-%ce%b4%cf%81%ce%bf%ce%bc%ce%bf%ce%bb%cf%8c%ce%b3%ce%b9%ce%bf-%cf%84%ce%bf%cf%85-%cf%80%cf%81%ce%bf%ce%b1%cf%83%cf%84%ce%b9%ce%b1%ce%ba%ce%bf%cf%8d-%cf%83%ce%b9%ce%b4%ce%b7%cf%81/
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Το χρόνιο αίτημα των κατοίκων του νομού Βοιωτίας παίρνει 
σάρκα και οστά με το νέο πιλοτικό δρομολόγιο του προαστιακού 
σιδηροδρόμου «Αθήνα – Τιθορέα». Δίνεται έτσι στους 
εργαζόμενους και τους κατοίκους της Λιβαδειάς, της Αλιάρτου, 
της Θήβας και συνολικά του νομού η δυνατότητα να ταξιδέψουν 
με ευκολία από και προς την Αθήνα.  
Είναι φανερό πως, όταν υπάρχει η πολιτική βούληση, αιτήματα 
που εκκρεμούσαν για πολλά χρόνια μπορούν να ικανοποιηθούν 
γρήγορα, εξυπηρετώντας το δημόσιο όφελος. 

Από το γραφείο του βουλευτή Βοιωτίας, Νίκου Θηβαίου 
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ΜΑΡΤΙΟΣ 
03 Μαρτίου 2017 
Το θέμα της μισθοδοσίας μέσω κουπονιών και προπληρωμένων καρτών αναδεικνύουν με 
ερώτησή τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ 
Το θέμα της μισθοδοσίας μέσω κουπονιών και προπληρωμένων καρτών αναδεικνύουν με ερώτησή 

τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ 
3 Μαρτίου 2017 

Με ερώτησή τους στη Βουλή, οι υπογράφοντες βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ επισημαίνουν ότι οι 
«συγκεκριμένες πρακτικές έχουν, πλέον, γίνει πεπατημένη για πολλές εταιρείες στον ελληνικό 
ιδιωτικό τομέα, μειώνοντας στην πράξη και άλλο τους, ήδη, περικομμένους μισθούς των υπαλλήλων 
τους» και ρωτούν αν πρόκειται «να αναθεωρηθεί η 
κείμενη νομοθεσία, έτσι ώστε να μη είναι πλέον 
νομικά εφικτό, οι διατακτικές (κουπόνια) κάθε είδους 
να υποκαθιστούν μέρος των αποδοχών των ιδιωτικών 
υπαλλήλων»  
Επιπλέον, στην ερώτησή τους, οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ 
αναδεικνύουν και το φαινόμενο να γίνονται 
προσλήψεις στη Βουλγαρία αλλά για εργασία στην 
Ελλάδα, με πληρωμή των εργαζομένων μέσω 
βουλγαρικών και κυπριακών προπληρωμένων τραπεζικών καρτών. Εταιρείες logistics, συμβούλων, 
πωλήσεων, διαδικτυακών υπηρεσιών και γενικότερα δραστηριοτήτων που απαιτούν εργασία εκτός 
γραφείου, ιδρύουν παραρτήματα στη γειτονική χώρα, προσλαμβάνουν Έλληνες εργαζομένους με 
έδρα το εξωτερικό ανοίγοντας λογαριασμούς μισθοδοσίας στη Βουλγαρία για εργαζομένους που 
απασχολούν στην Ελλάδα. Η μισθοδοσία έρχεται στην Ελλάδα μέσω προπληρωμένων τραπεζικών 
καρτών (prepaid cards), με αποτέλεσμα τα ασφαλιστικά ταμεία να έχουν απώλειες, αφού δεν 
εισπράττουν τις αντίστοιχες εισφορές. 
 
 Αναλυτικά η ερώτηση των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ προς την Έφη Αχτσιόγλου: 

Αθήνα 3 Μαρτίου 2017 
ΕΡΩΤΗΣΗ 

Προς την κ. Υπουργό 
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 

Θέμα: Πληρωμή βασικού μισθού μέσω διατακτικών (κουπόνια) και προπληρωμένων καρτών. 
Σύμφωνα με καθημερινά δημοσιεύματα του ημερήσιου τύπου, τα οποία επιβεβαιώνονται και από τις 
καταγγελίες στον τηλεφωνικό αριθμό 15512, αυξάνονται τα περιστατικά εργοδοτών οι οποίοι 
πληρώνουν τους υπαλλήλους τους με διατακτικές (κουπόνια) σίτισης και σουπερμάρκετ, ακόμη και 
ως μέρος του βασικού τους μισθού. Καταγγελίες ιδιωτικών υπαλλήλων - σε πανελλαδική κλίμακα - 
αναφέρουν ότι εργοδότες (μεγάλες εταιρείες, ως επί το πλείστον), ανακάλυψαν έτσι νέους τρόπους 
να φοροαποφεύγουν και να εισφοροδιαφεύγουν. 
Πιο συγκεκριμένα, υποκαθιστούν μέρος της μισθοδοσίας, κυρίως έκτακτες αποδοχές (νυχτερινά, 
αργίες, υπερωρίες, κ.λπ.), πιέζοντας τους εργαζόμενούς τους να λαμβάνουν αντί αποδοχών, για την 
πρόσθετη ή και την κανονική εργασία, τα εκπτωτικά κουπόνια (διατακτικές) που προσφέρουν 
συγκεκριμένες εταιρείες. Οι εργοδότες προτιμούν τα κουπόνια καθώς με αυτόν τον τρόπο 
αποφεύγουν να πληρώνουνμε μετρητά τις υπερωρίες, κερδίζουν έκπτωση φόρου αλλά και πίστωση 
-έως και 6 μήνες  - στην αποπληρωμή τους,εξασφαλίζοντας έτσι μεγαλύτερη ρευστότητα. 
Επιπλέον, έχει παρατηρηθεί το φαινόμενο να γίνονται προσλήψεις στη Βουλγαρία αλλά για εργασία 
στην Ελλάδα, με πληρωμή των εργαζομένων μέσω βουλγαρικών και κυπριακών προπληρωμένων 
τραπεζικών καρτών. Εταιρείες logistics, συμβούλων, πωλήσεων, διαδικτυακών υπηρεσιών και 
γενικότερα δραστηριοτήτων που απαιτούν εργασία εκτός γραφείου, ιδρύουν παραρτήματα στη 
γειτονική χώρα, προσλαμβάνουν Έλληνες εργαζομένους με έδρα το εξωτερικό ανοίγοντας 
λογαριασμούς μισθοδοσίας στη Βουλγαρία για εργαζομένους που απασχολούν στην Ελλάδα. Η 

https://nikolaosthivaios.com/2017/07/31/%cf%84%ce%bf-%ce%b8%ce%ad%ce%bc%ce%b1-%cf%84%ce%b7%cf%82-%ce%bc%ce%b9%cf%83%ce%b8%ce%bf%ce%b4%ce%bf%cf%83%ce%af%ce%b1%cf%82-%ce%bc%ce%ad%cf%83%cf%89-%ce%ba%ce%bf%cf%85%cf%80%ce%bf%ce%bd%ce%b9%cf%8e/
https://nikolaosthivaios.com/2017/07/31/%cf%84%ce%bf-%ce%b8%ce%ad%ce%bc%ce%b1-%cf%84%ce%b7%cf%82-%ce%bc%ce%b9%cf%83%ce%b8%ce%bf%ce%b4%ce%bf%cf%83%ce%af%ce%b1%cf%82-%ce%bc%ce%ad%cf%83%cf%89-%ce%ba%ce%bf%cf%85%cf%80%ce%bf%ce%bd%ce%b9%cf%8e/
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μισθοδοσία έρχεται στην Ελλάδα μέσωπροπληρωμένωντραπεζικώνκαρτών (prepaid cards), με 
αποτέλεσμα τα ασφαλιστικά ταμεία να έχουν απώλειες, αφού δεν εισπράττουν τις αντίστοιχες 
εισφορές. 
Επειδή οι συγκεκριμένες πρακτικές έχουν, πλέον, γίνει πεπατημένη για πολλές εταιρείες στον 
ελληνικό ιδιωτικό τομέα, μειώνοντας στην πράξη και άλλο τους, ήδη, περικομμένους μισθούς των 
υπαλλήλων τους 
Επειδή η απόδοση, μέσω κουπονιών, μέρους της αμοιβής στο πλαίσιο της μισθωτής εργασιακής 
σχέσης είναι μία, κατ’ εξαίρεση, επιτρεπόμενη πρακτική, που προϋποθέτει μεταξύ άλλων τη 
συναίνεση της εργατικής πλευράς, η οποία όμως λόγω της εκτεταμένης ανεργίας προκύπτει 
«εκβιαστικά» 
Επειδή οι προαναφερθείσες πρακτικές εκτός από τους εργαζόμενους ζημιώνουν σημαντικά και τα 
κρατικά ταμεία λόγω της φοροαποφυγής και της εισφοροδιαφυγής 
Ερωτάται η κ. Υπουργός: 

 Τι προτίθεται να κάνει, προκειμένου να αναθεωρηθεί η κείμενη νομοθεσία, έτσι ώστε  να μη 
είναι πλέον νομικά εφικτό, οι διατακτικές (κουπόνια) κάθε είδους να υποκαθιστούν μέρος των 
αποδοχών των ιδιωτικών υπαλλήλων; 

 Τι προτίθεται να κάνει, προκειμένου να ανασχεθεί το φαινόμενο των προσλήψεων μέσω 
τρίτων χωρών και /ή καταβολή μισθών μέσω προπληρωμένων τραπεζικών καρτών από αυτές; 
 

Οι ερωτώντες βουλευτές 
 
https://left.gr/news/thema-tis-misthodosias-meso-koyponion-kai-propliromenon-karton-
anadeiknyoyn-me-erotisi-toys 
 

03 Μαρτίου 2017 
Συγχαρητήριο μήνυμα του βουλευτή Βοιωτίας, Νίκου Θηβαίου, στους Προέδρους των 
Δημοτικών Συμβουλίων του νομού Βοιωτίας 

Συγχαρητήριο μήνυμα του βουλευτή Βοιωτίας, Νίκου Θηβαίου, στους Προέδρους των Δημοτικών 
Συμβουλίων Αλιάρτου Θεσπιέων, Διστόμου Αράχοβας Αντίκυρας, Θηβαίων, Λεβαδέων, Ορχομενού, 

Τανάγρας 
Αθήνα, 6/3/2017 

Με αφορμή τις δημαιρεσίες για την εκλογή νέων Προεδρείων των Δημοτικών Συμβουλίων στους 
Δήμους του Νομού Βοιωτίας, θέλω να συγχαρώ όλους όσους εκλέχτηκαν Πρόεδροι, Αντιπρόεδροι και 
Γραμματείς των Δημοτικών Συμβουλίων, καθώς και αυτούς που εκλέχτηκαν στις Οικονομικές 
Επιτροπές και τις Επιτροπές Ποιότητας Ζωής. Εύχομαι σε όλους υγεία, δύναμη, καλή και δημιουργική 
θητεία. 

Νίκος Θηβαίος, Βουλευτής Βοιωτίας 
 

08 Μαρτίου 2017 
Μήνυμα του βουλευτή Βοιωτίας, Νίκου Θηβαίου, για την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας 

Μήνυμα του βουλευτή Βοιωτίας, Νίκου Θηβαίου, για την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας 
8 Μαρτίου 2017 

160 χρόνια μετά τον Μάρτη του 1857 και την ιστορική απεργία των εργατριών κλωστοϋφαντουργίας 
στη Νέα Υόρκη, οι γυναίκες όλου του κόσμου 
συνεχίζουν να αγωνίζονται για το αυτονόητο: 
ισότητα, δικαιοσύνη και αξιοπρέπεια στους χώρους 
δουλειάς και έξω από αυτούς. Οι κοινωνικοί και 
εργατικοί αγώνες των γυναικών όμως, δεν αφορούν 
μόνον το γυναικείο κίνημα. Είναι υπόθεση όλων μας 
να αφήσουμε πίσω μας τα στερεότυπα που 
υποβαθμίζουν το ρόλο των γυναικών και να 

https://left.gr/news/thema-tis-misthodosias-meso-koyponion-kai-propliromenon-karton-anadeiknyoyn-me-erotisi-toys
https://left.gr/news/thema-tis-misthodosias-meso-koyponion-kai-propliromenon-karton-anadeiknyoyn-me-erotisi-toys
https://nikolaosthivaios.com/2017/07/31/%cf%83%cf%85%ce%b3%cf%87%ce%b1%cf%81%ce%b7%cf%84%ce%ae%cf%81%ce%b9%ce%bf-%ce%bc%ce%ae%ce%bd%cf%85%ce%bc%ce%b1-%cf%84%ce%bf%cf%85-%ce%b2%ce%bf%cf%85%ce%bb%ce%b5%cf%85%cf%84%ce%ae-%ce%b2%ce%bf%ce%b9/
https://nikolaosthivaios.com/2017/07/31/%cf%83%cf%85%ce%b3%cf%87%ce%b1%cf%81%ce%b7%cf%84%ce%ae%cf%81%ce%b9%ce%bf-%ce%bc%ce%ae%ce%bd%cf%85%ce%bc%ce%b1-%cf%84%ce%bf%cf%85-%ce%b2%ce%bf%cf%85%ce%bb%ce%b5%cf%85%cf%84%ce%ae-%ce%b2%ce%bf%ce%b9/
https://nikolaosthivaios.com/2017/07/31/%ce%bc%ce%ae%ce%bd%cf%85%ce%bc%ce%b1-%cf%84%ce%bf%cf%85-%ce%b2%ce%bf%cf%85%ce%bb%ce%b5%cf%85%cf%84%ce%ae-%ce%b2%ce%bf%ce%b9%cf%89%cf%84%ce%af%ce%b1%cf%82-%ce%bd%ce%af%ce%ba%ce%bf%cf%85-%ce%b8%ce%b7/
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στηρίξουμε έμπρακτα και καθημερινά τους αγώνες τους για έναν πιο δίκαιο κόσμο. Καλή δύναμη σε 
όλες τις γυναίκες.  

Νίκος Θηβαίος, βουλευτής Βοιωτίας 
 

08 Μαρτίου 2017 
Έκτακτη επιχορήγηση μικρών νησιών και ορεινών Δήμων από το Υπουργείο Εσωτερικών 
Δήλωση του βουλευτή Ν. Θηβαίου για την έκτακτη επιχορήγηση μικρών νησιών και ορεινών Δήμων 

Λιβαδειά 8/3/2017 
“Σημαντική και ιδιαίτερα κρίσιμη για την περίοδο αυτή 
είναι η επιχορήγηση των μικρών νησιών και ορεινών 
Δήμων με 20 εκ ευρώ από το αποθεματικό του Υπουργείου 
Εσωτερικών, για την κάλυψη είτε λειτουργικών τους 
δαπανών είτε για επενδυτικές τους δραστηριότητες και 
έργα”. Αυτό δήλωσε ο Νίκος Θηβαίος, βουλευτής και 
μέλος της Επιτροπής Νησιωτικών και Ορεινών Περιοχών. 
“Στο νομό Βοιωτίας επιχορηγείται ο Δήμος Διστόμου 
Αράχοβας Αντίκυρας τουλάχιστον με το ποσό των 170.000 
€”.  

Από το Γραφείο Τύπου 
 

09 Μαρτίου 2017 
Τοποθέτηση Ν. Θηβαίου στην Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Οδικής Ασφάλειας 

Τοποθέτηση Ν. Θηβαίου στην Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Οδικής Ασφάλειας 
9 Μαρτίου 2017 

[youtube https://www.youtube.com/watch?v=ZAPioqDILZM&feature=youtu.be] 
 

09 Μαρτίου 2017 
Συνάντηση βουλευτών Στερεάς Ελλάδας με τον ΓΓ Επενδύσεων – ΕΣΠΑ κ. Κορκολή 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
9 Μαρτίου 2017 

Την Τρίτη, 7 – 3 – 2017, πραγματοποιήθηκε, στο Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης, συνάντηση 
των Βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ Στερεάς Ελλάδας με τον Γενικό Γραμματέα Επενδύσεων – ΕΣΠΑ κ. Παναγιώτη 
Κορκολή. 
Αντικείμενο της συνάντησης ήταν η ενημέρωση και των δύο μερών σχετικά με την πορεία υλοποίησης 
του προγράμματος ΕΣΠΑ της περιόδου 2014 – 2020. 
Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στο γνωστό πρόβλημα των δυσμενών, για την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, 
χρηματοδοτικών συνεπειών, που είχε η ένταξή της, κατά την προηγούμενη χρηματοδοτική περίοδο 
(2007 – 2013), στον στόχο 2 του προγράμματος, στρέβλωση που συνεχίζεται και στο τρέχον 
πρόγραμμα. 
Θυμίζουμε ότι, τότε, το ΑΕΠ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας είχε θεωρηθεί, λανθασμένα, 
υψηλότερο από το πραγματικά εμφανιζόμενο τα τελευταία 15 χρόνια, λόγω συνυπολογισμού σ’ αυτό 
του παραγόμενου ΑΕΠ της περιοχής Οινοφύτων / Σχηματαρίου. Αν δεν είχε συμβεί αυτό, η Στερεά 
Ελλάδα θα ήταν, την περίοδο 2007 – 2013, περιφέρεια στόχου 1, με όλες τις θετικές επιπτώσεις που 
θα υπήρχαν στο ύψος της χρηματοδότησής της. 
Οι Βουλευτές της Περιφέρειας ζήτησαν από τον Γ.Γ., που ήταν ήδη γνώστης του θέματος, την 
εξασφάλιση όσο το δυνατόν μεγαλυτέρων κονδυλίων, για την άρση των συνεπειών της παραπάνω 
στρέβλωσης, που αποτελεί πάγια θέση όλων των φορέων της Στερεάς Ελλάδας και τη χρηματοδότηση 
έργων με έμφαση στο περιβάλ-λον και την επιχειρηματικότητα. 
Ο Γ.Γ. δεσμεύτηκε ότι, με τη ρήτρα αναθεώρησης του τρέχοντος προγράμ-ματος, θα ληφθούν όλα τα 
αναγκαία μέτρα, στην κατεύθυνση της διόρθωσης της προηγούμενης αδικίας, με την εξασφάλιση και 
διανομή στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας επί πλέον κονδυλίων της Ε.Ε. 

https://nikolaosthivaios.com/2017/07/31/%ce%ad%ce%ba%cf%84%ce%b1%ce%ba%cf%84%ce%b7-%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%87%ce%bf%cf%81%ce%ae%ce%b3%ce%b7%cf%83%ce%b7-%ce%bc%ce%b9%ce%ba%cf%81%cf%8e%ce%bd-%ce%bd%ce%b7%cf%83%ce%b9%cf%8e%ce%bd-%ce%ba%ce%b1/
https://nikolaosthivaios.com/2017/07/31/%cf%84%ce%bf%cf%80%ce%bf%ce%b8%ce%ad%cf%84%ce%b7%cf%83%ce%b7-%ce%bd-%ce%b8%ce%b7%ce%b2%ce%b1%ce%af%ce%bf%cf%85-%cf%83%cf%84%ce%b7%ce%bd-%ce%b5%ce%b9%ce%b4%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%ce%bc%cf%8c%ce%bd%ce%b9/
https://www.youtube.com/watch?v=ZAPioqDILZM&feature=youtu.be
https://nikolaosthivaios.com/2017/07/31/%cf%83%cf%85%ce%bd%ce%ac%ce%bd%cf%84%ce%b7%cf%83%ce%b7-%ce%b2%ce%bf%cf%85%ce%bb%ce%b5%cf%85%cf%84%cf%8e%ce%bd-%cf%83%cf%84%ce%b5%cf%81%ce%b5%ce%ac%cf%82-%ce%b5%ce%bb%ce%bb%ce%ac%ce%b4%ce%b1%cf%82-2/
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Οι Βουλευτές ΣΥ.ΡΙΖ.Α Στερεάς Ελλάδας 
 

14 Μαρτίου 2017 
Σε τρεις βδομάδες 700 πρόσφυγες σε δομή φιλοξενίας στη Θήβα 

Σε τρεις βδομάδες 700 πρόσφυγες σε δομή φιλοξενίας στη Θήβα 
14 Μαρτίου 2017 

Ένα νέο κέντρο φιλοξενίας προσφύγων δημιουργείται στη Θήβα, στις εγκαταστάσεις του πρώην 
κλωστηρίου Σακίρογλου. 
Η δομή έχει χωρητικότητα 700 ατόμων. Την ανακατασκευή της έκανε ο Διεθνής Οργανισμός 
Μετανάστευσης με χρηματοδότηση από τη DG ECHO, ενώ το υπουργείο Εθνικής Άμυνας ανέλαβε την 
ενοικίαση του χώρου από έκτακτα ευρωπαϊκά κονδύλια. Η νέα δομή αναμένεται να ανοίξει τις πόρτες 
της για πρόσφυγες σε τρεις με τέσσερις εβδομάδες. Ο ΔΟΜ θα έχει την υποστήριξη της λειτουργίας 
της και οι Γιατροί του Κόσμου θα αναλάβουν τη στελέχωση των ιατρείων με παθολόγο, γυναικολόγο 
και οδοντίατρο, καθώς και της κλινικής βραχείας λειτουργίας.  
Η δομή απαρτίζεται από 65 διαμερίσματα των οκτώ ατόμων, 
ενώ άλλα τόσα διαμερίσματα βρίσκονται σε οικίσκους στον 
προαύλιο χώρο. Όλα περιλαμβάνουν δύο υπνοδωμάτια, 
κουζίνα, σαλόνι και ορισμένα από αυτά και δικό τους μπάνιο. 
Επίσης, έχουν δημιουργηθεί χώρος εκπαίδευσης, αίθουσα 
κατάλληλη για γυναίκες, χώρος συμβουλευτικής, καθώς και 
60 τουαλέτες με ισάριθμες ντουζιέρες. 
Το κέντρο επισκέφθηκε σήμερα ο υπουργός 
Μεταναστευτικής Πολιτικής Γιάννης Μουζάλας. Όπως είπε 
σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους «οι πρόσφυγες και οι μετανάστες θα ζήσουν εδώ σε 
συνθήκες αξιοπρέπειας. Το κέντρο είναι αποτέλεσμα της τεράστιας προσπάθειας που κάνουμε» 
συνέχισε, λέγοντας ότι «θα δείτε και σε άλλα camps την εξέλιξή τους πώς από τις σκηνές φτάσαμε 
στα σπιτάκια» και συμπλήρωσε: «Συνεχίζουμε, προσπαθούμε, θα τα καταφέρουμε». 
Σύμφωνα με πληροφορίες στη συγκεκριμένη δομή θα μεταφερθούν πρόσφυγες από το Ελληνικό, 
ωστόσο σε σχετική ερώτηση ο υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής δεν επιβεβαίωσε την 
πληροφορία και επισήμανε ότι «δεν ξέρουμε ακόμα τι πληθυσμός θα έρθει. Οι μεταφορές γίνονται 
με βάση ένα συνολικό σχεδιασμό. Επομένως ό,τι και να πω σήμερα δεν θα έχει ισχύ». 
Τέλος σχετικά με τη Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης-Τουρκίας και τις απειλές που διατυπώνονται από 
τη γειτονική χώρα για κατάργησή της ο κ. Μουζάλας τόνισε ότι «εμείς δουλεύουμε με βάση τη 
Συμφωνία. Υποστηρίζουμε τη Συμφωνία, η Συμφωνία μέχρι στιγμής τηρείται». 
Στην επίσκεψη στο κέντρο φιλοξενίας τον υπουργό συνόδευαν η αναπληρώτρια γενική διευθύντρια 
του ΔΟΜ, Λάουρα Τόμσον, ο επικεφαλής του ΔΟΜ Ελλάδας, Δανιήλ Εσδράς, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, 
Νίκος Θηβαίος και εκπρόσωποι τοπικών αρχών. 
 
http://www.siriosfm.gr/?p=62471 
 

15 Μαρτίου 2017 
Πρότυπη Μονάδα Φιλοξενίας Μεταναστών στη Θήβα 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
Αθήνα 15/3/2017 

«Πρότυπη Μονάδα Φιλοξενίας Μεταναστών στη Θήβα» 

https://nikolaosthivaios.com/2017/07/31/%cf%83%ce%b5-%cf%84%cf%81%ce%b5%ce%b9%cf%82-%ce%b2%ce%b4%ce%bf%ce%bc%ce%ac%ce%b4%ce%b5%cf%82-700-%cf%80%cf%81%cf%8c%cf%83%cf%86%cf%85%ce%b3%ce%b5%cf%82-%cf%83%ce%b5-%ce%b4%ce%bf%ce%bc%ce%ae-%cf%86/
http://www.siriosfm.gr/?p=62471
https://nikolaosthivaios.com/2017/07/31/%cf%80%cf%81%cf%8c%cf%84%cf%85%cf%80%ce%b7-%ce%bc%ce%bf%ce%bd%ce%ac%ce%b4%ce%b1-%cf%86%ce%b9%ce%bb%ce%bf%ce%be%ce%b5%ce%bd%ce%af%ce%b1%cf%82-%ce%bc%ce%b5%cf%84%ce%b1%ce%bd%ce%b1%cf%83%cf%84%cf%8e/
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Επιθεώρηση των εργασιών προόδου της ετοιμαζόμενης μονάδας φιλοξενίας μεταναστών στη Θήβα 
πραγματοποιήθηκε εχθές Τρίτη 14/3, με την παρουσία του Υπουργού Μεταναστευτικής Πολιτικής, 
Γιάννη Μουζάλα, του Βουλευτή Βοιωτίας, Νίκου Θηβαίου, της Αναπλ. Διευθύντριας του Διεθνούς 
Οργανισμού Μετανάστευσης, Laura Thompson, του επικεφαλής 
του ΔΟΜ Ελλάδας, Δανιήλ Εσδρά και εκπροσώπων των τοπικών 
αρχών.  
Η συγκεκριμένη μονάδα, από εγκαταλελειμμένο εργοστάσιο, 
μεταμορφώθηκε σε έναν αξιοπρεπέστατο χώρο στέγασης 700 
προσφύγων. Η δομή απαρτίζεται από 65 διαμερίσματα των οκτώ 
ατόμων, ενώ άλλα τόσα διαμερίσματα βρίσκονται σε οικίσκους 
στον προαύλιο χώρο. Όλα περιλαμβάνουν δύο υπνοδωμάτια, 
κουζίνα, σαλόνι και ορισμένα από αυτά και δικό τους μπάνιο. 
Επίσης, έχουν δημιουργηθεί χώρος εκπαίδευσης, αίθουσα κατάλληλη για γυναίκες, χώρος 
συμβουλευτικής, καθώς και 60 τουαλέτες με ισάριθμες ντουζιέρες. 
Πρέπει να τονιστεί πως το παραπάνω έργο αποτελεί απάντηση σε όσους το προηγούμενο διάστημα, 
στο όνομα της «προστασίας των προσφύγων» κραύγαζαν για «συνθήκες γκέτο, εξαθλίωση, 
αρρώστιες» και «μπίζνες πολιτείας και αυτοδιοίκησης».  
Σήμερα ο νομός Βοιωτίας, χάρη στην υποδειγματική συνεργασία της κυβέρνησης με τους Δήμους 
Λιβαδειάς, Θήβας και Τανάγρας και τις προσπάθειες των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, αποτελεί πρότυπο για ολόκληρη τη χώρα. Φαίνεται ακόμη πως όταν 
όλοι οι φορείς αντιλαμβάνονται το προσφυγικό ζήτημα ως εθνικό ζήτημα, τόσο οι πρόσφυγες όσο και 
οι τοπικές κοινωνίες γίνονται κοινωνοί των θετικών αποτελεσμάτων. 

Από το γραφείο του βουλευτή Βοιωτίας, Νίκου Θηβαίου 
 

21 Μαρτίου 2017 
Παρέμβαση Θηβαίου για τη δημιουργία στάσης του προαστιακού στα Βάγια 

Παρέμβαση Θηβαίου για τη δημιουργία στάσης του προαστιακού στα Βάγια 
21 Μαρτίου 2017 

Με επιστολή του προς τις διοικήσεις του ΟΣΕ και της ΤΡΑΙΝΟΣΕ, ο βουλευτής Βοιωτίας του ΣΥΡΙΖΑ 
Νίκος Θηβαίος, ζητάει τη δημιουργία στάσης του προαστιακού στα Βάγια, επικαλούμενος και το 
αίτημα των κατοίκων της περιοχής, που συμμετείχαν σε πρόσφατη λαϊκή συνέλευση για το θέμα. 
Στην επιστολή του ο κ. Θηβαίος αναφέρει: 
Είναι γνωστό ότι από τις 20/2/2017 η ΤΡΑΙΝΟΣΕ εκτελεί πιλοτικά δύο δρομολόγια μεταξύ Αθήνας και 
Τιθορέας με ενδιάμεσες στάσεις. Θεωρώντας ότι τα θετικά αποτελέσματα αυτής της σύνδεσης είναι 
δεδομένα, παρά το μικρό χρονικό διάστημα εφαρμογής της και τα προβλήματα λεωφορειακής 
σύνδεσης, οι κάτοικοι της περιοχής των Βαγίων, πληθυσμός περίπου 5000 πολιτών, ζητούν τη 
δημιουργία στάσης στον Παλιό Σταθμό Βαγίων. Το θέμα συζητήθηκε σε μεγάλη λαϊκή συνέλευση των 
κατοίκων των Βαγίων το Σάββατο 11/3/2017, στην οποία αποφασίστηκε ομόφωνα η επιδίωξη 
δημιουργίας της συγκεκριμένης στάσης. 
Με δεδομένο τον μεγάλο αριθμό πολιτών της συγκεκριμένης περιοχής που εργάζονται στην Αθήνα 
και κυρίως στη Βιομηχανική Ζώνη Οινοφύτων – Σχηματαρίου (ΕΑΒ – ΒΙΟΧΑΛΚΟ), πιστεύουμε ότι η 
δημιουργία πρόσθετης στάσης στα Βάγια θα εξυπηρετούσε πολλαπλώς τους κατοίκους και θα 
αναζωογονούσε τη συγκεκριμένη σιδηροδρομική γραμμή. 
Πιστεύοντας πως θα εξετάσετε θετικά το παραπάνω αίτημα, οι πολίτες και οι τοπικοί φορείς είναι 
έτοιμοι να συνεργαστούν για την υλοποίησή του και τη δημιουργία στάσης στα Βάγια. 

Με τιμή, Νίκος Θηβαίος 
 
http://orchomenos-press.blogspot.gr/2017/03/blog-post_160.html 
http://www.siriosfm.gr/?p=62600 
 

https://nikolaosthivaios.com/2017/07/31/%cf%80%ce%b1%cf%81%ce%ad%ce%bc%ce%b2%ce%b1%cf%83%ce%b7-%ce%b8%ce%b7%ce%b2%ce%b1%ce%af%ce%bf%cf%85-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%b7-%ce%b4%ce%b7%ce%bc%ce%b9%ce%bf%cf%85%cf%81%ce%b3%ce%af%ce%b1-%cf%83/
http://orchomenos-press.blogspot.gr/2017/03/blog-post_160.html
http://www.siriosfm.gr/?p=62600
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21 Μαρτίου 2017 
Με 5 χρόνια καθυστέρηση η δικαίωση για τους τοματοπαραγωγούς της Βοιωτίας 

Με 5 χρόνια καθυστέρηση η δικαίωση για τους τοματοπαραγωγούς της Βοιωτίας 
21 Μαρτίου 2017 

Τα χρήματά τους πίσω με καθυστέρηση 5 χρόνων, παίρνουν 
οι τοματοπαραγωγοί της Βοιωτίας, μετά την ψήφιση σχετικής 
τροπολογίας που κατέθεσε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος 
Θηβαίος. 
Το 2012 η ΔΟΥ Λιβαδειάς είχε κατάσχει τη σοδειά των 
παραγωγών για χρέη της πρώην Ένωσης Αγροτικών 
Συνεταιρισμών στο Ελληνικό δημόσιο.  
Τα χρήματα αναμένεται να πιστωθούν στους λογαριασμούς 
περισσότερων από 40 οικογένειες δικαιούχων  
τοματοπαραγωγών. 
 
https://tvstar.gr/voiotia-articles/85758-me-5-xronia-kathysterisi-i-dikaiosi-gia-tous-
tomatoparagogoys-tis-voiotias-video 
https://www.dailymotion.com/video/x5fhzur 
 

24 Μαρτίου 2017 
Συνάντηση Ταγκαλέγκα με Θηβαίο για τον Ασωπό 

Συνάντηση Ταγκαλέγκα με Θηβαίο για τον Ασωπό 
24 Μαρτίου 2017 

Τον Αντιπεριφερειάρχη Χωροταξίας και Περιβάλλοντος Γιάννη Ταγκαλέγκα επισκέφθηκε σήμερα ο 
Βουλευτής Βοιωτίας του ΣΥ.ΡΙΖ.Α Νίκος Θηβαίος ώστε να ενημερωθεί για την εξέλιξη της υλοποίησης 
της απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου 207/2015, στην κατεύθυνση της εξυγίανσης της 
περιοχής του Ασωπού ποταμού.  
Στη συνάντηση παρευρέθηκε και ο Περιφερειακός Σύμβουλος και μέλος της Επιτροπής 
Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης κ.Ιωάννης  Μελισσάρης. 
Ο Αντιπεριφερειάρχης Χωροταξίας και Περιβάλλοντος έκανε 
την ακόλουθη δήλωση: 
“Σήμερα είχα την ευκαιρία να ενημερώσω τον  Βουλευτή του 
ΣΥ.ΡΙΖ.Α στην Βοιωτία Νικόλαο Θηβαίο, για την εξέλιξη της 
υλοποίησης της απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου, 
αναλύοντας τα βήματα ένα προς ένα, στην κατεύθυνση της 
απορρύπανσης και εξυγίανσης του Ασωπού ποταμού. Μετά 
από ένα εποικοδομητικό διάλογο, συμφωνήσαμε και 
δεσμευθήκαμε ότι Θα είμαστε σύμμαχοι στην προσπάθεια 
που ξεκίνησε ο Περιφερειάρχης μας Κώστας Μπακογιάννης, και στην οποία θέλω να τονίσω ότι δεν 
χωρούν ούτε κόμματα ούτε χρώματα,  ώστε ένα μεγάλο περιβαλλοντικό πρόβλημα να μετατραπεί σε 
ένα από τα σημαντικά αναπτυξιακά κύτταρα της οικονομίας της περιοχής μας, της περιφέρειας μας 
αλλά και γενικότερα της  χώρας.” 
 
http://www.siriosfm.gr/?p=62713 
 

  

https://nikolaosthivaios.com/2017/07/31/%ce%bc%ce%b5-5-%cf%87%cf%81%cf%8c%ce%bd%ce%b9%ce%b1-%ce%ba%ce%b1%ce%b8%cf%85%cf%83%cf%84%ce%ad%cf%81%ce%b7%cf%83%ce%b7-%ce%b7-%ce%b4%ce%b9%ce%ba%ce%b1%ce%af%cf%89%cf%83%ce%b7-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84/
https://tvstar.gr/voiotia-articles/85758-me-5-xronia-kathysterisi-i-dikaiosi-gia-tous-tomatoparagogoys-tis-voiotias-video
https://tvstar.gr/voiotia-articles/85758-me-5-xronia-kathysterisi-i-dikaiosi-gia-tous-tomatoparagogoys-tis-voiotias-video
https://www.dailymotion.com/video/x5fhzur
https://nikolaosthivaios.com/2017/07/31/%cf%83%cf%85%ce%bd%ce%ac%ce%bd%cf%84%ce%b7%cf%83%ce%b7-%cf%84%ce%b1%ce%b3%ce%ba%ce%b1%ce%bb%ce%ad%ce%b3%ce%ba%ce%b1-%ce%bc%ce%b5-%ce%b8%ce%b7%ce%b2%ce%b1%ce%af%ce%bf-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%bf/
http://www.siriosfm.gr/?p=62713
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ΑΠΡΙΛΙΟΣ 
03 Απριλίου 2017 
Τι εξήγγειλε από τη Λιβαδειά για το προσφυγικό ζήτημα ο υπουργός Μεταναστευτικής 
πολιτικής Γιάννης Μουζάλας  

Τι εξήγγειλε από τη Λιβαδειά για το προσφυγικό ζήτημα ο υπουργός Μεταναστευτικής πολιτικής 
Γιάννης Μουζάλας 

3 Απριλίου 2017 
Τη φιλοξενία προσφύγων σε διαμερίσματα και σταδιακά το κλείσιμο των κέντρων φιλοξενίας που 
έχουν δημιουργηθεί ανά την Ελλάδα, εξήγγειλε από τη 
Λιβαδειά ο υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής Γιάννης 
Μουζάλας.  
Πρόκειται για ένα νέο φιλόδοξο σχέδιο το οποίο θα 
χρηματοδοτήσει η Ε.Ε. με στόχο τον ισοκατανομή των 
προσφύγων στην ηπειρωτική Ελλάδα με την ενεργό 
συμμετοχή της αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου 
βαθμού. 
Η Λιβαδειά επιλέχθηκε από το υπουργείο ως η πόλη που 
κέρδισε το στοίχημα υλοποίησης αυτού του προγράμματος. 
 
https://tvstar.gr/voiotia-articles/86219-ti-eksiggeile-apo-ti-livadeia-gia-to-prosfygiko-zitima-o-
ypourgos-metanasteftikis-politikis-giannis-mouzalas-video-photo 
https://www.dailymotion.com/video/x5h6g3n  
 

04 Απριλίου 2017 
Με «πιλότο» την Λιβαδειά η Ελλάδα στο προσφυγικό, όλες οι λεπτομέρειες από την 
επίσκεψη Μουζάλα 

Με «πιλότο» την Λιβαδειά η Ελλάδα στο προσφυγικό, όλες οι λεπτομέρειες από την επίσκεψη 
Μουζάλα 

Λιβαδειά 4 Απριλίου 2017 
Με «πιλότο» τη Λιβαδειά όπως έκανε γνωστό ο Υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής Γιάννης 
Μουζάλας θα προχωρήσει σταδιακά το κλείσιμο των κέντρων φιλοξενίας και παράλληλα θα 
προωθηθεί η φιλοξενία προσφύγων σε διαμερίσματα. 
Πρόκειται για ένα νέο σχέδιο το οποίο θα χρηματοδοτήσει η Ε.Ε. με στόχο την ίση κατανομή των στην 
χώρα με την ενεργό συμμετοχή της αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού. Στο σχέδιο αυτό 
αναφέρθηκε ο Υπουργός σε συνέντευξή του κατά την διάρκεια της επίσκεψής του στη Λιβαδειά 
τονίζοντας ένα νέο χρηματοδοτικό πακέτο εξασφαλίστηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση για τα επόμενα 
δύο χρόνια το οποίο προωθεί ως βέλτιστη πρακτική την φιλοξενία των προσφύγων σε διαμερίσματα 
δεδομένης της επιτυχίας που σημείωσε η υλοποίηση του στη 
Λιβαδειά με οφέλη τόσο για τους πρόσφυγες όσο και για την 
τοπική κοινωνία.  
«Μαζί με τον κ. Χαρίση ο οποίος προΐσταται της δια- 
χειριστικής αρχής και σε στενή συνεργασία με τον κ. 
Αβραμόπουλο και τον κ. Στυλιανίδη πετύχαμε να φτιάξουμε 
ένα καινούργιο χρηματοδοτικό πακέτο για την υλοποίηση 
σχεδίου που προβλέπει την ύπαρξη άλλων 10.000 θέσεων σε 
δια- μερίσματα και το ταυτόχρονο κλείσιμο των κάμπ που 
έχουν αυτές τις θέσεις μέχρι το τέλος του 2017. Για το 2018 προβλέπονται άλλες 10.000 θέσεις σε 
διαμερίσματα και ανάλογο κλείσιμο κάμπ. Με βάση αυτόν το σχεδιασμό ο φιλόδοξος στόχος μας 
είναι από τα 45 που έχουμε σήμερα στην Ελλάδα να μείνουν 23 κάμπ τα οποία θα έχουν μικρούς 
πληθυσμούς. Με εξαίρεση τον Σκαραμαγκά, τον Ελαιώνα και το Σχιστό που θα έχουν περίπου 1.000 
άτομα τα άλλα θα είναι κάτω από 500», τόνισε μεταξύ άλλων ο κ. Μουζάλας. 

https://nikolaosthivaios.com/2017/07/31/%cf%84%ce%b9-%ce%b5%ce%be%ce%ae%ce%b3%ce%b3%ce%b5%ce%b9%ce%bb%ce%b5-%ce%b1%cf%80%cf%8c-%cf%84%ce%b7-%ce%bb%ce%b9%ce%b2%ce%b1%ce%b4%ce%b5%ce%b9%ce%ac-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%bf-%cf%80%cf%81%ce%bf/
https://nikolaosthivaios.com/2017/07/31/%cf%84%ce%b9-%ce%b5%ce%be%ce%ae%ce%b3%ce%b3%ce%b5%ce%b9%ce%bb%ce%b5-%ce%b1%cf%80%cf%8c-%cf%84%ce%b7-%ce%bb%ce%b9%ce%b2%ce%b1%ce%b4%ce%b5%ce%b9%ce%ac-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%bf-%cf%80%cf%81%ce%bf/
https://tvstar.gr/voiotia-articles/86219-ti-eksiggeile-apo-ti-livadeia-gia-to-prosfygiko-zitima-o-ypourgos-metanasteftikis-politikis-giannis-mouzalas-video-photo
https://tvstar.gr/voiotia-articles/86219-ti-eksiggeile-apo-ti-livadeia-gia-to-prosfygiko-zitima-o-ypourgos-metanasteftikis-politikis-giannis-mouzalas-video-photo
https://www.dailymotion.com/video/x5h6g3n
https://nikolaosthivaios.com/2017/07/31/%ce%bc%ce%b5-%cf%80%ce%b9%ce%bb%cf%8c%cf%84%ce%bf-%cf%84%ce%b7%ce%bd-%ce%bb%ce%b9%ce%b2%ce%b1%ce%b4%ce%b5%ce%b9%ce%ac-%ce%b7-%ce%b5%ce%bb%ce%bb%ce%ac%ce%b4%ce%b1-%cf%83%cf%84%ce%bf-%cf%80/
https://nikolaosthivaios.com/2017/07/31/%ce%bc%ce%b5-%cf%80%ce%b9%ce%bb%cf%8c%cf%84%ce%bf-%cf%84%ce%b7%ce%bd-%ce%bb%ce%b9%ce%b2%ce%b1%ce%b4%ce%b5%ce%b9%ce%ac-%ce%b7-%ce%b5%ce%bb%ce%bb%ce%ac%ce%b4%ce%b1-%cf%83%cf%84%ce%bf-%cf%80/
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Επίσης έκανε γνωστό ότι σε πρώτο ρόλο για την υλοποίηση του νέου σχεδίου τίθεται η αυτοδιοίκηση 
στα πρότυπα της Λιβαδειάς και το αμέσως επόμενο διάστημα ξεκινούν οι επαφές στην περιοχή της 
Θεσσαλίας. 
«Κηρύσσουμε από εδώ από την Λιβαδειά, την επισημοποίηση αυτής της προσπάθειας. Μέσα στην 
εβδομάδα θα μιλήσουμε με τους δημάρχους της Θεσσαλίας και εγώ προσωπικά και ο κ. Μπαλάφας 
και η Ύπατη Αρμοστεία. Θα μιλήσουμε με όλες τις περιοχές με όλους τους δημάρχους και τους 
περιφερειάρχες στα πλαίσια των δυνατοτήτων μας. Θέλουμε να πάρουν οι δήμοι αυτό το οποίο 
πετύχαμε από την Επιτροπή να συμμετέχουν στον σχεδιασμό, να γίνει ίση κατανομή και να 
ωφεληθούν και οι τοπικές κοινωνίες και οι πρόσφυγες». 
Ακόμα ο Γ. Μουζάλας δεσμεύτηκε για ενίσχυση των αντισταθμιστικών οφελών στους δήμους που θα 
ενταχθούν στο πρόγραμμα δίνοντας έμφαση στους τομείς της υγείας και της παιδείας προκειμένου 
όπως είπε να καμφθούν οι όποιες εσωτερικές αντιθέσεις που ενισχύουν το ρατσισμό και τη 
ξενοφοβία. 
«Η προσπάθεια που κάνουμε η κυβέρνηση και εγώ, όσο και η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ είναι να 
πετυχαίνουμε αντισταθμιστικά οφέλη για τους δήμους που με τέτοια ανοιχτή καρδιά και ευρύ μυαλό 
βοηθάνε, όπως έκανε ο Δήμος Λεβαδέων. Επομένως θα υπάρξουν αντισταθμιστικά οφέλη είτε με την 
παροχές στα νοσοκομεία, τα κοινωνικά παντοπωλεία ή τα σχολεία», συμπλήρωσε. 
Υπάρχουν οφέλη για τους πρόσφυγες και την τοπική κοινωνία, είπε η Γ. Πούλου 
Από την πλευρά του Δήμου Λεβαδέων η Δήμαρχος Γιώτα Πούλου χαρακτήρισε μείζον εθνικό ζήτημα 
το προσφυγικό υπογραμμίζοντας ότι λύση μπορεί να αποτελέσει η φιλοξενία των προσφύγων σε 
διαμερίσμα τα και αναφέρθηκε στο στοίχημα που κέρδισε η Λιβαδειά υλοποιώντας με την ΚΕΔΗΛ, 
την υποστήριξη της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ και την συνεργασία του αρμόδιου Υπουργείου το 
πρόγραμμα «Δια- μονή αιτούντων άσυλο και υποψηφίων μετεγκατάστασης» που χρηματοδοτείται 
από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 
«Το πρόγραμμα υλοποιείται με επιτυχία, έχουν εξασφαλιστεί ανθρώπινες συνθήκες διαβίωσης για 
τους πρόσφυγες και οφέλη για την τοπική κοινωνία, στο πλαίσιο αυτό μπορεί να σχεδιαστεί η 
προώθηση αντίστοιχων προγραμμάτων σε άλλες επαρχιακές πόλεις της Ελλάδας που έχουν 
εκδηλώσει ενδιαφέρον», σημείωσε σχετικά. 
Το πρόγραμμα για την Λιβαδειά προβλέπει 420 πρόσφυγες, σήμερα φιλοξενούνται 294, ενώ τρείς 
οικογένειες έφυγαν την περασμένη εβδομάδα. 
Η κ. Πούλου παρουσιάζοντας στοιχεία του προγράμματος αναφέρθηκε και στον ρόλο της 
αυτοδιοίκησης στην περίοδο της κρίσης που διανύει η χώρα με το ενδιαφέρον να στρέφεται και στους 
πρόσφυγες και στους δημότες που έχουν ανάγκη με την ενίσχυση των κοινωνικών δομών. 
«Πιλοτικά εφαρμόσαμε αυτό το πρόγραμμα φιλοξενίας προσφύγων σε διαμερίσματα και τώρα 
βρίσκομαι στην ευχάριστη θέση να σας πω ότι κρίνεται ικανοποιητικό με την έννοια ότι έχουν 
διασφαλιστεί ανθρώπινες συνθήκες διαβίωσης για τους ωφελούμενους αλλά και η τοπική κοινωνία 
έχει πάρα πολλά οφέλη. Οφέλη στην καλλιέργεια των αρχών της αλληλεγγύης και του ανθρωπισμού 
οφέλη όμως όσο και αν αυτό φαντάζει κυνική ανάλυση και οικονομικά. Ο Δήμος παράλληλα 
καταβάλει συνεχή προσπάθεια για διαρκή βελτίωση των κοινωνικών δομώ ώστε να απαλειφθούν 
τυχόν αντιθέσεις. Για μας για τη δημοτική αρχή η υλοποίηση του προγράμματος ήταν ένα στοίχημα 
και πιστεύουμε ότι το πείραμα στη Λιβαδειά πέτυχε», τόνισε η Γ. Πούλου.  
Η Λιβαδειά αποτελεί παράδειγμα, σημείωσε ο Φ. Λεκλέρ 
Στη συνέχεια κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου ο Υφυπουργός Γιάννης Μπαλάφας ανέφερε 
ένα παράδειγμα με παιδιά ενός σχολείου που με τις τσάντες τους έγραψαν στο δρόμο ένα σύνθημα: 
«Οι παππούδες μας ήτανε πρόσφυγες, οι πατεράδες μας ήταν μετανάστες, εμείς δεν θα γίνουμε 
ρατσιστές». 
Την απόφαση και τον προσανατολισμό της κυβέρνησης στη συγκεκριμένη πρακτική για την φιλοξενία 
προσφύγων σε διαμερίσματα υπερθεμάτισε και ο Επικεφαλής της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ Φιλίπ 
Λεκλέρ. 
«Είναι η τρίτη φορά που βρίσκομαι στη Λιβαδειά και είμαι περήφανος που βρίσκομαι εδώ με τον 
υπουργό μεταναστευτικής πολιτικής τον κ. Μουζάλα και τη δήμαρχο Λεβαδέων κ. Πούλου. Μας πήρε 
χρόνο για να δημιουργήσουμε 20.000 θέσεις σε διαμερίσματα ξενοδοχεία και ανεξάρτητα κτίρια 
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μέσα στο 2016. Το πιο σημαντικό είναι ότι μιλάμε πλέον για μία βιώσιμη ανταπόκριση και στη 
Λιβαδειά αυτό το καταφέραμε. Πιστεύω ότι θα αποτελέσει μοντέλο για την υλοποίηση του 
προγράμματος και σε άλλους δήμους της χώρας. Το πρόγραμμα το ξεκινήσαμε αρχικά στις δύο 
μεγάλες πόλεις στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη όμως θέλουμε να δείξουμε μέσα από το παράδειγμα 
της Λιβαδειάς ότι και μικρότερες πόλεις με δημάρχους ικανούς και με ικανό προσωπικό μπορούν να 
τα καταφέρουν. Όταν μιλάμε για φιλοξενία των προσφύγων δεν μιλάμε μόνο για την στέγαση τους 
σε διαμερίσματα αλλά και για την παροχή ενός βασικού πακέτου υπηρεσιών όπως διερμηνεία, 
ψυχολογική υποστήριξη, ιατρικής και συμβουλευτική». είπε ο κ. Λεκλέρ. 
Δεν νοιώθουμε ξένοι στη Λιβαδειά είπαν οι πρόσφυγες 
Την εικόνα της υλοποίησης του προγράμματος στη Λιβαδειά και την επιτυχία που αυτό σημειώνει 
έδωσαν χαρακτηριστικά δύο ωφελούμενοι πρόσφυγες από την Συρία. 
«Φύγαμε από τη Συρία λόγω πολέμου και έχουμε χάσει τα πάντα, φύγαμε αναγκαστικά. Η Ελλάδα 
περνάει μια πολύ σοβαρή οικονομική κρίση και η αλληλεγγύη που βρήκαμε εδώ στη Λιβαδειά έχει 
ιδιαίτερη σημασία. Όταν πρωτοήρθαμε στη Λιβαδειά με την βοήθεια της Δημάρχου, της ΚΕΔΗΛ και 
όλων των συνεργατών τους διαμορφώθηκε ένα πολύ καλό κλίμα. Μας βοήθησαν πάρα πολύ και αν 
αντιμετωπίστηκαν τα όποια προβλήματα. Σας ευχαριστούμε όλους που καταβάλλετε για μας κάθε 
δυνατή προσπάθεια» σημείωσαν μεταξύ άλλων ενώ ο ένα εξ αυτών πρόσθεσε: «Όταν περπατάω στη 
Λιβαδειά νιώθω ότι δεν είμαι ένας ξένος αλλά ένας άνθρωπος που ζει στην περιοχή εδώ και αρκετά 
χρόνια». 
Συμπαράσταση από Εκκλησία, δημοτικές παρατάξεις, πολίτες και Βουλευτές 
Ο π. Αλέξιος εκπροσωπώντας τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Θηβών και Λεβαδείας κ. Γεώργιο 
δήλωσε σχετικά: «Η θέση της εκκλησίας είναι ξεκάθαρη όσον αφορά κάτι καλό και αγαθό που 
προάγει τον πολιτισμό μας, τον ορθόδοξο ανθρωπισμό, που προάγει τον σεβασμό, την αλληλεγγύη 
στο πρόσωπο, το κάθε πρόσωπο είναι ανεπανάληπτο και μοναδικό, είναι εικόνα Θεού ο κάθε 
άνθρωπος ανεξαρτήτου φυλής. Αυτό το πρόγραμμα που υλοποιήθηκε και υλοποιείται στη Λιβαδειά 
θεωρούμε ότι είναι πολύ καλό, γίνεται σε σωστές συνθήκες διαβίωσης και οφείλουμε να συγχαρούμε 
όλους τους φορείς που το υλοποιούν. Η εκκλησία συμπαρίστανται και ευλογεί κάθε τέτοια επαινετή 
προσπάθεια». 
Ο Βουλευτής Βοιωτίας Νίκος Θηβαίος επεσήμανε πως «πρόκειται για μια κατάκτηση σε σχέση με το 
προσφυγικό πρόβλημα, είναι μια πραγματικότητα που τη βιώνουμε σήμερα στην πραγματική της 
διάσταση, βλέπουμε τα αποτελέσματα της αλληλέγγυες, της σωστής πρακτικής και νομίζω ότι η 
κοινωνική συνοχή που έχει επιτευχθεί είναι κάτι πολύ σημαντικό για το νομό μας». 
Επίσης και ο κ. Θηβαίος έκανε ιδική αναφορά στην προσφορά του Δικτύου Αλληλεγγύης Λιβαδειάς 
για τους Πρόσφυγες αλλά και στη συνεργασία που ο ίδιος έχει για το προσφυγικό και με τους 
Δημάρχους της Θήβας και της Τανάγρας. 
Την διατήρηση του συγκεκριμένου αριθμού των οφειλόμενων προσφύγων στη Λιβαδειά και την 
ενίσχυση του νοσοκομείου της πόλης ζήτησε ο επικεφαλής της μειοψηφίας του Δημοτικού 
Συμβουλίου Λιβαδειάς Αριστείδης Ρούσσαρης που σημείωσε: «Είμαστε περήφανοι που συμβάλλαμε 
στο Δημοτικό Συμβούλιο να υλοποιηθεί αυτό το πρόγραμμα μαζί και με άλλους φορείς της πόλης και 
πολίτες της Λιβαδειάς. Υπήρξαν και συγκρούσεις στις οποίες όμως δεν θα αναφερθώ. Είχαμε 
υποσχεθεί ότι θα σταθούμε δίπλα στη δημοτική αρχή γιατί βαθύτατα πιστεύουμε στην φιλοσοφία ότι 
οι πολιτικάντηδες ασχολούνται με τις επόμενες εκλογές και οι πολιτικοί με τις επόμενες γενεές. Όταν 
έχουμε να αντιμετωπίσουμε ένα τόσο σοβαρό εθνικό θέμα δεν υπάρχει άλλος δρόμος από τον δρόμο 
της στη στράτευσης και του παραδειγματισμού από τα σφάλματα του παρελθόντος αφήνοντας στην 
άκρη κραυγές και αντιπαραθέσεις. Έχουμε άλλα πεδία να αντιπαρατεθούμε και όχι στα εθνικά 
θέματα». 
Θέλουμε σχολείο που χωράει όλα τα παιδιά και όλα τα όνειρα είπε ο Μ. Γιαννιός 
Ο Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Βοιωτίας Μιχάλης Γιαννιός έκανε γνωστό ότι έχουν 
ιδρυθεί 5 τμήματα υποδοχής και το κάθε τμήμα έχει το δικό του δάσκαλο. «Τα παιδιά στην αρχή 
ξεκίνησαν για περίπου 25 μέρες να φοιτούν μόνο στο τμήμα υποδοχής. Σήμερα παρακολουθούν στις 
τάξεις που ανήκουν στα τμήματα με τα ελληνόπουλα γυμναστική, καλλιτεχνικά, μουσική, 
πληροφορική και αγγλικά. Παραμένουν μόνο στο τμήμα υποδοχής τις ώρες που διδάσκονται την 



[14] 
 

ελληνική γλώσσα και λίγο στα μαθηματικά», είπε και υπογράμμισε: «Τα παιδιά είναι καλοδεχούμενα 
από τους εκπαιδευτικούς, τους συμμαθητές τους και τους γονείς. Οι εκπαιδευτικοί θέλουμε ένα 
σχολείο ανοιχτό στην κοινωνία που θα χωράει όλα τα παιδιά όλα τα όνειρά και ποτό διαφορετικό θα 
το αντιμετωπίζει ως πλούτο και όχι ως απειλή». 
Τέλος ο γιατρός Γιώργος Κερασίδης αναφέρθηκε στα ζητήματα του τομέα της Υγείας καταθέτοντας 
συγκεκριμένες προτάσεις. 
Στο περιθώριο της επίσκεψής του στη Λιβαδειά ο κύριος Μουζάλας παρακολούθησε και συμμετείχε 
στις παράλληλες δραστηριότητες που υπήρχαν με τη συμμετοχή δημοτών και προσφύγων έπαιξε 
ποδόσφαιρο, αντάλλαξε δώρα με τη δήμαρχο Λεβαδέων, ζωγράφισε μαζί με την Γ. Πούλου και τα 
παιδιά των προσφύγων και όλοι γεύτηκαν αραβικά κουρδικά και ελληνικά εδέσματα. 
 
http://viotianet.gr/archives/40921 
 

06 Απριλίου 2017 
ΕΡΩΤΗΣΗ: Υποβάθμιση λειτουργίας του υποκαταστήματος της Τράπεζας Πειραιώς στο 
Δίστομο 

Αθήνα, 6 Απριλίου 2017 
ΕΡΩΤΗΣΗ 

Προς τον κ. Υπουργό Οικονομικών 
ΘΕΜΑ: Υποβάθμιση λειτουργίας του υποκαταστήματος της Τράπεζας Πειραιώς στο Δίστομο 

Τον τελευταίο χρόνο η Δημοτική Αρχή του Δήμου Διστόμου Αράχοβας Αντίκυρας, οι Φορείς αλλά και 
οι κάτοικοι του Δήμου και της ευρύτερης περιοχής αντέδρασαν με κινητοποιήσεις στο ενδεχόμενο να 
κλείσει το Κατάστημα της Τράπεζας Πειραιώς στο Δίστομο, που τους εξυπηρετεί. 
Στις αρχές Μαΐου του 2016 πραγματοποιήθηκε μια μεγάλη 
συγκέντρωση έξω από το κατάστημα της τράπεζας, όπου 
μαζεύτηκαν πάνω από 1.000 υπογραφές από την Επιτροπή 
Φορέων που συστάθηκε για το θέμα αυτό και ταυτόχρονα το 
Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου εξέδωσε ομόφωνο ψήφισμα για 
την παραμονή του καταστήματος, με την παράλληλη δέσμευση 
μέρος των καταθέσεων του Δήμου να μεταφερθούν στην 
τράπεζα.  
Μετά από τις διαμαρτυρίες και τις ανάλογες ενέργειες του 
Δήμου, η Διοίκηση της Τράπεζας Πειραιώς αποφάσισε την επ’ 
αόριστο συνέχιση της λειτουργίας του συγκεκριμένου υποκαταστήματος, όπως γνωστοποίησε η 
Δημοτική Αρχή με Δελτίο Τύπου (http://www.daa.gov.gr/newsite/eniaios-dimos-
daa/anakoinwseis/3556-2016-05-17.html). 
Αρχές Οκτωβρίου 2016, δημοσιεύματα επανέφεραν στο προσκήνιο το ενδεχόμενο να κλείσει το 
Κατάστημα της Τράπεζας Πειραιώς στο Δίστομο, εξέλιξη η οποία ήταν φανερό πως θα δημιουργούσε 
σοβαρό οικονομικό και κοινωνικό πρόβλημα στην ευρύτερη περιοχή, αφού το υποκατάστημα είναι 
το μοναδικό της περιοχής και πολλών γειτονικών χωριών. 
Ήδη στο Δημοτικό Συμβούλιο, στις 31 Οκτωβρίου 2016, ο Δήμαρχος αναφέρεται στις επαφές με τον 
Περιφερειακό Διευθυντή της Πειραιώς σχετικά με το επιτόκιο και τη μεταφορά των χρημάτων του 
Δήμου στην Τράπεζα Πειραιώς, με σκοπό την επ’ αόριστον λειτουργία του υποκαταστήματος. 
Ωστόσο, πριν από λίγες μέρες, τέλος του Μάρτη 2017, με αναρτημένη ανακοίνωση έξω από το 
υποκατάστημα, ενημερώθηκαν οι πολίτες της περιοχής ότι η Τράπεζα Πειραιώς στο Δίστομο θα 
λειτουργεί δυο μόνο ημέρες τη βδομάδα, κάτι σαν κινητό κατάστημα δηλαδή. 
Η εξέλιξη αυτή ήρθε, παρά την ανταπόκριση της τοπικής κοινωνίας στο κάλεσμα της τράπεζας για 
ενίσχυση των δραστηριοτήτων της (μετά την προηγούμενη ανακοίνωση για λουκέτο στο κατάστημα). 
Σε αυτό συνετέλεσε και η μεταφορά ποσού από τα διαθέσιμα χρήματα του Δήμου στην εν λόγω 
τράπεζα. 

http://viotianet.gr/archives/40921
https://nikolaosthivaios.com/2017/07/31/%ce%b5%cf%81%cf%89%cf%84%ce%b7%cf%83%ce%b7-%cf%85%cf%80%ce%bf%ce%b2%ce%ac%ce%b8%ce%bc%ce%b9%cf%83%ce%b7-%ce%bb%ce%b5%ce%b9%cf%84%ce%bf%cf%85%cf%81%ce%b3%ce%af%ce%b1%cf%82-%cf%84%ce%bf%cf%85-%cf%85/
https://nikolaosthivaios.com/2017/07/31/%ce%b5%cf%81%cf%89%cf%84%ce%b7%cf%83%ce%b7-%cf%85%cf%80%ce%bf%ce%b2%ce%ac%ce%b8%ce%bc%ce%b9%cf%83%ce%b7-%ce%bb%ce%b5%ce%b9%cf%84%ce%bf%cf%85%cf%81%ce%b3%ce%af%ce%b1%cf%82-%cf%84%ce%bf%cf%85-%cf%85/


[15] 
 

Υπενθυμίζεται πως το Δίστομο είναι η πρωτεύουσα και το κέντρο του Kαλλικρατικού Δήμου Διστόμου 
Αράχοβας Αντίκυρας, με αρκετά περιφερειακά χωριά και οικισμούς, αλλά και με την μεγαλύτερη 
ιδιωτική επιχείρηση της χώρας, το Αλουμίνιο της Ελλάδος, να δραστηριοποιείται στα διοικητικά του 
όρια, απασχολώντας χιλιάδες εργαζομένους. 
Κατόπιν των ανωτέρω ερωτάται ο κ. Υπουργός: 
- Σε ποιες ενέργειες, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του, προτίθεται να προχωρήσει προκειμένου να 
διασφαλιστεί η συνεχής λειτουργία του υποκαταστήματος της Τράπεζας Πειραιώς στο Δίστομο; 

Ο ερωτών βουλευτής 
 

11 Απριλίου 2017 
Συνάντηση του βουλευτή Ν. Θηβαίου με στελέχη της Τράπεζας Πειραιώς 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
Αθήνα 11/4/2017 

«Συνάντηση του βουλευτή Ν. Θηβαίου με στελέχη της Τράπεζας Πειραιώς» 
Πραγματοποιήθηκε η συνάντηση που είχε προγραμματίσει ο βουλευτής Βοιωτίας, Νίκος Θηβαίος, με 
τους κ.κ. Κουτεντάκη και Ηλιάδη, υψηλόβαθμα στελέχη της Τράπεζας Πειραιώς, με θέμα την 
υποβάθμιση του υποκαταστήματος της Τράπεζας που λειτουργεί στο Δίστομο. Για το θέμα είχε 
προηγηθεί ερώτηση του βουλευτή προς τον Υπουργό Οικονομικών. 
Στη συνάντηση παραβρέθηκαν ο Αντιδήμαρχος Διστόμου, Αράχοβας, Αντίκυρας, κ. Γεώργιος 
Αγγελόπουλος και ο εκπρόσωπος των κοινωνικών φορέων της περιοχής κ. Λουκάς Δημάκας. 
Ο βουλευτής τόνισε την ανάγκη συνεχούς λειτουργίας του υποκαταστήματος, δεδομένου ότι είναι το 
μοναδικό εν λειτουργία τραπεζικό υποκατάστημα στο Δίστομο, εξυπηρετεί χιλιάδες συνταξιούχους 
και εργαζόμενους και μπορεί να διαδραματίσει καίριο ρόλο στην αναπτυξιακή προοπτική της 
περιοχής.  
Από την πλευρά της Τράπεζας, δεσμεύτηκαν για την επανεξέταση του ζητήματος αμέσως μετά τις 
διακοπές του Πάσχα, οπότε και θα υπάρξει περαιτέρω συνεργασία για το θέμα. 

Από το γραφείο του βουλευτή Βοιωτίας, Νίκου Θηβαίου 
 

11 Απριλίου 2017 
Επίσκεψη του βουλευτή Ν. Θηβαίου στα Λεύκτρα 

Επίσκεψη του βουλευτή Ν. Θηβαίου στα Λεύκτρα 
11 Απριλίου 2017 

Επίσκεψη στα Λεύκτρα πραγματοποίησε ο Βουλευτής Βοιωτίας κ. Νίκος Θηβαίος συνοδευόμενος από 
τον επικεφαλής του ΑΡΚ Θήβας Δημοτικό Σύμβουλο Δήμου Θηβαίων κ. Κόρδατζη Ιωάννη, την 
Παρασκευή 7 Απριλίου. Αρχικά συναντήθηκε στα κοινοτικό γραφείο των Λεύκτρων με τον Πρόεδρο 
της Τοπικής Κοινότητας κ. Τσαραμπάρη Χαράλαμπο όπου 
ανταλλάχτηκαν απόψεις για διάφορα θέματα και 
προβλήματα της τοπικής κοινωνίας με κυρίαρχα θέμα αυτό 
του καθορισμού του αιγιαλού της Λιβαδόστρας.  
Επίσης συζητήθηκαν θέματα που αφορούν τους αγρότες και 
τα αγροτικά προϊόντα, τις επιπτώσεις από την μόλυνση του 
Ασωπού, την πιστοποίηση των αγροτικών προϊόντων 
(πρόταση του κ. Κόρδατζη) και την διερεύνηση, από πλευράς 
του βουλευτή, απόκτησης ταυτότητας των αγροτικών 
προϊόντων Θήβας, ως Προϊόν Γεωγραφικής Ένδειξης ΠΓΕ (πρόταση προέδρου κου Τσαραμπάρη). Ο κ. 
Κόρδατζης ενημερώθηκε για τα προβλήματα των τελευταίων ημερών στα Λεύκτρα, αυτά του 
κοινοτικού καταστήματος αλλά και της ύδρευσης της Λιβαδόστρας. Παρών στην συνάντηση ήταν και 
ο Λευκτραίος πρώην Δημ. Σύμβουλος Δήμου Θηβαίων Κος Νόκας Θέμης. Μετά το πέρας της 
συνάντησης στο κοινοτικό κατάστημα ο κ.ς Θηβαίος έκανε περιοδεία στα καφενεία της πλατείας όπου 
συνομίλησε με κατοίκους των Λεύκτρων. 
 

https://nikolaosthivaios.com/2017/07/31/%cf%83%cf%85%ce%bd%ce%ac%ce%bd%cf%84%ce%b7%cf%83%ce%b7-%cf%84%ce%bf%cf%85-%ce%b2%ce%bf%cf%85%ce%bb%ce%b5%cf%85%cf%84%ce%ae-%ce%bd-%ce%b8%ce%b7%ce%b2%ce%b1%ce%af%ce%bf%cf%85-%ce%bc%ce%b5-%cf%83%cf%84/
https://nikolaosthivaios.com/2017/07/31/%ce%b5%cf%80%ce%af%cf%83%ce%ba%ce%b5%cf%88%ce%b7-%cf%84%ce%bf%cf%85-%ce%b2%ce%bf%cf%85%ce%bb%ce%b5%cf%85%cf%84%ce%ae-%ce%bd-%ce%b8%ce%b7%ce%b2%ce%b1%ce%af%ce%bf%cf%85-%cf%83%cf%84%ce%b1-%ce%bb%ce%b5/


[16] 
 

http://thivarealnews.blogspot.com/2017/04/topika_77.html 
 

17 Απριλίου 2017 
Μήνυμα Νίκου Θηβαίου. Επιστροφή στην κανονικότητα με ανάπτυξη, σύντομα (video) 

Μήνυμα Νίκου Θηβαίου. Επιστροφή στην κανονικότητα με ανάπτυξη, σύντομα 
17 Απριλίου 2017 

Η εξειδίκευση των μέτρων και των αντίμετρων της 
συμφωνίας και τα μέτρα για τη διευθέτηση του χρέους είναι 
τα κομβικά σημεία στο χρονικό της διαπραγμάτευσης για το 
κλείσιμο της 2ης αξιολόγησης, σύμφωνα με το βουλευτή του 
ΣΥΡΙΖΑ Νίκο Θηβαίο.  
Στο εορταστικό μήνυμά του προς τους πολίτες 
παρουσιάστηκε αισιόδοξος για σύντομη επιστροφή στην 
κανονικότητα και  την ανάπτυξη χωρίς νέα μέτρα. 
 
https://tvstar.gr/voiotia-articles/86589-minyma-nikou-thivaiou-epistrofi-stin-kanonikotita-me-
anaptyksi-syntoma-video 
https://www.dailymotion.com/video/x5ijzb1 
 

24 Απριλίου 2017 
Συνάντηση του βουλευτή Ν. Θηβαίου και της Ν.Ε. Βοιωτίας με εκπροσώπους της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης στο Δημοτικό Κατάστημα Δομβραίνας 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
Αθήνα 24/4/2017 

«Συνάντηση του βουλευτή Ν. Θηβαίου και της Ν.Ε. Βοιωτίας με εκπροσώπους της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης στο Δημοτικό Κατάστημα Δομβραίνας» 
Σύσκεψη πραγματοποιήθηκε στο Δημοτικό Κατάστημα Δομβραίνας, μεταξύ του βουλευτή Βοιωτίας 
και εκπροσώπων της Ν.Ε. ΣΥΡΙΖΑ Βοιωτίας, του Αντιδημάρχου, κ. Καμούτση, και των Προέδρων των 
Τοπικών Συμβουλίων κκ. Κιούση Γ. (Δομβραίνας), Σάλτα Χρ. (Θίσβης), Κατσίβελου Μ. (Χώστια),  
Σιαπάτη Στ.(Ελλοπία) και άλλων Τοπικών Συμβούλων.  
Στη συνάντηση τα κύρια ζητήματα που θίχτηκαν αφορούσαν: 
1. Την ενίσχυση των Αγροτικών Ιατρείων και Κέντρων Υγείας. Ο βουλευτής ενημέρωσε σχετικά με τη 

δημιουργία δύο Τοπικών Μονάδων Υγείας (ΤΟ.Μ.Υ) στο Δήμο Θήβας. Σε αυτό το πλαίσιο, 
αποφασίστηκε ο από κοινού συντονισμός των προσπαθειών για την αύξηση του αριθμού των 
οργανικών θέσεων ιατρών και αγροτικών ιατρών.  

2. Το θέμα της αστυνόμευσης της ευρύτερης περιοχής, εν όψει και των αυξημένων αναγκών της 
τουριστικής περιόδου. 

3. Το θέμα της βελτίωσης του τηλεοπτικού σήματος της DIGEA για την περιοχή, ζήτημα που είχε ήδη 
αναδείξει ο βουλευτής με ερώτησή του προς τον αρμόδιο υπουργό.  

Από το γραφείο του βουλευτή Βοιωτίας, Νίκου Θηβαίου 
 

24 Απριλίου 2017 
Συγχαρητήρια του βουλευτή Βοιωτίας, Νίκου Θηβαίου, για την άνοδο του ΑΜΒΡΥΣΣΕΑ 
στην Γ’ Εθνική κατηγορία 

Συγχαρητήρια του βουλευτή Βοιωτίας, Νίκου Θηβαίου, για την άνοδο του ΑΜΒΡΥΣΣΕΑ στην Γ’ 
Εθνική κατηγορία 

Αθήνα 24/4/2017 

http://thivarealnews.blogspot.com/2017/04/topika_77.html
https://nikolaosthivaios.com/2017/07/31/%ce%bc%ce%ae%ce%bd%cf%85%ce%bc%ce%b1-%ce%bd%ce%af%ce%ba%ce%bf%cf%85-%ce%b8%ce%b7%ce%b2%ce%b1%ce%af%ce%bf%cf%85-%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%83%cf%84%cf%81%ce%bf%cf%86%ce%ae-%cf%83%cf%84%ce%b7%ce%bd-%ce%ba/
https://tvstar.gr/voiotia-articles/86589-minyma-nikou-thivaiou-epistrofi-stin-kanonikotita-me-anaptyksi-syntoma-video
https://tvstar.gr/voiotia-articles/86589-minyma-nikou-thivaiou-epistrofi-stin-kanonikotita-me-anaptyksi-syntoma-video
https://www.dailymotion.com/video/x5ijzb1
https://nikolaosthivaios.com/2017/07/31/%cf%83%cf%85%ce%bd%ce%ac%ce%bd%cf%84%ce%b7%cf%83%ce%b7-%cf%84%ce%bf%cf%85-%ce%b2%ce%bf%cf%85%ce%bb%ce%b5%cf%85%cf%84%ce%ae-%ce%bd-%ce%b8%ce%b7%ce%b2%ce%b1%ce%af%ce%bf%cf%85-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%cf%84/
https://nikolaosthivaios.com/2017/07/31/%cf%83%cf%85%ce%bd%ce%ac%ce%bd%cf%84%ce%b7%cf%83%ce%b7-%cf%84%ce%bf%cf%85-%ce%b2%ce%bf%cf%85%ce%bb%ce%b5%cf%85%cf%84%ce%ae-%ce%bd-%ce%b8%ce%b7%ce%b2%ce%b1%ce%af%ce%bf%cf%85-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%cf%84/
https://nikolaosthivaios.com/2017/07/31/%cf%83%cf%85%ce%b3%cf%87%ce%b1%cf%81%ce%b7%cf%84%ce%ae%cf%81%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%bf%cf%85-%ce%b2%ce%bf%cf%85%ce%bb%ce%b5%cf%85%cf%84%ce%ae-%ce%b2%ce%bf%ce%b9%cf%89%cf%84%ce%af%ce%b1%cf%82-%ce%bd/
https://nikolaosthivaios.com/2017/07/31/%cf%83%cf%85%ce%b3%cf%87%ce%b1%cf%81%ce%b7%cf%84%ce%ae%cf%81%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%bf%cf%85-%ce%b2%ce%bf%cf%85%ce%bb%ce%b5%cf%85%cf%84%ce%ae-%ce%b2%ce%bf%ce%b9%cf%89%cf%84%ce%af%ce%b1%cf%82-%ce%bd/
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Τα θερμά μου συγχαρητήρια στην ποδοσφαιρική ομάδα του μαρτυρικού Διστόμου, τον Αμβρυσσέα 
(Ποδοσφαιρικός Όμιλος Αμβρυσσεύς Διστόμου), για την επιτυχία του πρωταθλήματος και την άνοδό 
του στη Γ’ εθνική κατηγορία ποδοσφαίρου. Μετά από μια 
πραγματικά εντυπωσιακή πορεία κατάφερε να πετύχει το σκοπό 
της. Η κατάκτηση αυτή ενδυναμώνει ακόμη περισσότερο τη 
θέση του νομού μας στον αθλητικό χάρτη.  
Εύχομαι από καρδιάς ο ΑΜΒΡΥΣΣΕΑΣ να συνεχίσει να προάγει 
και να διδάσκει στους νέους το αθλητικό ιδεώδες και το ευ 
αγωνίζεσθαι. 
Συγχαρητήρια στους παίχτες, στον προπονητή, στη διοίκηση, 
στους φιλάθλους της ομάδας  και σε όσους συντέλεσαν στην 
επιτυχία αυτή. Υγεία και δύναμη σε όλους για τη συνέχεια και ακόμα μεγαλύτερες διακρίσεις στο 
μέλλον, στη σπουδαία πρόκληση της Γ’ Εθνικής. 

Νίκος Θηβαίος, Βουλευτής Βοιωτίας 
 

28 Απριλίου 2017 
Πρόταση του βουλευτή Ν. Θηβαίου στην Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Περιφερειών για την 
ενίσχυση του θρησκευτικού τουρισμού 

«Πρόταση του βουλευτή Ν. Θηβαίου στην Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Περιφερειών για την ενίσχυση 
του θρησκευτικού τουρισμού» 

28 Απριλίου 2017 
Στην Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Περιφερειών τοποθετήθηκε ο βουλευτής Βοιωτίας Νίκος Θηβαίος 
σχετικά με τις προοπτικές ενίσχυσης του θρησκευτικού τουρισμού στο νομό, αλλά και πανελλαδικά. 
Ο Νομός Βοιωτίας περιλαμβάνει στην επικράτειά του πολύ σημαντικούς 
πόλους θρησκευτικού τουρισμού, όπως η Μονή του Οσίου Λουκά και η 
Ιερά Μονή Ευαγγελιστρίας.  
Ο βουλευτής τοποθέτησε τον θρησκευτικό τουρισμό στο ευρύτερο 
πλαίσιο του θεματικού τουρισμού ο οποίος ενισχύεται εντυπωσιακά τα 
τελευταία χρόνια και τόνισε την ανάγκη για περαιτέρω ενίσχυση των 
πρωτοβουλιών για την ανάδειξη του πολιτισμικού και θρησκευτικού 
πλούτου της χώρας. Προς αυτή την κατεύθυνση, τόνισε την ανάγκη 
ένταξης των παραπάνω σε ένα αναπτυξιακό μοντέλο που σέβεται και 
αναδεικνύει τις τοπικές και περιφερειακές ιδιαιτερότητες και πρότεινε τη δημιουργία υποδομών 
«είτε με μορφές ΚοινΣΕπ, είτε με μορφές διά-δημοτικών επιχειρήσεων, είτε αναπτυξιακών δράσεων, 
που να συμμετέχουν φορείς, πολίτες, μητροπόλεις, επιμελητήρια, ξενοδόχοι κτλ.»  
Ο κ. Θηβαίος τόνισε την ανάγκη μια σύγχρονης διασύνδεσης όλων των σταδίων που προσφέρει ένα 
τουριστικό προϊόν, από τη διάχυση της πληροφορίας και την έκδοση των εισιτηρίων, μέχρι τη 
διοργάνωση συνεδρίων, τη μετακίνηση, τη διαδικτυακή προβολή κτλ. 
Σε αυτό το πλαίσιο, ο βουλευτής αναφέρθηκε στην επικείμενη οργάνωση ενός αναπτυξιακού 
συνεδρίου, επ’ αφορμή της επέκτασης του προαστιακού σιδηροδρόμου στη Στερεά Ελλάδα - από την 
Αθήνα μέχρι την Τιθωρέα - και στη δυνατότητα διασύνδεσης του έργου αυτού με μια σειρά 
παρεμβάσεων για την ανάπτυξη του τουρισμού γενικότερα και του θρησκευτικού τουρισμού στην 
περιοχή της Βοιωτίας ειδικότερα. 
 

  

https://nikolaosthivaios.com/2017/07/31/%cf%80%cf%81%cf%8c%cf%84%ce%b1%cf%83%ce%b7-%cf%84%ce%bf%cf%85-%ce%b2%ce%bf%cf%85%ce%bb%ce%b5%cf%85%cf%84%ce%ae-%ce%bd-%ce%b8%ce%b7%ce%b2%ce%b1%ce%af%ce%bf%cf%85-%cf%83%cf%84%ce%b7%ce%bd-%ce%b5%ce%b9/
https://nikolaosthivaios.com/2017/07/31/%cf%80%cf%81%cf%8c%cf%84%ce%b1%cf%83%ce%b7-%cf%84%ce%bf%cf%85-%ce%b2%ce%bf%cf%85%ce%bb%ce%b5%cf%85%cf%84%ce%ae-%ce%bd-%ce%b8%ce%b7%ce%b2%ce%b1%ce%af%ce%bf%cf%85-%cf%83%cf%84%ce%b7%ce%bd-%ce%b5%ce%b9/
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ΜΑΙΟΣ 
08 Μαΐου 2017 
Συνάντηση του Ν. Θηβαίου, βουλευτή Βοιωτίας, με τη Διεύθυνση της Αλουμίνιον της 
Ελλάδος ΑΕ 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
Αθήνα 8/5/2017 

«Συνάντηση του Ν. Θηβαίου, βουλευτή Βοιωτίας, με τη Διεύθυνση της Αλουμίνιον της Ελλάδος ΑΕ» 
Την Τρίτη 8/5/2017 στα γραφεία της Αλουμίνιον της Ελλάδος, στον Άγιο Νικόλαο Διστόμου, 
πραγματοποιήθηκε συνάντηση μεταξύ του βουλευτή Βοιωτίας Νίκου Θηβαίου και της Διοίκησης της 
Εταιρείας, κ.κ. Στεφανίδη Δημήτριου, Γεωργαλά Γεώργιου και Καραβά Ιωάννη.  
Η συζήτηση διεξήχθη σε πολύ καλό κλίμα, με 
εκτεταμένες αναφορές στα επενδυτικά σχέδια και την 
αναπτυξιακή πολιτική του Ομίλου Μυτιληναίου για τα 
επόμενα χρόνια, την τροφοδοσία και τα αποθέματα 
βωξίτη, τη συμφωνία με τη ΔΕΗ μέχρι το 2020, τα 
περιβαλλοντικά ερευνητικά προγράμματα σχετικά με τη 
διαχείριση της «κόκκινης λάσπης», κλπ. Επίσης, 
συζητήθηκαν θέματα που άπτονται των υποχρεώσεων 
της εταιρείας ως προς τον Οικισμό των Άσπρων Σπιτιών 
στην Παραλία Διστόμου αλλά και δημοτικής εμβέλειας, 
όπως η κατασκευή της παιδικής χαράς, του κλειστού γυμναστηρίου, της διαμόρφωσης παραλιακής 
ζώνης, των σχολείων, της παροχής ύδατος, κλπ. 
Από την πλευρά του βουλευτή κ. Θηβαίου, δόθηκε η διαβεβαίωση ότι αρκετά από τα θέματα αυτά 
θα τύχουν εκ μέρους του ιδιαίτερης προβολής, με σκοπό την επίλυσή τους, ενώ προγραμματίστηκε 
επόμενη συνάντηση.  
Τέλος, δεν πραγματοποιήθηκε συνάντηση με το Σωματείο “ΕΝΩΣΗ”, των Εργαζομένων στην Εταιρεία 
Αλουμίνιον της Ελλάδος, λόγω των επικείμενων εκλογών. 

Από το Γραφείο του βουλευτή Βοιωτίας, Νίκου Θηβαίου 
 

11 Μαΐου 2017 
Συνάντηση του βουλευτή Ν. Θηβαίου με τον Γ.Γ. Αθλητισμού 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
Αθήνα 11/5/2017 

Συνάντηση του βουλευτή Ν. Θηβαίου με τον Γ.Γ. Αθλητισμού 
Στη συνάντηση που είχε ο βουλευτής Βοιωτίας, Νίκος Θηβαίος, με τον Γ.Γ. Αθλητισμού, κ. Ιούλιο 
Συναδινό, τέθηκαν ζητήματα που αφορούν σε αθλητικές εγκαταστάσεις του νομού Βοιωτίας.  
Μετά από την ενημέρωση του βουλευτή, ο κ. Συναδινός 
δεσμεύτηκε να εξετάσει άμεσα την πληρότητα του φακέλου 
για το κλειστό γήπεδο Άσπρων Σπιτιών Βοιωτίας, ώστε να 
ξεκινήσει το συντομότερο η κατασκευή του από την εταιρεία 
«Αλουμίνιον της Ελλάδος».  
Επιπλέον, ο κ. Συναδινός, εκτιμώντας ότι η άνοδος του 
«Αμβρυσσέα Διστόμου» στη Γ’ Εθνική κατηγορία δικαιολογεί 
την αναβάθμιση του υφιστάμενου γηπέδου, σημείωσε ότι ο 
Δήμος πρέπει άμεσα να εκπονήσει μελέτη σε συνεννόηση με 
τη Γενική Γραμματεία του Υπουργείου, ώστε να προχωρήσουν τα τεύχη δημοπράτησης για τη 
συντομότερη δυνατή ολοκλήρωση του έργου.  

Από το γραφείο του βουλευτή Βοιωτίας, Νίκου Θηβαίου 
 

https://nikolaosthivaios.com/2017/07/31/%cf%83%cf%85%ce%bd%ce%ac%ce%bd%cf%84%ce%b7%cf%83%ce%b7-%cf%84%ce%bf%cf%85-%ce%bd-%ce%b8%ce%b7%ce%b2%ce%b1%ce%af%ce%bf%cf%85-%ce%b2%ce%bf%cf%85%ce%bb%ce%b5%cf%85%cf%84%ce%ae-%ce%b2%ce%bf%ce%b9%cf%89/
https://nikolaosthivaios.com/2017/07/31/%cf%83%cf%85%ce%bd%ce%ac%ce%bd%cf%84%ce%b7%cf%83%ce%b7-%cf%84%ce%bf%cf%85-%ce%bd-%ce%b8%ce%b7%ce%b2%ce%b1%ce%af%ce%bf%cf%85-%ce%b2%ce%bf%cf%85%ce%bb%ce%b5%cf%85%cf%84%ce%ae-%ce%b2%ce%bf%ce%b9%cf%89/
https://nikolaosthivaios.com/2017/07/31/%cf%83%cf%85%ce%bd%ce%ac%ce%bd%cf%84%ce%b7%cf%83%ce%b7-%cf%84%ce%bf%cf%85-%ce%b2%ce%bf%cf%85%ce%bb%ce%b5%cf%85%cf%84%ce%ae-%ce%bd-%ce%b8%ce%b7%ce%b2%ce%b1%ce%af%ce%bf%cf%85-%ce%bc%ce%b5-%cf%84%ce%bf/
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18 Μαΐου 2017 
Τοποθέτηση του βουλευτή Βοιωτίας, Νίκου Θηβαίου, σχετικά με το πολυνομοσχέδιο 
"Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δημοσίου κλπ" 

Τοποθέτηση του βουλευτή Βοιωτίας, Νίκου Θηβαίου, σχετικά με το πολυνομοσχέδιο 
"Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δημοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016, μέτρα 

εφαρμογής των δημοσιονομικών στόχων και μεταρρυθμίσεων, μέτρα κοινωνικής στήριξης και 
εργασιακές ρυθμίσεις, Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές 

διατάξεις." 
18 Μαΐου 2017 

 
[youtube https://www.youtube.com/watch?v=HHzdzLoNH7Y&feature=youtu.be] 
 

 
 

26 Μαΐου 2017 
ΕΡΩΤΗΣΗ: Πορεία εκκαθάρισης πρώην Οργανισμού Κωπαΐδας  

Αθήνα, 26 Μαΐου 2017 
ΕΡΩΤΗΣΗ 

Προς τον κ. Υπουργό Οικονομικών 
ΘΕΜΑ: «Πορεία εκκαθάρισης πρώην Οργανισμού Κωπαΐδας». 

Η άρδευση των κτημάτων και η συντήρηση δρόμων καναλιών της πεδιάδας της Κωπαΐδας μέχρι τις 
20/11/2014 πραγματοποιείτο με την επίβλεψη του Δ.Σ. του Οργανισμού Κωπαΐδας το οποίο 
διοριζόταν από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης με την υποχρέωση των καλλιεργητών να 
ανταποδίδουν για τις υπηρεσίες αυτές, ανά στρέμμα, για καλλιέργεια σιταριού 6 ευρώ και για 
βαμβάκι 10 ευρώ. Με το νόμο 4305/2014 οι προαναφερόμενες αρμοδιότητες μεταφέρθηκαν στην 
αιρετή Περιφέρεια Ανατολικής Στερεάς. Οι πληρωμές από τους καλλιεργητές από 1/12/2014 γίνονται 
πλέον, όπως ο νόμος ορίζει, κανονικά και χωρίς προβλήματα από τις υπηρεσίες της Περιφέρειας. 
Συγχρόνως με την πρόβλεψη του ιδίου νόμου αρ. 61 ορίστηκε από 1/12/2014 εκκαθαρίστρια για την 
εκκαθάριση των περιουσιακών στοιχείων του προηγούμενου οργανισμού. 
Τα προβλήματα, τα οποία υπάρχουν τώρα, έχουν ως εξής:  
Α) Η εκκαθάριση προχωρά με υπερβολικά αργούς ρυθμούς, δεν υπάρχει χρόνος περάτωσης του 
έργου και εδώ και πολύ καιρό δεν υπάρχει ενημέρωση από την πλευρά της εκκαθαρίστριας.  

https://nikolaosthivaios.com/2017/07/31/%cf%84%ce%bf%cf%80%ce%bf%ce%b8%ce%ad%cf%84%ce%b7%cf%83%ce%b7-%cf%84%ce%bf%cf%85-%ce%b2%ce%bf%cf%85%ce%bb%ce%b5%cf%85%cf%84%ce%ae-%ce%b2%ce%bf%ce%b9%cf%89%cf%84%ce%af%ce%b1%cf%82-%ce%bd%ce%af%ce%ba-2/
https://nikolaosthivaios.com/2017/07/31/%cf%84%ce%bf%cf%80%ce%bf%ce%b8%ce%ad%cf%84%ce%b7%cf%83%ce%b7-%cf%84%ce%bf%cf%85-%ce%b2%ce%bf%cf%85%ce%bb%ce%b5%cf%85%cf%84%ce%ae-%ce%b2%ce%bf%ce%b9%cf%89%cf%84%ce%af%ce%b1%cf%82-%ce%bd%ce%af%ce%ba-2/
https://www.youtube.com/watch?v=HHzdzLoNH7Y&feature=youtu.be
https://nikolaosthivaios.com/2017/07/31/%ce%b5%cf%81%cf%89%cf%84%ce%b7%cf%83%ce%b7-%cf%80%ce%bf%cf%81%ce%b5%ce%af%ce%b1-%ce%b5%ce%ba%ce%ba%ce%b1%ce%b8%ce%ac%cf%81%ce%b9%cf%83%ce%b7%cf%82-%cf%80%cf%81%cf%8e%ce%b7%ce%bd-%ce%bf%cf%81%ce%b3/
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Β) Η καθυστέρηση αποπληρωμής των οφειλών επιφέρει 
πρόστιμα (τόκους) και σε συνδυασμό με τα πολλά χρόνια μη 
πληρωμής έχει ως αποτέλεσμα το χρέος να έχει 
υπερδιπλασιαστεί και να μη συμφέρει πλέον τους αγρότες η 
εξόφλησή του. 
Γ) Για ένα μεγάλο αριθμό οφειλετών, κυρίως Ορχομενίων, 
δεν υπάρχουν στο αρχείο χρεωστικές καρτέλες (σημ. δεν 
υπάρχει μηχανοργάνωση και τους λόγους μπορείτε εύκολα 
να τους υποθέσετε) με αποτέλεσμα να μην μπορεί η 
εκκαθαρίστρια να εκδώσει βεβαίωση οφειλής ή μη. 
Δ) Δε μπορεί να εξεταστεί η δυνατότητα ρύθμισης των παλαιών χρεών των αγροτών προς τον πρώην 
οργανισμό. 
Ε) Δε μπορεί να γίνει αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας από το Δημόσιο και την Περιφέρεια 
συμπεριλαμβανομένων των ακινήτων που αφορούν άμεσα το Δήμο Αλιάρτου.  
Όλα τα ανωτέρω έχουν ως αποτέλεσμα τη μη διενέργεια συμβολαιογραφικών πράξεων καθώς 
μεταβίβαση κτήματος (πώληση ή γονική παροχή) δεν είναι δυνατό να γίνει, γιατί ο νόμος 2538/97 
προβλέπει ρητά ότι, για να υπογραφεί συμβόλαιο, πρέπει απαραίτητα να υπάρξει βεβαίωση περί μη 
οφειλής τελών άρδευσης. 
Ερωτάται ο κύριος Υπουργός:  
1. Ποια είναι η πρόσφατη εικόνα του Υπουργείου για την πορεία της εκκαθάρισης του πρώην 
Οργανισμού Κωπαΐδας;  
2. Τι μέτρα προτίθεται το Υπουργείο να λάβει για την επίσπευση και ολοκλήρωση της 
εκκαθάρισης; 
3. Θα εξεταστεί η δυνατότητα ρύθμισης (δόσεις) των παλαιών οφειλών των αγροτών στον 
πρώην Οργανισμό Κωπαΐδας προκειμένου να προχωρήσουν οι συμβολαιογραφικές τους πράξεις;  
 

Οι ερωτώντες βουλευτές 
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ΙΟΥΝΙΟΣ 
01 Ιουνίου 2017 
Από τα εγκαίνια της έκθεσης "Τρεις Πόλεις – Μια 
Ιστορία: Λίντιτσε – Δίστομο – Οραντούρ 

1 Ιουνίου 2017 
Από τα εγκαίνια της έκθεσης "Τρεις Πόλεις – Μια Ιστορία: 
Λίντιτσε – Δίστομο – Οραντούρ". Η διατήρηση της ιστορικής 
μνήμης και η διεκδίκηση αυτών που μας ανήκουν είναι 
υπόθεση όλων μας (φωτογραφίες).  
Και άλλες φωτό… 
 

19 Ιουνίου 2017 
Συνάντηση Ν.Ε. ΣΥΡΙΖΑ και Ν. Θηβαίου με τον Α.Σ. Ορχομενού 

Συνάντηση Ν.Ε. ΣΥΡΙΖΑ και Ν. Θηβαίου με τον Α.Σ. Ορχομενού 
19 Ιουνίου 2017 

Με εκπροσώπους του Αγροτικού Συνεταιρισμού Ορχομενού συναντήθηκε  η Νομαρχιακή Επιτροπή 
ΣΥΡΙΖΑ Βοιωτίας,  παρουσία του βουλευτή Νίκου Θηβαίου.  
Στη συνάντηση αναφέρθηκαν τα σημαντικότερα ζητήματα 
που αφορούν τους αγρότες της περιοχής, όπως η πορεία 
εκκαθάρισης του πρώην Οργανισμού Κωπαΐδας και οι 
δυνατότητες διευθέτησης των χρεών των αγροτών. Στο θέμα 
αυτό, ο βουλευτής τόνισε πως έχει ήδη καταθέσει σχετική 
ερώτηση προς το Υπουργείο Οικονομικών και περιμένει 
άμεσα την απάντηση, για την οποία και θα τους ενημερώσει. 
Επίσης, συζητήθηκε η δυνατότητα ρύθμισης των 
ασφαλιστικών εισφορών του β’ εξαμήνου του 2016, η πορεία 
εκκαθάρισης της πρώην Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Λιβαδειάς, το θέμα των επιμορφωτικών 
σεμιναρίων για τους νέους αγρότες, καθώς και το πρόβλημα των κλοπών αγροτικών προϊόντων από 
μικρή ομάδα Ρομά της περιοχής. 
Από την πλευρά του, ο κ. Θηβαίος, διαβεβαίωσε πως τα παραπάνω ζητήματα θα τεθούν στα αρμόδια 
Υπουργεία και θα υπάρξει ενημέρωση των αγροτών σε νέα συνάντηση. 
 
http://www.siriosfm.gr/?p=64431 
 

22 Ιουνίου 2017 
Θηβαίος και Ζαννιάς στις πληγείσες περιοχές της Βοιωτίας 

Θηβαίος και Ζαννιάς στις πληγείσες περιοχές της Βοιωτίας 
21 Ιουνίου 2017 

Στην Άσκρη και στο Μαυρονέρι Βοιωτίας βρέθηκε ο βουλευτής του Νομού, Νίκος Θηβαίος, μαζί με 
τον Αντιπρόεδρο του ΕΛΓΑ,  Θανάσης  Ζαννιά και κλιμάκιο εκτιμητών γεωπόνων. 
Στην περιοχή της Άσκρης Θεσπιών καταγράφονται εκτεταμένες ζημιές κυρίως στα αμπέλια. Ο κ. 
Θηβαίος σημείωσε πως «παρά την πρώτη εικόνα που είναι 
αποκαρδιωτική, η ολοκλήρωση της καταγραφής των ζημιών 
θα αποκαλύψει το μέγεθος της καταστροφής, που ελπίζουμε 
να μην είναι πολύ μεγάλο.»  
Στην περιοχή Μαυρονερίου Δαύλειας – Αγίου Βλασίου οι 
ζημιές εντοπίζονται σε αρκετά είδη αγροτικής καλλιέργειας 
και σε κάποιες περιπτώσεις οι πρώτες εκτιμήσεις είναι 
απαισιόδοξες. 

https://nikolaosthivaios.com/2017/07/31/%ce%b1%cf%80%cf%8c-%cf%84%ce%b1-%ce%b5%ce%b3%ce%ba%ce%b1%ce%af%ce%bd%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%b7%cf%82-%ce%ad%ce%ba%ce%b8%ce%b5%cf%83%ce%b7%cf%82-%cf%84%cf%81%ce%b5%ce%b9%cf%82-%cf%80%cf%8c%ce%bb%ce%b5/
https://nikolaosthivaios.com/2017/07/31/%ce%b1%cf%80%cf%8c-%cf%84%ce%b1-%ce%b5%ce%b3%ce%ba%ce%b1%ce%af%ce%bd%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%b7%cf%82-%ce%ad%ce%ba%ce%b8%ce%b5%cf%83%ce%b7%cf%82-%cf%84%cf%81%ce%b5%ce%b9%cf%82-%cf%80%cf%8c%ce%bb%ce%b5/
https://nikolaosthivaios.com/2017/07/31/%cf%83%cf%85%ce%bd%ce%ac%ce%bd%cf%84%ce%b7%cf%83%ce%b7-%ce%bd-%ce%b5-%cf%83%cf%85%cf%81%ce%b9%ce%b6%ce%b1-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%ce%bd-%ce%b8%ce%b7%ce%b2%ce%b1%ce%af%ce%bf%cf%85-%ce%bc%ce%b5-%cf%84/
http://www.siriosfm.gr/?p=64431
https://nikolaosthivaios.com/2017/07/31/%ce%b8%ce%b7%ce%b2%ce%b1%ce%af%ce%bf%cf%82-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%ce%b6%ce%b1%ce%bd%ce%bd%ce%b9%ce%ac%cf%82-%cf%83%cf%84%ce%b9%cf%82-%cf%80%ce%bb%ce%b7%ce%b3%ce%b5%ce%af%cf%83%ce%b5%cf%82-%cf%80%ce%b5/
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Τόσο στην Άσκρη όσο και στο Μαυρονέρι έγινε συζήτηση με τους αγρότες και αναλυτική ενημέρωσή 
τους από τον Αντιπρόεδρο και τους υπηρεσιακούς παράγοντες του ΕΛΓΑ για τις ενέργειες που πρέπει 
να ακολουθήσουν από εδώ και στο εξής. 
Ο βουλευτής από την πλευρά του διαβεβαίωσε πως «οι προσπάθειες όλων καθώς και οι συνεχείς 
έλεγχοι που θα πραγματοποιηθούν θα έχουν σαν στόχο τη δίκαιη και πραγματική καταγραφή των 
ζημιών, καθώς και την έγκαιρη αποζημίωση των αγροτών.» 
http://www.siriosfm.gr/?p=64489 
 

23 Ιουνίου 2017 
«Όχι στις παρεμβάσεις». Δυναμικό παρόν στο Υπουργείο… 

«Όχι στις παρεμβάσεις». Δυναμικό παρόν στο Υπουργείο… 
23 Ιουνίου 2017 

Πραγματοποιήθηκε χθες το απόγευμα η συνάντηση της επιτροπής των θεσμικών παραγόντων και 
φορέων της Λιβαδειάς με τον υφυπουργό αθλητισμού Γιώργο Βασιλειάδη. 
Παραβρέθηκαν στη συνάντηση η Δήμαρχος Λιβαδειάς Γιώτα Πούλου, ο βουλευτής Βοιωτίας Νίκος 
Θηβαίος, ο επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας του Δήμου 
Λιβαδειάς, πρώην Δήμαρχος Λιβαδειάς και πρώην πρόεδρος 
της ΠΑΕ Λεβαδειακός Αριστείδης Ρούσσαρης, οι 
αντιπεριφερειάρχες Στερεάς Ελλάδος Φανή Παπαθωμά και 
Γιάννης Ταγκαλέγκας, ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου 
Βοιωτίας Παναγιώτης Αγνιάδης, ο πρόεδρος της ΕΠΣ 
Βοιωτίας Κώστας Νίκας, ο επικεφαλής της ελλάσονος 
μειοψηφίας του Δήμου Λιβαδειάς Γιώργος Ζιώγας, ο 
εκπρόσωπος του Εμπορικού Συλλόγου Λιβαδειάς κ. 
Τσιτσικλής, οι εκπρόσωποι της Λέσχης Φίλων Λεβαδειακού Δημήτρης Μανούσκος και Ισίδωρος Ρήγας 
καθώς επίσης και ο δημοσιογράφος και υπεύθυνος τύπου της ΠΑΕ Λεβαδειακός Γιάννης Παπαδήμος.  
Υπήρξε κατ’ αρχάς εισηγητική τοποθέτηση της Δημάρχου Λιβαδειάς Γιώτας Πούλου και του βουλευτή 
του ΣΥΡΙΖΑ Νίκου Θηβαίου. 
Ακολούθησε νομική επιχειρηματολογία εκ μέρους του πρώην Δημάρχου Λιβαδειάς, πρώην προέδρου 
της ΠΑΕ Λεβαδειακός και δικηγόρου Αριστείδη Ρούσσαρη και κατόπιν τοποθετήσεις όλων των 
εκπροσώπων των θεσμών και των φορέων. 
Εκ μέρους της επιτροπής υπήρξε ενωτική και δυναμική τοποθέτηση με άξονα το κοινό αίτημα όχι στις 
παρεμβάσεις, ναι στην εφαρμογή του νόμου και της δικαιοσύνης. 
Από την πλευρά του ο υφυπουργός ξεκαθάρισε ότι δεν θα υπάρξει καμία παρέμβαση και θα 
εφαρμοστούν οι νόμοι ενώ διέψευσε κατηγορηματικά τα όσα έχουν αναγραφεί στον έντυπο και 
ηλεκτρονικό τύπο περί δήθεν παρεμβάσεων του αρμοδίου υπουργείου και του ιδίου. 
 
http://www.siriosfm.gr/?p=64505 
 

27 Ιουνίου 2017 
Ρύθμιση των ασφαλιστικών εισφορών των αγροτών 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
27 Ιουνίου 2017 

ΘΕΜΑ: Ρύθμιση των ασφαλιστικών εισφορών των αγροτών 
Ικανοποιείται το αίτημα των αγροτών που μπορούν πλέον να εξοφλήσουν τις ασφαλιστικές εισφορές 
ΟΓΑ β’ εξαμήνου 2016 μέχρι τις 30 Νοεμβρίου 2017, δηλαδή μετά και την προκαταβολή της βασικής 
ενίσχυσης, όπως ανακοίνωσε ο ΕΦΚΑ. 
Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση «Δικαιώματα και ευεργετήματα που συνδέονται με την καταβολή 
εισφορών παραμένουν ενεργά μέχρι την ημερομηνία αυτή (π.χ. ρυθμίσεις, ασφαλιστική 
ενημερότητα, ασφαλιστική ικανότητα, παροχές αγροτικής εστίας)». 

Από το Γραφείο του βουλευτή Βοιωτίας Νίκου Θηβαίου 

http://www.siriosfm.gr/?p=64489
https://nikolaosthivaios.com/2017/07/31/%cf%8c%cf%87%ce%b9-%cf%83%cf%84%ce%b9%cf%82-%cf%80%ce%b1%cf%81%ce%b5%ce%bc%ce%b2%ce%ac%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82-%ce%b4%cf%85%ce%bd%ce%b1%ce%bc%ce%b9%ce%ba%cf%8c-%cf%80%ce%b1%cf%81%cf%8c/
http://www.siriosfm.gr/?p=64505
https://nikolaosthivaios.com/2017/07/31/%cf%81%cf%8d%ce%b8%ce%bc%ce%b9%cf%83%ce%b7-%cf%84%cf%89%ce%bd-%ce%b1%cf%83%cf%86%ce%b1%ce%bb%ce%b9%cf%83%cf%84%ce%b9%ce%ba%cf%8e%ce%bd-%ce%b5%ce%b9%cf%83%cf%86%ce%bf%cf%81%cf%8e%ce%bd-%cf%84%cf%89/
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27 Ιουνίου 2017  
Στέρεα Λόγια: Νίκος Θηβαίος 

Στέρεα Λόγια 
27 Ιουνίου 2017 

Συνέντευξη τύπου του βουλευτή Βοιωτίας Νίκου Θηβαίου στον Θανάση Μερτζάνη και στην εκπομπή 
Στέρεα Λόγια 
 
https://tvstar.gr/sterea-logia/18559-sterea-logia-27-6-2017-nikos-thivaios  
 

 
 

29 Ιουνίου 2017 
ΕΡΩΤΗΣΗ: Ασφάλεια Σιδηροδρομικού Δικτύου και Πεζών στην πόλη της Αλιάρτου 

Αθήνα, 29 Ιουνίου 2017 
ΕΡΩΤΗΣΗ 

Προς τον κ. Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών 
ΘΕΜΑ: «Ασφάλεια Σιδηροδρομικού Δικτύου και Πεζών στην πόλη της Αλιάρτου» 

Είναι γνωστό πως η Αλίαρτος διασχίζεται από σιδηροδρομικές γραμμές που βρίσκονται υπό την 
ευθύνη της ΕΡΓΟΣΕ και χωρίζουν την πόλη σε δύο τμήματα. Οι κάτοικοι του βορείου τμήματος της 
πόλης, που ξεπερνούν τους 2000, είναι υποχρεωμένοι καθημερινά να εξυπηρετούνται από υποδομές 
που βρίσκονται στο νότιο τμήμα της πόλης, όπως σχολεία, δομές υγείας, Ιεροί Ναοί κτλ. Ως εκ τούτου, 
πολλοί κάτοικοι καθημερινά διασχίζουν τις σιδηροδρομικές γραμμές σε διάφορα σημεία, 
προκειμένου να εξυπηρετήσουν βασικές τους ανάγκες, μεταξύ αυτών και παιδιά που πηγαίνουν ή 
επιστρέφουν από το σχολείο τους.  
Ταυτόχρονα, το σιδηροδρομικό δίκτυο της περιοχής παραμένει εδώ και πολλά χρόνια παντελώς 
αφύλακτο, χωρίς περίφραξη και χωρίς την ύπαρξη διαβάσεων για τους πεζούς, με αποτέλεσμα η 
ασφάλεια των τελευταίων να τίθεται σε κίνδυνο καθημερινά.  
Την Τρίτη 27/6/2017 είχαμε το τελευταίο μόνο από μια σειρά ατυχημάτων, με τον τραγικό θάνατο 
ηλικιωμένου που διέσχιζε τις αφύλακτες γραμμές μπροστά σε κατοικίες του Συνοικισμού Ευρυτάνων, 
ενώ πριν μερικούς μήνες σημειώθηκε ένα ακόμη ατύχημα κοντά στο ίδιο σημείο. Συνολικά τα 
τελευταία χρόνια έχουν δυστυχώς σημειωθεί πολλά θανατηφόρα ατυχήματα στο συγκεκριμένο 
σιδηροδρομικό δίκτυο και εντός του οικιστικού ιστού. 

https://nikolaosthivaios.com/2017/07/31/%cf%83%cf%84%ce%ad%cf%81%ce%b5%ce%b1-%ce%bb%cf%8c%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%ce%bd%ce%af%ce%ba%ce%bf%cf%82-%ce%b8%ce%b7%ce%b2%ce%b1%ce%af%ce%bf%cf%82/
https://tvstar.gr/sterea-logia/18559-sterea-logia-27-6-2017-nikos-thivaios
https://nikolaosthivaios.com/2017/07/31/%ce%b5%cf%81%cf%89%cf%84%ce%b7%cf%83%ce%b7-%ce%b1%cf%83%cf%86%ce%ac%ce%bb%ce%b5%ce%b9%ce%b1-%cf%83%ce%b9%ce%b4%ce%b7%cf%81%ce%bf%ce%b4%cf%81%ce%bf%ce%bc%ce%b9%ce%ba%ce%bf%cf%8d-%ce%b4%ce%b9%ce%ba/
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Είναι προφανές πως αν συνεχιστεί η σημερινή κατάσταση θα θρηνήσουμε πιθανότατα και άλλες 
απώλειες, όπως σημειώνει και ο Δήμαρχος Αλιάρτου σε σχετική επιστολή του προς τον Πρόεδρο της 
ΕΡΓΟΣΕ (28/6/2017).   
Δεδομένης της σοβαρότητας της κατάστασης και του άμεσου κινδύνου για τις ζωές των κατοίκων της 
Αλιάρτου, 
Ερωτάται ο κύριος Υπουργός: 
1. Ποια είναι τα άμεσα μέτρα που προτίθεται να λάβει το Υπουργείο προκειμένου να 
διασφαλιστεί οριστικά η ασφαλής διέλευση των πεζών στη συγκεκριμένη περιοχή;  
2. Με ποια έργα κρίνεται πως μπορεί να ενισχυθεί η ασφάλεια των πεζών που καθημερινά 
διασχίζουν τις σιδηροδρομικές γραμμές στην πόλη της Αλιάρτου και με βάση ποιο χρονοδιάγραμμα; 
 

Ο ερωτών βουλευτής 
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ΙΟΥΛΙΟΣ 
11 Ιουλίου 2017 
Επίσκεψη - Συνάντηση του βουλευτή Ν. Θηβαίου στο ΠΕΔΥ Άσπρων Σπιτιών και στο 
Κοινοτικό Κατάστημα Αντίκυρας 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
Αθήνα 11/7/2017 

«Επίσκεψη - Συνάντηση του βουλευτή Ν. Θηβαίου στο ΠΕΔΥ Άσπρων Σπιτιών και στο Κοινοτικό 
Κατάστημα Αντίκυρας» 

Επίσκεψη - συνάντηση πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 10 Ιουλίου μεταξύ του βουλευτή Βοιωτίας και 
των εργαζομένων (υπαλλήλων και ιατρών) στο ΠΕΔΥ Άσπρων Σπιτιών. Στη συνάντηση έγινε εκτενής 
αναφορά σε προβλήματα λειτουργίας της υπηρεσίας, στη 
βελτίωση που παρατηρείται σε θέματα καθημερινότητας 
από πλευράς ΥΠΕ, καθώς και στην αναγκαιότητα ενίσχυσης 
του αριθμού του ιατρικού προσωπικού (μικροβιολόγος και 
ορθοπεδικός), για τα οποία ο κ. Θηβαίος δεσμεύτηκε ότι θα 
τα μεταφέρει προς την ηγεσία του υπουργείου.  
Στη συνέχεια, επισκέφτηκε τον πολιτιστικό χώρο Αλλοτροπία, 
στην Αντίκυρα Βοιωτίας, που δημιουργήθηκε με σκοπό την 
ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς της περιοχής. Οι 
υπεύθυνοι του χώρου ξενάγησαν τον κ. Θηβαίο στις εγκαταστάσεις της Αλλοτροπίας και εξέθεσαν τα 
προβλήματα που αντιμετωπίζουν σχετικά με τη λειτουργία του χώρου. 
Τέλος, ο κ. Θηβαίος συναντήθηκε στο Κοινοτικό Κατάστημα Αντίκυρας, με τον Αντιδήμαρχο κ. 
Βαλαούρα, τον πρόεδρο της Τοπικής Κοινότητας κ. Ταμπίτσικα και το μέλος της Τοπικής Κοινότητας 
κα Σωτηρίου, καθώς και με τους εργαζόμενους. Συζητήθηκαν θέματα ανάπτυξης της πόλης αλλά και 
της ευρύτερης περιοχής με την υπόσχεση ότι θα είναι αρωγός σε θέματα που θα αναδειχτούν από 
την κοινότητα. 

Από το γραφείο του βουλευτή Βοιωτίας, Νίκου Θηβαίου 
 
http://orchomenos-press.blogspot.gr/2017/…/blog-post_91.html 
 

11 Ιουλίου 2017 
Δήλωση του βουλευτή Βοιωτίας, Νίκου Θηβαίου: Χαιρετίζω τη δικαίωση του Λεβαδειακού 

Δήλωση του βουλευτή Βοιωτίας, Νίκου Θηβαίου 
«Χαιρετίζω τη δικαίωση του Λεβαδειακού» 

Αθήνα 11/7/2017 
Με αφορμή την απόφαση του Διαιτητικού Δικαστηρίου Ποδοσφαίρου της ΕΠΟ και την παραμονή του 
Λεβαδειακού τη νέα αγωνιστική περίοδο στην Super League, ο βουλευτής Βοιωτίας, κ. Νίκος Θηβαίος 
δήλωσε:  
“Χαιρετίζω τη δικαίωση του Λεβαδειακού από το Διαιτητικό Δικαστήριο. Το μήνυμα σαφές. Φίλαθλοι, 
Διοίκηση, θεσμικοί παράγοντες της πόλης, με νηφαλιότητα και επιχειρήματα, ενωμένοι έδωσαν τη 
μάχη της νομιμότητας, πείθοντας τους θεσμικούς παράγοντες να λειτουργήσουν διακριτά και 
υπεύθυνα. Εύχομαι καλή συνέχεια στον Λεβαδειακό με επιτυχίες στα γήπεδα που θα τιμούν την 
ομάδα και θα προβάλουν την πόλη μας.” 

Νίκος Θηβαίος, Βουλευτής Βοιωτίας 
 
http://permisospress.blogspot.gr/2017/07/blog-post_284.html 
 

https://nikolaosthivaios.com/2017/07/31/%ce%b5%cf%80%ce%af%cf%83%ce%ba%ce%b5%cf%88%ce%b7-%cf%83%cf%85%ce%bd%ce%ac%ce%bd%cf%84%ce%b7%cf%83%ce%b7-%cf%84%ce%bf%cf%85-%ce%b2%ce%bf%cf%85%ce%bb%ce%b5%cf%85%cf%84%ce%ae-%ce%bd-%ce%b8%ce%b7%ce%b2/
https://nikolaosthivaios.com/2017/07/31/%ce%b5%cf%80%ce%af%cf%83%ce%ba%ce%b5%cf%88%ce%b7-%cf%83%cf%85%ce%bd%ce%ac%ce%bd%cf%84%ce%b7%cf%83%ce%b7-%cf%84%ce%bf%cf%85-%ce%b2%ce%bf%cf%85%ce%bb%ce%b5%cf%85%cf%84%ce%ae-%ce%bd-%ce%b8%ce%b7%ce%b2/
http://orchomenos-press.blogspot.gr/2017/07/blog-post_91.html
https://nikolaosthivaios.com/2017/07/31/%ce%b4%ce%ae%ce%bb%cf%89%cf%83%ce%b7-%cf%84%ce%bf%cf%85-%ce%b2%ce%bf%cf%85%ce%bb%ce%b5%cf%85%cf%84%ce%ae-%ce%b2%ce%bf%ce%b9%cf%89%cf%84%ce%af%ce%b1%cf%82-%ce%bd%ce%af%ce%ba%ce%bf%cf%85-%ce%b8%ce%b7-2/
http://permisospress.blogspot.gr/2017/07/blog-post_284.html
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14 Ιουλίου 2017 
Εγκαίνια του Γραφείου και του Ξενώνα του Δικτύου Στήριξης Φυλακισμένων και 
Αποφυλακισμένων Γυναικών 
Εγκαίνια του Γραφείου και του Ξενώνα του Δικτύου Στήριξης Φυλακισμένων και Αποφυλακισμένων 

Γυναικών 
14 Ιουλίου 2017 

Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι γιατί με σταθερά δημιουργικά βήματα φτάσαμε στο σημείο, σήμερα 
Παρασκευή 14 Ιουλίου 2017 στη 1 μ.μ., να 
εγκαινιάσουμε τα γραφεία και τον Ξενώνα 
προσωρινής Φιλοξενίας αποφυλακισμένων 
γυναικών, που βρίσκονται, στην πλατεία 
Βικτωρίας στην Αθήνα. Ο Ξενώνας φιλοξενεί τώρα 
3 αποφυλακισμένες, την Σοφία την Μαρία και την 
Ιουλία οι οποίες εργάζονται στον Κοινωνικό 
Συνεταιρισμό (ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ) «Νέοι Ορίζοντες»  
Ο Ξενώνας διαθέτει ψυχολόγο, και επόπτη με 
εμπειρία από Καταστήματα Κράτησης, που και οι δυο τους έχουν την «άλλη ματιά», που παράγει 
συναίσθημα και η οποία γίνεται συγκολλητική ουσία στο να ενώνει τα κατακερματισμένα πρόσωπα. 
Μέρος του Ξενώνα λειτουργεί σε συνεργασία με την «Επάνοδο», το επίσημο όργανο επανένταξης 
αποφυλακισμένων. 
 

17 Ιουλίου 2017 
ΑΣΠΑΙΤΕ: Απονομή πτυχίων στην ΛΙΒΑΔΕΙΑ (φωτογραφίες) 

ΑΣΠΑΙΤΕ: Απονομή πτυχίων στην ΛΙΒΑΔΕΙΑ (φωτογραφίες) 
17 Ιουλίου 2017 

 
http://studio-helen.blogspot.gr/2017/07/blog-post_18.html#more  
 

 
 

18 Ιουλίου 2017 
Στάση στη Λιβαδειά έκανε ο αν. Υπουργός Περιβάλλοντος Σωκράτης Φάμελλος 

Στάση στη Λιβαδειά έκανε ο αν. Υπουργός Περιβάλλοντος Σωκράτης Φάμελλος 

https://nikolaosthivaios.com/2017/07/31/%ce%b5%ce%b3%ce%ba%ce%b1%ce%af%ce%bd%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%bf%cf%85-%ce%b3%cf%81%ce%b1%cf%86%ce%b5%ce%af%ce%bf%cf%85-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%cf%84%ce%bf%cf%85-%ce%be%ce%b5%ce%bd%cf%8e%ce%bd%ce%b1-%cf%84/
https://nikolaosthivaios.com/2017/07/31/%ce%b5%ce%b3%ce%ba%ce%b1%ce%af%ce%bd%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%bf%cf%85-%ce%b3%cf%81%ce%b1%cf%86%ce%b5%ce%af%ce%bf%cf%85-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%cf%84%ce%bf%cf%85-%ce%be%ce%b5%ce%bd%cf%8e%ce%bd%ce%b1-%cf%84/
https://nikolaosthivaios.com/2017/07/31/%ce%b1%cf%83%cf%80%ce%b1%ce%b9%cf%84%ce%b5-%ce%b1%cf%80%ce%bf%ce%bd%ce%bf%ce%bc%ce%ae-%cf%80%cf%84%cf%85%cf%87%ce%af%cf%89%ce%bd-%cf%83%cf%84%ce%b7%ce%bd-%ce%bb%ce%b9%ce%b2%ce%b1%ce%b4%ce%b5%ce%b9/
http://studio-helen.blogspot.gr/2017/07/blog-post_18.html#more
https://nikolaosthivaios.com/2017/07/31/%cf%83%cf%84%ce%ac%cf%83%ce%b7-%cf%83%cf%84%ce%b7-%ce%bb%ce%b9%ce%b2%ce%b1%ce%b4%ce%b5%ce%b9%ce%ac-%ce%ad%ce%ba%ce%b1%ce%bd%ce%b5-%ce%bf-%ce%b1%ce%bd-%cf%85%cf%80%ce%bf%cf%85%cf%81%ce%b3%cf%8c%cf%82/
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18 Ιουλίου 2017 
Τη Δήμαρχο Λεβαδέων Γιώτα Πούλου επισκέφθηκε σήμερα ο Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας  Σωκράτης Φάμελλος στο πλαίσιο της περιοδείας που πραγματοποιεί σε ολόκληρη τη 
χώρα για την επίσπευση και τον έλεγχο υλοποίησης των έργων διαχείρισης στερεών αποβλήτων. 
Ο κ. Φάμελλος συνοδευόταν από υπηρεσιακούς παράγοντες του 
Υπουργείου ενώ στην συνάντηση συμμετείχε ο βουλευτής 
Βοιωτίας  Νίκος Θηβαίος, ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου 
Δήμου Λεβαδέων και οι αρμόδιοι Αντιδήμαρχοι και εντεταλμένοι 
δημοτικοί σύμβουλοι του Δήμου Λεβαδέων.  
Στη συνέχεια ο Υπουργός και η Δήμαρχος Λεβαδέων μετέβησαν 
στην αίθουσα του Παλιού Δημαρχείου όπου η Δήμαρχος 
καλωσόρισε και ευχαρίστησε  τον κ. Υπουργό για την επίσκεψή 
του. 
Ο Υπουργός ενημέρωσε αιρετούς και υπηρεσιακούς παράγοντες της τοπικής αυτοδιοίκησης σχετικά 
με την κυβερνητική πολιτική για τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων, υπογραμμίζοντας ότι η 
υγειονομική ταφή των απορριμμάτων αποτελεί υποχρέωση για την ικανοποίηση παλαιότερων 
δεσμεύσεων της χώρας, καθώς ο πρωταρχικός στόχος, σύμφωνα με τον εθνικό σχεδιασμό είναι η 
ανακύκλωση των απορριμμάτων στην πηγή.  Ο Υπουργός τόνισε την αναγκαιότητα επικαιροποίησης 
των τοπικών σχεδίων διαχείρισης αποβλήτων από τους Δήμους, σχετικά με τα οργανικά απόβλητα 
και τη δημιουργία των πράσινων σημείων. 
Σημείωσε ότι τα αρμόδια υπουργεία έχουν εξασφαλίσει πρόσθετους πόρους για την άμεση 
υλοποίηση έργων αλλά και μελετών. 
Ανέφερε επίσης, ότι η επιτυχία του εγχειρήματος απαιτεί τη στενή συνεργασία της Κεντρικής 
Διοίκησης με την Τοπική Αυτοδιοίκηση για να καταστεί εφικτή η μετάβαση από μια περίοδο 
καταβολής προστίμων για την κακή διαχείριση των αποβλήτων, σε μια περίοδο που η ανακύκλωση 
θα αποτελεί καθημερινή πρακτική με οικονομικά οφέλη για τους πολίτες. 
Τέλος, η Δήμαρχος Λεβαδέων παρέδωσε στον κ. Φάμελλο το κοστολογημένο Διαδημοτικό Σχέδιο 
Διαχείρισης Αποβλήτων και προσκάλεσε τον Υπουργό να επισκεφθεί ξανά την πόλη. 
 
http://www.siriosfm.gr/?p=64904 
http://permisospress.blogspot.gr/2017/07/blog-post_831.html  
 

19 Ιουλίου 2017 
Τις «ανάσες» του εξωδικαστικού συμβιβασμού για τις ΜμΕ ανέλυσαν από τη Θήβα οι κκ. 
Κουρμούσης και Καββαθάς 

Τις «ανάσες» του εξωδικαστικού συμβιβασμού για τις ΜμΕ ανέλυσαν από τη Θήβα οι κκ. 
Κουρμούσης και Καββαθάς 

19 Ιουλίου 2017 
Το Επιμελητήριο Βοιωτίας, σε συνεργασία με την Ομοσπονδία Επαγγελματιών - Βιοτεχνών Επαρχίας 
Θηβών και τον Εμπορικό Σύλλογο Θήβας συνεχίζουν να αγωνιούν για την ορθή και άμεση ενημέρωση 
των μελών τους και την Τετάρτη 12 Ιουλίου 2017 υλοποίησαν στην αίθουσα «ΣΕΜΕΛΗ» του 
Δημοτικού Συνεδριακού Κέντρου Θήβας, στη Θήβα, ενημερωτική ημερίδα με θέμα «Ο Εξωδικαστικός 
Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών».  
Προσκεκλημένοι του κ. Παναγιώτη Αγνιάδη και των μελών του ΔΣ 
ήταν οι κκ. Φώτης Κουρμούσης, Ειδικός Γραμματέας Διαχείρισης 
Ιδιωτικού Χρέους και  Γεώργιος Καββαθάς, Πρόεδρος Γενικής 
Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδος 
(ΓΣΕΒΕΕ). Την ημερίδα συντόνισε ο κ. Αγνιάδης έχοντας στο 
πλευρό τους κκ. Γκιλή και Χαρατσή εκ μέρους των 
συνδιοργανωτών. Οι ομιλητές επικεντρώθηκαν στις λύσεις  που 
υπάρχουν στους ιδιώτες επιχειρηματίες, μέσα από τη νομοθεσία 

http://www.siriosfm.gr/?p=64904
http://permisospress.blogspot.gr/2017/07/blog-post_831.html
https://nikolaosthivaios.com/2017/07/31/%cf%84%ce%b9%cf%82-%ce%b1%ce%bd%ce%ac%cf%83%ce%b5%cf%82-%cf%84%ce%bf%cf%85-%ce%b5%ce%be%cf%89%ce%b4%ce%b9%ce%ba%ce%b1%cf%83%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%bf%cf%8d-%cf%83%cf%85%ce%bc%ce%b2%ce%b9/
https://nikolaosthivaios.com/2017/07/31/%cf%84%ce%b9%cf%82-%ce%b1%ce%bd%ce%ac%cf%83%ce%b5%cf%82-%cf%84%ce%bf%cf%85-%ce%b5%ce%be%cf%89%ce%b4%ce%b9%ce%ba%ce%b1%cf%83%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%bf%cf%8d-%cf%83%cf%85%ce%bc%ce%b2%ce%b9/
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και το τραπεζικό πλαίσιο για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά, όπως και με την νομοθεσία του 
εξωδικαστικού μηχανισμού. 
«Ο μη εξυπηρετούμενος δανεισμός είναι ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που δημιούργησε η 
οικονομική κρίση και ο εξωδικαστικός συμβιβασμός δίνει τη δυνατότητα να σωθούν πολλές 
επιχειρήσεις με συσσωρευμένα χρέη, αλλά με βιώσιμα επιχειρηματικά σχέδια. Χρειάζεται, ωστόσο, 
πολλές βελτιώσεις και ο μόνος φορέας που μπορεί να αναλάβει ενεργό ρόλο στη διαδικασία 
διαχείρισης και εποπτείας είναι τα κατά τόπους Επιμελητήρια. Το τελευταίο που χρειάζεται η αγορά 
και η ελληνική οικονομία, είναι ένα ακόμη νομοθετικό πλαίσιο φάντασμα, που θα στοιχειώνει για 
χρόνια τις αίθουσες των δικαστηρίων» σχολίασε στο χαιρετισμό του ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου 
Βοιωτίας και Γενικός Γραμματέας της ΚΕΕ κ. Παναγιώτης Αγνιάδης. 
Την ημερίδα χαιρέτισε ο Βουλευτής Βοιωτίας κ. Νίκος Θηβαίος. 
 
http://orchomenos-press.blogspot.gr/2017/07/blog-post_47.html 
http://exeis-nea-gr7.webnode.gr/l/anasa-gia-400-000-epicheiriseis-o-exodikastikos-michanismos-
rythmisis-ofeilon/  
 

25 Ιουλίου 2017 
Επίσκεψη ΓΓ Μεταφορών και Υποδομών κ. Βούρδα στην Αλίαρτο 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
Αθήνα 25/7/2017 

«Επίσκεψη ΓΓ Μεταφορών και Υποδομών κ. Βούρδα στην Αλίαρτο» 
Άμεση ήταν η ανταπόκριση του ΓΓ Μεταφορών και Υποδομών κ. Α. Βούρδα στην πρόσκληση του 
Δημάρχου Αλιάρτου Θεσπιέων κ. Γ. Ντασιώτη και του Βουλευτή Βοιωτίας κ. Ν. Θηβαίου, με αφορμή 
το τραγικό δυστύχημα στις σιδηροδρομικές γραμμές της πόλης. 
Ο ΓΓ Μεταφορών και Υποδομών κ. Βούρδας επισκέφτηκε τον χώρο όπου προτείνεται να 
κατασκευαστεί πεζογέφυρα και αφού διαπιστώθηκε εν πρώτοις 
η επάρκεια του ζωτικού χώρου δεσμεύτηκε για την άμεση 
υλοποίηση του έργου.  
Επίσης, ο Γενικός Γραμματέας έδωσε λύση και στο χρόνιο 
πρόβλημα σχετικά με τη διέλευση του αποχετευτικού αγωγού 
λυμάτων του Δήμου, κάτω από τις σιδηροδρομικές γραμμές. 
Στη συνάντηση αυτή, ο βουλευτής Ν. Θηβαίος τόνισε την ανάγκη 
κατασκευής της πεζογέφυρας για την προστασία των κατοίκων 
της περιοχής και δεσμεύτηκε να είναι δίπλα στη δημοτική αρχή 
για τη συντομότερη δυνατή ολοκλήρωση του έργου της 
πεζογέφυρας, ενός έργου προϋπολογισμού περίπου 1.500.000€. 

Από το γραφείο του βουλευτή Βοιωτίας, Νίκου Θηβαίου 
 

26 Ιουλίου 2017 
Επιτέλους Πεζογέφυρα στις γραμμές του τρένου στην Αλίαρτο 

Επιτέλους Πεζογέφυρα στις γραμμές του τρένου στην Αλίαρτο 
Επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα του ΥΠ. Μεταφορών και Υποδομών στην Αλίαρτο 

26 Ιουλίου 2017 
Πραγματοποιήθηκε σήμερα Τρίτη 25-7-2017 επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου 
Μεταφορών & Υποδομών, κου Βούρδα Αθανασίου, στο Δημαρχείο του Δήμου Αλιάρτου-Θεσπιέων. 
Η επίσκεψη προκλήθηκε κατόπιν της επιστολής του Δημάρχου κου Ντασιώτη Γ. προς τη ΕΡΓΟΣΕ, μετά 
το τραγικό δυστύχημα με έναν νεκρό από το τρένο πριν από λίγες ημέρες, καθώς και την παρέμβαση 
του Βουλευτή Βοιωτίας κου Νίκου Θηβαίου,ο οποίος και συμμετείχε στη συνάντηση . 

http://orchomenos-press.blogspot.gr/2017/07/blog-post_47.html
http://exeis-nea-gr7.webnode.gr/l/anasa-gia-400-000-epicheiriseis-o-exodikastikos-michanismos-rythmisis-ofeilon/
http://exeis-nea-gr7.webnode.gr/l/anasa-gia-400-000-epicheiriseis-o-exodikastikos-michanismos-rythmisis-ofeilon/
https://nikolaosthivaios.com/2017/07/31/%ce%b5%cf%80%ce%af%cf%83%ce%ba%ce%b5%cf%88%ce%b7-%ce%b3%ce%b3-%ce%bc%ce%b5%cf%84%ce%b1%cf%86%ce%bf%cf%81%cf%8e%ce%bd-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%cf%85%cf%80%ce%bf%ce%b4%ce%bf%ce%bc%cf%8e%ce%bd-%ce%ba-%ce%b2/
https://nikolaosthivaios.com/2017/07/31/%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%84%ce%ad%ce%bb%ce%bf%cf%85%cf%82-%cf%80%ce%b5%ce%b6%ce%bf%ce%b3%ce%ad%cf%86%cf%85%cf%81%ce%b1-%cf%83%cf%84%ce%b9%cf%82-%ce%b3%cf%81%ce%b1%ce%bc%ce%bc%ce%ad%cf%82-%cf%84%ce%bf/
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Στη συζήτηση που έγινε, στο Δημαρχείο τέθηκαν από 
το Δήμαρχο τα ζητήματα αρμοδιότητας του κου 
Γενικού και στα οποία υπήρξε θετικό κλίμα και 
δρομολόγηση λύσεων. 
Τα ζητήματα που τέθηκαν αφορούν:  
- Στην Παλαιά εθνική οδό ,που διασχίζει την 

Αλίαρτο και απαιτούνται παρεμβάσεις για την 
ασφαλή κυκλοφορία πεζών και οχημάτων και για 
τις οποίες εκφράστηκε η θετική προσέγγιση του 
κου Βούρδα. 

- Ζητήθηκε η παρέμβασή του για απεμπλοκή της γραφειοκρατικής καθυστέρησης της 
πλαγιογεώτρησης στις γραμμές του ΟΣΕ, προκειμένου να συνδεθούν οι αγωγοί λυμάτων του 
Βόρειου και Νότιου τομέα της Αλιάρτου. Η παρέμβασή του υπήρξε άμεση και εντός των επόμενων 
ημερών θα υπογραφούν τα σχετικά έγγραφα. 

- Ζητήθηκε ενημέρωση για τον προαστιακό σιδηρόδρομο και τη διακοπή του πιλοτικού 
δρομολογίου Αθήνα –Τιθορέα και δόθηκε η απάντηση πως μέχρι το Νοέμβριο θα έχει 
ολοκληρωθεί η ηλεκτροδότηση και θα ξεκινήσουν κανονικά τα δρομολόγια, δεδομένου πως ο 
συνδυασμός ηλεκτροκίνησης και Ντιζελοκίνησης που υπήρχε ήταν ιδιαίτερα αυξημένου κόστους 
και δυσλειτουργικός. 

Στη συνέχεια ο Δήμαρχος συνόδευσε τον κο Βούρδα και τον κο Θηβαίο στο σημείο που προτείνεται 
η κατασκευή της πεζογέφυρας και είδαν επιτόπου την αναγκαιότητα του έργου. 
Ο κος Γενικός μετά την αυτοψία στο σημείο ανέφερε μεταξύ άλλων « ..Επισκεφτήκαμε σήμερα το 
Δήμο Αλιάρτου –Θεσπιέων και είχαμε μια άριστη συνεργασία με τον κο Δήμαρχο και τους συνεργάτες 
του. Ακούσαμε τα θέματα και θα προσπαθήσουμε να τα λύσουμε…. Σε ότι αφορά τη διάβαση πεζών 
είναι αναγκαιότητα και σύντομα θα επισκεφτούν το σημείο τεχνικοί μας να οριστικοποιήσουν τη 
μελέτη και να προχωρήσουμε στην υλοποίηση του έργου..» 
Ο Βουλευτής κος Θηβαίος στις δηλώσεις του ανέφερε «..είμαστε εδώ για να δώσουμε λύση σε ένα 
πολύ σοβαρό πρόβλημα που αφορά πολλούς συμπολίτες μας .Θα το παλέψουμε μέχρι τέλους και θα 
τα καταφέρουμε..» 
Τέλος ο Δήμαρχος κος Ντασιώτης Γ. αφού ευχαρίστησε τόσο τον κο Βούρδα, όσο και τον κο Θηβαίο, 
ανέφερε «…σήμερα υπήρξε μια πολύ παραγωγική συνάντηση από την οποία προέκυψαν ήδη τα 
πρώτα θετικά αποτελέσματα στα ζητήματα που θέσαμε. Σε ότι αφορά την διάβαση πεζών στις 
σιδηροδρομικές γραμμές σήμερα διαπιστώθηκε τόσο η ευαισθησία του κου Γενικού, αλλά και του 
κου Βουλευτή, που μαζί με τη δική μας επιθυμία δίνουν πολύ αισιόδοξο μήνυμα ότι σύντομα θα γίνει 
το έργο και δε θα θρηνούμε άλλους αδικοχαμένους συμπολίτες». 
Στη συνάντηση με τον κο Γενικό Γραμματέα και τον κο Θηβαίο , εκτός του Δημάρχου, συμμετείχαν οι 
Αντιδήμαρχοι κκ Αραπίτσας Γεώργιος και Μανίκας Χρυσόστομος και ο Δημοτικός Σύμβουλος 
Σταμούλης Αναστάσιος. 

Γραφείο Ενημέρωσης Δήμου Αλιάρτου-Θεσπιέων 
 
http://permisospress.blogspot.gr/2017/07/blog-post_219.html 
[youtube https://www.youtube.com/watch?v=02rpSQ36N7M] 
 

  

http://permisospress.blogspot.gr/2017/07/blog-post_219.html
https://www.youtube.com/watch?v=02rpSQ36N7M
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ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 
01 Αυγούστου 2017 
Τοποθέτηση του βουλευτή Βοιωτίας, Νίκου Θηβαίου, για το νομοσχέδιο του Υπ. Παιδείας 
«Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης - video» 

Τοποθέτηση του βουλευτή Βοιωτίας, Νίκου Θηβαίου, στην Ολομέλεια του Κοινοβουλίου για το 
νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, 

ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις.» 
1 Αυγούστου 2017 

https://youtu.be/Jx9GtECEsxg 
 

 
 

01 Αυγούστου 2017 
Τοποθέτηση του βουλευτή Βοιωτίας του ΣΥΡΙΖΑ, Νίκου Θηβαίου, στο νομοσχέδιο για την 
Ανώτατη εκπαίδευση 

Τοποθέτηση του βουλευτή Βοιωτίας του ΣΥΡΙΖΑ, Νίκου Θηβαίου, στο νομοσχέδιο για την Ανώτατη 
εκπαίδευση 

1 Αυγούστου 2017 
Συναδέλφισσες, συνάδελφοι 
Η συζήτηση για το συγκεκριμένο νομοσχέδιο για την ανώτατη εκπαίδευση απλά απαντά σε κάθε 
έλληνα πολίτη στα σοβαρά ερωτήματα που βάζει για την ανώτατη εκπαίδευση στη χώρα μας. Και 
είναι πολλά αυτά τα ερωτήματα που βάζει ο κόσμος και το νομοσχέδιο έρχεται να δώσει σαφείς 
απαντήσεις.  
- Γιατί πρέπει να πληρώνει η ελληνική οικογένεια δεκάδες χιλιάδες ευρώ για να σπουδάσει τα 

παιδιά της;  
- Γιατί να μην έχουν οι πλούσιοι και οι φτωχοί ίσες ευκαιρίες στην ανώτατη εκπαίδευση; 
- Γιατί πρέπει να πληρώνει πανάκριβα μεταπτυχιακά δίδακτρα σε αρκετά τμήματα, ιδιαίτερα στα 

οικονομικά; 
- Γιατί πρέπει να είναι ορντινάντσα του καθηγητή ένας νέος επιστήμονας για να έχει κάποιες 

πιθανότητες εξέλιξης; 
- Γιατί το αυτοδιοίκητο να οδηγεί αρκετές φορές σε κακοδιαχείριση, αυθαιρεσία και διαπλοκή;  

https://nikolaosthivaios.com/2017/08/02/%cf%84%ce%bf%cf%80%ce%bf%ce%b8%ce%ad%cf%84%ce%b7%cf%83%ce%b7-%cf%84%ce%bf%cf%85-%ce%b2%ce%bf%cf%85%ce%bb%ce%b5%cf%85%cf%84%ce%ae-%ce%b2%ce%bf%ce%b9%cf%89%cf%84%ce%af%ce%b1%cf%82-%ce%bd%ce%af%ce%ba-3/
https://nikolaosthivaios.com/2017/08/02/%cf%84%ce%bf%cf%80%ce%bf%ce%b8%ce%ad%cf%84%ce%b7%cf%83%ce%b7-%cf%84%ce%bf%cf%85-%ce%b2%ce%bf%cf%85%ce%bb%ce%b5%cf%85%cf%84%ce%ae-%ce%b2%ce%bf%ce%b9%cf%89%cf%84%ce%af%ce%b1%cf%82-%ce%bd%ce%af%ce%ba-3/
https://youtu.be/Jx9GtECEsxg
https://nikolaosthivaios.com/2017/08/02/%cf%84%ce%bf%cf%80%ce%bf%ce%b8%ce%ad%cf%84%ce%b7%cf%83%ce%b7-%cf%84%ce%bf%cf%85-%ce%b2%ce%bf%cf%85%ce%bb%ce%b5%cf%85%cf%84%ce%ae-%ce%b2%ce%bf%ce%b9%cf%89%cf%84%ce%af%ce%b1%cf%82-%cf%84%ce%bf%cf%85/
https://nikolaosthivaios.com/2017/08/02/%cf%84%ce%bf%cf%80%ce%bf%ce%b8%ce%ad%cf%84%ce%b7%cf%83%ce%b7-%cf%84%ce%bf%cf%85-%ce%b2%ce%bf%cf%85%ce%bb%ce%b5%cf%85%cf%84%ce%ae-%ce%b2%ce%bf%ce%b9%cf%89%cf%84%ce%af%ce%b1%cf%82-%cf%84%ce%bf%cf%85/
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- Γιατί έχουμε φαινόμενα οικογενειοκρατίας στα ΑΕΙ – ΤΕΙ; 
Αυτά είναι τα ερωτήματα της κοινωνίας. 
Ουσιαστικά λοιπόν το νομοσχέδιο έρχεται να δώσει και να βάλει κανόνες ακαδημαϊκούς σε όλα τα 
επίπεδα σπουδών. 
Αυτό, λοιπόν, που η ΝΔ το έχει τούμπανο, το έχει κρυφό -μάλλον φανερό- καμάρι και δεν απαντά και 
δεν παίρνει θέση σε κανένα πρόβλημα, είναι ότι ουσιαστικά λέει – χωρίς να το ομολογεί- «αφήστε τα 
όπως είναι». Λογικό, γιατί η σημερινή κατάσταση είναι δικό της δημιούργημα. 
Ο διαβόητος νόμος Διαμαντοπούλου, ο Νόμος 4009/2011, είναι γνωστό πως αντιλαμβανόταν το 
πανεπιστήμιο ως επιχείρηση, την παιδεία ως εμπόρευμα και τους φοιτητές ως πελάτες. Τα 
αποτελέσματά του υπήρξαν καταστροφικά σε αυτά τα λίγα χρόνια: πλήρης απορρύθμιση των 
πανεπιστημίων, συγκεντροποίηση της διοίκησης, ιδεολογικοποίηση της ανώτατης εκπαίδευσης σε 
νεοφιλελεύθερη κατεύθυνση, απαξίωση της δημοκρατικής φυσιογνωμίας του Πανεπιστημίου. Γι’ 
αυτό άλλωστε ενοχλεί τόσο πολύ τα νεοφιλελεύθερα αντανακλαστικά της σημερινής αξιωματικής 
αντιπολίτευσης, η οποία δίνει πραγματικά μια μάχη για να κρατήσει τα κεκτημένα της.  
Δεν θα αναφερθώ ιδιαίτερα για τα μεταπτυχιακά. Έχουν ακουστεί πολλά. Θέλω να πω όμως ότι 
σήμερα δίνονται όλες οι προϋποθέσεις για να διασφαλιστεί μια υψηλή ποιότητα μεταπτυχιακών με 
ελεύθερη πρόσβαση σε αρκετά από αυτά των φοιτητών. Λένε ότι διώχνουμε τους φοιτητές με αυτό 
τον τρόπο για μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό. Αλήθεια, πόσες προκηρύξεις ΔΕΠ έγιναν τα 
προηγούμενα χρόνια; Καμία. Σήμερα, για το 2017 και το 2018 προκηρύσσονται 1000 θέσεις ΔΕΠ.  
Θέλω να σταθώ σε ένα ζήτημα που δεν έχει συζητηθεί σήμερα. Ένα κατά τη γνώμη μου πολύ 
σημαντικό θέμα που ρυθμίζει το νομοσχέδιο είναι η σχέση ακαδημαϊκών σπουδών και 
επαγγελματικών δικαιωμάτων. Σήμερα, 195 από τα 431 τμήματα των ΑΕΙ και ΤΕΙ δεν έχουν 
επαγγελματικά δικαιώματα, δηλ το 40% σχεδόν των τμημάτων. Αυτό είναι ένα σκάνδαλο διαρκείας, 
δώρο στη μεταλυκειακή ιδιωτική εκπαίδευση. Ούτε γι’ αυτό η αντιπολίτευση λέει κάτι. Εκτός αν το 
θεωρεί σωστό και δεν το ομολογεί. 
Δυο λόγια για την κατάργηση της αναγραφής της διαγωγής στους μαθητικούς ελέγχους και τα 
απολυτήρια. Θα πει κάποιος, «μα τα τελευταία χρόνια το θέμα έχει αυτορυθμιστεί» αφού μόνο 
«κοσμιωτάτη» μπαίνει στις καρτέλες. Δεν αρκεί αυτό συνάδελφοι. Πρέπει λοιπόν ο χαρακτηρισμός 
της διαγωγής του μαθητή να καταργηθεί γιατί είναι εμφυλιοπολεμικής έμπνευσης, χουντικής 
εφαρμογής και αντιδημοκρατικής νοοτροπίας, με καθαρό στόχο την τιμωρία και τον κοινωνικό 
στιγματισμό. Ένα δημοκρατικά οργανωμένο σχολείο δεν πρέπει μόνο να καταργεί τυπικά τη διαγωγή 
«κοσμία», αλλά να καταργεί και τον σκοταδισμό των εμπνευστών της.  
Θέλω να πω για το άσυλο, αν και έχουν ακουστεί όλα. Είπε ο συνάδελφος ο κ. Μανιάτης το πρωί ότι 
θλίβεται που βλέπει στο πολυτεχνείο και την ΑΣΟΕΕ απλωμένες μπουγάδες. Συμπάσχω μαζί του. Και 
γι’ αυτό επαναφέρουμε το άσυλο μήπως και γλιτώσουμε από «τα λερωμένα τα άπλυτα» του νόμου 
Διαμαντοπούλου.  
Ένα τελευταίο θέμα για την αξιολόγηση.  
Συνάδελφοι, ακούσαμε το πρωί τον κ. Μητσοτάκη, να σκίζει τα ρούχα του για το θέμα της 
αξιολόγησης. Δεν την πιστεύει ο κ. Μητσοτάκης την αξιολόγηση. Δεν εφαρμόστηκε η αξιολόγηση 35 
χρόνια τώρα, γιατί δεν την θέλουν, γιατί είναι έξω από τη λογική τους, γιατί πιστεύουν σε ένα 
πελατειακό σύστημα, αξιολόγηση σημαίνει θεσμοί, σημαίνει αξιοκρατία, και σ’ αυτά δεν πιστεύουν. 
Αξιολόγηση κ. Μητσοτάκη αποδείξατε τι είναι. Είναι οι απολύσεις των διοικητικών, είναι οι 2.500 
απολύσεις χωρίς αξιολόγηση των εκπαιδευτικών μέσα σε μια νύχτα. Αυτή την αξιολόγηση πιστεύει ο 
κ. Μητσοτάκης. Όταν μιλάει λοιπόν ο κ. Μητσοτάκης για αξιολόγηση και απολύει και ψεύδεται. 
Ευχαριστώ. 
 

03 Αυγούστου 2017 
Πρόγραμμα απασχόλησης ανέργων στο Δημόσιο Τομέα Υγείας στη Βοιωτία 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
Αθήνα 3/8/2017 

«Πρόγραμμα απασχόλησης ανέργων στο Δημόσιο Τομέα Υγείας» 

https://nikolaosthivaios.com/2017/08/04/%cf%80%cf%81%cf%8c%ce%b3%cf%81%ce%b1%ce%bc%ce%bc%ce%b1-%ce%b1%cf%80%ce%b1%cf%83%cf%87%cf%8c%ce%bb%ce%b7%cf%83%ce%b7%cf%82-%ce%b1%ce%bd%ce%ad%cf%81%ce%b3%cf%89%ce%bd-%cf%83%cf%84%ce%bf-%ce%b4%ce%b7/
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Ξεκινά σήμερα και ολοκληρώνεται την 21-08-2017 η υποβολή αιτήσεων ανέργων για συμμετοχή τους 
για χρονικό διάστημα δώδεκα μηνών στο «Ειδικό 
Πρόγραμμα απασχόλησης 1.135 ανέργων στο 
Δημόσιο Τομέα της Υγείας, σύμφωνα με το άρθρο 
64 του ν. 4430/2016 Α205, όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει» (οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές στο 
Πληροφοριακό Σύστημα του ΟΑΕΔ, από σήμερα 
03.08.2017 και ώρα 08:00 π.μ. έως τη Δευτέρα 
21.08.2017 και ώρα 12:00 μ.μ.).  
Ειδικότερα στο νομό Βοιωτίας ανοίγουν 8 
θέσεις και κατανέμονται ως εξής: 
Γ.Ν. Λιβαδειάς 
3 θέσεις Βοηθών Νοσηλευτικής, 1 θέση Μαιευτικής, 1 θέση Χειριστών Ιατρικών Συσκευών 
Γ.Ν. Θηβών 
1 θέση Ραδιολογίας-Ακτινολογίας, 1 θέση Διοικητικού Λογιστικού, 1 θέση Τεχνικού Ειδικότητας 
Θερμοϋδραυλικών 
Δείτε εδώ την προκήρυξη. 

Από το γραφείο του βουλευτή Βοιωτίας, Νίκου Θηβαίου 
 

24 Αυγούστου 2017 
Συγχαρητήριο Μήνυμα του βουλευτή Βοιωτίας, Νίκου Θηβαίου προς τους συμμετέχοντες 
στις πανελλαδικές εξετάσεις 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
Συγχαρητήριο Μήνυμα του βουλευτή Βοιωτίας, Νίκου Θηβαίου προς τους συμμετέχοντες στις 

πανελλαδικές εξετάσεις 
Λιβαδειά 24/8/2017 

Συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά που κόπιασαν, αλλά και στους γονείς που στήριξαν με όλες τους τις 
δυνάμεις, καθώς και στους εκπαιδευτικούς που δίνουν καθημερινά τον καλύτερο εαυτό τους. Ευχές 
για μια γόνιμη ακαδημαϊκή χρονιά και καλή πρόοδο σε όλες και σε όλους. 

Νίκος Θηβαίος 
 

25 Αυγούστου 2017 
Παράταση για τις αιτήσεις για πρόσληψη στις ΤΟΜΥ 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
Λιβαδειά 25/8/2017 

«Παράταση για τις αιτήσεις για πρόσληψη στις ΤΟΜΥ» 
Με απόφαση του Υπουργείου Υγείας, παρατείνεται μέχρι την Παρασκευή 8/9/2017 η προθεσμία 
υποβολής αιτήσεων για την πρόσληψη συνολικά 2.868 ατόμων που θα στελεχώσουν τις Τοπικές 
Ομάδες Υγείας (ΤΟΜΥ) των δημόσιων δομών παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας 
(ΠΦΥ), λόγω του αυξημένου ενδιαφέροντος εν μέσω θερινής περιόδου και για την καλύτερη 
εξυπηρέτηση των ενδιαφερομένων. 
Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής λήγει την Παρασκευή 8 Σεπτεμβρίου 
2017 και ώρα 23:59 και η προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικώνλήγει με την πάροδο 
της 15ης  Σεπτεμβρίου 2017. 
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται το διαδικτυακό τόπο 
του Υπουργείου Υγείας ( www.moh.gov.gr ). 
Υπενθυμίζουμε πως στο νομό Βοιωτίας οι θέσεις κατανέμονται ως εξής: 

 ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΕ ΕΛΛΕΙΨΗ ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ 
ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ: Λιβαδειά 4 Θέσεις, Θήβα 4 θέσεις 

 ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ: Λιβαδειά 1 θέση, Θήβα 1 θέση 

http://www.oaed.gr/nea-arthro/-/asset_publisher/ebcGfvDrjPsQ/content/eidiko-programma-apascholeses-1-135-anergon-sto-demosio-tomea-tes-ygeias-symphona-me-to-arthro-64-tou-n-4430-2016-a-205-opos-tropopoietheke-kai-ischye?_101_INSTANCE_ebcGfvDrjPsQ_redirect=http%3A%2F%2Fwww.oaed.gr%2Fnea-arthro%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_ebcGfvDrjPsQ%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-3%26p_p_col_count%3D1&redirect=http%3A%2F%2Fwww.oaed.gr%2Fnea-arthro%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_ebcGfvDrjPsQ%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-3%26p_p_col_count%3D1
https://nikolaosthivaios.com/2017/08/24/%cf%83%cf%85%ce%b3%cf%87%ce%b1%cf%81%ce%b7%cf%84%ce%ae%cf%81%ce%b9%ce%bf-%ce%bc%ce%ae%ce%bd%cf%85%ce%bc%ce%b1-%cf%84%ce%bf%cf%85-%ce%b2%ce%bf%cf%85%ce%bb%ce%b5%cf%85%cf%84%ce%ae-%ce%b2%ce%bf%ce%b9-2/
https://nikolaosthivaios.com/2017/08/24/%cf%83%cf%85%ce%b3%cf%87%ce%b1%cf%81%ce%b7%cf%84%ce%ae%cf%81%ce%b9%ce%bf-%ce%bc%ce%ae%ce%bd%cf%85%ce%bc%ce%b1-%cf%84%ce%bf%cf%85-%ce%b2%ce%bf%cf%85%ce%bb%ce%b5%cf%85%cf%84%ce%ae-%ce%b2%ce%bf%ce%b9-2/
https://nikolaosthivaios.com/2017/08/25/%cf%80%ce%b1%cf%81%ce%ac%cf%84%ce%b1%cf%83%ce%b7-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%b9%cf%82-%ce%b1%ce%b9%cf%84%ce%ae%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%80%cf%81%cf%8c%cf%83%ce%bb%ce%b7%cf%88/
http://www.moh.gov.gr/
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 ΠΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΕ ΕΛΛΕΙΨΗ ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΕ ΕΛΛΕΙΨΗ ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ 
ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ: Λιβαδειά 2 θέσεις, Θήβα 2 θέσεις 

 ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΚΑΙ ΣΕ ΕΛΛΕΙΨΗ ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ: Λιβαδειά 1 θέση, 
Θήβα 1 θέση 

 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΣΕ ΕΛΛΕΙΨΗ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ 
ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΣΕ ΕΛΛΕΙΨΗ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ: Λιβαδειά 2 θέσεις, Θήβα 2 θέσεις 

 ΤΕ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ/-ΤΡΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ: Λιβαδειά 2 θέσεις, Θήβα 2 θέσεις 

 ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΕ ΕΛΛΕΙΨΗ ΠΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ: Λιβαδειά 2 θέσεις, Θήβα 2 θέσεις 

 ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΣΕ ΕΛΛΕΙΨΗ ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ: Λιβαδειά 1 θέση, 
Θήβα 1 θέση 

 ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΕ ΕΛΛΕΙΨΗ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ: 
Λιβαδειά 2 θέσεις, Θήβα 2 θέσεις 

 ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΣΕ ΕΛΛΕΙΨΗ ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ: Λιβαδειά 2 θέσεις, Θήβα 2 θέσεις 

 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ ΣΕ ΕΛΛΕΙΨΗ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ: 
Λιβαδειά 2 θέσεις, Θήβα 2 θέσεις 

Από το γραφείο του βουλευτή Βοιωτίας, Νίκου Θηβαίου 
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ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 
04 Σεπτεμβρίου 2017 
Συλλυπητήρια για το θάνατο του Σταμάτη Γκάβαλη 

Συλλυπητήρια για το θάνατο του Σταμάτη Γκάβαλη 
Δήλωση του βουλευτή Βοιωτίας, Νίκου Θηβαίου 

Λιβαδειά, 4/9/2017 
Εκφράζω τη βαθιά μου θλίψη για τον ξαφνικό θάνατο του Σταμάτη Γκάβαλη. 
Στη σύντομη γνωριμία μας, στο Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας, εκτίμησα ιδιαίτερα τον 
πολιτισμό και την ευγένεια του ανθρώπου Σταμάτη Γκάβαλη, καθώς και τα επιχειρήματα και τη 
διάθεση συνεννόησης και συνεργασίας του αυτοδιοικητικού Σταμάτη. 
Στην οικογένειά του εκφράζω τα ειλικρινή και θερμά συλλυπητήριά μου. 

Νίκος Θηβαίος, Βουλευτής Βοιωτίας 
 

11 Σεπτεμβρίου 2017 
Μήνυμα του βουλευτή Βοιωτίας, Νίκου Θηβαίου, για τη νέα σχολική χρονιά 

Μήνυμα του βουλευτή Βοιωτίας, Νίκου Θηβαίου, για τη νέα σχολική χρονιά 
Λιβαδειά 11/9/2017 

Για δεύτερη συνεχή χρονιά τα σχολεία ξεκινούν με τους εκπαιδευτικούς και τα βιβλία στη θέση τους, 
κάτι που για αυτή την κυβέρνηση θεωρείται δεδομένο, απαιτεί ωστόσο καλό σχεδιασμό και σεβασμό 
στην εκπαιδευτική διαδικασία. 
Εύχομαι το πρώτο κουδούνι να σημάνει τη νέα πραγματικότητα που τόσο έχει ανάγκη το 
εκπαιδευτικό μας σύστημα και συνολικά η χώρα. 
Καλή σχολική χρονιά σε όλους. 

Νίκος Θηβαίος, Βουλευτής Βοιωτίας 
 

17 Σεπτεμβρίου 2017 
Επίσκεψη Νίκου Θηβαίου στο σημαντικό ταφικό μνημείο του Προσηλίου 

Επίσκεψη Νίκου Θηβαίου στο σημαντικό ταφικό μνημείο του Προσηλίου 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Λιβαδειά 15/9/2017 
«Επίσκεψη Νίκου Θηβαίου στο σημαντικό ταφικό μνημείο του Προσηλίου» 

Το πολύ σημαντικό νέο εύρημα στο Προσήλιο του Δήμου Λεβαδέων είχε την ευκαιρία να επισκεφτεί 
σήμερα ο βουλευτής Βοιωτίας, Νίκος Θηβαίος. Ο κ. Θηβαίος 
ξεναγήθηκε στο χώρο από την κα. Αλεξάνδρα Χαραμή, 
Προϊσταμένη Εφορείας Αρχαιοτήτων Βοιωτίας και 
ενημερώθηκε για τις εξελίξεις της σπουδαίας ανασκαφής.  
Με δήλωσή του ο βουλευτής ανέφερε πως το συγκεκριμένο 
εύρημα «ένας εκ των μεγαλύτερων μυκηναϊκών τάφων που 
έχει αποκαλύψει η αρχαιολογική σκαπάνη αναδεικνύει 
περαιτέρω την ήδη μεγάλη αρχαιολογική και πολιτισμική 
κληρονομιά του Νομού Βοιωτίας.» 
Ο βουλευτής με αφορμή την επίσκεψή του στο υπό ανασκαφή μνημείο αναφέρθηκε στην πρόσφατη 
πρότασή του στο Αναπτυξιακό Συνέδριο Στερεάς Ελλάδας, για ανάδειξη του άξονα «Θήβα – Δελφοί» 
ως ισχυρού πόλου αρχαιολογικής, πολιτιστικής και τουριστικής ανάπτυξης με παγκόσμια εμβέλεια. 

Από το γραφείο του βουλευτή Βοιωτίας, Νίκου Θηβαίου 
 

https://youtu.be/WpHuThtVfkA  
 

https://nikolaosthivaios.com/2017/09/04/%cf%83%cf%85%ce%bb%ce%bb%cf%85%cf%80%ce%b7%cf%84%ce%ae%cf%81%ce%b9%ce%b1-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%bf-%ce%b8%ce%ac%ce%bd%ce%b1%cf%84%ce%bf-%cf%84%ce%bf%cf%85-%cf%83%cf%84%ce%b1%ce%bc%ce%ac%cf%84/
https://nikolaosthivaios.com/2017/09/11/%ce%bc%ce%ae%ce%bd%cf%85%ce%bc%ce%b1-%cf%84%ce%bf%cf%85-%ce%b2%ce%bf%cf%85%ce%bb%ce%b5%cf%85%cf%84%ce%ae-%ce%b2%ce%bf%ce%b9%cf%89%cf%84%ce%af%ce%b1%cf%82-%ce%bd%ce%af%ce%ba%ce%bf%cf%85-%ce%b8%ce%b7-2/
https://nikolaosthivaios.com/2017/09/17/%ce%b5%cf%80%ce%af%cf%83%ce%ba%ce%b5%cf%88%ce%b7-%ce%bd%ce%af%ce%ba%ce%bf%cf%85-%ce%b8%ce%b7%ce%b2%ce%b1%ce%af%ce%bf%cf%85-%cf%83%cf%84%ce%bf-%cf%83%ce%b7%ce%bc%ce%b1%ce%bd%cf%84%ce%b9%ce%ba%cf%8c/
https://youtu.be/WpHuThtVfkA
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21 Σεπτεμβρίου 2017 
Εκδήλωση μνήμης για τους 10 απαγχονισθέντες Λιβαδείτες 

Εκδήλωση μνήμης για τους 10 απαγχονισθέντες Λιβαδείτες 
Δηλώσεις Νίκου Θηβαίου 

11-09-2017 
Εκδήλωση Τιμής και Μνήμης για τους 10 Απαγχονισθέντες Λιβαδείτες από τα ναζιστικά στρατεύματα 
κατοχής στις 11 Σεπτεμβρίου του 1943, διοργάνωσε ο Δήμος Λεβαδέων σε συνεργασία με την τοπική 
κοινότητα και το σύλλογο γυναικών Ζαγαρά στην Κεντρική Πλατεία της Λιβαδειάς παρουσία τοπικών 
αρχόντων, εκπροσώπων φορέων και συγγενών των θυμάτων. 
Στο μνημείο της Εθνικής Αντίστασης στην κεντρική πλατεία της Λιβαδειάς τελέστηκε επιμνημόσυνη 
δέηση και κατάθεση στεφάνων από τους φορείς που έδωσαν το παρών ενώ λουλούδια άφησαν οι 
συγγενείς των θυμάτων. 
Οι εκδηλώσεις κορυφώθηκαν με την παρουσίαση των ιστορικών γεγονότων της εποχής στο 
συνεδριακό κέντρο της Κρύας. 
Ο βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Βοιωτίας Νίκος Θηβαίος, μετά το πέρας των εκδηλώσεων προέβη στην 
παρακάτω δήλωση (βίντεο). 
 

21 Σεπτεμβρίου 2017 
Εκδήλωση για τις Αλησμόνητες Πατρίδες του Αντώνη Μπαλή 

Εκδήλωση για τις Αλησμόνητες Πατρίδες του Αντώνη Μπαλή 
18-09-2017 

Το έργο του Αντώνη Μπαλή «ΑΛΗΣΜΟΝΗΤΕΣ ΠΑΤΡΙΔΕΣ» παρουσιάστηκε στην Ιερά Μονή Οσίου 
Λουκά, σε μια διοργάνωση της Χορωδιάς Στειρίου και της Ιεράς Βυζαντινής Μονής του Οσίου Λουκά, 
στο πλαίσιο των 95 χρόνων από τη Μικρασιατική καταστροφή. 
Παρών και ο βουλευτής Νίκος Θηβαίος. 
 
https://youtu.be/xgiURuiqxrc  
 

23 Σεπτεμβρίου 2017 
Τι είπε ο Νίκος Θηβαίος για το πρόγραμμα εξόδου από την κρίση που παρουσίασε στη ΔΕΘ 
ο Κ. Μητσοτάκης (video) 

Τι είπε ο Νίκος Θηβαίος για το πρόγραμμα εξόδου από την κρίση που παρουσίασε στη ΔΕΘ ο Κ. 
Μητσοτάκης (video) 

19-09-2017 
Σφοδρή επίθεση κατά της ΝΔ εξαπέλυσε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ στη Βοιωτία Νίκος Θηβαίος με 
αφορμή το πρόγραμμα εξόδου από την κρίση 
που παρουσίασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από 
το βήμα της ΔΕΘ.  
Η μείωση του ΕΝΦΙΑ και οι φοροελαφρύνσεις 
της ΝΔ φέρνουν απολύσεις στο δημόσιο 
σύμφωνα με το Νίκο Θηβαίο ενώ η έντονη 
εκλογολογία που αναπτύσσει ο Κυριάκος 
Μητσοτάκης στοχεύει στην ισχυροποίηση της 
θέσης του στην ηγεσία του κόμματος. 
Ο Νίκος Θηβαίος προσκεκλημένος της 
εκπομπής Στέρεα Λόγια. 
 
https://tvstar.gr/voiotia-articles/90467-ti-eipe-o-nikos-thivaios-gia-to-programma-eksodou-apo-tin-
krisi-pou-parousiase-sti-deth-o-k-mitsotakis-video 
 

https://nikolaosthivaios.com/2017/09/21/%ce%b5%ce%ba%ce%b4%ce%ae%ce%bb%cf%89%cf%83%ce%b7-%ce%bc%ce%bd%ce%ae%ce%bc%ce%b7%cf%82-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%bf%cf%85%cf%82-10-%ce%b1%cf%80%ce%b1%ce%b3%cf%87%ce%bf%ce%bd%ce%b9%cf%83%ce%b8%ce%ad/
https://nikolaosthivaios.com/2017/09/21/%ce%b5%ce%ba%ce%b4%ce%ae%ce%bb%cf%89%cf%83%ce%b7-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%b9%cf%82-%ce%b1%ce%bb%ce%b7%cf%83%ce%bc%cf%8c%ce%bd%ce%b7%cf%84%ce%b5%cf%82-%cf%80%ce%b1%cf%84%cf%81%ce%af%ce%b4%ce%b5/
https://youtu.be/xgiURuiqxrc
https://nikolaosthivaios.com/2017/09/23/%cf%84%ce%b9-%ce%b5%ce%af%cf%80%ce%b5-%ce%bf-%ce%bd%ce%af%ce%ba%ce%bf%cf%82-%ce%b8%ce%b7%ce%b2%ce%b1%ce%af%ce%bf%cf%82-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%bf-%cf%80%cf%81%cf%8c%ce%b3%cf%81%ce%b1%ce%bc%ce%bc/
https://nikolaosthivaios.com/2017/09/23/%cf%84%ce%b9-%ce%b5%ce%af%cf%80%ce%b5-%ce%bf-%ce%bd%ce%af%ce%ba%ce%bf%cf%82-%ce%b8%ce%b7%ce%b2%ce%b1%ce%af%ce%bf%cf%82-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%bf-%cf%80%cf%81%cf%8c%ce%b3%cf%81%ce%b1%ce%bc%ce%bc/
https://tvstar.gr/voiotia-articles/90467-ti-eipe-o-nikos-thivaios-gia-to-programma-eksodou-apo-tin-krisi-pou-parousiase-sti-deth-o-k-mitsotakis-video
https://tvstar.gr/voiotia-articles/90467-ti-eipe-o-nikos-thivaios-gia-to-programma-eksodou-apo-tin-krisi-pou-parousiase-sti-deth-o-k-mitsotakis-video
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26 Σεπτεμβρίου 2017 
Τι είπε ο Νίκος Θηβαίος για τη μετεγκατάσταση ΡΟΜΑ στη Θήβα και για το ΣΜΑ Θίσβης 

Τι είπε ο Νίκος Θηβαίος για τη μετεγκατάσταση ΡΟΜΑ στη Θήβα και για το ΣΜΑ Θίσβης 
26-09-2017 

Εκ παραδρομής λάθος, χαρακτήρισε ο Νίκος Θηβαίος, την εξαγγελία του πρωθυπουργού από το βήμα 
του αναπτυξιακού συνεδρίου στη Λαμία, για την κατασκευή σταθμού μεταφόρτωσης απορριμμάτων 
στη Θίσβη. 
Το μπαλάκι στο Δήμο Θηβαίων πέταξε για το μείζον ζήτημα της μετεγκατάστασης των ΡΟΜΑ από το 
συνοικισμό στο Πυρί σε άλλο σημείο καθώς δεν έχει υποδειχθεί, όπως τόνισε, νέος χώρος. 
 
https://tvstar.gr/voiotia-articles/90564-ti-eipe-o-nikos-thivaios-gia-ti-metegkatastasi-roma-sti-thiva-
kai-gia-to-sma-thisvis-video 
 

26 Σεπτεμβρίου 2017 
Τι αποκαλύπτει ο Νίκος Θηβαίος για το πόρισμα εκκαθάρισης του Οργανισμού Κωπαΐδας 

Τι αποκαλύπτει ο Νίκος Θηβαίος για το πόρισμα εκκαθάρισης του Οργανισμού Κωπαΐδας 
26-09-2017 

Τριγμούς αναμένεται να προκαλέσει η έκδοση του οριστικού πορίσματος  εκκαθάρισης του παλιού 
οργανισμού Κωπαΐδας στη Βοιωτία. 
Σύμφωνα με πληροφορίες που αποκάλυψε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ  Νίκος Θηβαίος δεν παραδόθηκαν 
στην εκκαθαρίστρια στοιχεία του Οργανισμού για την περίοδο μέχρι και το 2014 ενώ δεν υπάρχουν 
εγκεκριμένοι απολογισμοί και ισολογισμοί από το 1993 μέχρι το 2010. 
Ωστόσο σύμφωνα με τον κ Θηβαίο το υπουργείο οικονομικών που εξετάζει το ενδεχόμενο της 
τμηματικής παράδοσης του Οργανισμού αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο ρυθμίσεων για τα χρέη των 
αγροτών. 
 
https://tvstar.gr/voiotia-articles/90527-ti-apokalyptei-o-nikos-thivaios-gia-to-porisma-ekkatharisis-
tou-organismoy-kopaidas-video 
 

26 Σεπτεμβρίου 2017 
Εντάξεις Νέων Έργων στο Νομό Βοιωτίας 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
Αθήνα 26/9/2017 

«Εντάξεις Νέων Έργων στο Νομό Βοιωτίας» 
Με απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, κ. Αλέξη Χαρίτση, σχετικά με τις 
εντάξεις νέων έργων στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, γίνεται γνωστό πως αυτές περιλαμβάνουν: 
Το έργο « Διαμόρφωση Κτιρίου του πρώην Οργανισμού Κωπαΐδας για τη Στέγαση Τμημάτων του 
Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών » με π/υ 3,000,000 € 
5 έργα με π/υ 2 εκ. €. 
Συγκεκριμένα: 
α) ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ Δ.Ε. ΔΙΣΤΟΜΟΥ (π/υ 50,000 €) 
β) ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΑΛΙΑΤΡΟΣ – ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (π/υ 1,500,000 €) 
γ) ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Δ.Ε. ΑΡΑΧΩΒΑΣ (π/υ 200,000 €) 
δ) ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ Δ.Ε. ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ (π/υ 200,000 €) 
ε) ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΣΤΟΝ ΟΔΙΚΟ ΑΞΟΝΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ – 
ΠΕΤΡΑΣ (π/υ 200,000 €) 
Με την ένταξη στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2017, στη ΣΑΕΠ 766 των παραπάνω 
έργων με τα αντίστοιχα οικονομικά τους στοιχεία επιχειρείται η βελτίωση και δημιουργία σημαντικών 
υποδομών στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας ευρύτερα, και στο Νομό Βοιωτίας ειδικότερα. 

Από το γραφείο του βουλευτή Βοιωτίας, Νίκου Θηβαίου 
 

https://nikolaosthivaios.com/2017/09/26/%cf%84%ce%b9-%ce%b5%ce%af%cf%80%ce%b5-%ce%bf-%ce%bd%ce%af%ce%ba%ce%bf%cf%82-%ce%b8%ce%b7%ce%b2%ce%b1%ce%af%ce%bf%cf%82-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%b7-%ce%bc%ce%b5%cf%84%ce%b5%ce%b3%ce%ba%ce%b1%cf%84/
https://tvstar.gr/voiotia-articles/90564-ti-eipe-o-nikos-thivaios-gia-ti-metegkatastasi-roma-sti-thiva-kai-gia-to-sma-thisvis-video
https://tvstar.gr/voiotia-articles/90564-ti-eipe-o-nikos-thivaios-gia-ti-metegkatastasi-roma-sti-thiva-kai-gia-to-sma-thisvis-video
https://nikolaosthivaios.com/2017/09/26/%cf%84%ce%b9-%ce%b1%cf%80%ce%bf%ce%ba%ce%b1%ce%bb%cf%8d%cf%80%cf%84%ce%b5%ce%b9-%ce%bf-%ce%bd%ce%af%ce%ba%ce%bf%cf%82-%ce%b8%ce%b7%ce%b2%ce%b1%ce%af%ce%bf%cf%82-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%bf-%cf%80/
https://tvstar.gr/voiotia-articles/90527-ti-apokalyptei-o-nikos-thivaios-gia-to-porisma-ekkatharisis-tou-organismoy-kopaidas-video
https://tvstar.gr/voiotia-articles/90527-ti-apokalyptei-o-nikos-thivaios-gia-to-porisma-ekkatharisis-tou-organismoy-kopaidas-video
https://nikolaosthivaios.com/2017/09/26/%ce%b5%ce%bd%cf%84%ce%ac%ce%be%ce%b5%ce%b9%cf%82-%ce%bd%ce%ad%cf%89%ce%bd-%ce%ad%cf%81%ce%b3%cf%89%ce%bd-%cf%83%cf%84%ce%bf-%ce%bd%ce%bf%ce%bc%cf%8c-%ce%b2%ce%bf%ce%b9%cf%89%cf%84%ce%af%ce%b1%cf%82/
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28 Σεπτεμβρίου 2017 
Δήλωση του βουλευτή Βοιωτίας, Νίκου Θηβαίου, για την αθωωτική απόφαση υπέρ του 
Μάριου Ζέρβα 

Δήλωση του βουλευτή Βοιωτίας, Νίκου Θηβαίου,  
για την αθωωτική απόφαση υπέρ του Μάριου Ζέρβα 

Αθήνα 27/9/2017 
«Ομόφωνα Αθώος ο Μάριος Ζέρβας» 
Επτά χρόνια μετά τη σύλληψή του ο συμπολίτης μας, Μάριος Ζέρβας, κρίθηκε ομόφωνα αθώος από 
το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Αθηνών, το οποίο έκανε δεκτή τη σχετική εισαγγελική πρόταση. 
Χαιρετίζουμε την απόφαση της δικαιοσύνης. 
Ο Μάριος Ζέρβας είχε προφυλακιστεί, παρά τις δεκάδες μαρτυρίες και φωτογραφίες, που 
αποδείκνυαν την αθωότητά του. Το παράλογο κατηγορητήριο κατέπεσε στη διαδικασία, με την 
εισαγγελέα να αναφέρει χαρακτηριστικά, «Πρέπει επιτέλους το κράτος, η Ασφάλεια, τα ΜΑΤ να 
σοβαρευτούν και να αλλάξουν στάση αντιμετώπισης των ανθρώπων που διεκδικούν το δίκιο τους». 
Τα παραπάνω λόγια αποτελούν αίτημα κάθε δημοκρατικού ανθρώπου, κάθε πολίτη που αγωνίζεται 
για περισσότερη και βαθύτερη δημοκρατία, για προστασία των ατομικών δικαιωμάτων, για κοινωνική 
δικαιοσύνη. Το πραγματικά μεγάλο κύμα αλληλεγγύης προς τον Μάριο Ζέρβα είναι μια ακόμη 
απόδειξη αυτής της κοινωνικής ανάγκης. 

Νίκος Θηβαίος 
 

  

https://nikolaosthivaios.com/2017/09/28/%ce%b4%ce%ae%ce%bb%cf%89%cf%83%ce%b7-%cf%84%ce%bf%cf%85-%ce%b2%ce%bf%cf%85%ce%bb%ce%b5%cf%85%cf%84%ce%ae-%ce%b2%ce%bf%ce%b9%cf%89%cf%84%ce%af%ce%b1%cf%82-%ce%bd%ce%af%ce%ba%ce%bf%cf%85-%ce%b8%ce%b7-3/
https://nikolaosthivaios.com/2017/09/28/%ce%b4%ce%ae%ce%bb%cf%89%cf%83%ce%b7-%cf%84%ce%bf%cf%85-%ce%b2%ce%bf%cf%85%ce%bb%ce%b5%cf%85%cf%84%ce%ae-%ce%b2%ce%bf%ce%b9%cf%89%cf%84%ce%af%ce%b1%cf%82-%ce%bd%ce%af%ce%ba%ce%bf%cf%85-%ce%b8%ce%b7-3/
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ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 
06 Οκτωβρίου 2017 
Δήλωση του βουλευτή Βοιωτίας, Νίκου Θηβαίου, για την πορεία εκκαθάρισης του πρώην 
οργανισμού Κωπαΐδας 

«Δήλωση του βουλευτή Βοιωτίας, Νίκου Θηβαίου, για την πορεία εκκαθάρισης του πρώην 
οργανισμού Κωπαΐδας» 

Αθήνα 6/10/2017 
Με αφορμή την απάντηση του Υπουργείου οικονομικών στην ερώτηση μου για την πορεία 
εκκαθάρισης του πρώην οργανισμού Κωπαΐδας (επισυνάπτεται), θα ήθελα να διευκρινίσω τα εξής: 
 Σε επικοινωνία μου με το Υπουργείο Οικονομικών 
ενημερώθηκα ότι άμεσα θα πραγματοποιηθεί συνάντηση 
παραγόντων του Υπουργείου με τον Περιφερειάρχη Στερεάς 
Ελλάδας και τους αρμόδιους παράγοντες της Περιφέρειας, με 
στόχο την άμεση επίλυση των προβλημάτων που προκύπτουν 
από την καθυστέρηση της εκκαθάρισης. Αυτός, άλλωστε, 
ήτανε και ο σκοπός τη ερώτησής μου στη Βουλή. 
Πρέπει άμεσα η κάθε πλευρά – Υπουργείο 
Οικονομικών/Περιφέρεια – να συνδράμει στην ολοκλήρωση 
της εκκαθάρισης. Αυτό θα έχει ως συνέπεια την παραχώρηση της ακίνητης περιουσίας στην 
Περιφέρεια και στους δικαιούχους Δήμους, ώστε να υλοποιηθούν οι νέες εκπαιδευτικές 
δραστηριότητες του Γεωπονικού Πανεπιστημίου στην Αλίαρτο.  
Παράλληλα, η ολοκλήρωση της εκκαθάρισης θα δώσει τη δυνατότητα για πιθανές νομοθετικές 
πρωτοβουλίες για τη ρύθμιση παλαιών χρεών των κληρούχων και τη διενέργεια συμβολαιογραφικών 
πράξεων, εκεί που οι καρτέλες οφειλής είναι ελλείπεις ή ανύπαρκτες. 
Παρακολουθώ το θέμα και ελπίζω για μια δημιουργική συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων. 

Με τιμή, Νίκος Θηβαίος, Βουλευτής Βοιωτίας 
 

12 Οκτωβρίου 2017 
Συνάντηση στο Υπουργείο Οικονομικών για την πορεία εκκαθάρισης του πρώην 
Οργανισμού Κωπαΐδας 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
Αθήνα 12/10/2017 

«Συνάντηση στο Υπουργείο Οικονομικών για την πορεία εκκαθάρισης του πρώην Οργανισμού 
Κωπαΐδας» 

Συνάντηση πραγματοποιήθηκε σήμερα στο Υπουργείο Οικονομικών με θέμα την πορεία εκκαθάρισης 
του πρώην Οργανισμού Κωπαΐδας. Από την πλευρά του Υπουργείου, ο κ. Παπακωνσταντίνου, 
Διευθυντής του γραφείου του Υπουργού κ. Τσακαλώτου, συναντήθηκε με τον βουλευτή Βοιωτίας, Ν. 
Θηβαίο, τον Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας, κ. Μπακογιάννη, την Αντιπεριφερειάρχη, κ. Παπαθωμά 
και τον Δήμαρχο Αλιάρτου Θεσπιέων, κ. Ντασιώτη. 
Στη συνάντηση επιβεβαιώθηκε η διάθεση όλων των εμπλεκόμενων φορέων για την επίλυση των 
προβλημάτων στη διαδικασία της εκκαθάρισης. Σε αυτή την κατεύθυνση, αποφασίστηκαν άμεσες 
κινήσεις για την παραχώρηση δικαιώματος χρήσης μέρους της ακίνητης περιουσίας (παλιό 
εκκοκκιστήριο) στην Περιφέρεια, μέχρι να ολοκληρωθεί η εκκαθάριση, ώστε να υλοποιηθούν 
απρόσκοπτα οι νέες εκπαιδευτικές δραστηριότητες του Γεωπονικού Πανεπιστημίου στην Αλίαρτο. 
Παράλληλα, με τη συνεργασία της Δημοτικής Αρχής, συζητήθηκε η επίσπευση της παραχώρησης των 
Κήπων της Αλιάρτου στην Περιφέρεια και κατόπιν  στο Δήμο Αλιάρτου. 
Ο κ. Θηβαίος, από την πλευρά του, δεσμεύτηκε να συνεχίσει της ενέργειές του  για την ευόδωση του 
χρονίζοντος ζητήματος της εκκαθάρισης του πρώην Οργανισμού Κωπαΐδας. 

Από το γραφείο του βουλευτή Βοιωτίας, Νίκου Θηβαίου 
 

https://nikolaosthivaios.com/2017/10/06/%ce%b4%ce%ae%ce%bb%cf%89%cf%83%ce%b7-%cf%84%ce%bf%cf%85-%ce%b2%ce%bf%cf%85%ce%bb%ce%b5%cf%85%cf%84%ce%ae-%ce%b2%ce%bf%ce%b9%cf%89%cf%84%ce%af%ce%b1%cf%82-%ce%bd%ce%af%ce%ba%ce%bf%cf%85-%ce%b8%ce%b7-4/
https://nikolaosthivaios.com/2017/10/06/%ce%b4%ce%ae%ce%bb%cf%89%cf%83%ce%b7-%cf%84%ce%bf%cf%85-%ce%b2%ce%bf%cf%85%ce%bb%ce%b5%cf%85%cf%84%ce%ae-%ce%b2%ce%bf%ce%b9%cf%89%cf%84%ce%af%ce%b1%cf%82-%ce%bd%ce%af%ce%ba%ce%bf%cf%85-%ce%b8%ce%b7-4/
https://nikolaosthivaios.com/2017/10/12/%cf%83%cf%85%ce%bd%ce%ac%ce%bd%cf%84%ce%b7%cf%83%ce%b7-%cf%83%cf%84%ce%bf-%cf%85%cf%80%ce%bf%cf%85%cf%81%ce%b3%ce%b5%ce%af%ce%bf-%ce%bf%ce%b9%ce%ba%ce%bf%ce%bd%ce%bf%ce%bc%ce%b9%ce%ba%cf%8e%ce%bd/
https://nikolaosthivaios.com/2017/10/12/%cf%83%cf%85%ce%bd%ce%ac%ce%bd%cf%84%ce%b7%cf%83%ce%b7-%cf%83%cf%84%ce%bf-%cf%85%cf%80%ce%bf%cf%85%cf%81%ce%b3%ce%b5%ce%af%ce%bf-%ce%bf%ce%b9%ce%ba%ce%bf%ce%bd%ce%bf%ce%bc%ce%b9%ce%ba%cf%8e%ce%bd/
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18 Οκτωβρίου 2017 
Συνάντηση του Νίκου Θηβαίου με το Σύλλογο Πολυτέκνων Λιβαδειάς 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
Αθήνα 17/10/2017 

«Συνάντηση του Νίκου Θηβαίου με το Σύλλογο Πολυτέκνων Λιβαδειάς» 
Ο βουλευτής Βοιωτίας, κ. Νίκος Θηβαίος, συναντήθηκε τη Δευτέρα 16/10 με εκπροσώπους του 
Συλλόγου Πολυτέκνων Λιβαδειάς. Ο Πρόεδρος του Συλλόγου, κ. Νίκος Σανιδάς, ενημέρωσε αναλυτικά 
τον βουλευτή για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι 
πολύτεκνοι, τα οποία έχουν οξυνθεί ιδιαίτερα κατά την 
περίοδο της οικονομικής κρίσης.  
Μεταξύ άλλων, τέθηκαν τα ζητήματα της επανεξέτασης των 
φοροαπαλλαγών των πολυτέκνων και της αύξησης του 
ποσοστού διορισμού του σε δημόσιες υπηρεσίες. Ο 
Πρόεδρος του Συλλόγου ζήτησε τη συμμετοχή της ΑΣΠΕ 
(Ανώτατη Συνομοσπονδία Πολυτέκνων Ελλάδας) στο διάλογο 
για τη λήψη αποφάσεων από την πλευρά της Πολιτείας. 
Ο κ. Θηβαίος ευχαρίστησε τον Πρόεδρο και το Δ.Σ. του συλλόγου για την υποδοχή και την ενημέρωση 
και δεσμεύτηκε να είναι συμπαραστάτης στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι πολύτεκνοι, καθώς 
και να μεταφέρει τα αιτήματά τους, όχι μόνο στην κυβέρνηση, αλλά και στη διακομματική επιτροπή 
της Βουλής των Ελλήνων για το δημογραφικό. 

Από το γραφείο του βουλευτή Βοιωτίας, Νίκου Θηβαίου 
 

19 Οκτωβρίου 2017 
Δηλώσεις της Θ. Φωτίου και του Ν. Θηβαίου στα εγκαίνια του Κέντρου Κοινότητας στη 
Λιβαδειά 

Δηλώσεις της Θ. Φωτίου και του Ν. Θηβαίου στα εγκαίνια του Κέντρου Κοινότητας στη Λιβαδειά 
17-10-2017 

Θ. Φωτίου και Ν. Θηβαίος για την τρίτη αξιολόγηση και το ενδεχόμενο νέων μέτρων (video) 
https://tvstar.gr/voiotia-articles/91178-th-fotiou-kai-n-thivaios-gia-tin-triti-aksiologisi-kai-to-
endexomeno-neon-metron-video  
Η Θεανώ Φωτίου στη Λιβαδειά για τα εγκαίνια του κέντρου κοινότητας (video-photo) 
https://tvstar.gr/voiotia-articles/91177-i-theano-fotiou-sti-livadeia-gia-ta-egkainia-tou-kentrou-
koinotitas-video-photo  
Τις κοινωνικές δομές του Δ. Λεβαδέων εγκαινίασε η Υπουργός Θεανώ Φωτίου-τι υποσχέθηκε 
http://www.siriosfm.gr/?p=65953  
 

 
 

19 Οκτωβρίου 2017 
Συνάντηση του Ν. Θηβαίου με την Υπουργό Τουρισμού, Ελ. Κουντουρά 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

https://nikolaosthivaios.com/2017/10/18/%cf%83%cf%85%ce%bd%ce%ac%ce%bd%cf%84%ce%b7%cf%83%ce%b7-%cf%84%ce%bf%cf%85-%ce%bd%ce%af%ce%ba%ce%bf%cf%85-%ce%b8%ce%b7%ce%b2%ce%b1%ce%af%ce%bf%cf%85-%ce%bc%ce%b5-%cf%84%ce%bf-%cf%83%cf%8d%ce%bb%ce%bb/
https://nikolaosthivaios.com/2017/10/19/%ce%b4%ce%b7%ce%bb%cf%8e%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82-%cf%84%ce%b7%cf%82-%ce%b8-%cf%86%cf%89%cf%84%ce%af%ce%bf%cf%85-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%cf%84%ce%bf%cf%85-%ce%bd-%ce%b8%ce%b7%ce%b2%ce%b1%ce%af%ce%bf/
https://nikolaosthivaios.com/2017/10/19/%ce%b4%ce%b7%ce%bb%cf%8e%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82-%cf%84%ce%b7%cf%82-%ce%b8-%cf%86%cf%89%cf%84%ce%af%ce%bf%cf%85-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%cf%84%ce%bf%cf%85-%ce%bd-%ce%b8%ce%b7%ce%b2%ce%b1%ce%af%ce%bf/
https://tvstar.gr/voiotia-articles/91178-th-fotiou-kai-n-thivaios-gia-tin-triti-aksiologisi-kai-to-endexomeno-neon-metron-video
https://tvstar.gr/voiotia-articles/91178-th-fotiou-kai-n-thivaios-gia-tin-triti-aksiologisi-kai-to-endexomeno-neon-metron-video
https://tvstar.gr/voiotia-articles/91177-i-theano-fotiou-sti-livadeia-gia-ta-egkainia-tou-kentrou-koinotitas-video-photo
https://tvstar.gr/voiotia-articles/91177-i-theano-fotiou-sti-livadeia-gia-ta-egkainia-tou-kentrou-koinotitas-video-photo
http://www.siriosfm.gr/?p=65953
https://nikolaosthivaios.com/2017/10/19/%cf%83%cf%85%ce%bd%ce%ac%ce%bd%cf%84%ce%b7%cf%83%ce%b7-%cf%84%ce%bf%cf%85-%ce%bd-%ce%b8%ce%b7%ce%b2%ce%b1%ce%af%ce%bf%cf%85-%ce%bc%ce%b5-%cf%84%ce%b7%ce%bd-%cf%85%cf%80%ce%bf%cf%85%cf%81%ce%b3%cf%8c/
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Αθήνα 19/10/2017 
«Συνάντηση του Ν. Θηβαίου με την Υπουργό Τουρισμού, Ελ. Κουντουρά» 

Ο βουλευτής Βοιωτίας, κ. Νίκος Θηβαίος, συναντήθηκε σήμερα 19/10 με την Υπουργό Τουρισμού, κα. 
Έλενα Κουντουρά. Εν όψει και της επικείμενης επίσκεψής του το Σάββατο 21/10 στο Χιονοδρομικό 
Κέντρο Παρνασσού, ο κ. Θηβαίος ενημέρωσε την Υπουργό για την κατάσταση του Κέντρου και 
συζήτησε μαζί της τις προκλήσεις της χειμερινής τουριστικής περιόδου.  
Ιδιαίτερος λόγος έγινε για τις αναπτυξιακές προοπτικές 
ολόκληρου του Νομού Βοιωτίας σε συνάρτηση με τον 
τουρισμό. Ο βουλευτής ανέπτυξε τις σκέψεις του για ένα 
ολοκληρωμένο τουριστικό προϊόν που περιλαμβάνει τον 
μουσειακό, θρησκευτικό, εκπαιδευτικό και ευρύτερα 
πολιτιστικό τουρισμό, πεδία στα οποία η Βοιωτία μπορεί να 
εκμεταλλευτεί τα συγκριτικά της πλεονεκτήματα και να 
αποτελέσει πόλο υψηλής τουριστικής αξίας. 
Από την πλευρά της η Υπουργός, κα. Κουντουρά, εξέφρασε 
την πλήρη στήριξη του Υπουργείου Τουρισμού στις προσπάθειες για αναβάθμιση της τουριστικής 
δραστηριότητας στη Βοιωτία. 

Από το γραφείο του βουλευτή Βοιωτίας, Νίκου Θηβαίου 
 

24 Οκτωβρίου 2017 
Επίσκεψη Νίκου Θηβαίου σε Χιονοδρομικό Κέντρο Παρνασσού και Αράχωβα 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
Αθήνα 24/10/2017 

«Επίσκεψη Νίκου Θηβαίου σε Χιονοδρομικό Κέντρο Παρνασσού και Αράχωβα» 
Ο βουλευτής Βοιωτίας, Νίκος Θηβαίος, είχε την ευκαιρία να επισκεφτεί το Χιονοδρομικό Κέντρο 
Παρνασσού εν όψει της χειμερινής περιόδου και να ξεναγηθεί από τον διευθυντή κ. Κώστα Ξυπόλητο 
στις εγκαταστάσεις του Κέντρου, στα «Κελάρια» και στη «Φτερόλακα». Μετά από πολλά χρόνια 
αδράνειας, σήμερα κατασκευάζονται χιονοπαγίδες, ο αναβατήρας «Οδυσσέας» είναι έτοιμος προς 
χρήση και τα service των υπόλοιπων αναβατήρων προχωρούν κανονικά.  
Στη συνέχεια, ο κ. Θηβαίος συναντήθηκε στην Αράχωβα με 
αντιπροσωπεία τοπικών ξενοδόχων, με τους οποίους συζήτησε 
τις προοπτικές και τις προκλήσεις της χειμερινής περιόδου. 
Ιδιαίτερος λόγος έγινε για τους τρόπους προβολής της 
Αράχωβας και του ΧΚΠ στην κατεύθυνση προσέλκυσης 
οργανωμένου τουρισμού. 
Ο βουλευτής δεσμεύτηκε να διερευνήσει όλες τις δυνατότητες 
χρηματοδότησης για τέτοιου είδους προγράμματα, είτε μέσω 
της Περιφέρειας, είτε μέσω του Υπουργείου Οικονομίας και 
Ανάπτυξης. 

Από το γραφείο του βουλευτή Βοιωτίας, Νίκου Θηβαίου 
 

  

https://nikolaosthivaios.com/2017/10/24/%ce%b5%cf%80%ce%af%cf%83%ce%ba%ce%b5%cf%88%ce%b7-%ce%bd%ce%af%ce%ba%ce%bf%cf%85-%ce%b8%ce%b7%ce%b2%ce%b1%ce%af%ce%bf%cf%85-%cf%83%ce%b5-%cf%87%ce%b9%ce%bf%ce%bd%ce%bf%ce%b4%cf%81%ce%bf%ce%bc%ce%b9/
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ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 
02 Νοεμβρίου 2017 
Με τη συμμετοχή του Ν. Θηβαίου η συνάντηση για την τουριστική προβολή του Δήμου 
Αλιάρτου-Θεσπιέων 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
Αθήνα 02/11/2017 

«Με τη συμμετοχή του Ν. Θηβαίου η συνάντηση για την τουριστική προβολή του Δήμου Αλιάρτου-
Θεσπιέων» 

Ο βουλευτής Βοιωτίας, Νίκος Θηβαίος, είχε την ευκαιρία να συμμετέχει στην επιτυχημένη εκδήλωση 
για την τουριστική προβολή του Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων την Τετάρτη 01-11-2017. 
Ιδιαίτερος λόγος από την πλευρά του βουλευτή έγινε για την αποτελεσματική χρήση των 
προγραμμάτων χρηματοδοτικής στήριξης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, που μπορούν να 
αποτελέσουν μοχλό ανάπτυξης στον τομέα του τουρισμού και πρότυπο επιχειρηματικότητας για 
νέους ανθρώπους. 
Ο βουλευτής ανακοίνωσε την άμεση προκήρυξη προγράμματος επανάχρησης παραδοσιακών 
κτηρίων και τη δυνατότητα ο Δήμος Αλιάρτου-Θεσπιεών να ενταχθεί άμεσα στο πρόγραμμα, έχοντας 
στη διάθεσή του συγκεκριμένα κτήρια του πρώην οργανισμού Κωπαΐδας. Ακόμη, πρότεινε τη 
διοργάνωση ημερίδας για το κρασί, με πρωτοβουλία του Δ. Αλιάρτου, τη συμμετοχή των παραγωγών 
της ευρύτερης περιοχής, στην κατεύθυνση προβολής και κατοχύρωσης της ποιότητας ενός 
σημαντικού τοπικού προϊόντος. 
Ο κ. Θηβαίος άκουσε με ενδιαφέρον τις προτάσεις των συλλόγων γυναικών Νεοχωρίου και Άσκρης 
για την προβολή τοπικών προϊόντων, όπως λάδι, κρασί, ψωμί, και δεσμεύτηκε να βοηθήσει στην 
προσπάθειά τους για τη δημιουργία ΚΟΙΝΣΕΠ στον τομέα του αγροτοδιατροφικού τουρισμού. 
Με την ενεργό συμμετοχή των τοπικών φορέων, συλλόγων, επιχειρήσεων και του εμπορικού 
επιμελητηρίου του Ν. Βοιωτίας, η συνάντηση είχε ουσιαστικό και εποικοδομητικό ρόλο στην 
κατεύθυνση της τουριστικής ανάπτυξης του Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων ειδικότερα, αλλά και εν 
γένει του Νομού Βοιωτίας. 

Από το γραφείο του βουλευτή Βοιωτίας, Νίκου Θηβαίου 
 

08 Νοεμβρίου 2017 
Συνάντηση Ν. Θηβαίου και Γ. Πούλου με την Υπουργό Πολιτισμού, Λυδία Κονιόρδου 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
Αθήνα 8/11/2017 

«Συνάντηση Ν. Θηβαίου και Γ. Πούλου με την Υπουργό Πολιτισμού, Λυδία Κονιόρδου» 
Ο βουλευτής Βοιωτίας, κ. Νίκος Θηβαίος και η Δήμαρχος Λιβαδειάς, κα Γιώτα Πούλου συναντήθηκαν 
εχθές 7/11 με την Υπουργό Πολιτισμού, κα. Λυδιά Κονιόρδου. 
Τα θέματα που έθεσε η Δήμαρχος Λιβαδειάς, μεταξύ 
άλλων, αφορούσαν την αξιοποίηση έργων ιστορικής 
διαδρομής του Δήμου Λεβαδέων, τη συντήρηση του 
Κάστρου της πόλης, την επέκταση του Αρχαιολογικού 
Μουσείου Χαιρώνειας και την αξιοποίηση της 
Πινακοθήκης Λαζαρή.  
Ο βουλευτής κ. Θηβαίος έθεσε επιπλέον το ζήτημα 
της επιτάχυνσης όλων των διαδικασιών για τη 
θεσμική λειτουργία του Μουσείου Θυμάτων 
Ναζισμού στο Δίστομο. 
Από την πλευρά της η Υπουργός, εξέφρασε την πλήρη στήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού στις 
προσπάθειες για ανάδειξη της πολιτιστικής και πολιτισμικής κληρονομιάς της Λιβαδειάς και 
γενικότερα της Βοιωτίας και αναγνώρισε την ιδιαίτερη σημασία των παραπάνω έργων, η οποία 
ξεπερνά τα όρια του Νομού. 

Από το γραφείο του βουλευτή Βοιωτίας, Νίκου Θηβαίου 

https://nikolaosthivaios.com/2017/11/02/%ce%bc%ce%b5-%cf%84%ce%b7-%cf%83%cf%85%ce%bc%ce%bc%ce%b5%cf%84%ce%bf%cf%87%ce%ae-%cf%84%ce%bf%cf%85-%ce%bd-%ce%b8%ce%b7%ce%b2%ce%b1%ce%af%ce%bf%cf%85-%ce%b7-%cf%83%cf%85%ce%bd%ce%ac%ce%bd%cf%84%ce%b7/
https://nikolaosthivaios.com/2017/11/02/%ce%bc%ce%b5-%cf%84%ce%b7-%cf%83%cf%85%ce%bc%ce%bc%ce%b5%cf%84%ce%bf%cf%87%ce%ae-%cf%84%ce%bf%cf%85-%ce%bd-%ce%b8%ce%b7%ce%b2%ce%b1%ce%af%ce%bf%cf%85-%ce%b7-%cf%83%cf%85%ce%bd%ce%ac%ce%bd%cf%84%ce%b7/
https://nikolaosthivaios.com/2017/11/08/%cf%83%cf%85%ce%bd%ce%ac%ce%bd%cf%84%ce%b7%cf%83%ce%b7-%ce%bd-%ce%b8%ce%b7%ce%b2%ce%b1%ce%af%ce%bf%cf%85-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%ce%b3-%cf%80%ce%bf%cf%8d%ce%bb%ce%bf%cf%85-%ce%bc%ce%b5-%cf%84%ce%b7/
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16 Νοεμβρίου 2017 
Μήνυμα του βουλευτή Νίκου Θηβαίου για την επέτειο του Πολυτεχνείου 

Μήνυμα του βουλευτή Νίκου Θηβαίου για την επέτειο του Πολυτεχνείου 
Αθήνα 16/11/2017 

Το «σκοτάδι» της επτάχρονης δικτατορίας άφησε χωρίς αμφιβολία πληγές στο λαό και τη χώρα μας, 
ορατές ακόμη και σήμερα. Ορατό, ωστόσο, είναι και το «φως» της φοιτητικής εξέγερσης του 
Νοέμβρη. Οφείλουμε συλλογικά να σταθούμε και να αναλογιστούμε τη συγκλονιστική ιστορική 
στιγμή της εξέγερσης, όσων προηγήθηκαν, αλλά και όσων ακολούθησαν. Η μνήμη, χωρίς υπερβολές 
και απλουστεύσεις, είναι απαραίτητο χρέος όλων μας προς τους ανθρώπους που αγωνίστηκαν 
κάποτε και προς αυτούς που θα αγωνιστούν στο μέλλον για ένα πιο δίκαιο, καλύτερο κόσμο. 

Νίκος Θηβαίος, Βουλευτής Βοιωτίας 
 

30 Νοεμβρίου 2017 
Επαναπρόσληψη των απολυμένων της «Μόρνος Α.Ε.»: «Η συλλογική δράση, μόνη 
απάντηση στα σχέδια των εργοδοτών» 

Επαναπρόσληψη των απολυμένων της «Μόρνος Α.Ε.»:  
«Η συλλογική δράση, μόνη απάντηση στα σχέδια των εργοδοτών» 

30 Νοεμβρίου 2017 
Μετά την καθολική και επίμονη διεκδίκηση των εργαζόμενων αλλά και την σαφή θέση του Σ.ΕΠ.Ε. και 
του υπουργείου Εργασίας, η «Μόρνος Α.Ε.», του ομίλου Φιλίππου, επαναπροσέλαβε απολυμένους 
εργαζόμενους. 
«Ο όμιλος Φιλίππου (σ.σ.: στον οποίον ανήκουν μεταξύ άλλων η ΦΑΓΕ και η ΕΒΓΑ) απολύει τους 
μόνιμους εργαζόμενους για να τους αντικαταστήσει με συμβασιούχους!», υπογράμμιζε το σχετικό 
ρεπορτάζ του Left.gr στις αρχές Οκτωβρίου, όταν η εταιρεία πλαστικών «Μόρνος Α.Ε.» στη Θήβα 
απέλυσε αιφνιδιαστικά 6 εργαζόμενους, όλοι τους 
μέλη του Σωματείου, με την αβάσιμη δικαιολογία της 
μείωσης κόστους.  
Η ανυποχώρητη αντίδραση των εργαζόμενων και του 
σωματείου, το οποίο είναι το πιο μεγάλο 
επιχειρησιακό σωματείο στη Θήβα, ανάγκασε την 
εργοδοσία να προτείνει την επαναπρόσληψη των 6 
απολυμένων, κάτι που δέχτηκαν οι 4 εξ’ αυτών. 
«Η μεγάλη πίεση που ασκήσαμε στην επιχείρηση και 
η αποφασιστικότητά μας έφερε αυτό το αποτέλεσμα», τονίζει στο Left.gr ο Βασίλης Κουτουλούλης, 
πρόεδρος του επιχειρησιακού Σωματείου και μέλος του Δ.Σ. του Εργατικού Κέντρου Θήβας. 
«Ο αγώνας του σωματείου μας αποτελεί αγκάθι στα σχέδια των εργοδοτών για τη σταδιακή 
αντικατάσταση των «ακριβών», παλιών εργαζομένων, με νέους και «φθηνούς» και αποδεικνύει ότι 
μόνο με τη συλλογική δράση και την αλληλεγγύη μεταξύ όλων των εργαζόμενων πετυχαίνεις νίκες 
καθώς ατομικές λύσεις δεν υπάρχουν», προσθέτει. 
Καθοριστική και η συμβολή Σ.ΕΠ.Ε. και υπουργείου Εργασίας 
«Στην υπόθεση των 6 συναδέλφων βοήθησε πολύ η στάση του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας 
(Σ.ΕΠ.Ε.), σε κεντρικό επίπεδο, κάτι που αποδεικνύει ότι το σώμα αυτό επιτέλους λειτουργεί, έχει 
αναβαθμιστεί και παίρνει ξεκάθαρη θέση υπέρ των εργαζομένων, ενώ στο παρελθόν πετούσε τη 
μπάλα στην εξέδρα», σημειώνει ο κ. Κουτουλούλης. 
«Επίσης», αναφέρει ο ίδιος, «πολύ διαφορετική απ’ ότι σε αντίστοιχες περιπτώσεις στο παρελθόν 
ήταν και η στάση του εκπροσώπου του υπουργείου Εργασίας κατά την τριμερή συνάντηση, ο οποίος 
πήρε επίσης σαφή θέση απέναντι στην εταιρεία τονίζοντάς της ότι δεν ευσταθούσαν οι οικονομικοί 
λόγοι που επικαλείτο για τις απολύσεις και καλώντας την να προσλάβει ξανά, όπως και έγινε, τους 6 
συναδέλφους (σ.σ.: τελικά στην εταιρεία δέχτηκαν να επαναπροσληφθούν οι 4)».  

  

https://nikolaosthivaios.com/2017/11/16/%ce%bc%ce%ae%ce%bd%cf%85%ce%bc%ce%b1-%cf%84%ce%bf%cf%85-%ce%b2%ce%bf%cf%85%ce%bb%ce%b5%cf%85%cf%84%ce%ae-%ce%bd%ce%af%ce%ba%ce%bf%cf%85-%ce%b8%ce%b7%ce%b2%ce%b1%ce%af%ce%bf%cf%85-%ce%b3%ce%b9%ce%b1/
https://nikolaosthivaios.com/2017/11/30/%CE%B5%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CF%80%CF%81%CF%8C%CF%83%CE%BB%CE%B7%CF%88%CE%B7-%CF%84%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%BB%CF%85%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CF%89%CE%BD-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%BC%CF%8C/
https://nikolaosthivaios.com/2017/11/30/%CE%B5%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CF%80%CF%81%CF%8C%CF%83%CE%BB%CE%B7%CF%88%CE%B7-%CF%84%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%BB%CF%85%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CF%89%CE%BD-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%BC%CF%8C/
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ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 
08 Δεκεμβρίου 2017 
Συγχαρητήριο Μήνυμα του βουλευτή Βοιωτίας, Νίκου Θηβαίου, προς το νέο Δ.Σ. του 
Επιμελητηρίου Βοιωτίας 
Συγχαρητήριο Μήνυμα του βουλευτή Βοιωτίας, Νίκου Θηβαίου, προς το νέο Δ.Σ. του Επιμελητηρίου 

Βοιωτίας 
Αθήνα 8/12/2017 

Θα ήθελα ολόψυχα να συγχαρώ τον Πρόεδρο και τα μέλη του νέου Δ.Σ. του επιμελητηρίου Βοιωτίας 
για την εκλογή τους και να τους ευχηθώ καλή 
δύναμη στη θητεία τους. Με συναινέσεις και 
δημιουργικές αναπτυξιακές πρωτοβουλίες 
μπορείτε να συμβάλλετε στην υπέρβαση μιας 
δύσκολης περιόδου.  
Από την πλευρά μου, παραμένω στη διάθεσή του 
επιμελητηριακού κόσμου, για μια ειλικρινή και 
γόνιμη συνεργασία στα θέματα που αφορούν το 
νομό μας, με το βλέμμα στο μέλλον και με πίστη στις 
δυνάμεις μας. 

Με εκτίμηση, Νίκος Θηβαίος Βουλευτής Βοιωτίας 
 

13 Δεκεμβρίου 2017 
Τοποθέτηση του βουλευτή Βοιωτίας, Νίκου Θηβαίου, για την κύρωση του Κρατικού 
Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 
Τοποθέτηση του βουλευτή Βοιωτίας, Νίκου Θηβαίου, στην ολομέλεια της Βουλής των Ελλήνων για 

την κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 
13 Δεκεμβρίου 2017 

 
https://youtu.be/3ROD10hrQOE  
 

 

https://nikolaosthivaios.com/2017/12/08/%cf%83%cf%85%ce%b3%cf%87%ce%b1%cf%81%ce%b7%cf%84%ce%ae%cf%81%ce%b9%ce%bf-%ce%bc%ce%ae%ce%bd%cf%85%ce%bc%ce%b1-%cf%84%ce%bf%cf%85-%ce%b2%ce%bf%cf%85%ce%bb%ce%b5%cf%85%cf%84%ce%ae-%ce%b2%ce%bf%ce%b9-3/
https://nikolaosthivaios.com/2017/12/08/%cf%83%cf%85%ce%b3%cf%87%ce%b1%cf%81%ce%b7%cf%84%ce%ae%cf%81%ce%b9%ce%bf-%ce%bc%ce%ae%ce%bd%cf%85%ce%bc%ce%b1-%cf%84%ce%bf%cf%85-%ce%b2%ce%bf%cf%85%ce%bb%ce%b5%cf%85%cf%84%ce%ae-%ce%b2%ce%bf%ce%b9-3/
https://nikolaosthivaios.com/2017/12/13/%cf%84%ce%bf%cf%80%ce%bf%ce%b8%ce%ad%cf%84%ce%b7%cf%83%ce%b7-%cf%84%ce%bf%cf%85-%ce%b2%ce%bf%cf%85%ce%bb%ce%b5%cf%85%cf%84%ce%ae-%ce%b2%ce%bf%ce%b9%cf%89%cf%84%ce%af%ce%b1%cf%82-%ce%bd%ce%af%ce%ba-4/
https://nikolaosthivaios.com/2017/12/13/%cf%84%ce%bf%cf%80%ce%bf%ce%b8%ce%ad%cf%84%ce%b7%cf%83%ce%b7-%cf%84%ce%bf%cf%85-%ce%b2%ce%bf%cf%85%ce%bb%ce%b5%cf%85%cf%84%ce%ae-%ce%b2%ce%bf%ce%b9%cf%89%cf%84%ce%af%ce%b1%cf%82-%ce%bd%ce%af%ce%ba-4/
https://youtu.be/3ROD10hrQOE
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Η Δραστηριότητα του βουλευτή Νίκου θηβαίου στο Κοινοβούλιο 

Ομιλίες στην Ολομέλεια της Βουλής 

1. Ν (Γ΄ Σύνοδος ΙΖ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) 21-12-2017) 

2. ΜΣΤ' (Γ΄ Σύνοδος ΙΖ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) 13-12-2017) 

3. ΡΞΓ' (Β΄ Σύνοδος ΙΖ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) 01-08-2017) 

4. ΡΚΕ' (Β΄ Σύνοδος ΙΖ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) 25-05-2017) 

5. ΡΚΒ' (Β΄ Σύνοδος ΙΖ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) 18-05-2017) 

 

Συμμετοχή σε Επιτροπές (Τρέχουσα Περίοδος) 
Διαρκής Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων 

Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Περιφερειών 

- Υποεπιτροπή νησιωτικών και ορεινών περιοχών 

Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Οδικής Ασφάλειας 

Συμμετοχή σε Διεθνείς Οργανισμούς (Τρέχουσα Περίοδος) 
Ομάδα Φιλίας Ελλάδας-Μογγολίας 

Ομάδα Φιλίας Ελλάδας-Ισπανίας 

Ομάδα Φιλίας Ελλάδας–Κίνας 

Ομάδα Φιλίας Ελλάδας-Ρωσίας 

 

Άσκηση Μέσων Κοινοβουλευτικού Ελέγχου το έτος 2017 
Όλες οι ερωτήσεις (ερωτήσεις, αναφορές, επίκαιρες ερωτήσεις) που έχουν κατατεθεί ή 

συνυπογραφεί από τον βουλευτή Βοιωτίας, Νίκο Θηβαίο, το έτος 2017 

 

(πατήστε πάνω στον σύνδεσμο και μεταφερθείτε στο site της βουλής και στην αντίστοιχη 
ερώτηση) 

 
αα Ημερομηνία Τύπος Θέμα 

1 22/12/2017 Ερωτήσεις 
Σχετικά με την μέριμνα για την ασφάλεια και την προστασία της υγείας 

των εργαζομένων σε ΟΤΑ μέσω των Προγραμμάτων Κοινωφελούς Εργασίας.  

2 06/12/2017 Ερωτήσεις 
Εκπόνηση και ψήφιση νέου θεσμικού πλαισίου για τα Κέντρα Πρόληψης 

Εξαρτήσεων  

3 30/11/2017 Ερωτήσεις 
Ενίσχυση της ανάπτυξης και της περιβαλλοντικής προστασίας μέσω της 

αύξησης των πόρων του Πράσινου Ταμείου.  

4 29/11/2017 Ερωτήσεις 
Συμβάσεις Εργασίας Μεταπτυχιακών Φοιτητών _ Υποψηφίων 

Διδακτόρων  

http://www.parliament.gr/Praktika/Synedriaseis-Olomeleias?sessionRecord=5327ab85-a165-4799-81df-a8500186f86a
http://www.parliament.gr/Praktika/Synedriaseis-Olomeleias?sessionRecord=5327ab85-a165-4799-81df-a8500186f86a
http://www.parliament.gr/Praktika/Synedriaseis-Olomeleias?sessionRecord=af9fb903-579c-4320-9818-a84900013c6f
http://www.parliament.gr/Praktika/Synedriaseis-Olomeleias?sessionRecord=af9fb903-579c-4320-9818-a84900013c6f
http://www.parliament.gr/Praktika/Synedriaseis-Olomeleias?sessionRecord=94b400e2-c4ed-46a9-a7a0-a7c30011cef2
http://www.parliament.gr/Praktika/Synedriaseis-Olomeleias?sessionRecord=94b400e2-c4ed-46a9-a7a0-a7c30011cef2
http://www.parliament.gr/Praktika/Synedriaseis-Olomeleias?sessionRecord=b76424e3-f21b-4d09-a223-a77e016858ac
http://www.parliament.gr/Praktika/Synedriaseis-Olomeleias?sessionRecord=b76424e3-f21b-4d09-a223-a77e016858ac
http://www.parliament.gr/Praktika/Synedriaseis-Olomeleias?sessionRecord=bb46352b-742b-400f-a30b-a778001f64ac
http://www.parliament.gr/Praktika/Synedriaseis-Olomeleias?sessionRecord=bb46352b-742b-400f-a30b-a778001f64ac
http://www.parliament.gr/Koinovouleftikes-Epitropes/CommiteeDetailView?CommitteeId=75a12105-a637-4b49-9a8b-09819965ef49
http://www.parliament.gr/Koinovouleftikes-Epitropes/CommiteeDetailView?CommitteeId=df5a1841-8dc4-43a2-b5e6-04daef8c1670
http://www.parliament.gr/Koinovouleftikes-Epitropes/CommiteeDetailView?CommitteeId=94fd50b3-0b72-47eb-b077-8c3027953b70
http://www.parliament.gr/Koinovouleftikes-Epitropes/CommiteeDetailView?CommitteeId=0c8fdd9a-f361-4525-b7ab-9e9cdb3876ea
http://www.parliament.gr/Diethneis-Drastiriotites/Diethnes-Perivallon/Omades-Filias-All/?countryId=e0404d42-0ee1-4659-be0c-3d9c3eee78a6
http://www.parliament.gr/Diethneis-Drastiriotites/Diethnes-Perivallon/Omades-Filias-All/?countryId=442f0889-86cd-4d4d-82f5-bd7270667b06
http://www.parliament.gr/Diethneis-Drastiriotites/Diethnes-Perivallon/Omades-Filias-All/?countryId=47396220-bd10-4e34-aa16-f651cb703dca
http://www.parliament.gr/Diethneis-Drastiriotites/Diethnes-Perivallon/Omades-Filias-All/?countryId=526341b4-a32f-43f2-8b77-f2828cbb2a56
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αα Ημερομηνία Τύπος Θέμα 

5 15/11/2017 Ερωτήσεις 
Καθυστερήσεις στο νέο πρόγραμμα ''Εξοικονομώ 

κατ΄οίκον''(''ΕξοικονομώΙΙ'')  

6 18/10/2017 Ερωτήσεις 
Λύση στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι των δομών 

"Βοήθεια στο Σπίτι"  

7 03/10/2017 Ερωτήσεις Υποστήριξη, Προστασία και ανάπτυξη των Χρήσεων Ήσσονος Σημασίας  

8 18/09/2017 Ερωτήσεις 
Φακέλωμα πολιτών από ιδιωτική εταιρεία παροχής υπηρεσιών 

επικοινωνίας  

9 08/09/2017 Ερωτήσεις 
Κατάργηση της έκπτωσης του ΕΝΦΙΑ λόγω συνυπολογισμού στο ετήσιο 

εισόδημα των έκτακτων εσόδων, όπως αποζημιώσεων απολύσεων καθώς και 
ποσών κοινωνικών παροχών  

10 05/09/2017 Ερωτήσεις Τραπεζικές προμήθειες για τη χρήση καρτών  

11 31/08/2017 Ερωτήσεις 
Άρνηση χορήγησης τερματικού ηλεκτρονικών πληρωμών σε 

επαγγελματίες από τις τράπεζες, λόγω καταχώρησης στο σύστημα αθέτησης 
υποχρεώσεων του "Τειρεσία"  

12 02/08/2017 Ερωτήσεις 
Αποκλεισμός αναπήρων πολιτών από τη λήψη επιδόματος αναπηρίας 

λόγω οφειλών στον ΟΑΕΕ, στον ΟΓΑ κ.α.  

13 26/07/2017 Ερωτήσεις Μέτρα στήριξης ανέργων οικοδόμων άνω των 55 ετών  

14 10/07/2017 Ερωτήσεις Ακατάσχετο συντάξεων  

15 03/07/2017 Ερωτήσεις Όριο ύψους στους υποψήφιους Δόκιμους Πυροσβέστες  

16 29/06/2017 Ερωτήσεις Ασφάλεια Σιδηροδρομικού Δικτύου και Πεζών στην πόλη της Αλιάρτου  

17 26/05/2017 Ερωτήσεις Πορεία εκκαθάρισης πρώην Οργανισμού Κωπαΐδας  

18 25/05/2017 Ερωτήσεις Εργασιακός Μεσαίωνας στο ΚΤΕΛ Χαλκιδικής ΑΕ  

19 19/05/2017 Ερωτήσεις Δημιουργία μουσουλμανικού νεκροταφείου στην Αττική  

20 19/05/2017 Ερωτήσεις 'Άρνηση σε διακοπή κύησης _ Σάμος'  

21 28/04/2017 Ερωτήσεις 
Υποχρέωση παραμονής στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ των Αγροτών που 

εντάχθηκαν από 1/1/2017  

22 27/04/2017 Ερωτήσεις 'Ταμείο Αλληλοβοηθείας Υπαλλήλων Υπουργείου Πολιτισμού'  

23 06/04/2017 Ερωτήσεις 
Υποβάθμιση λειτουργίας του υποκαταστήματος της Τράπεζας Πειραιώς 

στο Δίστομο  

24 22/03/2017 Ερωτήσεις Αύξηση ορίου οφειλών ΟΓΑ για συνταξιοδότηση  

25 21/03/2017 Ερωτήσεις 
Απόδοση μισθού και εισφορών μέσω τραπεζικού συστήματος _ 

προστασία εργαζομένων από την ανασφάλιστη και αδήλωτη εργασία  

26 07/03/2017 Ερωτήσεις Μέτρα για την οδική ασφάλεια στους ελληνικούς δρόμους  

27 03/03/2017 Ερωτήσεις 
Πληρωμή βασικού μισθού μέσω διατακτικών (κουπόνια) και 

προπληρωμένων καρτών  

28 21/02/2017 Ερωτήσεις 
Εφαρμογή της νομοθετικής ρύθμισης για το εργόσημο αλλοδαπών 

εργατών γης στην αγροτική οικονομία  

29 09/02/2017 Ερωτήσεις Σχετικά με το 'Μητρώο Στελεχών' της Νέας Δημοκρατίας.  

30 07/02/2017 Ερωτήσεις Απολύσεις από την αλυσίδα καταστημάτων Public.  

31 31/01/2017 Ερωτήσεις Αδυναμία κάλυψης με ψηφιακό σήμα περιοχών του νομού Βοιωτίας  

32 31/01/2017 Ερωτήσεις Διάθεση σχολικών χώρων για άλλη χρήση  

33 24/01/2017 Ερωτήσεις 
Κατάταξη ορεινών δημοτικών ενοτήτων και τοπικών κοινοτήτων στην 

κλιματική ζώνη των ορεινών περιοχών προκειμένου να αυξηθεί το 
χορηγούμενο επίδομα πετρελαίου θέρμανσης  

34 09/01/2017 Αναφορές 

παραθέτει τα προβλήματα των ατόμων με Δρεπανοκυτταρική Νόσο και 
αιτείται την άμεση επίλυσή τους προτείνοντας σε κάποια ζητήματα 
νομοθετικές παρεμβάσεις διορθωτικού χαρακτήρα, ενώ στα υπόλοιπα τις 
απαιτούμενες διοικητικές ενέργειες.  
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