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ΔΡΑΣΕΙΣ Ν. ΘΗΒΑΙΟΥ 2018 
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 

18 Ιανουαρίου 2018 

Συμμετοχή Ν. Θηβαίου στην Ημερίδα του Υπ. Υποδομών και Μεταφορών 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Αθήνα 18/01/2018 

Με τη συμμετοχή του Ν. Θηβαίου η Ημερίδα που διοργάνωσε το Υπουργείο Υποδομών και 
Μεταφορών με θέμα: «Εισαγωγή της Θεματικής Ενότητας: Κυκλοφοριακή Αγωγή και Οδική Ασφάλεια 
στα Δημοτικά Σχολεία της Χώρας». 

Ο βουλευτής Βοιωτίας, Νίκος Θηβαίος με τη ιδιότητα του μέλους της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής 
Οδικής Ασφάλειας, είχε την 
ευκαιρία να συμμετέχει στην 
Ημερίδα με τίτλο «Εισαγωγή της 
Θεματικής Ενότητας: 
Κυκλοφοριακή Αγωγή και Οδική 
Ασφάλεια στα Δημοτικά Σχολεία της 
Χώρας» που διοργάνωσε το 
Υπουργείο Υποδομών και 
Μεταφορών. 

Όπως ανέφερε και ο Υπουργός 
Υποδομών και Μεταφορών, κ. 
Σπίρτζης, επιτέλους μετά από 
πολλά χρόνια του σχετικού 
αιτήματος εισάγεται στα δημοτικά σχολεία της χώρας το μάθημα της Κυκλοφοριακής Αγωγής, που 
αναμένεται να συμβάλλει ουσιαστικά στην κυκλοφοριακή διαπαιδαγώγηση των μαθητών και στη 
μείωση των οδικών ατυχημάτων στο μέλλον. 

Ο κ. Σπίρτζης επισήμανε ακόμη τη στατιστική μείωση των ατυχημάτων τον τελευταίο χρόνο, 
διευκρινίζοντας ότι αυτό δεν έχει συμβεί τυχαία, αλλά είναι σε συνάρτηση με την ολοκλήρωση των 
μεγάλων οδικών αξόνων της χώρας που επιτέλους κατασκευάστηκαν και ολοκληρώθηκαν έπειτα από 
δεκαετίες κωλυσιεργίας και καθυστερήσεων, και είναι συμβατοί με τις υψηλότερες ευρωπαϊκές 
προδιαγραφές ασφάλειας. 

 

22 Ιανουαρίου 2018 

Νίκος Θηβαίος: απολογισμός 2017 – συνέντευξη τύπου 
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ – ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Στην εισαγωγή της τοποθέτησης ο κ. Θηβαίος εστίασε στην 3η αξιολόγηση, λέγοντας ότι έκλεισε στην 
ώρα της με την εκταμίευση των 6,5 δις € σύμφωνα με το πρόγραμμα, εκτίμησε ότι η κατάσταση είναι 
καλύτερη, οι δείκτες της οικονομίας επιτρέπουν μια άλλη αισιοδοξία, κάτι που κανείς δε πίστευε ότι 
θα κλείσει η αξιολόγηση αυτή, χωρίς βέβαια η κυβέρνηση να θριαμβολογεί. Επεσήμανε ότι το κρίσιμο 
8μηνο είναι μπροστά μας και πρέπει ως κυβέρνηση να είμαστε έτοιμοι για όλα τα μέτρα 
απεγκλωβισμού από την επιτροπεία για να περάσουμε σε μια άλλη εποχή, τον Αύγουστο που λήγει 
το πρόγραμμα. Οι δείκτες της οικονομίας επιτρέπουν μια άλλη αισιοδοξία και αυτό καταγράφεται 
στην κοινή γνώμη. Η κυβέρνηση πρέπει να είναι έτοιμη για όλα αυτά τα μέτρα απεγκλωβισμού από 
την επιτροπεία και κινείται στην κατεύθυνση για μια ουσιαστική στροφή στην καθημερινότητα, 
γνωρίζοντας πλέον τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα μεσαία και τα φτωχά κοινωνικά 
στρώματα. Προβλήματα που αφορούν τόσο σε ζητήματα φορολογίας, όσο και στη μείωση του 

https://nikolaosthivaios.com/2018/01/18/%cf%83%cf%85%ce%bc%ce%bc%ce%b5%cf%84%ce%bf%cf%87%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%b7%ce%bc%ce%b5%cf%81%ce%af%ce%b4%ce%b1-%cf%84%ce%bf%cf%85-%cf%85/
https://nikolaosthivaios.com/2018/01/23/%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%b1%cf%80%ce%bf%ce%bb%ce%bf%ce%b3%ce%b9%cf%83%ce%bc%cf%8c%cf%82-2017-%cf%83%cf%85%ce%bd%ce%ad%ce%bd%cf%84%ce%b5%cf%85/
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ποσοστού της ανεργίας (σημαντική είναι η μείωση της ανεργίας κατά 7 μονάδες την τριετία που 
πέρασε, θετική μεν αλλά πίσω από τις πραγματικές ανάγκες της κοινωνίας), με τα οποία θα πρέπει 
ως κυβέρνηση να ασχοληθεί το επόμενο διάστημα, θα είναι αυτά που θα καθορίσουν και τους δείκτες 
της ανάπτυξης και της οικονομίας ανοίγοντας ουσιαστικό δρόμο στην παραγωγική ανασυγκρότηση 
της χώρας. Κατέληξε ότι τα μέτρα ανακούφισης για τις ομάδες αυτές έχουν ως στόχο τη μείωση της 
φορολογίας, την βελτίωση της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, του εξορθολογισμού της 
εκπαίδευσης και της εδραίωσης των κοινωνικών δομών για τους εργαζόμενους και των παιδιών τους. 

Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στα σημαντικότερα ζητήματα που ανέδειξε μέσα από την κοινοβουλευτική 
του δράση, ανά δήμο και θεματολογία, καθώς και σε γενικότερα ζητήματα του νομού Βοιωτίας, με 
παρεμβάσεις τόσο σε κοινοβουλευτικό επίπεδο όσο και με επαφές ανά υπουργείο. Για όλους τους 
δήμους, μια σειρά έργα που έχουν δρομολογηθεί από τις δημοτικές αρχές, επικουρικά και 
ουσιαστικά, με παρεμβάσεις όπου αυτό είναι εφικτό, γίνεται η προσπάθεια ένταξης και εξέλιξης των 
έργων αυτών και προωθείται η επίλυσή τους.  

Επιγραμματικά, για το δήμο Λεβαδέων, αναφέρθηκε στο νέο Δημαρχείο, στην ανέγερση του ειδικού 
σχολείου Α’βάθμιας Εκπαίδευσης στο χώρο του 6ου Δημοτικού Σχολείου, στην προσπάθεια ένταξης 
των αναδασμών που έχουν 
παγώσει (αναδασμός Αγίου 
Γεωργίου), στο προσφυγικό ζήτημα 
της πόλης (πανελλαδικά πόλη 
υπόδειγμα διαχείρισης του 
προσφυγικού). 

Η επίλυση του ζητήματος των Ρομά 
είναι από τα κύρια ζητήματα της 
πόλης της Θήβας, που δεν πρέπει 
να στοχεύει μόνο στην αύξηση της 
αστυνόμευσης, αλλά να έχουν ως 
στόχο την ένταξη νέων οικογενειών 
στον αστικό ιστό της πόλης, μέσα 
από υπάρχον πρόγραμμα επιδότησης ενοικίου, την μεταφορά οικογενειών σε άλλες περιοχές για να 
σπάσει το γκέτο, την εκκαθάριση των παράνομων οικισμών, με σκοπό την επίλυση της ανομίας αλλά 
και της υγείας. Επίσης, μετά από πολύ καιρό προωθείται η δρομολόγηση της ανατολικής 
παράκαμψης της πόλης. Σημαντικό εργασιακό ζήτημα που βρίσκεται σε διαδικασία νομοθετικής 
ρύθμισης, αφορά τους εργαζόμενους στον Πετζετάκι, ώστε να μπορούν να πάρουν τις ασφαλιστικές 
τους εισφορές. Με παρέμβαση αλλά και τις ουσιαστικές κινητοποιήσεις του σωματείου, 
ανακλήθηκαν οι απολύσεις στην εταιρία Μόρνος. Ζητήματα ύδρευσης, αποχέτευσης και αντίστοιχα 
δημοτικά έργα σε συνεργασία με τη δημοτική αρχή, θα προχωρήσουν το επόμενο διάστημα. 

Οι τοματοπαραγωγοί του Ορχομενού, που είχαν χάσει τη σοδειά τους πριν 5 χρόνια, δικαιώθηκαν και 
τους επιστράφηκαν τα χρήματα (40 οικογένειες δικαιούχων). Ολοκληρώθηκε το κλειστό γυμναστήριο 
του δήμου που για πολλά χρόνια ήταν ημιτελές και σύντομα θα εγκαινιαστεί. Σε διαδικασία 
εξεύρεσης λύσης για ιδιωτική επένδυση βρίσκεται και ο χώρος του παλιού αυτοκινητοδρομίου, και 
ήδη έχει οριστεί συνάντηση για το σκοπό αυτό, με παραχώρηση του χώρου αυτού. Ιδιαίτερη αναφορά 
έγινε για τον Οργανισμό Κωπαΐδας, όπου αναμένεται σύντομα η εκκαθάριση, παρά την 
αδικαιολόγητη καθυστέρηση, με δέσμευση του υπουργείου, παρά τα πολλά νομικά προβλήματα που 
ανακύπτουν συνεχώς, καθώς και ότι θα υπάρξει ρύθμιση των χρεών. Πρόκειται για ένα θέμα που το 
παρακολουθεί ο βουλευτής από την πρώτη στιγμή. Όσον αφορά στα κτήρια του Οργανισμού, αυτά 
έχουν απεμπλακεί από την εκκαθάριση με πρόταση της εκκαθαρίστριας, ενώ σύντομα θα αποδοθούν 
στο δήμο για να προχωρήσουν και οι δραστηριότητες του Γεωπονικού Πανεπιστημίου. 

Με ικανοποιητικό ρυθμό προχωρούν τα έργα, στο δήμο Τανάγρας, της εξυγίανσης και απορρύπανσης 
του Ασωπού ποταμού, ενώ προχώρησε και η εκταμίευση των 105 εκ. € για εμπλουτισμό του 
υδροφορέα και μικρότερες επεμβάσεις. Επιτεύχθηκε μετά από πολύ καιρό και δόθηκε η άδεια 
ανέγερσης του δημοτικού σχολείου που βάλτωνε για πολλά χρόνια. 
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Τον Μάρτιο ολοκληρώνεται η διαδικασία της μελέτης για την αναβάθμιση, ανακαίνιση του 
σιδηροδρομικού σταθμού και η δημιουργία πεζογέφυρας, στο δήμο Αλιάρτου Θεσπιέων, λύνοντας 
ένα σοβαρότατο πρόβλημα της ασφάλειας των κατοίκων. Ανάλογη αναβάθμιση θα γίνει και στο 
σταθμό των Βαγίων, με την ένταξή του στα δρομολόγια του προαστιακού. Σε συνεργασία με το δήμο, 
στο αμέσως επόμενο διάστημα θα πραγματοποιηθεί ημερίδα με θέμα την τοπική ανάπτυξη της 
αμπελοκαλλιέργειας και την αναπτυξιακή προοπτική της οινικής παραγωγής στην περιοχή, με σκοπό 
τη δημιουργία δικτύων για την απορρόφηση κονδυλίων του ΕΣΠΑ, αλλά και την προβολή και ανάδειξη 
του τοπικού οίνου, σε συνεργασία με τα υπουργεία Ανάπτυξης και ΥΠΑΑΤ, Γεωπονικό Παν/μιο, 
Επιμελητήριο Βοιωτίας.  

Σε οριστική διευθέτηση, στο Δήμο 
Διστόμου Αράχοβας Αντίκυρας, για 
την ουσιαστική λειτουργία του ως 
κανονικό μουσείο, με σημαντικές 
συνέπειες στην αναπτυξιακή 
πολιτική της περιοχής, βρίσκεται το 
Μουσείο Θυμάτων ναζισμού, με 
την εκπόνηση της μουσειολογικής 
και μουσειογραφικής μελέτης. 
Παρέμβαση για την μη λειτουργία 
της τράπεζας Πειραιώς στο Δίστομο 
και ένταξη στο πρόγραμμα 
δημοσίων επενδύσεων η αναβάθμιση του γηπέδου του Αμβρυσσέα. Το μεγάλο έργο που το 2018 
ευελπιστεί να ενταχθεί και να ολοκληρωθεί στην περιοχή είναι η ολοκλήρωση των παρεμβάσεων στο 
Χιονοδρομικό Κέντρο Παρνασσού και η τεχνητή χιόνωση, με τις μελέτες να είναι σχεδόν έτοιμες να 
ανακοινωθούν. 

Επιπλέον αναφορά σε δύο θέματα που αφορούν το σύνολο του νομού, έκανε ο βουλευτής Ν. 
Θηβαίος. Το θέμα των νοσοκομείων και το θέμα της εκπαίδευσης. 

Σχετικά με τα νοσοκομεία αναφέρθηκε αναλυτικά για το κάθε ένα χωριστά, κάνοντας ιδιαίτερη 
αναφορά για την κατάσταση απαξίωσης της δημόσιας υγείας από τις προηγούμενες κυβερνήσεις, 
από ποια κατάσταση παρέλαβε η σημερινή κυβέρνηση και σε ποια κατάσταση έχει φτάσει σήμερα, 
κάτι που αναγνωρίζεται από τον κόσμο, ενώ δήλωσε ότι σύντομα, μέσα στο επόμενο τρίμηνο, 
αναμένεται η λειτουργία της νέας δομής ΤΟΜΥ στη Θήβα. Αναλυτικά για τα δυο νοσοκομεία δήλωσε: 

ΓΝ Θήβας: Ιατρική υπηρεσία προσλήψεις: 4 μόνιμοι ιατροί (παιδιατρική, παθολογία, χειρουργικής, 
μικροβιολογίας), 1 επικουρικός ακτινολογίας, 4 ιατροί με μετακίνηση (οφθαλμίατρος και ΩΡΛ, 
ακτινολόγος και οδοντίατρος), αναμένονται 4 ιατροί για το Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών. Εκτός 
νοσοκομείου ο εργολάβος και συμβασιοποιήθηκαν 13 καθαρίστριες, ενώ οι 15 εργαζόμενοι του ΟΑΕΔ 
πήραν παράταση για όλο το 2018. Ο αξονικός λειτουργεί σχεδόν καθημερινά (από 1 ημέρα), 
αναβαθμίστηκε σημαντικά ο εξοπλισμός, εγκρίθηκε η προμήθεια νέου μικροβιολογικού αναλυτή, 
ενώ δόθηκε λύση στην αυτονομία ηλεκτρικού ρεύματος (συχνές διακοπές – πάνω από 30 ετησίως). 

ΓΝ Λιβαδειάς: Ιατρική υπηρεσία προσλήψεις: 3 μόνιμοι ιατροί (παιδιατρική, νεφρολογία, 
πνευμονολογία), 1 εγκεκριμένη θέση Νευρολόγου, σύντομα προσλήψεις 3 μονίμων 
(αναισθησιολογία, καρδιολογία, παθολογία), 2 επικουρικοί ιατροί (οφθαλμίατρος, 
νευροχειρουργός), 1 ιατρός με μετακίνηση (νευρολόγος), προκήρυξη 4 ιατρών για το Τμήμα 
Επειγόντων Περιστατικών. Επίσης, 1 μόνιμος Διοικητικός Υπάλληλος, 1 μόνιμος ΤΕ Εργαστηρίων 
(αναμονή για 1 Επισκέπτη Υγείας και 1 Ραδιολογίας/Τεχνολογίας), 1 Διαπολιτισμικός Μεσολαβητής 
από το ΚΕΕΛΠΝΟ (για πρόσφυγες), 1 μαγείρισσα, με σύμβαση ΙΔΟΧ (ΑΣΕΠ), 13 εργαζόμενοι από ΟΑΕΔ 
πήραν παράταση ως τέλος του 2018, Πρόγραμμα Μαθητείας ΕΠΑΛ με 16 μαθητές διαφόρων 
ειδικοτήτων για 9 μήνες, Δημιουργία Επιτροπής Υποδοχής κ Διαχείρισης Θεμάτων Υγείας Προσφύγων, 
Έναρξη λειτουργίας ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΛΗΠΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 
(εξειδικευμένο προσωπικό, ειδικός χώρος/γραφείο), αναβάθμιση εξοπλισμού (έγκριση για 5 νέα 
μηχανήματα), διαγωνισμοί για προμήθεια νέου νοσοκομειακού κλιβάνου αποστείρωσης και νέου 
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Γυναικολογικού Υπερήχου, επισκευή χειρουργικών αιθουσών, νέος ξενοδοχειακός εξοπλισμός 
θαλάμων ασθενών (μερική αντικατάσταση: φορεία, στρώματα, καρέκλες συνοδών ασθενών).  

Σχετικά με τα ζητήματα παιδείας, ο κ. Θηβαίος αναφέρθηκε στα σημαντικά βήματα που έχουν επέλθει 
στο νομό Βοιωτίας, όπως η επικείμενη λειτουργία του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στη 
Θήβα, η άδεια ανέγερσης δημοτικού σχολείου στο Δήλεσι, η δημιουργία και λειτουργία τμημάτων 
της ΑΣΠΑΙΤΕ στη Λιβαδειά, η υπογραφή λειτουργίας του Μουσικού Σχολείου Λιβαδειάς, η έγκριση 
του ειδικού σχολείου α’βάθμιας εκπαίδευσης για ΑΜΕΑ στη Λιβαδειά, ενώ ιδιαίτερη μνεία έγινε για 
το νέο πανεπιστήμιο «Στερεάς», στο πλαίσιο της αναβάθμισης της ανώτατης εκπαίδευσης ως 
κατεύθυνση της σημερινής κυβέρνησης, για τα δημόσια ΙΕΚ και τα διετή προγράμματα κατάρτισης 
υπό την ομπρέλα των ΑΕΙ, με επαγγελματικά δικαιώματα, δικαιώματα εύρεσης εργασίας, κλπ. Όλα 
αυτά, συνδυασμένα με την 
εισαγωγή στα ΑΕΙ χωρίς εξετάσεις 
(αναβάθμιση του λυκείου). 

Κλείνοντας τον απολογισμό του οκ. 
Θηβαίος εξήρε τη σημαντική και 
ουσιαστική συνεργασία του με 
όλους τους αυτοδιοικητικούς του 
νομού, κάτι που θα επιδιώξει να 
συνεχιστεί και να ενταθεί, ώστε το 
2018 χρονιά που ανοίγει το ΕΣΠΑ, 
μια σειρά έργα που έχουν 
δρομολογηθεί να μπορέσουν να 
υλοποιηθούν και θα είναι αρωγός 
στην προσπάθεια αυτή. 

Στη συνέχεια, οι παριστάμενοι δημοσιογράφοι υπέβαλαν ερωτήσεις, στις οποίες απάντησε ο κ. 
Θηβαίος (στρατόπεδο Θήβας, hotspot Θήβας και Οινοφύτων, νοσοκομείο Θήβας, Ρομά, 
Πανεπιστήμιο Στερεάς, διαχείριση απορριμμάτων, στροφή στην καθημερινότητα, συλλαλητήριο 
Θεσσαλονίκης, Οργανισμός Κωπαΐδας, δημοτικές εκλογές – υποψήφιοι, κλπ). 

https://youtu.be/MqLAkO3pppc  

 

Αποστάσεις Θηβαίου για το συλλαλητήριο της Θεσσαλονίκης. Επίθεση στη 
ΝΔ (video) 
Το κλείσιμο της τρίτης αξιολόγησης και την εκταμίευση της δόσης των 6,5 δις ευρώ προέκρινε ως το 
πρώτο βήματα για την έξοδο της χώρας από τα μνημόνια ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Θηβαίος στο 
πλαίσιο προγραμματισμένης συνέντευξης τύπου στα μέσα ενημέρωσης. 

Ο Νίκος Θηβαίος κράτησε αποστάσεις από το συλλαλητήριο στη  Θεσσαλονίκη και επιτέθηκε με 
σφοδρότητα στη ΝΔ και τον Κυριάκο Μητσοτάκη για τους χειρισμούς του στο θέμα. 

https://www.dailymotion.com/2d12e535-eac9-40d2-93ad-c86a10592552 

https://tvstar.gr/voiotia-articles/93456-apostaseis-thivaiou-gia-to-syllalitirio-tis-thessalonikis-
epithesi-sti-nd-video 

 

Τι είπε ο Νίκος Θηβαίος για τους ΡΟΜΑ στη Θήβα (video) 
Πρόγραμμα επιδότησης ενοικίου για τη διάχυση οικογενειών ΡΟΜΑ στον κοινωνικό ιστό της πόλης 
σε συνδυασμό με την αναζήτηση νέου χώρου για την μετεγκατάσταση ατόμων που διαβιούν στον 
καταυλισμό του Πυριού και καταστροφή των παράνομων κτισμάτων στο σημείο, αποτελεί τη λύση 
στο μείζον ζήτημα που αντιμετωπίζει η Θήβα, σύμφωνα με το βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Νίκο Θηβαίο. 

Η απόφαση του ΔΣ και η ενίσχυση της αστυνόμευσης στην περιοχή δεν αρκούν σύμφωνα με τον ίδιο. 

https://youtu.be/MqLAkO3pppc
https://nikolaosthivaios.com/2018/01/23/%ce%b1%cf%80%ce%bf%cf%83%cf%84%ce%ac%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82-%ce%b8%ce%b7%ce%b2%ce%b1%ce%af%ce%bf%cf%85-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%bf-%cf%83%cf%85%ce%bb%ce%bb%ce%b1%ce%bb%ce%b7%cf%84%ce%ae%cf%81/
https://nikolaosthivaios.com/2018/01/23/%ce%b1%cf%80%ce%bf%cf%83%cf%84%ce%ac%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82-%ce%b8%ce%b7%ce%b2%ce%b1%ce%af%ce%bf%cf%85-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%bf-%cf%83%cf%85%ce%bb%ce%bb%ce%b1%ce%bb%ce%b7%cf%84%ce%ae%cf%81/
https://www.dailymotion.com/2d12e535-eac9-40d2-93ad-c86a10592552
https://tvstar.gr/voiotia-articles/93456-apostaseis-thivaiou-gia-to-syllalitirio-tis-thessalonikis-epithesi-sti-nd-video
https://tvstar.gr/voiotia-articles/93456-apostaseis-thivaiou-gia-to-syllalitirio-tis-thessalonikis-epithesi-sti-nd-video
https://nikolaosthivaios.com/2018/01/24/%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%85%cf%82-%cf%81%ce%bf%ce%bc%ce%b1-%cf%83%cf%84/
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https://tvstar.gr/voiotia-articles/93487-ti-eipe-o-nikos-thivaios-gia-tous-roma-sti-thiva-video 

 

26 Ιανουαρίου 2018 

Ν. Θηβαίος: Μικρά αλλά θετικά βήματα στον τομέα της υγείας στη 
Βοιωτία (video) 
Τα μικρά θετικά βήματα που έγιναν στον τομέα υγείας στη Βοιωτία το τελευταίο έτος επεσήμανε με 
έμφαση στην προγραμματισμένη συνέντευξη τύπου ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Θηβαίος. 

Αναγνωρίζει ότι υπάρχει ανάγκη για επιπλέον παρεμβάσεις ωστόσο η κατάσταση -όπως είπε- είναι 
καλύτερη από την εικόνα διάλυσης που παρουσίαζαν τα νοσοκομεία στο νομό. 

Ο Νίκος Θηβαίος αναφέρθηκε αναλυτικά σε προλήψεις ιατρικού, νοσηλευτικού και διοικητικού 
προσωπικού στα δύο νοσηλευτικά ιδρύματα της Βοιωτίας. 

https://tvstar.gr/voiotia-articles/93590-n-thivaios-mikra-alla-thetika-vimata-ston-tomea-tis-ygeias-
sti-voiotia-video  

https://www.dailymotion.com/video/x6dqvnc  

 

31 Ιανουαρίου 2018 

Συγχαρητήρια επιστολή του βουλευτή Βοιωτίας, Νίκου Θηβαίου, προς τη νέα 
ηγεσία της Α.Δ. Βοιωτίας 
Συγχαρητήρια επιστολή του βουλευτή Βοιωτίας, Νίκου Θηβαίου, προς τη νέα ηγεσία της Α.Δ. 
Βοιωτίας 

Αθήνα 31/1/2018 

Θα ήθελα να συγχαρώ τον Αστυνομικό Διευθυντή Βοιωτίας κ. Τσάτση για την επανεπιβεβαίωση των 
καθηκόντων του στη θέση του ΑΔ Βοιωτίας, καθώς και τους αστυνομικούς υποδιευθυντές, Νίκο 
Τρικαλίτη και Παναγιώτη Κατσιάμπα. Εύχομαι ολόψυχα καλή δύναμη στο έργο τους, στο οποίο η 
συνεργασία μου είναι δεδομένη. 

 

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 

2 Φεβρουαρίου 2018 

Επίκαιρη ερώτηση Ν. Θηβαίου για την παραχώρηση ακινήτου στο Γεωπονικό 
Πανεπιστήμιο Αθηνών στην Αλίαρτο 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Αθήνα 02/02/2018 

Επίκαιρη ερώτηση Ν. Θηβαίου για την παραχώρηση ακινήτου στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 
στην Αλίαρτο 

Ο βουλευτής Βοιωτίας, Νίκος Θηβαίος, κατέθεσε επίκαιρη ερώτηση προς τον Υπουργό Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Βαγγέλη Αποστόλου, με θέμα την παραχώρηση του παλιού 
εκκοκκιστηρίου προς χρήση του παραρτήματος του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών στη Βοιωτία. 
Ο βουλευτής τονίζει, μεταξύ άλλων, πως η αξιοποίηση του ακινήτου από το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο 
Αθηνών θα βελτίωνε τη λειτουργία των εγκαταστάσεών του στη Βοιωτία προς όφελος τόσο των 
φοιτητών όσο και του αγροτικού και κτηνοτροφικού πληθυσμού της περιοχής. 

Ολόκληρη η ερώτηση: 

Αθήνα, 2 Φεβρουαρίου 2018 

ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΕΡΩΤΗΣΗ 

https://tvstar.gr/voiotia-articles/93487-ti-eipe-o-nikos-thivaios-gia-tous-roma-sti-thiva-video
https://nikolaosthivaios.com/2018/01/29/%ce%bd-%ce%b8%ce%b7%ce%b2%ce%b1%ce%af%ce%bf%cf%82-%ce%bc%ce%b9%ce%ba%cf%81%ce%ac-%ce%b1%ce%bb%ce%bb%ce%ac-%ce%b8%ce%b5%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ac-%ce%b2%ce%ae%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b1-%cf%83%cf%84%ce%bf/
https://nikolaosthivaios.com/2018/01/29/%ce%bd-%ce%b8%ce%b7%ce%b2%ce%b1%ce%af%ce%bf%cf%82-%ce%bc%ce%b9%ce%ba%cf%81%ce%ac-%ce%b1%ce%bb%ce%bb%ce%ac-%ce%b8%ce%b5%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ac-%ce%b2%ce%ae%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b1-%cf%83%cf%84%ce%bf/
https://tvstar.gr/voiotia-articles/93590-n-thivaios-mikra-alla-thetika-vimata-ston-tomea-tis-ygeias-sti-voiotia-video
https://tvstar.gr/voiotia-articles/93590-n-thivaios-mikra-alla-thetika-vimata-ston-tomea-tis-ygeias-sti-voiotia-video
https://www.dailymotion.com/video/x6dqvnc
https://nikolaosthivaios.com/2018/01/31/%cf%83%cf%85%ce%b3%cf%87%ce%b1%cf%81%ce%b7%cf%84%ce%ae%cf%81%ce%b9%ce%b1-%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%83%cf%84%ce%bf%ce%bb%ce%ae-%cf%84%ce%bf%cf%85-%ce%b2%ce%bf%cf%85%ce%bb%ce%b5%cf%85%cf%84%ce%ae-%ce%b2/
https://nikolaosthivaios.com/2018/01/31/%cf%83%cf%85%ce%b3%cf%87%ce%b1%cf%81%ce%b7%cf%84%ce%ae%cf%81%ce%b9%ce%b1-%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%83%cf%84%ce%bf%ce%bb%ce%ae-%cf%84%ce%bf%cf%85-%ce%b2%ce%bf%cf%85%ce%bb%ce%b5%cf%85%cf%84%ce%ae-%ce%b2/
https://nikolaosthivaios.com/2018/02/02/%ce%b5%cf%80%ce%af%ce%ba%ce%b1%ce%b9%cf%81%ce%b7-%ce%b5%cf%81%cf%8e%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%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%b7%ce%bd-%cf%80%ce%b1%cf%81/
https://nikolaosthivaios.com/2018/02/02/%ce%b5%cf%80%ce%af%ce%ba%ce%b1%ce%b9%cf%81%ce%b7-%ce%b5%cf%81%cf%8e%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%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%b7%ce%bd-%cf%80%ce%b1%cf%81/
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Προς τον κ. Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 

ΘΕΜΑ: «Παραχώρηση ακινήτου σύμφωνα με την παρ. 1 (β) του άρθρου 4 του Ν. 4061/2012 (ΦΕΚ 66Α 
22/03/2012)» 

Το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών διαθέτει στην περιοχή Αλιάρτου Βοιωτίας αγροκτήματα έκτασης 
1.100 στρεμμάτων. Στα αγροκτήματα, τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας ασκούν εκπαιδευτικές και 
ερευνητικές δραστηριότητες, σημαντικές για την ανάπτυξη των γεωπονικών επιστημών και του 
πρωτογενούς τομέα. Παράλληλα, τμήματα των παραπάνω εκτάσεων καλλιεργούνται στο πλαίσιο 
παραγωγικών δραστηριοτήτων.  

Μετά από ευρεία σύσκεψη στο Υπουργείο 
Οικονομικών, και σύμφωνα με έγγραφο της 
εκκαθαρίστριας του καταργηθέντος και τεθέντος 
σε εκκαθάριση Ν.Π.Δ.Δ. Οργανισμού Κωπαϊδας, 
η κυριότητα του υπ’ αριθμ. 73 τεμαχίου, έκτασης 
11.578 τ.μ., εντός σχεδίου πόλεως οικοδομικό 
τετράγωνο 110 του Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων 
παραμένει στο Δημόσιο (ΥΠ.Α.Α.Τ.). 

Επειδή η σημερινή Κυβέρνηση έχει αποδείξει 
έμπρακτα ότι προωθεί τη βελτίωση των 
δημοσίων πανεπιστημίων, μεριμνά για την 
ποιότητα των σπουδών και την αναβάθμιση των 
πανεπιστημιακών ιδρυμάτων και ταυτόχρονα 
προωθεί τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη 
της γεωργικής δραστηριότητας στην Ελλάδα, 

Επειδή η αξιοποίηση του προαναφερθέντος 
ακινήτου από το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών θα βελτίωνε τη λειτουργία των εγκαταστάσεών 
του στη Βοιωτία προς όφελος τόσο των φοιτητών όσο και του αγροτικού και κτηνοτροφικού 
πληθυσμού της περιοχής 

Επειδή η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας έχει ήδη συνάψει «Πρωτόκολλο Συνεργασίας» με το 
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών με στόχο τη δημιουργία «Κέντρου Καινοτόμων και Αειφόρων 
Εφαρμογών Γεωπονικών Επιστημών» και έχει δεσμεύσει πόρους προς το σκοπό αυτό 

Ερωτάται ο κ. Υπουργός: 

Προτίθεται το Υπουργείο να παραχωρήσει το εν λόγω ακίνητο προς υλοποίηση του προαναφερθέντος 
«Πρωτοκόλλου Συνεργασίας» και επ’ ωφελεία των σπουδαστών του Γ.Π.Α και των 
αγροτοκτηνοτροφικών δραστηριοτήτων στο νομό Βοιωτίας και ευρύτερα; 

O ερωτών βουλευτής Θηβαίος Νικόλαος 

 

4 Φεβρουαρίου 2018 

Ν. Θηβαίος: Καμία υπαναχώρηση της κυβέρνησης για την απλή αναλογική 
στις αυτοδιοικητικές εκλογές 
Τέλος στα σενάρια που θέλουν την κυβέρνηση να υπαναχωρεί στο σχεδιασμό της εφαρμογής της 
απλής αναλογικής στις επερχόμενες εκλογές της αυτοδιοίκησης το 2019 έβαλε σε δηλώσεις του ο 
βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Θηβαίος. 

Δεν υπάρχει -όπως είπε- καμία επίσημη ανακοίνωση ή τοποθέτηση που να αλλάζει τις θέσεις της 
κυβέρνησης στο θέμα. 

Χαμηλούς τόνους κρατούν αυτοδιοικητικοί για τις νεότερες εξελίξεις. 

https://tvstar.gr/voiotia-articles/93768-n-thivaios-kamia-ypanaxorisi-tis-kyvernisis-gia-tin-apli-
analogiki-stis-aftodioikitikes-ekloges-video 

https://nikolaosthivaios.com/2018/02/05/%ce%bd-%ce%b8%ce%b7%ce%b2%ce%b1%ce%af%ce%bf%cf%82-%ce%ba%ce%b1%ce%bc%ce%af%ce%b1-%cf%85%cf%80%ce%b1%ce%bd%ce%b1%cf%87%cf%8e%cf%81%ce%b7%cf%83%ce%b7-%cf%84%ce%b7%cf%82-%ce%ba%cf%85%ce%b2%ce%ad%cf%81/
https://nikolaosthivaios.com/2018/02/05/%ce%bd-%ce%b8%ce%b7%ce%b2%ce%b1%ce%af%ce%bf%cf%82-%ce%ba%ce%b1%ce%bc%ce%af%ce%b1-%cf%85%cf%80%ce%b1%ce%bd%ce%b1%cf%87%cf%8e%cf%81%ce%b7%cf%83%ce%b7-%cf%84%ce%b7%cf%82-%ce%ba%cf%85%ce%b2%ce%ad%cf%81/
https://tvstar.gr/voiotia-articles/93768-n-thivaios-kamia-ypanaxorisi-tis-kyvernisis-gia-tin-apli-analogiki-stis-aftodioikitikes-ekloges-video
https://tvstar.gr/voiotia-articles/93768-n-thivaios-kamia-ypanaxorisi-tis-kyvernisis-gia-tin-apli-analogiki-stis-aftodioikitikes-ekloges-video
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Ν. Θηβαίος: Βελτιώνεται η κατάσταση του Νοσοκομείου Θήβας 
Σε δηλώσεις του ο βουλευτής  ΣΥΡΙΖΑ Ν. Θηβαίος αναφορικά με το Ε.Σ.Υ τόνισε τα εξής: 

Αυτή την κυβέρνηση την ενδιαφέρει ο τομέας της υγείας να κάνει μικρά αλλά σταθερά βήματα τόσο 
στον νομό όσο και σε ολόκληρη τη χώρα προς την σταδιακή βελτίωση της κατάσταση του, την οποία 
όλη γνωρίζουν, κατάσταση την οποία η κυβέρνηση παρέλαβε το Ε.Σ.Υ από τους προκατόχους της. 
Όλοι θυμούνται τόσο το νοσοκομείο Λιβαδιάς, το νοσοκομείο Θήβας και γενικότερα το σύστημα 
υγείας που επικρατούσε στην χώρα τα προηγούμενα χρόνια επισήμανε ο κ. Θηβαίος. 

Ο βουλευτής στη συνέχεια προχώρησε σε μια περιγραφή όλων των αλλαγών που έχουν 
πραγματοποιηθεί τοπικά στα νοσοκομεία.  

Αναφορικά με το Γεν. Νοσοκομείο 
Θήβας από τον Αύγουστο του 2016 
έως σήμερα που λειτουργεί η νέα 
υπηρεσία έχουν πραγματοποιηθεί 
τα εξής:  Ιατρική Υπηρεσία Θήβας, 
πρόσληψη τεσσάρων μονίμων, 
παιδιατρική, παθολογία, 
μικροβιολογία, χειρουργική και 
επικουρικός ιατρός στους 
ακτινολόγους. Ιατροί με μετακίνηση 
που επανήλθανε: οφθαλμίατρος 
και ωτορινοραλιγκολόγος.  Ιατροί 
με μετακίνηση από άλλες μονάδες : 
ακτινολόγος και οδοντίατρος. 
Επίσης σύντομα θα γίνει προκήρυξη 
για το αυτόνομο τμήμα επειγόντων περιστατικών εντός του επόμενου μήνα. Προσλήφθηκαν 13 
καθαρίστριες με ατομικές συμβάσεις ενώ έφυγε ο εργολάβος, κάτι που πολλοί θεωρούσαν 
αδιανόητο.  Ακόμη 15 εργαζόμενοι από τον ΟΑΕΔ πήραν παράταση για όλο το 2018 ενώ η λειτουργία 
του αξονικού τομογράφου είναι σχεδόν σε καθημερινή βάση. Αναβάθμιση εξοπλισμού και 
παραγγελία 7 νέων μηχανημάτων για τα οποία σύντομα θα γίνει ο διαγωνισμός προμήθειας. 

Αναφορικά με το Γεν. Νοσοκομείο Λιβαδιάς: Ιατρική υπηρεσία πρόσληψη 3 μονίμων παιδίατρος 
νευρολόγος πνευμονολόγος που η Λιβαδιά είχε να δει από τότε που έχασε τον  Γιάννη Λαμπρόπουλο. 
Έγκριση εγκεκριμένου νευρολόγου που έχει κολλήσει για δικαστικούς λόγους και θα λυθεί εντός του 
επόμενου μήνα. Προσλήψεις μόνιμων που βρίσκονται στο φεκ και θα δημοσιευθούν τις επόμενες 
ημέρες και αφορά έναν αναισθησιολόγο, έναν παθολόγο και έναν καρδιολόγο. Επίκουροι ιατροί 
οφθαλμίατρος και καρδιοχειρουργός, ιατροί με μετακίνηση από άλλες μονάδες ένας νευρολόγος από 
το νοσοκομείο Χανίων Προκήρυξη για 4 ιατρούς που θα αφορά το τμήμα επειγόντων περιστατικών, 
προσλήφθηκε ένας μόνιμος υπάλληλος διοικητικός από τους διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ ένας μόνιμος 
Τ.Ε εργαστηρίων και ένας διαγωνιστικός μεσολαβητής από το ΚΕΕΛΠΝΟ και 13 από τον ΟΑΕΔ που 
πέραν παράταση μέχρι το τέλος του 2018. 

http://www.radiothiva.gr/nea/%CE%B8%CE%AE%CE%B2%CE%B1/item/7247-
%CE%B2%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%B9%CF%8E%CE%BD%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%B9-
%CE%B7-%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-
%CF%84%CE%BF%CF%85-
%CE%BD%CE%BF%CF%83%CE%BF%CE%BA%CE%BF%CE%BC%CE%B5%CE%AF%CE%BF%CF%85-
%CE%B8%CE%AE%CE%B2%CE%B1%CF%82 

 

https://nikolaosthivaios.com/2018/02/05/%ce%bd-%ce%b8%ce%b7%ce%b1%ce%b2%ce%b1%ce%af%ce%bf%cf%82-%ce%b2%ce%b5%ce%bb%cf%84%ce%b9%cf%8e%ce%bd%ce%b5%cf%84%ce%b1%ce%b9-%ce%b7-%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%ac%cf%83%cf%84%ce%b1%cf%83%ce%b7-%cf%84%ce%bf/
http://www.radiothiva.gr/nea/%CE%B8%CE%AE%CE%B2%CE%B1/item/7247-%CE%B2%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%B9%CF%8E%CE%BD%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%B9-%CE%B7-%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%BD%CE%BF%CF%83%CE%BF%CE%BA%CE%BF%CE%BC%CE%B5%CE%AF%CE%BF%CF%85-%CE%B8%CE%AE%CE%B2%CE%B1%CF%82
http://www.radiothiva.gr/nea/%CE%B8%CE%AE%CE%B2%CE%B1/item/7247-%CE%B2%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%B9%CF%8E%CE%BD%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%B9-%CE%B7-%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%BD%CE%BF%CF%83%CE%BF%CE%BA%CE%BF%CE%BC%CE%B5%CE%AF%CE%BF%CF%85-%CE%B8%CE%AE%CE%B2%CE%B1%CF%82
http://www.radiothiva.gr/nea/%CE%B8%CE%AE%CE%B2%CE%B1/item/7247-%CE%B2%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%B9%CF%8E%CE%BD%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%B9-%CE%B7-%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%BD%CE%BF%CF%83%CE%BF%CE%BA%CE%BF%CE%BC%CE%B5%CE%AF%CE%BF%CF%85-%CE%B8%CE%AE%CE%B2%CE%B1%CF%82
http://www.radiothiva.gr/nea/%CE%B8%CE%AE%CE%B2%CE%B1/item/7247-%CE%B2%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%B9%CF%8E%CE%BD%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%B9-%CE%B7-%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%BD%CE%BF%CF%83%CE%BF%CE%BA%CE%BF%CE%BC%CE%B5%CE%AF%CE%BF%CF%85-%CE%B8%CE%AE%CE%B2%CE%B1%CF%82
http://www.radiothiva.gr/nea/%CE%B8%CE%AE%CE%B2%CE%B1/item/7247-%CE%B2%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%B9%CF%8E%CE%BD%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%B9-%CE%B7-%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%BD%CE%BF%CF%83%CE%BF%CE%BA%CE%BF%CE%BC%CE%B5%CE%AF%CE%BF%CF%85-%CE%B8%CE%AE%CE%B2%CE%B1%CF%82
http://www.radiothiva.gr/nea/%CE%B8%CE%AE%CE%B2%CE%B1/item/7247-%CE%B2%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%B9%CF%8E%CE%BD%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%B9-%CE%B7-%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%BD%CE%BF%CF%83%CE%BF%CE%BA%CE%BF%CE%BC%CE%B5%CE%AF%CE%BF%CF%85-%CE%B8%CE%AE%CE%B2%CE%B1%CF%82
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Τι είπε ο Νίκος Θηβαίος για το συλλαλητήριο της Κυριακής στην Αθήνα 
Η κυβέρνηση δρα, δεν αντιδρά ήταν το σχόλιο του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Νίκου Θηβαίου για τη 
διεξαγωγή του συλλαλητηρίου της Κυριακής στην Αθήνα με φόντο τη διαπραγμάτευση για το 
Σκοπιανό. 

Ακραία και εθνικιστική χαρακτήρισε τη ρητορική που θα αναπτυχθεί και στο νέο συλλαλητήριο και 
όχι τη συμμετοχή των απλών πολιτών που εκφράζουν αγνά πατριωτικά αισθήματα. 

Οι δηλώσεις εμπιστοσύνης του προέδρου των ΑΝΕΛ στον υπουργό Εξωτερικών ήταν η απάντηση του 
Νίκου Θηβαίου στις αιχμές για διγλωσσία στο εσωτερικό της κυβέρνησης. 

https://tvstar.gr/voiotia-articles/93755-ti-eipe-o-nikos-thivaios-gia-to-syllalitirio-tis-kyriakis-stin-
athina-video 

 

7 Φεβρουαρίου 2018 

Στη λίστα με τις μη αναστρέψιμες παθήσεις η σκλήρυνση κατά πλάκας 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Αθήνα 07/02/2018 

«Στη λίστα με τις μη αναστρέψιμες παθήσεις η σκλήρυνση κατά πλάκας» 

Απάντηση στα δημοσιεύματα από ανεύθυνες πηγές, που αφορούν τη σοβαρή νόσο της σκλήρυνσης 
κατά πλάκας, έρχεται να δώσει η 
απόφαση της υπουργού Εργασίας, 
Κοινωνικής Ασφάλισης και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Ε. 
Αχτσιόγλου να εντάξει στις μη 
αναστρέψιμες παθήσεις την 
ασθένεια, στις περιπτώσεις της 
πρωτοπαθώς ή δευτεροπαθώς 
προϊούσας μορφής της, στις οποίες 
ο πάσχων δεν επανέρχεται σε 
φυσιολογικά επίπεδα 
λειτουργικότητας. Ικανοποιείται 
έτσι το χρονίζον και δίκαιο αίτημα 
της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας 
Ατόμων με Σκλήρυνση Κατά Πλάκας (Π.Ο.Α.μ.Σ.Κ.Π.). 

Υπενθυμίζεται ότι:  

-Ο προϊσχύων κατάλογος με τις μη αναστρέψιμες παθήσεις, που καταρτίστηκε το Νοέμβριο του 2013, 
δεν περιελάμβανε την ασθένεια της Σκλήρυνσης Κατά Πλάκας. 

-Με την Υπουργική Απόφαση της 8ης Ιανουαρίου 2018, οι μη αναστρέψιμες παθήσεις διευρύνθηκαν 
από 43 σε 143. 

 

8 Φεβρουαρίου 2018 

Στον προθάλαμο του γραφείου του Υπουργού η παραχώρηση ακινήτου στο 
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών στην Αλίαρτο 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Αθήνα 08/02/2018 

«Στον προθάλαμο του γραφείου του Υπουργού η παραχώρηση ακινήτου στο Γεωπονικό 
Πανεπιστήμιο Αθηνών στην Αλίαρτο» 

https://nikolaosthivaios.com/2018/02/05/%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%83%cf%85%ce%bb%ce%bb%ce%b1%ce%bb%ce%b7%cf%84/
https://tvstar.gr/voiotia-articles/93755-ti-eipe-o-nikos-thivaios-gia-to-syllalitirio-tis-kyriakis-stin-athina-video
https://tvstar.gr/voiotia-articles/93755-ti-eipe-o-nikos-thivaios-gia-to-syllalitirio-tis-kyriakis-stin-athina-video
https://nikolaosthivaios.com/2018/02/07/%cf%83%cf%84%ce%b7-%ce%bb%ce%af%cf%83%cf%84%ce%b1-%ce%bc%ce%b5-%cf%84%ce%b9%cf%82-%ce%bc%ce%b7-%ce%b1%ce%bd%ce%b1%cf%83%cf%84%cf%81%ce%ad%cf%88%ce%b9%ce%bc%ce%b5%cf%82-%cf%80%ce%b1%ce%b8%ce%ae%cf%83/
https://nikolaosthivaios.com/2018/02/08/%cf%83%cf%84%ce%bf%ce%bd-%cf%80%cf%81%ce%bf%ce%b8%ce%ac%ce%bb%ce%b1%ce%bc%ce%bf-%cf%84%ce%bf%cf%85-%ce%b3%cf%81%ce%b1%cf%86%ce%b5%ce%af%ce%bf%cf%85-%cf%84%ce%bf%cf%85-%cf%85%cf%80%ce%bf%cf%85%cf%81/
https://nikolaosthivaios.com/2018/02/08/%cf%83%cf%84%ce%bf%ce%bd-%cf%80%cf%81%ce%bf%ce%b8%ce%ac%ce%bb%ce%b1%ce%bc%ce%bf-%cf%84%ce%bf%cf%85-%ce%b3%cf%81%ce%b1%cf%86%ce%b5%ce%af%ce%bf%cf%85-%cf%84%ce%bf%cf%85-%cf%85%cf%80%ce%bf%cf%85%cf%81/
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Θετικά απάντησε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και τροφίμων, κ. Ευάγγελος Αποστόλου, στην 
επίκαιρη ερώτηση που κατέθεσε ο Βουλευτής Βοιωτίας, κ. Νίκος Θηβαίος, αναφορικά με την 
παραχώρηση ακινήτου στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών στην Αλίαρτο. 

Ως εκ τούτου το παλιό εκκοκκιστήριο στην Αλίαρτο παραχωρείται προς υλοποίηση του 
«Πρωτοκόλλου Συνεργασίας» που είχε συναφθεί μεταξύ του Πανεπιστημίου και της Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδας και επ’ ωφελεία των σπουδαστών του Γ.Π.Α και των αγροτοκτηνοτροφικών 
δραστηριοτήτων στο νομό Βοιωτίας και ευρύτερα. 

Δείτε το σχετικό βίντεο με την απάντηση του Υπουργού: 

https://youtu.be/rsxO_s-xMBY 

 

13 Φεβρουαρίου 2018 

Δύο νέα έργα αναβάθμισης δικτύων ύδρευσης σε Λιβαδειά και Δίστομο-
Αράχωβα-Αντίκυρα 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Αθήνα 13/02/2018 

«Δύο νέα έργα αναβάθμισης δικτύων ύδρευσης σε Λιβαδειά και Δίστομο-Αράχωβα-Αντίκυρα» 

Ολοκληρώθηκε η διαδικασία της αξιολόγησης και της εξέτασης των ενστάσεων για την 
δράση  «Αναβάθμιση δικτύων ύδρευσης και περιορισμός διαρροών». 

Πρόσφατα, ο  Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης, Αλέξης Χαρίτσης, ενέκρινε την 
αύξηση της χρηματοδότησης του προγράμματος κατά 58 εκατ. Ευρώ. 

Συγκεκριμένα στο νομό Βοιωτίας τα δύο νέα έργα είναι: 

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ 
ΔΗΜΟΣΙΑ 
ΔΑΠΑΝΗ 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΔ / 
ΜΕΙΩΣΗ Π/Υ 

ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ, ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ 
ΥΔΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 
ΔΗΜΟΥ ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΟΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ – 
ΑΡΑΧΟΒΑΣ – 
ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ 

1.492.718,20 1.203.805,00 

Σύστημα Τηλεμετρίας και Ελέγχου Διαρροών 
στο Δίκτυο Ύδρευσης Δήμου Λεβαδέων 

ΔΕΥΑ  ΛΙΒΑΔΕΩΝ 720.069,98 580.701,60 

Σημειώνεται πως η συνολική χρηματοδότηση του προγράμματος ανήλθε στα 88.6 εκατ. ευρώ και 
ικανοποιεί το σύνολο των ώριμων προτάσεων οι οποίες κατατέθηκαν από Δημοτικές Επιχειρήσεις 
Ύδρευσης Αποχέτευσης και  ΟΤΑ Α΄ βαθμού. 

 

21 Φεβρουαρίου 2018 

Απόδοση ποσοστού από τα εισιτήρια των αρχαιολογικών χώρων, ως 
ανταποδοτικό έσοδο των οικείων πρωτοβάθμιων Ο.Τ.Α. 
Αθήνα, 8 Φεβρουαρίου 2018 

ΕΡΩΤΗΣΗ 

Προς τους κ.κ. Υπουργούς 

-Εσωτερικών 

-Πολιτισμού 

ΘΕΜΑ: «Απόδοση ποσοστού από τα εισιτήρια των αρχαιολογικών χώρων, ως ανταποδοτικό έσοδο 
των οικείων πρωτοβάθμιων Ο.Τ.Α.» 

https://youtu.be/rsxO_s-xMBY
https://nikolaosthivaios.com/2018/02/13/%ce%b4%cf%8d%ce%bf-%ce%bd%ce%ad%ce%b1-%ce%ad%cf%81%ce%b3%ce%b1-%ce%b1%ce%bd%ce%b1%ce%b2%ce%ac%ce%b8%ce%bc%ce%b9%cf%83%ce%b7%cf%82-%ce%b4%ce%b9%ce%ba%cf%84%cf%8d%cf%89%ce%bd-%cf%8d%ce%b4%cf%81%ce%b5/
https://nikolaosthivaios.com/2018/02/13/%ce%b4%cf%8d%ce%bf-%ce%bd%ce%ad%ce%b1-%ce%ad%cf%81%ce%b3%ce%b1-%ce%b1%ce%bd%ce%b1%ce%b2%ce%ac%ce%b8%ce%bc%ce%b9%cf%83%ce%b7%cf%82-%ce%b4%ce%b9%ce%ba%cf%84%cf%8d%cf%89%ce%bd-%cf%8d%ce%b4%cf%81%ce%b5/
https://nikolaosthivaios.com/2018/02/21/%ce%b1%cf%80%cf%8c%ce%b4%ce%bf%cf%83%ce%b7-%cf%80%ce%bf%cf%83%ce%bf%cf%83%cf%84%ce%bf%cf%8d-%ce%b1%cf%80%cf%8c-%cf%84%ce%b1-%ce%b5%ce%b9%cf%83%ce%b9%cf%84%ce%ae%cf%81%ce%b9%ce%b1-%cf%84%cf%89%ce%bd/
https://nikolaosthivaios.com/2018/02/21/%ce%b1%cf%80%cf%8c%ce%b4%ce%bf%cf%83%ce%b7-%cf%80%ce%bf%cf%83%ce%bf%cf%83%cf%84%ce%bf%cf%8d-%ce%b1%cf%80%cf%8c-%cf%84%ce%b1-%ce%b5%ce%b9%cf%83%ce%b9%cf%84%ce%ae%cf%81%ce%b9%ce%b1-%cf%84%cf%89%ce%bd/
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Η ανάδειξη των εμβληματικών αρχαιολογικών χώρων μας, η εύρυθμη και απρόσκοπτη λειτουργία 
τους και η προστασία του μοναδικού φυσικού περιβάλλοντος που τους φιλοξενεί δεν αποτελούν 
μόνο ζήτημα πολιτισμού και κοινωνικής ευαισθησίας, αλλά είναι και άρρηκτα συνδεδεμένες με την 
ενίσχυση της εθνικής οικονομίας και την αύξηση των εσόδων από τον τουρισμό. 

Στο πλαίσιο της συνεχούς προσπάθειας για την προστασία και αξιοποίηση του ανεπανάληπτου αυτού 
πλούτου της Χώρας μας, καίριος είναι ο ρόλος των πρωτοβάθμιων Οργανισμών Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης οι οποίοι έχουν την αρμοδιότητα για την επιμέλεια, συντήρηση, καθαριότητα, 
οδοποιία και την εν συνόλω διατήρηση και βελτίωση των αρχαιολογικών χώρων που φιλοξενούνται 
στα διοικητικά τους όρια. 

Επειδή τα έσοδα από την επισκεψιμότητα των αρχαιολογικών χώρων που εισπράττονται από το 
Υπουργείο Πολιτισμού μέσω του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων είναι σημαντικά, δεδομένου δε του 
ανταποδοτικού χαρακτήρα τους, προτείνεται να αποδίδεται στους οικείους πρωτοβάθμιους 
Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης ποσοστό από τις εισπράξεις των εισιτηρίων των αρχαιολογικών 
χώρων που ευρίσκονται εκτός των αστικών ζωνών αυτών (των πρωτοβάθμιων Οργανισμών Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης).  

Ειδικότερα, τα ποσά αυτά θα αξιοποιούνται, πάντα κατόπιν μελετών και εγκρίσεως από τις Τοπικές 
Εφορείες Αρχαιοτήτων, προκειμένου να εκτελούνται εργασίες για τον καθαρισμό και ευπρεπισμό του 
περιβάλλοντος χώρου των 
αρχαιολογικών χώρων, τη βελτίωση 
των οδών πρόσβασης σε αυτούς και 
συγκεκριμένα με διανοίξεις ή 
διαπλάτυνσεις και διαμορφώσεις 
αυτών με υλικά συνάδοντα προς 
τον χαρακτήρα τους. 

Οι τοπικές κοινωνίες και οι Δήμοι 
έχουν ανάγκη της οικονομικής 
αυτής ενίσχυσης διότι, παρ’ ότι 
ουδείς πρέπει και μπορεί να 
οικειοποιείται την επιμέλεια, 
μέριμνα και φροντίδα των τοπικών 
αρχαιολογικών χώρων, δεν 
μπορούμε να παραβλέψουμε το 
γεγονός ότι ο ντόπιος πληθυσμός 
έχει, λόγω τοπικότητας, την ιδιαίτερη αγάπη, τη συναίσθηση της ευθύνης και την ηθική υποχρέωση 
να βλέπει βελτιουμένους και εξωραϊσμένους τους χώρους αυτούς. Και οι περιοχές αστικές και μη, 
δομημένες και μη, όμορες ή και προσεγγίζουσες στους αρχαιολογικούς χώρους, είναι απαραίτητο να 
είναι φροντισμένες και προσεγμένες και συνεπώς απαιτούν συνεχή βελτιωτικά έργα. 

Εξάλλου, θα πρέπει να σημειωθεί ότι σε πολλές περιοχές της Χώρας μας οι αρχαιολογικοί χώροι 
δέχονται επισκέπτες από όλη την υφήλιο με υψηλά αισθητικά και περιβαλλοντικά κριτήρια οι οποίοι 
σταθμίζουν και αξιολογούν αυστηρά την ποιοτική εικόνα του περιβάλλοντος και των όμορων χώρων 
των αρχαιολογικών μνημείων. 

Είναι, συνεπώς, απολύτως λογικό, νόμιμο και αιτιολογημένο το αίτημα της απόδοσης του ως άνω 
ποσοστού επί των εισπράξεων των εισιτηρίων στους εκτός αστικής ζώνης αρχαιολογικών χώρων, ως 
ανταποδοτικό τέλος υπέρ των οικείων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 

Με βάση τα παραπάνω ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί: 

Εάν προτίθενται να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες ώστε να αποδίδεται στους Δήμους ποσοστό 
από τις εισπράξεις των εισιτήριων που εκδίδονται στους οργανωμένους αρχαιολογικούς χώρους, με 
σκοπό τη βελτίωση και τον εξωραϊσμό τους και την φροντίδα του περιβάλλοντος αυτούς χώρου. 

Οι ερωτώντες βουλευτές 
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Η ερώτηση κατατέθηκε από τον Γιάννη Γκιόλα, βουλευτή ΣΥ.ΡΙΖ.Α Ν. Αργολίδας, συνυπογράφτηκε από 
τον Νίκο Θηβαίο και άλλους 49 βουλευτές του ΣΥ.ΡΙΖ.Α και βρίσκεται στον ιστότοπο του parliament: 

http://www.parliament.gr/Koinovouleftikos-Elenchos/Mesa-Koinovouleutikou-
Elegxou?pcm_id=62a41e7d-9fcf-4931-8d2a-a885012e0563  

http://www.parliament.gr/UserFiles/c0d5184d-7550-4265-8e0b-078e1bc7375a/10588951.pdf  

 

 Λήψη μέτρων για την αποκατάσταση της οικονομικής αδικίας σε βάρος των 
ορεινών περιοχών οι οποίες με το Πρόγραμμα Καλλικράτη έχασαν διοικητικά 
τον ορεινό χαρακτήρα τους 
Αθήνα, 20 Φεβρουαρίου 2017 

ΕΡΩΤΗΣΗ 

Προς τον κ. Υπουργό Εσωτερικών 

Θέμα: «Λήψη μέτρων για την αποκατάσταση της οικονομικής αδικίας σε βάρος των ορεινών περιοχών 
οι οποίες με το Πρόγραμμα Καλλικράτη έχασαν διοικητικά τον ορεινό χαρακτήρα τους» 

Η Ελλάδα είναι η δεύτερη μετά την Αλβανία πιο ορεινή χώρα των Βαλκανίων: οι ορεινές περιοχές της 
χώρας μας καταλαμβάνουν το 65% του συνόλου, κατοικούνται από το 10% του πληθυσμού και 
παρουσιάζουν τη χαμηλότερη πυκνότητα του πληθυσμού και τη μεγαλύτερη πυκνότητα οικισμών σε 
σχέση με το σύνολο της χώρας. 

Οι ορεινές περιοχές παρουσιάζουν ιδιαίτερες κοινωνικές, οικονομικές, πολιτισμικές και 
περιβαλλοντικές δυσκολίες: αντιμετωπίζουν δυσμενέστερες κλιματολογικές συνθήκες, έχουν 
προβλήματα μειωμένων υποδομών σε οδικό δίκτυο, υπηρεσίες κοινής ωφέλειας, παιδεία και υγεία. 

Όλες αυτές οι δυσκολίες πρέπει να αξιολογούνται και να λαμβάνονται υπόψη στο σχεδιασμό των 
εθνικών πολιτικών. Στην Ελλάδα, ωστόσο, ο ορεινός χώρος για μεγάλο χρονικό διάστημα δεν 
συμπεριλήφθηκε στις προτεραιότητες του εθνικού σχεδιασμού. Αντίθετα, οι πολιτικές που 
εφαρμόστηκαν ευνοούσαν την αστικοποίηση και άφηναν τις ορεινές περιοχές να παραμένουν 
προσκολλημένες σε παλαιές οικονομικές και κοινωνικές δομές, επέτρεπαν τη βαθμιαία υποβάθμιση 
των παλαιότερων υποδομών και δεν ελάμβαναν μέριμνα για τη δημιουργία νέων.  

Από τη δεκαετία του 1980 και μετά, οι ελληνικές 
εθνικές πολιτικές για τον ορεινό χώρο 
προσαρμόσθηκαν ως ένα βαθμό στις 
κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης περί 
ενίσχυσης των μειονεκτικών περιοχών που 
απειλούνται με μείωση του πληθυσμού. Οι 
πολιτικές αυτές ασκούνται κατά κύριο λόγο 
μέσω της ΚΑΠ και των Περιφερειακών 
Αναπτυξιακών Ταμείων. Ωστόσο, οι στόχοι των 
αναπτυξιακών πολιτικών για τον ορεινό χώρο 
στη χώρα μας υπονομεύονται από πρόσθετες 
δυσκολίες που δημιουργούνται από άλλες 
πολιτικές, με πλέον πρόσφατο παράδειγμα τη 
διοικητική μεταρρύθμιση του Καλλικράτη. 

Με το Πρόγραμμα Καλλικράτης του 2010, η 
ορεινότητα της Ελλάδας με τη διοικητική της 
έκφραση, δηλαδή όπως αντιπροσωπεύεται από 
τους ορεινούς Δήμους, περιορίστηκε δραστικά, σε βαθμό πλήρους αλλοίωσης. 

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι στην προηγούμενη διοικητική διαίρεση της Ελλάδας (Καποδίστριας), 
υπήρχαν ορεινοί Δήμοι και στους 52 Νομούς της χώρας, γεγονός φυσιολογικό για μια χώρα που το 
65% της επικράτειας είναι ορεινό. Με τον Καποδίστρια, για παράδειγμα, στους Νομούς Ηλείας, 

http://www.parliament.gr/Koinovouleftikos-Elenchos/Mesa-Koinovouleutikou-Elegxou?pcm_id=62a41e7d-9fcf-4931-8d2a-a885012e0563
http://www.parliament.gr/Koinovouleftikos-Elenchos/Mesa-Koinovouleutikou-Elegxou?pcm_id=62a41e7d-9fcf-4931-8d2a-a885012e0563
http://www.parliament.gr/UserFiles/c0d5184d-7550-4265-8e0b-078e1bc7375a/10588951.pdf
https://nikolaosthivaios.com/2018/02/21/%ce%bb%ce%ae%cf%88%ce%b7-%ce%bc%ce%ad%cf%84%cf%81%cf%89%ce%bd-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%b7%ce%bd-%ce%b1%cf%80%ce%bf%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%ac%cf%83%cf%84%ce%b1%cf%83%ce%b7-%cf%84%ce%b7%cf%82-%ce%bf/
https://nikolaosthivaios.com/2018/02/21/%ce%bb%ce%ae%cf%88%ce%b7-%ce%bc%ce%ad%cf%84%cf%81%cf%89%ce%bd-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%b7%ce%bd-%ce%b1%cf%80%ce%bf%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%ac%cf%83%cf%84%ce%b1%cf%83%ce%b7-%cf%84%ce%b7%cf%82-%ce%bf/
https://nikolaosthivaios.com/2018/02/21/%ce%bb%ce%ae%cf%88%ce%b7-%ce%bc%ce%ad%cf%84%cf%81%cf%89%ce%bd-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%b7%ce%bd-%ce%b1%cf%80%ce%bf%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%ac%cf%83%cf%84%ce%b1%cf%83%ce%b7-%cf%84%ce%b7%cf%82-%ce%bf/
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Αχαΐας και Τρικάλων, πέντε Δήμοι, οι Δήμοι Ανδρίτσαινας, Λαμπείας, Καλαβρύτων, Καλαμπάκας και 
Πύλης, χαρακτηρίζονταν ως ορεινοί. Με τη νέα διοικητική διαίρεση της χώρας (Καλλικράτης), ωστόσο, 
μόλις 21 Νομοί (με οριζόντια, μάλιστα, ρύθμιση ορεινών και πεδινών περιοχών) από τους 52 
διαθέτουν ορεινούς ΟΤΑ και μόνον 31 Καλλικρατικοί Δήμοι σε εθνικό επίπεδο ορίζονται ως ορεινοί. 
Με τις συγχωνεύσεις του Σχεδίου Καλλικράτη, οι Νομοί Ηλείας, Αχαΐας και Τρικάλων, όπως και άλλοι 
Νομοί, δεν έχουν κανέναν ορεινό Δήμο. 

Η διοικητική εξάλειψη του ορεινού χαρακτήρα κάποιων περιοχών δεν αλλάζει καθόλου την ορεινή 
φύση τους, και όσα αυτή συνεπάγεται για τις αυξημένες τοπικές ανάγκες. Η απώλεια όμως του 
διοικητικού χαρακτηρισμού μιας περιοχής ως ορεινής έχει δυσμενείς συνέπειες γιατί: 

Α. Στο βαθμό που η χρηματοδότηση των αναγνωρισμένων ως ορεινών περιοχών υπολογίζεται με 
υψηλότερους συντελεστές από των μη ορεινών, οδηγεί σε μείωση της χρηματοδότησής τους για 
λειτουργικές δαπάνες και έργα από το Υπουργείο Εσωτερικών μέσω των Κεντρικών Αυτοτελών 
Πόρων. 

Β. Δεν επιτρέπει στους κατοίκους της που δικαιούνται επιδότηση πετρελαίου θέρμανσης να 
καλύψουν τις πραγματικές ανάγκες τους, καθώς η επιδότηση που τους δίνεται υπολογίζεται με βάση 
τις μειωμένες ανάγκες των πεδινών, και άρα με πιο ήπιο κλίμα, περιοχών. 

Με δεδομένο ότι ο Υπουργός Εσωτερικών έχει αναγνωρίσει ότι η κατηγοριοποίηση των δήμων βάσει 
του Προγράμματος Καλλικράτη που χρησιμοποιεί ως μοναδικό του κριτήριο τον πληθυσμό, ενέχει 
αδικίες και συντελεί ώστε Δήμοι ορεινών περιοχών να λαμβάνουν μικρότερες χρηματοδοτήσεις από 
αυτές που πραγματικά έχουν ανάγκη ή τους αναλογούν. 

Ερωτάται ο κ. Υπουργός: 

Τι μέτρα σκοπεύει να λάβει για τον περιορισμό αυτής της αδικίας σε βάρος των ορεινών περιοχών, 
για παράδειγμα των πρώην Καποδιστριακών ή ακόμα και προ του προγράμματος Καποδίστρια, 
ορεινών, τέως Δήμων Ανδρίτσαινας, Λαμπείας, Καλαβρύτων, Καλαμπάκας και Πύλης, που με τις 
συγχωνεύσεις του Προγράμματος Καλλικράτη, έπαψαν να χαρακτηρίζονται ως ορεινοί και με ποιο 
χρονοδιάγραμμα; 

Οι ερωτώντες βουλευτές 

Η ερώτηση κατατέθηκε από τον Γεράσιμο Μπαλαούρα, βουλευτή ΣΥ.ΡΙΖ.Α Ηλείας, συνυπογράφτηκε 
από τον Νίκο Θηβαίο και 35 άλλους βουλευτές του ΣΥ.ΡΙΖ.Α και βρίσκεται στον ιστότοπο του 
parliament: 

http://www.parliament.gr/Koinovouleftikos-Elenchos/Mesa-Koinovouleutikou-
Elegxou?subject=&protocol=&type=&SessionPeriod=&partyId=&mpId=93dd4441-907d-4c2f-ab48-
a52500f793a3&ministry=&datefrom=&dateto= 

 

23 Φεβρουαρίου 2018 

Συνάντηση Ν. Θηβαίου με τον Πρύτανη του Γεωπονικού 
Πανεπιστημίου Αθηνών 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Αθήνα 23/02/2018 

«Συνάντηση Ν. Θηβαίου με τον Πρύτανη του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών» 

Συνάντηση είχε ο βουλευτής Βοιωτίας, Νίκος Θηβαίος, με τον Πρύτανη του Γεωπονικού 
Πανεπιστημίου Αθηνών, κ. Γεώργιο Παπαδούλη. Με αφορμή την παραχώρηση ακινήτου από το 
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, το οποίο πρόκειται να στεγάσει δραστηριότητες του 
Πανεπιστημίου  στην Αλίαρτο, ο κ. Θηβαίος είχε την ευκαιρία να συζητήσει με τον Πρύτανη τις 
προοπτικές τόσο για τον αγροτικό κόσμο της περιοχής όσο και για τους σπουδαστές που θα 
δραστηριοποιηθούν στην περιοχή. 

http://www.parliament.gr/Koinovouleftikos-Elenchos/Mesa-Koinovouleutikou-Elegxou?subject=&protocol=&type=&SessionPeriod=&partyId=&mpId=93dd4441-907d-4c2f-ab48-a52500f793a3&ministry=&datefrom=&dateto
http://www.parliament.gr/Koinovouleftikos-Elenchos/Mesa-Koinovouleutikou-Elegxou?subject=&protocol=&type=&SessionPeriod=&partyId=&mpId=93dd4441-907d-4c2f-ab48-a52500f793a3&ministry=&datefrom=&dateto
http://www.parliament.gr/Koinovouleftikos-Elenchos/Mesa-Koinovouleutikou-Elegxou?subject=&protocol=&type=&SessionPeriod=&partyId=&mpId=93dd4441-907d-4c2f-ab48-a52500f793a3&ministry=&datefrom=&dateto
https://nikolaosthivaios.com/2018/02/23/%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%bc%ce%b5-%cf%84%ce%bf%ce%bd-%cf%80%cf%81%cf%8d%cf%84%ce%b1%ce%bd%ce%b7-%cf%84%ce%bf%cf%85/
https://nikolaosthivaios.com/2018/02/23/%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%bc%ce%b5-%cf%84%ce%bf%ce%bd-%cf%80%cf%81%cf%8d%cf%84%ce%b1%ce%bd%ce%b7-%cf%84%ce%bf%cf%85/
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Λόγος έγινε ακόμη για τα συγκριτικά πλεονεκτήματα του νομού Βοιωτίας σε επίπεδο αγροτικής 
παραγωγής και τους τρόπους που η Πολιτεία μπορεί να παρέμβει για την ανάδειξη των τοπικών 
αγροτικών προϊόντων. Σε αυτό το πλαίσιο συζητήθηκε η προοπτική ανάπτυξης τμημάτων του 
Πανεπιστημίου που θα συμβάλλουν στην παραγωγική ανασυγκρότηση της περιοχής. 

Ο Πρύτανης δέχτηκε με χαρά να συμβάλει σε Ημερίδα που θα διοργανώσει ο Δήμος Αλιάρτου – 
Θεσπιέων με θέμα την αναπτυξιακή προοπτική της αμπελοκαλλιέργειας στην περιοχή. 

 

Ανυπόστατα δημοσιεύματα για το στρατόπεδο της Θήβας 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Αθήνα 23/02/2018 

«Ανυπόστατα δημοσιεύματα για το στρατόπεδο της Θήβας» 

Ως γνωστό, με απόφαση του Υπουργείου Άμυνας, τα Κέντρα Εκπαίδευσης Νεοσυλλέκτων 
καταργούνται και τη θέση τους παίρνουν τα Σημεία Υποδοχής Οπλιτών (ΣΥΠΟ), όπου θα 
παρουσιάζονται πλέον οι φαντάροι. 

Τα ΣΥΠΟ δημιουργούνται σε 23 περιοχές, μεταξύ αυτών και στη Θήβα, και θα ξεκινήσουν να 
λειτουργούν από την επόμενη ΕΣΣΟ του Μαρτίου. Στα Σημεία Υποδοχής Οπλιτών, οι νεοσύλλεκτοι θα 
παραμένουν ως 3 ημέρες για τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και για να παραλάβουν ιματισμό και 
στη συνέχεια θα προωθούνται στις μονάδες για την εκπαίδευσή τους σε όπλα και ειδικότητα και το 
υπόλοιπο της θητείας τους. Επιπλέον, στη Θήβα θα φιλοξενούνται νεοσύλλεκτοι που θα προορίζονται 
για της Ελληνικές Δυνάμεις Κύπρου (ΕΛΔΥΚ), καθώς και οι στρατεύσιμοι προς αναβολή, ως το πιο 
κοντινό κέντρο στην πρωτεύουσα με τις υγειονομικές υπηρεσίες. 

Δημοσιεύματα που αναφέρονται σε χρήση των Κέντρων Εκπαίδευσης για στέγαση προσφύγων είναι 
παντελώς ανυπόστατα και κακόβουλα και στόχο έχουν να προκαλέσουν σύγχυση, διαστρεβλώνοντας 
την πραγματικότητα, όπως αυτή έχει επισήμως διατυπωθεί από το Υπουργείο Άμυνας. 

 

27 Φεβρουαρίου 2018 

Τοποθέτηση Ν. Θηβαίου στο νομοσχέδιο του Υπ.Παιδείας «Ίδρυση 
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και Άλλες Διατάξεις» 
Στον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να δείτε την τοποθέτηση του βουλευτή Βοιωτίας, Νίκου Θηβαίου, 
για το νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και Άλλες 
Διατάξεις»: 

https://youtu.be/t-T97TCAoQg 

https://nikolaosthivaios.com/2018/02/23/%ce%b1%ce%bd%cf%85%cf%80%cf%8c%cf%83%cf%84%ce%b1%cf%84%ce%b1-%ce%b4%ce%b7%ce%bc%ce%bf%cf%83%ce%b9%ce%b5%cf%8d%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b1-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%bf-%cf%83%cf%84%cf%81%ce%b1%cf%84/
https://nikolaosthivaios.com/2018/02/27/%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%bf-%ce%bd%ce%bf%ce%bc%ce%bf%cf%83%cf%87%ce%ad%ce%b4%ce%b9%ce%bf-%cf%84/
https://nikolaosthivaios.com/2018/02/27/%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%bf-%ce%bd%ce%bf%ce%bc%ce%bf%cf%83%cf%87%ce%ad%ce%b4%ce%b9%ce%bf-%cf%84/
https://youtu.be/t-T97TCAoQg
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Η τοποθέτηση του βουλευτή Βοιωτίας, Νίκου Θηβαίου, από τα πρακτικά της βουλής: 

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ – ΙΖ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΣΥΝΟΔΟΣ Γ΄- ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΗ΄ 

Δευτέρα 26 Φεβρουαρίου 2018 

Αθήνα, σήμερα στις 26 Φεβρουαρίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.08΄ συνήλθε στην Αίθουσα 
των συνεδριάσεων του Βουλευτηρίου η Βουλή σε ολομέλεια για να συνεδριάσει υπό την προεδρία 
του Δ΄ Αντιπροέδρου αυτής κ. ΝΙΚΗΤΑ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗ. 

…………………. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεμένος): Κύριε Θηβαίε, έχετε τον λόγο. 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΗΒΑΙΟΣ: Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. 

Κύριε Υπουργέ, ειλικρινά όταν άκουσα τον κ. Μητσοτάκη να λέει «θετικό το βήμα της ίδρυσης του 
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, αλλά εμείς θα το απογειώσουμε», τρόμαξα, ακριβώς επειδή 
αναλύσατε στη συνέχεια τι έχει στο μυαλό του ο κ. Μητσοτάκης όταν μιλάει για Πανεπιστήμιο 
Τεχνολογικών Εφαρμογών. 

Σήμερα είχαμε και μία δεύτερη ανατροπή -τουλάχιστον απ’ αυτά που παρακολουθήσαμε στις 
Επιτροπές τις προηγούμενες ημέρες- σε σχέση με το νομοσχέδιο από τη Δημοκρατική Συμπαράταξη 
και αυτό από ποιους; Από τους θιασώτες του σχεδίου «Αθηνά» που περιθωριοποιήσαν μια σειρά από 
ΤΕΙ, που χαρακτήρισαν – το έκανε ο κ. Λοβέρδος- το σημερινό νομοσχέδιο ως συρραφή 
ρουσφετολογικών ρυθμίσεων.  

Είναι άξιο απορίας πραγματικά το 
γιατί γίνεται σήμερα αυτή η 
εικονική επίθεση στη δημιουργία 
του Πανεπιστημίου Δυτικής 
Αττικής. Μας λένε ότι είναι μια 
ακαδημαϊκή προχειρότητα, ότι δεν 
αναβαθμίζει τα τμήματα και τα 
πτυχία, ότι δεν δημιουργεί 
καλύτερες προϋποθέσεις για τους 
αποφοίτους στην αγορά εργασίας 
και ότι είναι ένας ακόμα 
τροφοδότης της ανεργίας. Τα 
ακούσαμε όλα αυτά. Επιχείρημα; 
Κανένα. Και ποιοι τα λένε αυτά; 
Αυτοί οι οποίοι μας παρέδωσαν ένα 
μηχανογραφικό με πεντακόσια τμήματα ατάκτως ερριμμένα. Ποιος θα απολογηθεί ειλικρινά γι’ αυτό 
το φαινόμενο; Ποιος θα απολογηθεί για την ελαφρότητα και την προχειρότητα του σχεδίου «Αθηνά»; 
Ποιος θα απολογηθεί για το ότι σε πάνω από διακόσια τμήματα δεν όρισαν επαγγελματικά 
δικαιώματα; 

Είναι ανάγκη, όμως, να συμφωνήσουμε σε κάτι: Είναι  αναβάθμιση ή όχι η συνένωση των δύο ΤΕΙ σε 
Πανεπιστήμιο; Υπάρχει ή όχι μια πιο στέρεη ακαδημαϊκή βάση για τις όποιες βελτιωτικές κινήσεις 
μπορούν να γίνουν; Ας εμπιστευτούμε όχι υποχρεωτικά το Υπουργείο, αλλά τους πανεπιστημιακούς 
που θα σηκώσουν το βάρος αυτής της υπόθεσης, αυτούς που επί επτά μήνες συζήτησαν, διαλέχθηκαν 
και έβαλαν τα θεμέλια για τη δημιουργία του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. 

Ένα άλλο θέμα που θέλω να θίξω είναι σχετικά με τη δίχρονη υποχρεωτική προσχολική εκπαίδευση 
στο δημόσιο νηπιαγωγείο. Είναι γεγονός ότι δεν ακούστηκε ούτε ένα επιχείρημα με εκπαιδευτικά, 
παιδαγωγικά ή κοινωνικά κριτήρια ενάντια στην υποχρεωτικότητα της δίχρονης προσχολικής 
εκπαίδευσης που συμβαίνει σε όλη την Ευρώπη. Αυτό δεν είναι τυχαίο. Οι ενστάσεις είναι μόνο 
συντεχνιακές και τεχνικές και αυτές μάλιστα καταρρίπτονται από την ίδια την πραγματικότητα. 
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Η υποχρεωτική δεκατετράχρονη εκπαίδευση, εκτός από κυβερνητική θέση είναι θέση του συνόλου 
σχεδόν των φορέων της εκπαίδευσης και όχι μόνο. Τα στοιχεία της ΕΕΤΑΑ, του θεσμικού συμβούλου 
της ΚΕΔΕ για το 2017-2018 λένε ότι στους δημοτικούς παιδικούς σταθμούς είχαν εννέα 9.370 παιδιά 
τεσσάρων έως πέντε. Εκτός δημοτικών δομών -ηλικία ενός έως πέντε ετών- είχαν πάνω από είκοσι 
χιλιάδες παιδιά. Από πού προκύπτει, λοιπόν, ότι θα κλείσουν οι παιδικοί σταθμοί και θα απολυθούν 
οι εργαζόμενοι; 

Προφανώς ξεχνάμε σκόπιμα ότι μόλις πριν από λίγες ημέρες, στις 16 Φεβρουαρίου, στο νομοσχέδιο 
του Υπουργείου Εργασίας ψηφίστηκε πρόγραμμα χρηματοδότησης για την ίδρυση έως δύο παιδικών 
– βρεφικών σταθμών στους δήμους με ένα μεγάλο κονδύλι από το ΕΣΠΑ, με έναρξη μάλιστα των 
υποδομών αυτών μέσα στο 2018 και με πάνω από δυόμισι χιλιάδες θέσεις εργασίας. Αυτά σκόπιμα 
αγνοούνται. Νομίζω, όμως, ότι είναι καιρός να τα θυμίζουμε και τα τονίζουμε. 

Στη συζήτηση για το νομοσχέδιο ένα είναι σίγουρο, ότι υπάρχει μια κοινή συνισταμένη, μια «κόκκινη 
γραμμή» που διαπνέει τις όποιες αντιπολιτευτικές κορώνες ακούγονται σήμερα. Αυτοί που 
αμφισβητούν εν μέρει ή ριζικά το νομοσχέδιο τι έχουν κατά νου; Ότι με το νομοσχέδιο αυτό 
ισχυροποιείται ο δημόσιος χαρακτήρας της εκπαίδευσης. Αυτό είναι που τους τρομάζει. 

Οι όποιες παρεμβάσεις γίνονται προς μια κατεύθυνση, να χαλαρώσει ο δημόσιος χαρακτήρας, είτε 
αφορά την ίδρυση του Πανεπιστημίου, είτε αφορά την υποχρεωτική δίχρονη προσχολική 
εκπαίδευση, γιατί κάποιοι ιδιώτες θα χάσουν κάποια συμφέροντα, είτε τα διετή προγράμματα 
επαγγελματικής κατάρτισης από πανεπιστήμια, που είναι πιθανόν κάποια ιδιωτικά ΙΕΚ να χάσουν το 
«παντεσπάνι» τους και σίγουρα να δώσει τη δυνατότητα σε χιλιάδες αποφοίτους των ΕΠΑΛ, παιδιά 
κατά κανόνα λαϊκών στρωμάτων, να καταρτιστούν δωρεάν, με αναβαθμισμένα προγράμματα 
σπουδών, με πανεπιστημιακή «ομπρέλα». 

Αυτή είναι για εμάς η άλλη πλευρά της αριστείας, η αριστεία που δεν περιέχει μόνο την προσωπική 
δικαίωση και αναγνώριση, αλλά βοηθά στη μείωση των κοινωνικών ανισοτήτων και ενισχύει τη 
συλλογική προσπάθεια για βελτίωση του μορφωτικού και βιοτικού επιπέδου του λαού μας. 

Ευχαριστώ. 

(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ) 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεμένος): Κι εμείς ευχαριστούμε. 

 

ΜΑΡΤΙΟΣ 

8 Μαρτίου 2018 

Μήνυμα του βουλευτή Βοιωτίας, Νίκου Θηβαίου, στην Παγκόσμια Ημέρα 
της Γυναίκας 
Αθήνα 08/03/2018 

Μήνυμα του βουλευτή Βοιωτίας, 
Νίκου Θηβαίου, στην Παγκόσμια 
Ημέρα της Γυναίκας 

Μια γυναίκα με το μωρό στην κοιλιά 
ατενίζει το εμβληματικό έργο του Π. 
Πικάσο «Κορίτσι Μπροστά στον 
καθρέφτη» 

Σήμερα Σιωπώ. Με σεβασμό στη 
Γυναίκα, ελπίζω σε μια ημέρα 
δικαίωσης για όλες. 

Νίκος Θηβαίος, Βουλευτής 
Βοιωτίας 

 

https://nikolaosthivaios.com/2018/03/08/%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%b7-3/
https://nikolaosthivaios.com/2018/03/08/%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%b7-3/
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13 Μαρτίου 2018 

1.259.000 ευρώ για τις παιδικές χαρές των Δήμων της Βοιωτίας 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Αθήνα 13/03/2018 

«1.259.000 ευρώ για τις παιδικές χαρές των Δήμων της Βοιωτίας» 

Το Υπουργείο Εσωτερικών καλεί τους δήμους της Χώρας για την υποβολή προτάσεων προκειμένου 
να ενταχθούν στο Πρόγραμμα για την αναβάθμιση των παιδικών χαρών με στόχο τη βελτίωση των 
παρεχόμενων υπηρεσιών στον τομέα της ψυχαγωγίας των ανηλίκων. Το πρόγραμμα υλοποιείται έως 
την 31η Δεκεμβρίου 2019. Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτημάτων ορίζεται 
η 31η  Μαΐου 2018. 

Ο βουλευτής Βοιωτίας, Νίκος Θηβαίος, με δήλωσή του επισημαίνει πως «επιδίωξη του Υπουργείου 
Εσωτερικών είναι η ουσιαστική αναβάθμιση των παιδικών χαρών με γνώμονα τους σύγχρονους 
κανόνες ασφαλείας και τις τελευταίες προδιαγραφές για την ασφάλεια των παιδιών μας και το 
ζωντάνεμα των παιδικών χαρών» 

Στο νομό Βοιωτίας προβλέπεται αναλυτικά η εξής χρηματοδότηση ανά Δήμο: 

Δήμος ΑΛΙΑΡΤΟΥ 211.000,00 

Δήμος ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΟΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ 208.000,00 

Δήμος ΘΗΒΑΙΩΝ 213.000,00 

Δήμος ΛΕΒΑΔΕΩΝ 208.000,00 

Δήμος ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ 200.000,00 

Δήμος ΤΑΝΑΓΡΑΣ 219.000,00 

 

Το θέμα της τηλεοπτικής κάλυψης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας έθεσε ο 
βουλευτής Βοιωτίας Νίκος Θηβαίος στην Επιτροπή Περιφερειών 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Αθήνα 13/03/2018 

«Το θέμα της τηλεοπτικής κάλυψης 
της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας 
έθεσε ο βουλευτής Βοιωτίας Νίκος 
Θηβαίος στην Επιτροπή 
Περιφερειών» 

Στην τοποθέτησή του στη 
συνεδρίαση της Ειδικής Μόνιμης 
Επιτροπής Περιφερειών με θέμα 
«Αναπτυξιακές και κοινωνικές 
δράσεις στις τηλεπικοινωνίες στις 
Περιφέρειες», ο βουλευτής έθεσε 
το αίτημα της ΠΕΔ Στερεάς Ελλάδας 
για καθολική κάλυψη ψηφιακού 
σήματος της Περιφέρειας σύμφωνα 
με το νομοσχέδιο που θα έρθει 
προς ψήφιση.  

Παράλληλα, τόνισε την ανάγκη να υπάρξει αντίστοιχη κάλυψη και για τα περιφερειακά τηλεοπτικά 
κανάλια. 

Απαντώντας ο ΓΓ. Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων κ Βασίλειος Μαγκλάρας ανέφερε πως 
πρόκειται για ένα σοβαρό θέμα, παρ’ όλη την εκκρεμότητα της αδειοδότησης των περιφερειακών 

https://nikolaosthivaios.com/2018/03/13/1-259-000-%ce%b5%cf%85%cf%81%cf%8e-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%b9%cf%82-%cf%80%ce%b1%ce%b9%ce%b4%ce%b9%ce%ba%ce%ad%cf%82-%cf%87%ce%b1%cf%81%ce%ad%cf%82-%cf%84%cf%89%ce%bd-%ce%b4%ce%ae%ce%bc%cf%89/
https://nikolaosthivaios.com/2018/03/13/%cf%84%ce%bf-%ce%b8%ce%ad%ce%bc%ce%b1-%cf%84%ce%b7%cf%82-%cf%84%ce%b7%ce%bb%ce%b5%ce%bf%cf%80%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ae%cf%82-%ce%ba%ce%ac%ce%bb%cf%85%cf%88%ce%b7%cf%82-%cf%84%ce%b7%cf%82-%cf%80%ce%b5/
https://nikolaosthivaios.com/2018/03/13/%cf%84%ce%bf-%ce%b8%ce%ad%ce%bc%ce%b1-%cf%84%ce%b7%cf%82-%cf%84%ce%b7%ce%bb%ce%b5%ce%bf%cf%80%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ae%cf%82-%ce%ba%ce%ac%ce%bb%cf%85%cf%88%ce%b7%cf%82-%cf%84%ce%b7%cf%82-%cf%80%ce%b5/


[17] 

 

καναλιών που υφίσταται σήμερα. Ταυτόχρονα δήλωσε πως σήμερα έχει συνάντηση με εκπροσώπους 
των περιφερειακών καναλιών και πως θα εξαντληθούν όλα τα περιθώρια για τη μεγαλύτερη δυνατή 
κάλυψη, σε πρώτη φάση, των περιφερειακών τηλεοπτικών σταθμών. 

Μπορείτε να δείτε την τοποθέτηση του βουλευτή στον παρακάτω σύνδεσμο: 

https://youtu.be/Cjh89HtIfEY 

 

16 Μαρτίου 2018 

«4.382.819 ευρώ χρηματοδότηση για εξοπλισμό στην εκπαίδευση και 
εργαστηριακό εξοπλισμό των ΕΠΑΛ και ΙΕΚ Στερεάς Ελλάδας» 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Αθήνα 15/03/2018 

«4.382.819 ευρώ χρηματοδότηση 
για εξοπλισμό στην εκπαίδευση και 
εργαστηριακό εξοπλισμό των ΕΠΑΛ 
και ΙΕΚ  Στερεάς Ελλάδας» 

Η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ – Τομέα 
Παιδείας ανακοινώνει ότι έχουν 
εξασφαλιστεί χρηματοδοτήσεις 
ύψους 68.651.000,00€ για 
προμήθεια και εγκατάσταση 
εξοπλισμού ΤΠΕ στην εκπαίδευση 
και προμήθεια και εγκατάσταση 
εργαστηριακού εξοπλισμού των 
ΕΠΑΛ και ΙΕΚ. 

Ο εξοπλισμός ΤΠΕ περιλαμβάνει ενδεικτικά σταθερούς και φορητούς Η/Υ, εκτυπωτές, 
βιντεοπροβολείς, διαδραστικά συστήματα, σετ Ρομποτικής και λοιπό περιφερειακό εξοπλισμό. 

Ο εργαστηριακός εξοπλισμός περιλαμβάνει ενδεικτικά εξοπλισμό των ειδικοτήτων: Πληροφορικής, 
Ηλεκτρονικής, Ηλεκτρολογίας, Μηχανολογίας, Εφαρμοσμένων Τεχνών, Γεωπονίας, Υγείας και 
Πρόνοιας, κλπ.  

Φορείς υλοποίησης των παραπάνω χρηματοδοτήσεων είναι η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ – Τομέα Παιδείας 
και η Αυτοτελής Διεύθυνση Κτηριακής και Υλικοτεχνικής Υποδομής του ΥΠ.Π.Ε.Θ. (Α.ΔΙ.ΚΤΥ.ΥΠ). 

Συγκεκριμένα για τη Στερεά Ελλάδα προβλέπονται τα εξής κονδύλια: 

ΦΟΡΕΑΣ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΠΛΗΘΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ 

ΜΟΝΑΔΩΝ 

ΠΕΠ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΠΕ (Α/ΘΜΙΑ & Β/ΘΜΙΑ) 1,910,868.00 765 

ΠΕΠ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ  

& ΤΠΕ ΕΠΑΛ/ΙΕΚ 

2,471,951.00 765 

 

19 Μαρτίου 2018 

11 θέσεις ιατρικού προσωπικού στα Νοσοκομεία Θήβας και Λιβαδειάς 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Αθήνα 19/03/2018 

«11 θέσεις ιατρικού προσωπικού στα Νοσοκομεία Θήβας και Λιβαδειάς» 

https://youtu.be/Cjh89HtIfEY
https://nikolaosthivaios.com/2018/03/16/4-382-819-%ce%b5%cf%85%cf%81%cf%8e-%cf%87%cf%81%ce%b7%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%bf%ce%b4%cf%8c%cf%84%ce%b7%cf%83%ce%b7-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%ce%b5%ce%be%ce%bf%cf%80%ce%bb%ce%b9%cf%83%ce%bc%cf%8c-%cf%83/
https://nikolaosthivaios.com/2018/03/16/4-382-819-%ce%b5%cf%85%cf%81%cf%8e-%cf%87%cf%81%ce%b7%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%bf%ce%b4%cf%8c%cf%84%ce%b7%cf%83%ce%b7-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%ce%b5%ce%be%ce%bf%cf%80%ce%bb%ce%b9%cf%83%ce%bc%cf%8c-%cf%83/
https://nikolaosthivaios.com/2018/03/19/1767/
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Με ανακοίνωσή του το Υπουργείου Υγείας προχωρά στην έγκριση για προκήρυξη θέσεων 
ειδικευμένων ιατρών του κλάδου Ε.Σ.Υ. σε Νοσοκομεία και Κέντρα Υγείας σε ολόκληρη τη χώρα. 

Στο νομό Βοιωτίας εγκρίνεται η προκήρυξη 11 συνολικά θέσεων στα Νοσοκομεία Λιβαδειάς και 
Θήβας. Συγκεκριμένα για το Γ.Ν. Λιβαδειάς προβλέπονται 4 θέσεις ιατρών διαφόρων ειδικοτήτων για 
τα επείγοντα περιστατικά και μία μόνιμη θέση στην ειδικότητα της Ωτορινολαρυγγολογίας. 
Αντίστοιχα, στο Γ.Ν. Θήβας προβλέπονται 4 θέσεις ιατρών διαφόρων ειδικοτήτων για τα επείγοντα 
περιστατικά και δύο μόνιμες θέσεις στις ειδικότητες της Παθολογίας και της Αναισθησιολογίας. 

Ο βουλευτής Βοιωτίας, Ν. Θηβαίος, δήλωσε σχετικά: «Προχωρά με σταθερούς ρυθμούς η στελέχωση 
των Νοσοκομείων Λιβαδειάς – Θήβας. Με τη στενή συνεργασία της διοίκησης του Νοσοκομείου και 
του Υπουργείου Υγείας εξασφαλίζεται η σταθερή αναβάθμιση των υπηρεσιών Υγείας.» 

 

20 Μαρτίου 2018 

244.600 ευρώ έκτακτη ενίσχυση στο Δήμο Διστόμου – Αράχοβας – Αντίκυρας 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Αθήνα 20/03/2018 

«244.600 ευρώ έκτακτη ενίσχυση στο Δήμο Διστόμου – Αράχοβας – Αντίκυρας » 

Την έκτακτη οικονομική ενίσχυση 88 μικρών ορεινών και νησιωτικών Δήμων της χώρας, για το 2018, 
με συνολικό ποσό ύψους 20.597.000 ευρώ, ανακοίνωσε ο Υπουργός Εσωτερικών, Πάνος Σκουρλέτης. 

Το Υπουργείο Εσωτερικών ενισχύει εκτάκτως τους Δήμους αυτών των κατηγοριών για δεύτερο 
συνεχές έτος, αντιλαμβανόμενο τις επιπρόσθετες δυσκολίες με τις οποίες βρίσκονται αντιμέτωποι, 
συγκριτικά με Δήμους άλλων κατηγοριών. Γι´ αυτό και τα κριτήρια κατανομής της ενίσχυσης 
καθορίζονται βάσει γεωμορφολογικών και δημογραφικών χαρακτηριστικών, συνδεόμενων με την 
νησιωτικότητα, την ορεινότητα και τον πραγματικό πληθυσμό. 

Ο Δήμος Διστόμου – Αράχοβας – Αντίκυρας επιχορηγείται με το ποσό των 244.600 ευρώ. Η ενίσχυση 
αυτή διατίθεται για την κάλυψη είτε λειτουργικών δαπανών, είτε για επενδυτικές δραστηριότητες και 
έργα και θα αποδοθεί με χρηματικές εντολές του Υπουργείου Εσωτερικών προς το Ταμείο 
Παρακαταθηκών και Δανείων. 

 

22 Μαρτίου 2018 

Επίσκεψη Ν. Θηβαίου στο Τμήμα Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού 
στη Θήβα 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Αθήνα 22/03/2018 

«Επίσκεψη Ν. Θηβαίου στο Τμήμα 
Διοίκησης Συστημάτων 
Εφοδιασμού στη Θήβα» 

Επίσκεψη πραγματοποίησε ο 
βουλευτής Βοιωτίας, Νίκος 
Θηβαίος, στο Τμήμα Διοίκησης 
Συστημάτων Εφοδιασμού του ΤΕΙ 
Στερεάς Ελλάδας στη Θήβα, όπου 
συναντήθηκε με τον Πρόεδρο κ. 
Τριβέλλα και τον Αντιπρόεδρο κ. 
Ρεκλείτη. 

Ο βουλευτής είχε την ευκαιρία να 
ενημερωθεί για τη θετική πορεία 

https://nikolaosthivaios.com/2018/03/20/244-600-%ce%b5%cf%85%cf%81%cf%8e-%ce%ad%ce%ba%cf%84%ce%b1%ce%ba%cf%84%ce%b7-%ce%b5%ce%bd%ce%af%cf%83%cf%87%cf%85%cf%83%ce%b7-%cf%83%cf%84%ce%bf-%ce%b4%ce%ae%ce%bc%ce%bf-%ce%b4%ce%b9%cf%83%cf%84%cf%8c/
https://nikolaosthivaios.com/2018/03/22/%ce%b5%cf%80%ce%af%cf%83%ce%ba%ce%b5%cf%88%ce%b7-%ce%bd-%ce%b8%ce%b7%ce%b2%ce%b1%ce%af%ce%bf%cf%85-%cf%83%cf%84%ce%bf-%cf%84%ce%bc%ce%ae%ce%bc%ce%b1-%ce%b4%ce%b9%ce%bf%ce%af%ce%ba%ce%b7%cf%83%ce%b7/
https://nikolaosthivaios.com/2018/03/22/%ce%b5%cf%80%ce%af%cf%83%ce%ba%ce%b5%cf%88%ce%b7-%ce%bd-%ce%b8%ce%b7%ce%b2%ce%b1%ce%af%ce%bf%cf%85-%cf%83%cf%84%ce%bf-%cf%84%ce%bc%ce%ae%ce%bc%ce%b1-%ce%b4%ce%b9%ce%bf%ce%af%ce%ba%ce%b7%cf%83%ce%b7/
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του τμήματος ειδικά και του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας γενικότερα. Στη συνάντηση εκφράστηκε 
συναντίληψη αναφορικά με τις προσπάθειες του Υπουργείου Παιδείας για την απόκτηση 
πανεπιστημιακής υπόστασης των ΤΕΙ. Κοινή πεποίθηση υπήρξε ότι το ΤΕΙ πρέπει να ισχυροποιηθεί με 
ακαδημαϊκά κριτήρια προς την κατεύθυνση της πανεπιστημιακής διεύρυνσης με ανοιχτούς όλους 
τους τρόπους για τη μετάβαση αυτή και ταυτόχρονα τη διατήρηση του κομβικού ρόλου στην 
εκπαιδευτική και αναπτυξιακή προοπτική του νομού Βοιωτίας. 

Ο Αντιπρόεδρος, κ Ρεκλείτης, εξέφρασε την άποψη πως στην παραπάνω προοπτική είναι θεμιτή η 
δημιουργία τμήματος στην περιοχή που να συνάδει παραγωγικά και αναπτυξιακά με το ρόλο του 
σημερινού τμήματος Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού στη Θήβα. 

Ο βουλευτής τόνισε πως εξετάζονται όλες οι προτάσεις για την πανεπιστημιακή ένταξη του τμήματος, 
συμφωνώντας στην προοπτική δημιουργίας νέων καινοτόμων τμημάτων. 

 

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 

19 Απριλίου 2018 

Τι Δήλωσε ο Ν. Θηβαίος για το πρόβλημα των μεδουσών σε σύσκεψη του 
Υπουργείου Ναυτιλίας 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Αθήνα 19/04/2018 

«Τι Δήλωσε ο Ν. Θηβαίος για το 
πρόβλημα των μεδουσών σε 
σύσκεψη του Υπουργείου 
Ναυτιλίας» 

Σύσκεψη πραγματοποιήθηκε 
σήμερα στο Υπουργείο Ναυτιλίας 
και Νησιωτικής Πολιτικής με την 
παρουσία του Υπουργού κ. 
Κουρουμπλή, βουλευτών των πέριξ 
του Κορινθιακού Κόλπου νομών και 
αυτοδιοικητικών εκπροσώπων των 
Δήμων.  

Στη σύσκεψη με θέμα το πρόβλημα των μεδουσών στον Κορινθιακό κοινή θέση όλων ήταν η 
υλοποίηση μελέτης με χρηματοδότηση του  Πράσινου Ταμείου, από το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων 
Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.), για μια ολοκληρωμένη πρόταση αντιμετώπισης του προβλήματος. 

Ο βουλευτής πρότεινε για την αντιμετώπιση του σοβαρού ζητήματος στις παραλίες της Βοιωτίας, εν 
όψει της καλοκαιρινής περιόδου, να τοποθετηθούν πιλοτικά δίχτυα στις επισκέψιμες παραλίες του 
Δήμου Διστόμου – Αράχοβας – Αντίκυρας και του Δήμου Θηβαίων, προκειμένου να δοκιμαστεί η 
αποτελεσματικότητα του μέτρου. Πρότεινε επιπλέον να γίνει άμεσα νέα σύσκεψη με τη συμμετοχή 
και των Υπουργείων Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Εσωτερικών, πρόταση που αποδέχτηκε ο 
Υπουργός. 

Στη νέα αυτή σύσκεψη αναμένεται να εξεταστούν όλοι οι πρακτικοί τρόποι για τη χρηματοδότηση 
του εγχειρήματος από την Περιφέρεια ή τους Δήμους. 

Ο βουλευτής με δήλωσή του τονίζει πως «πρέπει να εξαντληθούν όλες οι δυνατότητες προκειμένου 
να διασφαλιστεί τόσο η υγεία των λουόμενων όσο και η ομαλή λειτουργία των επιχειρήσεων και τα 
συμφέροντα των εργαζομένων.» 

 

 

 

https://nikolaosthivaios.com/2018/04/20/%cf%84%ce%b9-%ce%b4%ce%ae%ce%bb%cf%89%cf%83%ce%b5-%ce%bf-%ce%bd-%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%b2%ce%bb%ce%b7%ce%bc%ce%b1-%cf%84/
https://nikolaosthivaios.com/2018/04/20/%cf%84%ce%b9-%ce%b4%ce%ae%ce%bb%cf%89%cf%83%ce%b5-%ce%bf-%ce%bd-%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%b2%ce%bb%ce%b7%ce%bc%ce%b1-%cf%84/
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ΜΑΙΟΣ 

9 Μαΐου 2018 

Τοποθέτηση Ν. Θηβαίου στο σ/ν «Μέτρα για την Προώθηση των Θεσμών της 
Αναδοχής και Υιοθεσίας» 
Στον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να παρακολουθήσετε την τοποθέτηση του βουλευτή Βοιωτίας, 
Ν. Θηβαίου, στην ολομέλεια του κοινοβουλίου στο σ/ν του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής 
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Μέτρα για την Προώθηση των Θεσμών της Αναδοχής και 
Υιοθεσίας»: 

https://youtu.be/DTZes7rSi3w 

Η τοποθέτηση του βουλευτή Βοιωτίας, Νίκου Θηβαίου, από τα πρακτικά της βουλής: 

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ – ΙΖ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΣΥΝΟΔΟΣ Γ΄ – ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΙΓ΄ 

Τετάρτη  9 Μαΐου 2018 

Αθήνα, σήμερα στις 9 Μαΐου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.08΄ συνήλθε στην Αίθουσα των 
συνεδριάσεων του Βουλευτηρίου η Βουλή σε ολομέλεια για να συνεδριάσει υπό την προεδρία του Ε΄ 
Αντιπροέδρου αυτής κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΥ. 

………………… 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Κύριε Θηβαίε, έχετε τον λόγο. Ελπίζω να είσαστε όσο πιο 
συνοπτικός γίνεται και, αν μπορείτε, να περιοριστείτε στο πεντάλεπτο. 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΗΒΑΙΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. 

Το θέμα μας σήμερα θα έπρεπε να είναι τα παιδιά που δικαιούνται να μεγαλώσουν με ασφάλεια και 
αγάπη σε συνθήκες που μόνο το οικογενειακό περιβάλλον μπορεί να παράσχει.  

Θέλω να σας πω ότι έχουν ειπωθεί 
σχεδόν όλα. Θέλω να μιλήσω λίγο 
βιωματικά, σε σχέση με το 
συγκεκριμένο νομοσχέδιο. 
Επισκέφτηκα πρόσφατα σαν 
Βουλευτής του νομού τις γυναικείες 
φυλακές Ελαιώνα στη Θήβα. Εκεί, 
όπως ξέρουμε όλοι, με 
πρωτοβουλία του Υπουργείου 
Δικαιοσύνης υπάρχουν οι 
«μωρομάνες» σε συγκεκριμένο 
φυλασσόμενο χώρο. Εκεί μια 
ισοβίτισσα μου λέει: Κύριε 
Βουλευτά, μετά τα τρία χρόνια αυτό 
το παιδί τι θα γίνει; Δώστε μου το 
δικαίωμα να μπορώ να το βλέπω, έστω και στη φυλακή, κάποιες φορές. 

Είναι ένα μήνυμα αυτό. Το σημερινό νομοσχέδιο έρχεται πραγματικά να δώσει μια απάντηση, να 
δώσει την ανθρώπινη διάσταση, αλλά και την ουσιαστική. Θέλω να σταθώ σε ένα άλλο θέμα. 
Ακούστηκε από αρκετούς ομιλητές της Νέας Δημοκρατίας, και όχι μόνο, σε σχέση με το άρθρο 8: «Τα 
παιδιά που οι ανάδοχοι είναι ομόφυλο ζευγάρι, όταν θα πάνε στο σχολείο, θα αντιμετωπίσουν 
προβλήματα». 

Συγγνώμη, αλλά αυτή η θέση, πέρα από δογματική, αντιεπιστημονική, χάνει ουσιαστικά και την 
πραγματικότητα. Υποτιμούνται σήμερα οι εκπαιδευτικοί στα σχολεία. Τι θα κάνουν; Ό,τι κάνουν οι 
εκπαιδευτικοί -και μιλώ και σαν εκπαιδευτικός αυτή τη στιγμή της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης- 
όταν θα δεχθεί μπούλινγκ ένα παχύσαρκο παιδί. Αυτό που θα κάνουν, όταν δέχεται μπούλινγκ μια 

https://nikolaosthivaios.com/2018/05/09/%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%bf-%cf%83-%ce%bd-%ce%bc%ce%ad%cf%84%cf%81%ce%b1-%ce%b3%ce%b9%ce%b1/
https://nikolaosthivaios.com/2018/05/09/%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%bf-%cf%83-%ce%bd-%ce%bc%ce%ad%cf%84%cf%81%ce%b1-%ce%b3%ce%b9%ce%b1/
https://youtu.be/DTZes7rSi3w
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κοπέλα από ορφανοτροφείο που φοράει τη φούστα μέχρι τον αστράγαλο. Τι θα κάνουν; Θα κάνουν 
ό,τι αφορά έναν νέο έφηβο ο οποίος αγαπά το μπαλέτο. 

Οι εκπαιδευτικοί στη συντριπτική τους πλειοψηφία ξέρουν και διαχειρίζονται ως εκπαιδευτικοί, ως 
άνθρωποι, ως συλλογικότητες αυτά τα προβλήματα. Πολλοί λέμε σήμερα ότι είναι δεδομένα κάποια 
πράγματα. Τι είναι δεδομένο σήμερα πραγματικά; Ότι η πλειοψηφία, αν θέλετε, διαφωνεί με το 
άρθρο 8; Αυτά είναι τα δεδομένα; Όχι. 

Αγαπητές συναδέλφισσες και αγαπητοί συνάδελφοι, όλοι γνωρίζουμε τι έγινε το ’83, όταν 
εφαρμόστηκε ο πολιτικός γάμος. Τι έγινε με τα συλλαλητήρια για τη μη αναγραφή του «χριστιανός 
ορθόδοξος» στην ταυτότητα. Πάω στα παλιά. Να μην έρθω στα πιο καινούργια. Η κοινωνία 
προχωράει. Δεν υπάρχουν δεδομένα.  

Θέλω να σας πω και κάτι άλλο. Τα 
ανθρώπινα δικαιώματα δεν 
κερδίζονται με δημοψηφίσματα, 
όπως κάποιοι ισχυρίζονται. 

Και θέλω να σας πω και κάτι άλλο. 
Στον δημόσιο διάλογο όλοι μιλάμε 
για τη μοναδικότητα του ανθρώπου 
και πρώτη απ’ όλους η Εκκλησία και 
σωστά. Μόνο που στην πράξη από 
αρκετούς η μοναδικότητα χάνεται 
και δεν είναι γιατί κάποιος δεν 
μπορεί να είναι σαν εμάς. Γιατί η 
μοναδικότητα γίνεται a la carte, εάν 
δεν είσαι χριστιανός ορθόδοξος, 
εάν δεν πιστεύεις στο «πατρίς, θρησκεία, οικογένεια», εάν αυτοπροσδιορίζεσαι σεξουαλικά με 
διαφορετικό τρόπο. 

Αυτή η πραγματικότητα, λοιπόν, δεν δημιουργεί δεδομένα. Δεδομένα είναι ποια; Ότι για το σημερινό 
νομοσχέδιο που συζητάμε, αυτοί που θα προχωρήσουν σε τεκνοθεσία, αυτοί που θα προχωρήσουν 
σε αναδοχή είναι οι νέοι άνθρωποι κατά κύριο λόγο. Και εμείς ακριβώς έχουμε μια τεράστια ευθύνη 
απέναντι σ’ αυτά τα νέα ζευγάρια, αυτούς τους νέους ανθρώπους για το πώς θα προχωρήσουν. Και 
νομίζω ότι εκεί είναι η ευθύνη η δική μας. 

Δεν ξέρω πραγματικά εάν το συγκεκριμένο νομοσχέδιο έχει τη συναίνεση σήμερα της πλειοψηφίας 
του ελληνικού λαού ή όχι. Για ένα, όμως, είμαι σίγουρος ότι μετά από κάποια χρόνια εφαρμογής, 
χιλιάδες νέα ζευγάρια και παιδιά θα έχουν να πουν έναν καλό λόγο γι’ αυτήν τη σημαντική απόφαση 
της Βουλής. 

Σας ευχαριστώ. 

(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ) 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Ευχαριστούμε τον κ. Θηβαίο. 

 

15 Μαΐου 2018 

Ανοίγει η πλατφόρμα για την ρύθμιση των οφειλών αγροτών – διαγραφή ως 
100% των τόκων και ως 60% του κεφαλαίου 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Αθήνα 15/05/2018 

«Ανοίγει η πλατφόρμα για την ρύθμιση των οφειλών αγροτών – διαγραφή ως 100% των τόκων και ως 
60% του κεφαλαίου» 

https://nikolaosthivaios.com/2018/05/15/%ce%b1%ce%bd%ce%bf%ce%af%ce%b3%ce%b5%ce%b9-%ce%b7-%cf%80%ce%bb%ce%b1%cf%84%cf%86%cf%8c%cf%81%ce%bc%ce%b1-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%b7%ce%bd-%cf%81%cf%8d%ce%b8%ce%bc%ce%b9%cf%83%ce%b7-%cf%84%cf%89/
https://nikolaosthivaios.com/2018/05/15/%ce%b1%ce%bd%ce%bf%ce%af%ce%b3%ce%b5%ce%b9-%ce%b7-%cf%80%ce%bb%ce%b1%cf%84%cf%86%cf%8c%cf%81%ce%bc%ce%b1-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%b7%ce%bd-%cf%81%cf%8d%ce%b8%ce%bc%ce%b9%cf%83%ce%b7-%cf%84%cf%89/
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Την δυνατότητα διαγραφής ως 100% των τόκων υπερημερίας και ως 60% του οφειλόμενου 
κεφαλαίου θα έχουν οι αγρότες που θα ενταχθούν στην ρύθμιση για τα δάνεια της «κακής» Αγροτικής 
που πέρασε το 2013 στον εκκαθαριστή, όπως είπε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Βαγγέλης 
Αποστόλου. Οι αιτήσεις θα κατατίθενται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα που ανοίγει τις επόμενες 
ημέρες στην Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους. 

Με την παρούσα ρύθμιση, που αφορά περίπου 80.000 ΑΦΜ, φυσικά και μόνο πρόσωπα, που στις 31 
Δεκεμβρίου 2017 είχαν ληξιπρόθεσμα προς τον εκκαθαριστή τουλάχιστον κατά 30 ημέρες. 

Στη διαδικασία που θα ακολουθήσει, η αίτηση θα εξεταστεί και θα μπορεί: 

 να διαγραφεί το 100% των τόκων υπερημερίας 

 να εφαρμοστεί ο νόμος για τα πανωτόκια (προβλέπει ότι οφειλές αγροτών δεν μπορούν να 
ξεπεράσουν το διπλάσιο του κεφαλαίου) – θα ληφθούν υπόψιν και οι πληρωμές που έκαναν από 
τη δημοσιοποίηση του νόμου μέχρι σήμερα 

 με πληρωμή μέσα σε τρεις μήνες, θα έχουμε διαγραφή του 60% του κεφαλαίου 

 με πληρωμή σε δόσεις μέσα σε δέκα χρόνια, θα έχουμε διαγραφή του 40% του κεφαλαίου 

«Πρόκειται για πάρα πολύ σοβαρή παρέμβαση για να ξεμπλοκάρουμε έναν χώρο που χρειάζεται για 
να βοηθηθεί η παραγωγική ανασυγκρότηση», τόνισε ο κ. Αποστόλου. 

 

Ανατολική Παράκαμψη Θήβας: Έργο ξεχασμένο ή κοντά στη δημοπράτηση; 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Αθήνα 15/05/2018 

«Ανατολική Παράκαμψη Θήβας: Έργο ξεχασμένο ή κοντά στη δημοπράτηση; » 

Μετά από ενημέρωση από τον Γ.Γ. 
του Υπουργείου Υποδομών και 
Μεταφορών, κ. Βούρδα, 
προκύπτουν τα εξής στοιχεία για το 
έργο της Ανατολικής Παράκαμψης 
Θήβας: 

Με την με αριθ. πρωτ. 
ΔΜΕΟ/α/0/136/16-01-1997 
Απόφαση Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. 
ανατέθηκε η μελέτη με τίτλο 
«Οριστική Μελέτη Παράκαμψης 
Θηβών» στα συμπράττοντα 
Γραφεία Μελετών: Ολ.  
Βαγγελάτου,  Ι. Αλαβάνος – Χ.  
Αθανασόπουλος Ε.Ε., Ι. Μαρούκης  
και  Κ. Αντωνιάδης και την 25 Ιουνίου 1997 υπεγράφη η σχετική σύμβαση για ποσό 146.735 €, 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Ως Διευθύνουσα Υπηρεσία για την μελέτη έχει ορισθεί η Δ.Τ.Ε. 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 

Αφορά τη μελέτη της Ανατολικής Παράκαμψης Θηβών η οποία έχει αφετηρία την συμβολή της 
χάραξης με την ΠΕΟ Θήβας- Ελευσίνας, ενώ το πέρας της βρίσκεται επί της Π.Ε.Ο. Θήβας – Χαλκίδας. 
Έχει μήκος 3.512,17 μ. και η διατομή της είναι  τύπου «β2σ» (1+1 λωρίδα κυκλοφορίας και ΛΕΑ 
συνολικού πλάτους 11,00 μ.). Ακόμα προβλέπεται η κατασκευή 4 ισοπέδων κόμβων.  

Μέχρι σήμερα έχουν εκπονηθεί, υποβληθεί και εγκριθεί οι παρακάτω μελέτες: 

Αναγνωριστική Μελέτη Οδοποιίας 

Αναγνωριστική Γεωλογική Μελέτη 

Μελέτη Προέγκρισης Χωροθέτησης 

https://nikolaosthivaios.com/2018/05/15/%ce%b1%ce%bd%ce%b1%cf%84%ce%bf%ce%bb%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%cf%80%ce%b1%cf%81%ce%ac%ce%ba%ce%b1%ce%bc%cf%88%ce%b7-%ce%b8%ce%ae%ce%b2%ce%b1%cf%82-%ce%ad%cf%81%ce%b3%ce%bf-%ce%be%ce%b5%cf%87%ce%b1%cf%83/
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Τοπογραφική Αποτύπωση Ζώνης Οδοποιίας και θέσεων Τεχνικών 

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 

Γεωλογική Μελέτη 

Προμελέτη Οδού 

Προκαταρκτική επεξεργασία Τεχνικών Έργων οδού. 

Αναγνωριστική μελέτη Κόμβων και παράλληλων οδών 

Οριστική μελέτηοδού 

Προμελέτη Τεχνικών έργων (αφορά 4 τεχνικά) 

Οριστική μελέτη Κόμβων 

Οριστική μελέτη Τεχνικών έργων (αφορά 3 τεχνικά) 

Κτηματολόγιο(υπό έγκριση) 

Ακόμα έχουν εκπονηθεί και εγκριθεί οι απαραίτητες Γεωτεχνικές έρευνες και μελέτες μέσω άλλης 
σύμβασης σε άλλο μελετητικό γραφείο. 

Ο 3oς Σ.Π. εγκρίθηκε με την με αρ. πρωτ. ΔΟΥ/230 π.ε./7-12-2015 Απόφαση του Υπουργού Υ.ΜΕ.ΔΙ 
και ανέρχεται στο ποσό των 537.425,03 € με ΦΠΑ, παρουσιάζοντας υπέρβαση 30.458,63 € έναντι του 
2ου Σ.Π. Από τον υπόψη Σ.Π. έχουν απαλειφθεί οι ποσότητες και δαπάνες που αναφέρονται στην 
Οριστική Μελέτη Τεχνικού στη Χ.Θ 0+878,88 της μελέτης. 

Για την ολοκλήρωση της μελέτης απαιτείται η έγκριση του Κτηματολογίου και η οριστική παραλαβή 
του συνόλου της μελέτης. Ακόμα με την με αρ. πρωτ. 4703/212606/19-12-2016 Απόφαση 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στ. Ελλάδας ανανεώθηκαν-τροποποιήθηκαν οι υφιστάμενοι 
περιβαλλοντικοί όροι του έργου και η διάρκεια ισχύος τους ορίστηκε ως 10 έτη από την έκδοση της 
Απόφασης. Σημειώνεται με την προαναφερόμενη Απόφαση ανανέωσης-τροποποίησης 
Περιβαλλοντικών όρων καταργήθηκε το Τεχνικό στη Χ.Θ 0+878,88 και ως εκ τούτου η τροποποίηση 
αυτή πρέπει να ληφθεί υπόψη κατά τη σύνταξη των τευχών δημοπράτησης του έργου. 

Ο προϋπολογισμός του έργου εκτιμάται στα 15 εκατ. Ευρώ (με ΓΕ, ΟΕ, απρόβλεπτα και ΦΠΑ). 

Απαιτούμενες Ενέργειες 

Το Έργο είναι αρμοδιότητας της Περιφέρειας Στέρεας Ελλάδας. 

Προκειμένου να δημοπρατηθεί το Έργο της παράκαμψης Θήβας πρέπει να πραγματοποιηθούν τα 
ακόλουθα: 

Έγκριση του Κτηματολογίου από την αρμόδια Υπηρεσία της Περιφέρειας 

Υπαγωγή στο άρθρο 7α των απαιτούμενων απαλλοτριώσεων  από ΥΠ.ΥΠΟ.ΜΕ 

Εύρεση χρηματοδότησης 

Κήρυξη απαλλοτρίωσης από περιφέρεια 

Σύνταξη τευχών δημοπράτησης από την περιφέρεια (την αναθέτουσα αρχή) 

Σημειώνεται ότι κατά την αναθεώρηση των Π.Ο., καταργήθηκε το τεχνικό στη θέση ΧΘ+878,88 και 
στη θέση του προβλέπεται πλέον η κατασκευή επιχώματος και κιβωτοειδών οχετών. Η προσαρμογή 
αυτή  θα ληφθεί υπόψη και θα ενσωματωθεί στα τεύχη δημοπράτησης. 

Καθώς το έργο της παράκαμψης αποτελεί χρόνιο αίτημα του Δήμου Θηβαίων, ο βουλευτής Βοιωτίας, 
Ν. Θηβαίος, παραμένει στη διάθεση τόσο του Δήμου όσο και της Περιφέρειας για τον καλύτερο 
συντονισμό και την ταχύτερη δυνατή δημοπράτηση του σημαντικού αυτού έργου. 

 

17 Μαΐου 2018 

Συγχαρητήρια Επιστολή προς Διεύθυνση Αστυνομίας Βοιωτίας 
Συγχαρητήρια Επιστολή προς Διεύθυνση Αστυνομίας Βοιωτίας 

Τμήμα Ασφαλείας Θηβών 

https://nikolaosthivaios.com/2018/05/17/%cf%83%cf%85%ce%b3%cf%87%ce%b1%cf%81%ce%b7%cf%84%ce%ae%cf%81%ce%b9%ce%b1-%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%83%cf%84%ce%bf%ce%bb%ce%ae-%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%82-%ce%b4%ce%b9%ce%b5%cf%8d%ce%b8%cf%85%ce%bd%cf%83/
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Εκφράζω τα θερμά μου συγχαρητήρια στην Αστυνομική Διεύθυνση Βοιωτίας και στο Τμήμα 
Ασφαλείας Θηβών για τη μεγάλη επιχειρησιακή επιτυχία της εξάρθρωσης σπείρας καλλιεργητών και 
εμπόρων ναρκωτικών στο Νεοχωράκι Θήβας. 

Για τέτοιες σημαντικές επιτυχίες πρέπει να γίνεται ειδική αναφορά γιατί αναβαθμίζουν των αγώνα 
ενάντια στην εγκληματικότητα και ενισχύουν το αίσθημα προστασίας των πολιτών. 

Με τιμή, 

Νίκος Θηβαίος, Βουλευτής Βοιωτίας 

 

Τοποθέτηση του βουλευτή Βοιωτίας, Ν. Θηβαίου, στην Ειδική Μόνιμη 
Επιτροπή Περιφερειών, στη συνεδρίαση με θέμα «Τοπική Αυτοδιοίκηση: Από 
τον ‘Καλλικράτη’ στον ‘Κλεισθένη'» 
Ακολουθώντας τον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να παρακολουθήσετε την τοποθέτηση του 
βουλευτή Βοιωτίας, Νίκου Θηβαίου, στην Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Περιφερειών, στη συνεδρίαση με 
θέμα «Τοπική Αυτοδιοίκηση: Από τον ‘Καλλικράτη’ στον ‘Κλεισθένη'» 

https://youtu.be/Ro3HF-9q3sA 

 

23 Μαΐου 2018 

Επίσκεψη του βουλευτή Ν. Θηβαίου και του Αναπληρωτή ΓΓ Σ. Βαρδαρού στο 
ΤΟΜΥ Θήβας 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Αθήνα 22/05/2018 

«Επίσκεψη του βουλευτή Ν. 
Θηβαίου και του Αναπληρωτή ΓΓ Σ. 
Βαρδαρού στο ΤΟΜΥ Θήβας» 

Επίσκεψη στην Τοπική Μονάδα 
Υγείας (ΤΟΜΥ) Θήβας 
πραγματοποίησαν ο Αναπληρωτής 
ΓΓ του Υπουργείου Υγείας, Σ. 
Βαρδαρός και ο βουλευτής 
Βοιωτίας, Ν. Θηβαίος, 
συνοδευόμενοι από τον 
Υποδιοικητή της 5ης ΥΠΕ Δ. 
Δημητριάδη και τον διευθυντή του 
ΤΟΜΥ Κ. Χαμπίμπη.  

Ο κ. Διευθυντής ενημέρωσε για την 
πορεία των δύο μηνών της λειτουργίας του ΤΟΜΥ σημειώνοντας τη μεγάλη ανταπόκριση και 
συμμετοχή του κόσμου. Μεταξύ άλλων αναφέρθηκε πως σύντομα θα πραγματοποιηθούν και 
επισήμως τα εγκαίνια της Μονάδας. 

Επιπλέον, συζητήθηκαν μέτρα για την ουσιαστική βελτίωση και ανανέωση του Κέντρου Υγείας Θήβας 
στην κατεύθυνση της αναβάθμισης του σημαντικού επικουρικού ρόλου που καλείται να 
διαδραματίσει παράλληλα με την Τοπική Μονάδα Υγείας στον Τομέα της πρωτοβάθμιας Υγείας. 

Ακολούθως, οι κύριοι Θηβαίος και Βαρδαρός επισκέφθηκαν στο ΣΦΕ τις εγκαταστάσεις της 
διαδραστικής παρέμβασης ΕΜΒΟΛΙΟΥΠΟΛΗ, ένα εξαιρετικό πρόγραμμα με στόχο την 
απενοχοποίηση αλλά και την ανάδειξη της αναγκαιότητας των εμβολίων στις μικρές – και όχι μόνο – 
ηλικίες, όπου ενημερώθηκαν από τους αρμόδιους του προγράμματος πως σύντομα θα 
πραγματοποιηθούν επισκέψεις σε όλα τα Δημοτικά Σχολεία της Θήβας. 

https://nikolaosthivaios.com/2018/05/17/%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%b8%ce%b7/
https://nikolaosthivaios.com/2018/05/17/%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%b8%ce%b7/
https://nikolaosthivaios.com/2018/05/17/%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%b8%ce%b7/
https://youtu.be/Ro3HF-9q3sA
https://nikolaosthivaios.com/2018/05/23/%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-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%cf%84%ce%bf/
https://nikolaosthivaios.com/2018/05/23/%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-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%cf%84%ce%bf/
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ΙΟΥΝΙΟΣ 

7 Ιουνίου 2018 

Τοποθέτηση Ν. Θηβαίου στο σ.ν του Υπουργείου παιδείας 
Ακολουθώντας τον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να παρακολουθήσετε την τοποθέτηση του 
βουλευτή Βοιωτίας, Νίκου Θηβαίου, στην ολομέλεια του κοινοβουλίου για το σ/ν του Υπουργείου 
Παιδείας «ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΔΟΜΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» 

https://youtu.be/haQ-X63RaJw 

 

9 Ιουνίου 2018 

Ν. Θηβαίος – συνέντευξη στο ΑΠΕ-ΜΠΕ: «Διαμορφώνουμε προσεκτικά τους 
όρους για δίκαιη ανάπτυξη» 
Ν. Θηβαίος: «Διαμορφώνουμε προσεκτικά τους όρους για δίκαιη ανάπτυξη» 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ – ΑΠΕ 

Την πεποίθηση του ότι πλέον μπορούμε να κοιτάμε το μέλλον με αισιοδοξία εκφράζει, στη 
συνέντευξή του στο Αθηναϊκό/Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, ο βουλευτής Βοιωτίας του ΣΥΡΙΖΑ 
Νίκος Θηβαίος υπογραμμίζοντας πάντως πως «η κυβέρνηση αυτή ποτέ δεν επέλεξε τη θριαμβολογία 
για τα θετικά αποτελέσματα της οικονομικής πολιτικής της». 

«Μετά από οκτώ και πλέον χρόνια, η Ελλάδα αφήνει πίσω της τη μαύρη περίοδο της οικονομικής 
δυσπραγίας, αλλά και των πολιτικών που τη δημιούργησαν και ατενίζει επιτέλους το μέλλον με πιο 
ευοίωνους όρους. Η επόμενη μέρα, λοιπόν, μπορεί να είναι μια μέρα αισιοδοξίας, αλλά και μια μέρα 
προσεκτικής διαμόρφωσης των όρων για μια δίκαιη ανάπτυξη» σημειώνει ο βουλευτής Βοιωτίας του 
ΣΥΡΙΖΑ.  

Σε ερώτηση για το εάν τα μέτρα για τις συντάξεις και το αφορολόγητο θα δοκιμάσουν τις αντοχές της 
κυβέρνησης, ο κ. Θηβαίος αναφέρει πως «οι βουλευτές της συμπολίτευσης έχουμε πλήρη επίγνωση 
των δυσκολιών, αλλά ταυτόχρονα και του ιστορικού μας ρόλου». «Η διακυβέρνηση της χώρας από 
τον ΣΥΡΙΖΑ και τους ΑΝΕΛ ήρθε στην πιο δύσκολη στιγμή της μεταπολιτευτικής μας ιστορίας, ακριβώς 

https://nikolaosthivaios.com/2018/06/08/%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%bf-%cf%83-%ce%bd-%cf%84%ce%bf%cf%85-%cf%85%cf%80%ce%bf%cf%85%cf%81%ce%b3/
https://youtu.be/haQ-X63RaJw
https://nikolaosthivaios.com/2018/06/11/%ce%bd-%ce%b8%ce%b7%ce%b2%ce%b1%ce%af%ce%bf%cf%82-%cf%83%cf%85%ce%bd%ce%ad%ce%bd%cf%84%ce%b5%cf%85%ce%be%ce%b7-%cf%83%cf%84%ce%bf-%ce%b1%cf%80%ce%b5-%ce%bc%cf%80%ce%b5-%ce%b4%ce%b9%ce%b1/
https://nikolaosthivaios.com/2018/06/11/%ce%bd-%ce%b8%ce%b7%ce%b2%ce%b1%ce%af%ce%bf%cf%82-%cf%83%cf%85%ce%bd%ce%ad%ce%bd%cf%84%ce%b5%cf%85%ce%be%ce%b7-%cf%83%cf%84%ce%bf-%ce%b1%cf%80%ce%b5-%ce%bc%cf%80%ce%b5-%ce%b4%ce%b9%ce%b1/
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για να δώσει διέξοδο στο αδιέξοδο που μας είχαν φέρει οι προηγούμενες κυβερνήσεις», προσθέτει 
και τονίζει: «Όσοι ποντάρουν στην πτώση της κυβέρνησης με αφορμή τις συντάξεις θα διαψευστούν 
για μια ακόμη φορά. Οι συνταξιούχοι δεν έχουν μνήμη χρυσόψαρου». 

Ο κ. Θηβαίος εκτιμά πως οι όροι που θα διαμορφωθούν με την έξοδο της Ελλάδας από τα μνημόνια 
«θα δίνουν στη χώρα μας νέα εφόδια για περαιτέρω πολιτικές ελάφρυνσης των πολιτών. Αυτά τα 
εφόδια είμαστε έτοιμοι να τα αξιοποιήσουμε στο έπακρο, ώστε ο πολίτης να ανακουφιστεί, αλλά 
κυρίως να γίνει ο ίδιος συμμέτοχος μια δίκαιης αναπτυξιακής». 

Τέλος ο κ. Θηβαίος σημειώνει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ πως «τίποτα δε γίνεται αυτόματα, όλα κατακτώνται». 
Ωστόσο, τονίζει, «η συνεχής μείωση της ανεργίας, η επικείμενη επαναφορά των συλλογικών 
συμβάσεων, η φοροελάφρυμση που έχει εξαγγείλει η κυβέρνηση, η κοινωνική πολιτική στήριξης των 
πλέον αδύναμων συμπολιτών μας, η καθημερινή εξυγίανση του Συστήματος Υγείας και πολλές ακόμη 
παρεμβάσεις μας είναι ήδη αισθητές από τους πολίτες και όσο απομακρυνόμαστε από το καθεστώς 
επιτροπείας θα γίνονται όλο και πιο αισθητές». 

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της συνέντευξης του βουλευτή Βοιωτίας του ΣΥΡΙΖΑ Νίκου Θηβαίου 
στην Αγγελική Λάζου για το Αθηναϊκό/Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων: 

Ερ. Βρισκόμαστε στην τελική ευθεία για την έξοδο της χώρας από το μνημόνιο τι σημαίνει αυτό για 
την επόμενη ημέρα; 

Απ. Η κυβέρνηση αυτή ποτέ δεν επέλεξε τη θριαμβολογία για τα θετικά αποτελέσματα της 
οικονομικής πολιτικής της. Έτσι και τώρα, με επίγνωση των δυσκολιών της καθημερινότητας που 
βιώνουν οι Ελληνίδες και οι Έλληνες, μιλάμε για μια σημαντική τομή στη μεταπολιτευτική Ιστορία της 
χώρας. Μετά από οκτώ και πλέον χρόνια, η Ελλάδα αφήνει πίσω της τη μαύρη περίοδο της 
οικονομικής δυσπραγίας, αλλά και των πολιτικών που τη δημιούργησαν και ατενίζει επιτέλους το 
μέλλον με πιο ευοίωνους όρους. Η επόμενη μέρα, λοιπόν, μπορεί να είναι μια μέρα αισιοδοξίας, αλλά 
και μια μέρα προσεκτικής διαμόρφωσης των όρων για μια δίκαιη ανάπτυξη. 

Ερ. Υπάρχουν κάποια δύσκολα μέτρα για το κλείσιμο της 4ης αξιολόγησης, εκτιμάτε πως είναι ικανά 
να δημιουργήσουν κραδασμούς στον κυβερνητικό συνασπισμό; 

Απ. Σε καμία περίπτωση. Οι βουλευτές της συμπολίτευσης έχουμε πλήρη επίγνωση των δυσκολιών, 
αλλά ταυτόχρονα και του ιστορικού μας ρόλου. Η διακυβέρνηση της χώρας από τον ΣΥΡΙΖΑ και τους 
ΑΝΕΛ ήρθε στην πιο δύσκολη στιγμή της μεταπολιτευτικής μας ιστορίας, ακριβώς για να δώσει 
διέξοδο στο αδιέξοδο που μας είχαν φέρει οι προηγούμενες κυβερνήσεις. Είναι γνωστό πως η 
αντιπολίτευση καταστροφολογεί μονότονα πριν από κάθε αξιολόγηση και επιχειρεί εξόφθαλμα να 
υπονομεύσει μια μεγάλη εθνική προσπάθεια. Δεν θα της γίνει το χατίρι. Η τελευταία αξιολόγηση θα 
προχωρήσει κανονικά, η χώρα θα σταθεί στα πόδια της μετά από χρόνια και οι θυσίες του ελληνικού 
λαού θα αποκτήσουν επιτέλους αντίκρισμα. Και αυτό είναι κάτι που γνωρίζουν τόσο φίλοι όσο και 
αντίπαλοι. 

Ερ. Η κυβέρνηση έχει ψηφίσει τις μειώσεις των συντάξεων αλλά και τη μείωση του αφορολόγητου, 
και παρά το γεγονός ότι έχουν ψηφιστεί έχει ξεκινήσει μια συζήτηση από βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ που 
ζητούν να μην εφαρμοστούν τα μέτρα και μάλιστα τονίζουν ότι αυτό μπορεί να συμβεί. Θα θέλαμε να 
μας εξηγήσετε τι ακριβώς συμβαίνει και εάν τελικά η κυβέρνηση μπορεί να μην εφαρμόσει 
ψηφισμένα μέτρα 

Απ. Αν δει κανείς την πορεία της σημερινής κυβέρνησης θα αντιληφθεί πως, σε ριζική αντίθεση με το 
παλιό πολιτικό σύστημα, δεν έχει αφήσει τίποτα χωρίς να το διαπραγματευτεί με όλες της τις 
δυνάμεις. Σωστά λέτε πως τα μέτρα είναι ψηφισμένα και ακριβώς γι΄ αυτό δεν μπορεί αυτή τη στιγμή 
να γίνει λόγος για μη εφαρμογή τους. Ωστόσο, οι όροι που θα διαμορφωθούν με την έξοδο της 
Ελλάδας από τα μνημόνια θα δίνουν στη χώρα μας νέα εφόδια για περαιτέρω πολιτικές ελάφρυνσης 
των πολιτών. Αυτά τα εφόδια είμαστε έτοιμοι να τα αξιοποιήσουμε στο έπακρο, ώστε ο πολίτης να 
ανακουφιστεί, αλλά κυρίως να γίνει ο ίδιος συμμέτοχος μια δίκαιης αναπτυξιακής πορείας. Και αυτό 
δεν είναι κάτι που τοποθετείται στο μακρινό μέλλον, αλλά στο πολύ κοντινό. Όσοι ποντάρουν στην 
πτώση της κυβέρνησης με αφορμή τις συντάξεις θα διαψευστούν για μια ακόμη φορά. Οι 
συνταξιούχοι δεν έχουν μνήμη χρυσόψαρου. 
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Ερ. Η κυβέρνηση μέσω των Περιφερειακών Συνεδρίων παρουσιάζει το αναπτυξιακό της σχέδιο για την 
παραγωγική ανασυγκρότηση. Θα μπορούσατε να κάνετε μια αποτίμηση αναφορικά με όσα έχουν 
υλοποιηθεί στη Στερεά Ελλάδα; 

Απ. Το αναπτυξιακό σχέδιο της κυβέρνησης είναι το πρώτο ολοκληρωμένο και επεξεργασμένο σχέδιο 
για μια ριζοσπαστική αλλαγή στο οικονομικό μοντέλο του παρελθόντος. Τα Περιφερειακά Συνέδρια, 
τα οποία αγκαλιάστηκαν από όλους του τοπικούς και αυτοδιοικητικούς φορείς, είναι αναπόσπαστο 
τμήμα του συνολικότερου αναπτυξιακού σχεδίου. Άλλωστε, δε νοείται ανάπτυξη -και μάλιστα δίκαιη- 
αν η Περιφέρεια δεν αποκτήσει κεντρικό ρόλο, αν η χώρα δεν βαδίσει αξιοποιώντας όλα τα 
συγκριτικά της πλεονεκτήματα. Στη Στερεά Ελλάδα και ειδικά στη Βοιωτία υλοποιούνται ή έχουν 
δρομολογηθεί μια σειρά από μεγάλα έργα όπως αυτό της απορρύπανσης της περιοχής του Ασωπού. 
Ένα σημαντικό περιβαλλοντικό και αναπτυξιακό έργο με συνέργειες των υπουργείων Οικονομίας και 
Περιβάλλοντος, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του Δήμου Τανάγρας. Σύντομα θα 
λειτουργήσει ο προαστιακός από Αθήνα μέχρι Λιανοκλάδι, αφού ολοκληρώνεται η ηλεκτροδότηση 
της γραμμής. Επίσης, έργα ανάπτυξης και αξιοποίησης του κωπαϊδικού πεδίου, έργα τουριστικής 
ανάπτυξης με αιχμή τον Παρνασσό, ανάδειξη αρχαιολογικών χώρων, καθώς και έργα 
περιβαλλοντικής σημασίας, βιολογικοί καθαρισμοί κ.ά. 

Ερ. Το τέλος της επιτροπείας τι σηματοδοτεί για την κυβερνητική πολιτική; Θα υπάρξει άμεσα 
αποτύπωση στην καθημερινότητα των πολιτών; 

Απ. Η καθημερινότητα των πολιτών έχει δεχτεί ένα άνευ προηγουμένου πλήγμα τα χρόνια των 
μνημονίων. Όλα τα στοιχεία που έχουμε στη διάθεσή μας, τόσο από ελληνικές όσο και διεθνείς πηγές 
δείχνουν τη σταδιακή εξομάλυνση της οικονομικής κατάστασης. Τίποτε δεν γίνεται αυτόματα, όλα 
κατακτώνται. Ωστόσο, η συνεχής μείωση της ανεργίας, η επικείμενη επαναφορά των συλλογικών 
συμβάσεων, η φοροελάφρυνση που έχει εξαγγείλει η κυβέρνηση, η κοινωνική πολιτική στήριξης των 
πλέον αδύναμων συμπολιτών μας, η καθημερινή εξυγίανση του Συστήματος Υγείας και πολλές ακόμη 
παρεμβάσεις μας είναι ήδη αισθητές από τους πολίτες, και όσο απομακρυνόμαστε από το καθεστώς 
επιτροπείας θα γίνονται όλο και πιο αισθητές. 

Ερ. Όλα δείχνουν πως βρισκόμαστε πολύ κοντά σε λύση για το ονοματολογικό της ΠΓΔΜ, η οποία θα 
περιλαμβάνει και τον όρο «Μακεδονία», κάτι που θα σας φέρει σε πλήρη αντίθεση με τον 
κυβερνητικό σας εταίρο. Εάν τελικά έρθει συμφωνία στη Βουλή και δεν ψηφιστεί από τους ΑΝΕΛ 
αυτομάτως δεν θα δημιουργηθεί πρόβλημα με την κυβέρνηση; 

Απ. Στα μείζονα εθνικά θέματα θα ήταν χρήσιμο να είμαστε όλοι όσο πιο προσεκτικοί γίνεται. Ο 
πρόεδρος των ΑΝΕΛ έχει δηλώσει με σαφήνεια πως εμπιστεύεται απόλυτα τους χειρισμούς του 
υπουργείου Εξωτερικών. Θα ήθελα βέβαια να θυμίσω το αυταπόδεικτο, πως το όνομα που σήμερα 
χρησιμοποιούμε με ευθύνη παλαιότερων κυβερνήσεων περιλαμβάνει ήδη τον όρο «Μακεδονία» και 
πως οι περισσότερες χώρες χρησιμοποιούν για τους βόρειους γείτονές μας το συνταγματικό τους 
όνομα, δηλαδή σκέτο «Μακεδονία». Ο κυβερνητικός συνασπισμός έχει αποδείξει ξανά και ξανά, και 
παρά τις Κασσάνδρες, πως είναι αρραγής και σταθερός με μοναδικό γνώμονα το συμφέρον της 
χώρας. Έτσι και τώρα, είμαι βέβαιος πως το συμφέρον αυτό θα ορίσει τη στάση όλων μπροστά σε 
αυτή την ευκαιρία που έχουμε μπροστά μας. Η ΝΔ είναι αυτή που θα πρέπει να ξεκαθαρίσει αν 
συντάσσεται με την εθνική γραμμή του 2008 ή με την ακροδεξιά διχαστική πολιτική που υπονομεύει 
τα εθνικά συμφέροντα. 

Ερ. Η Τουρκία βρίσκεται στο δρόμο προς τις κάλπες, εκτιμάτε πως κατά την προσφιλή της τακτική θα 
κλιμακώσει τις αντιδράσεις; Και πόσο θα πρέπει να ανησυχούμε; 

Απ. Είναι αλήθεια πως ο ανατολικός μας γείτονας χαρακτηρίζεται από έντονη νευρικότητα τόσο στην 
εσωτερική όσο και στην εξωτερική πολιτική του. Η Ελλάδα δεν έχει τίποτα να φοβηθεί καθώς 
αποτελεί έναν πυλώνα σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή, με ισχυρούς συμμάχους και ικανή 
αποτρεπτική δύναμη. Σε αντιπαραβολή με τη νευρικότητα της Τουρκίας, εμείς προτάσσουμε την 
ψύχραιμη στάση και ανάλυση των δεδομένων. Με μια πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική και την 
ταυτόχρονη σταθεροποίηση της οικονομίας της, η Ελλάδα ισχυροποιεί τη θέση της σε παγκόσμιο 
επίπεδο. Ταυτόχρονα καλούμε τους γείτονές μας να αντιληφθούν πως οι πολιτικές έντασης δεν 
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ευνοούν κανένα. Αντίθετα, είναι προς το συμφέρον όλων η ειρηνική συνύπαρξη και ο σεβασμός του 
Διεθνούς Δικαίου. 

http://www.amna.gr/home/article/265032/N-Thibaios-Diamorfonoume-prosektika-tous-orous-gia-
dikaii-anaptuxi- 

 

19 Ιουνίου 2018 

Λύθηκε το πρόβλημα των 52 οικογενειών για τις κατασκηνώσεις του ΕΦΚΑ 
Λύθηκε το πρόβλημα των 52 οικογενειών για τις κατασκηνώσεις του ΕΦΚΑ 

Αθήνα, 19 Ιουνίου 2018 

Σχετικά με το πρόβλημα που παρουσιάστηκε χτες στο δήμο Λιβαδειάς για την υποβολή των αιτήσεων 
των εργαζομένων για τις κατασκηνώσεις του ΕΦΚΑ (δεν λειτούργησε το σύστημα των ηλεκτρονικών 
αιτήσεων). 

Για το θέμα αυτό, με παρέμβασή του ο βουλευτής Νίκος Θηβαίος στον αρμόδιο υφυπουργό κ. Τ. 
Πετρόπουλο, διευκρινίστηκε ότι όλα τα παιδιά θα γίνουν δεκτά στις κατασκηνώσεις από την αρχή της 
σεζόν, ανεξάρτητα από το πρόβλημα που δημιουργήθηκε. Σχετική ανακοίνωση θα διαβιβαστεί προς 
το δήμο Λεβαδέων προς ενημέρωση όλων των ενδιαφερομένων γονέων. 

 

21 Ιουνίου 2018 

«Συνάντηση του βουλευτή Ν. Θηβαίου με τη ΓΓ του Υπουργείου Πολιτισμού, 
Μ. Βλαζάκη, για την αρχαιολογική ζώνη Αλυκής» 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Αθήνα 21/06/2018 

«Συνάντηση του βουλευτή Ν. Θηβαίου με τη ΓΓ του Υπουργείου Πολιτισμού, Μ. Βλαζάκη, για την 
αρχαιολογική ζώνη Αλυκής» 

Συνάντηση με τη ΓΓ του Υπουργείου Πολιτισμού, κ. Μαρία Βλαζάκη, είχε ο βουλευτής Βοιωτίας, Νίκος 
Θηβαίος, κατά την οποία συζητήθηκε το πρόβλημα της Αρχαιολογικής Ζώνης Α’ στον οικισμό της 
Αλυκής Βοιωτίας. 

Η ΓΓ δεσμεύτηκε για άμεση αυτοψία της περιοχής από το Υπουργείο, τα αποτελέσματα της οποίας θα 
αποτελέσουν τον οδηγό για τη νομική επίλυση του προβλήματος. Στην κατεύθυνση αυτή θα ήταν 
σημαντική και η συμβολή του δημοτικού συμβουλίου Θήβας αναφορικά με το πρόβλημα της 
περιοχής. 

Ο βουλευτής με δήλωσή του τονίζει πως παραμένει στη διάθεση των κατοίκων αλλά και του Δήμου 
για τη συντομότερη δυνατή διευθέτηση του ζητήματος. 

 

ΙΟΥΛΙΟΣ 

11 Ιουλίου 2018 

Δυνατότητα επανασύνδεσης ηλεκτρικού ρεύματος για καταναλωτές με 
χαμηλά εισοδήματα 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Αθήνα 11/07/2018 

«Δυνατότητα επανασύνδεσης ηλεκτρικού ρεύματος για καταναλωτές με χαμηλά εισοδήματα» 

Τη δυνατότητα επανασύνδεσης με το δίκτυο ηλεκτρικού ρεύματος, για καταναλωτές με χαμηλά 
εισοδήματα που, λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών, αποσυνδέθηκαν μέχρι το τέλος Ιουνίου 2018, 

http://www.amna.gr/home/article/265032/N-Thibaios-Diamorfonoume-prosektika-tous-orous-gia-dikaii-anaptuxi-
http://www.amna.gr/home/article/265032/N-Thibaios-Diamorfonoume-prosektika-tous-orous-gia-dikaii-anaptuxi-
https://nikolaosthivaios.com/2018/06/19/%ce%bb%cf%8d%ce%b8%ce%b7%ce%ba%ce%b5-%cf%84%ce%bf-%cf%80%cf%81%cf%8c%ce%b2%ce%bb%ce%b7%ce%bc%ce%b1-%cf%84%cf%89%ce%bd-52-%ce%bf%ce%b9%ce%ba%ce%bf%ce%b3%ce%b5%ce%bd%ce%b5%ce%b9%cf%8e%ce%bd-%ce%b3%ce%b9/
https://nikolaosthivaios.com/2018/06/21/%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/
https://nikolaosthivaios.com/2018/06/21/%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/
https://nikolaosthivaios.com/2018/07/11/%ce%b4%cf%85%ce%bd%ce%b1%cf%84%cf%8c%cf%84%ce%b7%cf%84%ce%b1-%ce%b5%cf%80%ce%b1%ce%bd%ce%b1%cf%83%cf%8d%ce%bd%ce%b4%ce%b5%cf%83%ce%b7%cf%82-%ce%b7%ce%bb%ce%b5%ce%ba%cf%84%cf%81%ce%b9%ce%ba%ce%bf%cf%8d/
https://nikolaosthivaios.com/2018/07/11/%ce%b4%cf%85%ce%bd%ce%b1%cf%84%cf%8c%cf%84%ce%b7%cf%84%ce%b1-%ce%b5%cf%80%ce%b1%ce%bd%ce%b1%cf%83%cf%8d%ce%bd%ce%b4%ce%b5%cf%83%ce%b7%cf%82-%ce%b7%ce%bb%ce%b5%ce%ba%cf%84%cf%81%ce%b9%ce%ba%ce%bf%cf%8d/
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προβλέπει Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ), η οποία προωθήθηκε προς δημοσίευση στην Εφημερίδα 
της Κυβέρνησης. 

Σύμφωνα με ενημέρωση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας το ειδικό βοήθημα χορηγείται 
εφόσον: 

 η αποσύνδεση αφορά την κύρια κατοικία του προς εξέταση δικαιούχου 

 ικανοποιούνται τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια υπαγωγής στο νέο Κοινωνικό Οικιακό 
Τιμολόγιο (ΚΟΤ) 

ΚΥΑ που εκδόθηκε τον Φεβρουάριο, έθετε ως προϋπόθεση για τη λήψη του ειδικού βοηθήματος, η 
αποσύνδεση από το δίκτυο παροχής ηλεκτρικής ενέργειας να έχει γίνει το αργότερο μέχρι τις 14 
Φεβρουαρίου 2018. Η νέα ΚΥΑ έρχεται να τροποποιήσει την προϋπόθεση αυτή, θέτοντας ως απώτατο 
χρονικό όριο την 30η Ιουνίου 2018. 

Το ύψος του εφάπαξ βοηθήματος καθορίζεται ανάλογα με το ύψος της οφειλής: 

ύψος συνολικής οφειλής ποσοστό κάλυψης 

έως 6.000 ευρώ 100% 

6.001-9.000 ευρώ 75% 

9.001-12.000 ευρώ 50% 

άνω των 12.000 ευρώ 30% 

Για παράδειγμα, για οφειλή 4.000 ευρώ θα καταβάλλεται βοήθημα 4.000 ευρώ, για οφειλή 7.000 
ευρώ βοήθημα 5.250 ευρώ, για οφειλή 11.000 ευρώ βοήθημα 5.500 ευρώ και για οφειλή 20.000 ευρώ 
βοήθημα 6.000 ευρώ. Το μέρος της οφειλής που δεν καλύπτεται, εξοφλείται από τους καταναλωτές 
σε άτοκες μηνιαίες δόσεις, ο αριθμός των οποίων ορίζεται από τον εκάστοτε προμηθευτή ηλεκτρικής 
ενέργειας. 

Υπενθυμίζεται, τέλος, ότι  τα κριτήρια υπαγωγής στο νέο ΚΟΤ είναι: 

 η συνολική φορολογητέα αξία ακίνητης περιουσίας όλων των μελών του νοικοκυριού, στην 
Ελλάδα ή το εξωτερικό, να μην υπερβαίνει τα 120.000 ευρώ για νοικοκυριά με ένα μέλος, 
προσαυξανόμενα κατά 15.000 ευρώ για κάθε πρόσθετο μέλος μέχρι το ποσό των 180.000 

 το ετήσιο συνολικό πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημα του νοικοκυριού να μην υπερβαίνει τα όρια 
του παρακάτω πίνακα 

 η τετραμηνιαία κατανάλωση να μην υπερβαίνει τα όρια που περιγράφονται στον παρακάτω 
πίνακα 

οικογενειακή κατάσταση 
ετήσιο εισόδημα 

νοικοκυριού 
4μηνιαία 

κατανάλωση 

1 άτομο 9.000 ευρώ 1.400 kWh 

μονογονεϊκή + 1 ανήλικος ή 2 ενήλικοι 13.500 ευρώ 1.600 kWh 

μονογονεϊκή + 2 ανήλικοι ή 2 ενήλικοι + 1 ανήλικος 15.750 ευρώ 1.700 kWh 

μονογονεϊκή + 3 ανήλικοι ή 2 ενήλικοι + 2 ανήλικοι 
ή 3 ενήλικοι 

18.000 ευρώ 1.800 kWh 

μονογονεϊκή + 4 ανήλικοι ή 2 ενήλικοι + 3 ανήλικοι 
ή 3 ενήλικοι + 1 ανήλικος 

24.750 ευρώ 1.900 kWh 

μονογονεϊκή + 5 ανήλικοι ή 2 ενήλικοι + 4 ανήλικοι 
ή 3 ενήλικοι + 2 ανήλικοι ή 4 ενήλικοι 

27.000 ευρώ 2.000 kWh 
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Πρόταση για μια στέρεη ακαδημαϊκή και αναπτυξιακή προοπτική του 
Νομού Βοιωτίας 
Αθήνα 11/07/2018 

«Πρόταση για μια στέρεη ακαδημαϊκή και αναπτυξιακή προοπτική του Νομού Βοιωτίας» 

«Στο ΓΠΑ λειτουργεί το Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης, το οποίο είναι συγγενές με το 
Τμήμα Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού με έδρα τη Θήβα του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδος, και μπορούν 
να αποτελέσουν μαζί στο μέλλον μία Σχολή. 

Στις σημερινές κοινωνικοοικονομικές συνθήκες και στο πλαίσιο του ενιαίου χώρου τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης, οι εκπαιδευτικές και ερευνητικές συνέργειες ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 
αποτελούν προϋπόθεση για την αναβάθμιση κυρίως τμημάτων Τεχνολογικής Εκπαίδευσης. 

Με δεδομένα τα ανωτέρω και κατόπιν της συνάντησης των Πρυτανικών Αρχών του ΓΠΑ και του ΤΕΙ 
Στερεάς Ελλάδας με την πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΘ αποφάσισαν να προτείνουν στην ηγεσία του ΥΠΕΘ 
την διοικητική ένταξη του ανωτέρω Τμήματος στο ΓΠΑ. 

Η Έδρα του Τμήματος θα παραμείνει στη Θήβα. 

Η ανωτέρω πρόταση εντάσσεται στο πλαίσιο της στρατηγικής ανάπτυξης του ΓΠΑ. 

Το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού θα αξιολογηθεί και θα 
αναβαθμιστεί σε πενταετές ενιαίου και αδιάσπαστου κύκλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου 
(Intergrated Master) στην ειδικότητα του Τμήματος. 

Το Τμήμα θα μετονομασθεί σε Τμήμα Διοίκησης Γεωργικών Επιχειρήσεων και Συστημάτων 
Εφοδιασμού και θα ενταχθεί προς το παρόν στη 
Σχολή Τροφίμων, Βιοτεχνολογίας και Ανάπτυξης 
του ΓΠΑ.  

Το Τμήμα για να λειτουργήσει θα πρέπει να 
στελεχωθεί άμεσα με 4 (τέσσερα) μέλη ΔΕΠ. Εάν 
στελεχωθεί με τα 4 μέλη ΔΕΠ δύναται να δεχθεί 
εισακτέους από το ακαδημαϊκό έτος 2019-
2020». 

Η παραπάνω πρόταση σε συνδυασμό με το 
πρωτόκολλο συνεργασίας της Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδας και του Γεωπονικού 
Πανεπιστημίου Αθηνών για την ίδρυση 
«Κέντρου Καινοτόμων και Αειφόρων 
Εφαρμογών Γεωπονικών Επιστημών» στην 
Αλίαρτο έρχεται να βάλει γερά θεμέλια 
ακαδημαϊκότητας και αναπτυξιακής προοπτικής 
για τη Βοιωτία. 

Επίσης, η πρόταση αυτή ανοίγει προοπτικές για τη δημιουργία νέων Τμημάτων στη Βοιωτία, αλλά και 
Τμημάτων διετών προγραμμάτων Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης με πανεπιστημιακό τίτλο 
και επαγγελματικά δικαιώματα. 

Η πρόταση αυτή του Υπουργείου Παιδείας και του ΓΠΑ τίθεται σε δημόσιο διάλογο και είναι ανοιχτή 
σε προτάσεις, διορθώσεις, συμπληρώσεις. 

Όσο για την ερώτηση – πρόκληση της ΠΕΔ Στερεάς για το ποια είναι η θέση μου για το Πανεπιστήμιο 
Στερεάς απαντώ: 

Α) Έχω δημόσια εκφραστεί στην παρουσίαση της πρότασης Πανούση στο Δημ. Συμβούλιο Λιβαδειάς, 
δύο φορές στις συνεδριάσεις της ΠΕΔ, καθώς και σε συνέντευξή μου στην τηλεοπτική εκπομπή 
«Στέρεα Λόγια». 

https://nikolaosthivaios.com/2018/07/11/%cf%80%cf%81%cf%8c%cf%84%ce%b1%cf%83%ce%b7-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%ce%bc%ce%b9%ce%b1-%cf%83%cf%84%ce%ad%cf%81%ce%b5%ce%b7-%ce%b1%ce%ba%ce%b1%ce%b4%ce%b7%ce%bc%ce%b1%cf%8a%ce%ba%ce%ae-%ce%ba%ce%b1%ce%b9/
https://nikolaosthivaios.com/2018/07/11/%cf%80%cf%81%cf%8c%cf%84%ce%b1%cf%83%ce%b7-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%ce%bc%ce%b9%ce%b1-%cf%83%cf%84%ce%ad%cf%81%ce%b5%ce%b7-%ce%b1%ce%ba%ce%b1%ce%b4%ce%b7%ce%bc%ce%b1%cf%8a%ce%ba%ce%ae-%ce%ba%ce%b1%ce%b9/
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Β) Τα πανεπιστήμια ιδρύονται με ακαδημαϊκά και αναπτυξιακά κριτήρια σε στέρεη βάση. Αυτό 
υπηρετεί η συγκεκριμένη πρόταση. Μόνο έτσι μπορεί να μείνει ανοιχτή η προοπτική του 
Πανεπιστημίου Στερεάς. 

Γ) Αλήθεια, όσοι μας εγκαλούν για το Πανεπιστήμιο Στερεάς θα μας πουν ποτέ γιατί καταργήθηκε το 
Πανεπιστήμιο Στερεάς μέσα σε μια νύχτα το 2013 επί Υπουργίας Αρβανιτόπουλου και τι έκαναν από 
το 2005 για να το αποτρέψουν; 

Δ) Σε ό,τι με αφορά ως βουλευτή Βοιωτίας προτιμώ να απαντώ με πράξεις και ενέργειες που 
συμβάλλουν στην ακαδημαϊκή και αναπτυξιακή αναβάθμιση του νομού και όχι με σημαίες ευκαιρίας. 

Νίκος Θηβαίος, Βουλευτής Βοιωτίας 

 

12 Ιουλίου 2018 

Τοποθέτηση Ν. Θηβαίου «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης» 
Τοποθέτηση του βουλευτή Βοιωτίας, Νίκου Θηβαίου, στην Ολομέλεια της Βουλής κατά τη συζήτηση 
του νομοσχεδίου «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Εμβάθυνση 
της Δημοκρατίας – Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής 
λειτουργίας των ΟΤΑ [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] – Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου 
οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟ.ΔΣ.Α. – Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και 
ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση – 
Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας ΥΠΕΣ» 

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ – ΙΖ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΣΥΝΟΔΟΣ Γ΄ – ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΡΝΣΤ΄ – Πέμπτη 12 Ιουλίου 2018 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): 

Ο κ. Θηβαίος έχει τον λόγο. 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΗΒΑΙΟΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. 

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το νομοσχέδιο που συζητάμε σήμερα αποτελεί μια πραγματική τομή 
στην πολιτική ζωή του τόπου. Πρόκειται για μια ριζική μεταρρύθμιση που δίνει το βάρος στην Τοπική 
Αυτοδιοίκηση, που ενισχύει την αποκέντρωση, τη συναίνεση και τη δημοκρατία. 

Το νομοσχέδιο διδάσκεται από το παρελθόν και εισέρχεται στο μέλλον. Αποτιμά τα αποτελέσματα 
της προηγούμενης μεταρρύθμισης του «Καλλικράτη» και επιχειρεί να άρει στρεβλώσεις και να 
συνδέσει την Τοπική Αυτοδιοίκηση με το ευρύτερο σχέδιο για την παραγωγική ανασυγκρότηση και 
τη δίκαιη ανάπτυξη. 

Θα σταθώ σε ορισμένα επιμέρους ζητήματα που ελάχιστα έχουν συζητηθεί σήμερα, όπως είναι το 
θέμα των Φορέων Διαχείρισης Απορριμμάτων. Το συγκεκριμένο νομοσχέδιο έρχεται να ρυθμίσει το 
θέμα της διαχείρισης των απορριμμάτων μετά την ψήφιση από την Κυβέρνηση του νέου Εθνικού 
Σχεδιασμού Διαχείρισης. 

Δεν είναι τυχαίο ότι σήμερα η Αξιωματική Αντιπολίτευση δεν το έχει ακουμπήσει παρά ελάχιστα. Ίσως 
κάποιος πει ότι δεν πουλάει, σκουπίδια είναι. Λάθος. Η Νέα Δημοκρατία θα πρέπει να απολογηθεί 
γιατί στον τομέα της διαχείρισης απορριμμάτων άφησε πίσω της μια απέραντη χαβούζα και 
εκατομμύρια ευρώ πρόστιμα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Σήμερα, με μια θαρραλέα πρόταση, προτείνονται μέχρι τρεις ΦΟΔΣΑ ανά περιφέρεια. Καλλιεργείται 
έτσι η συνεργασία όμορων δήμων, με στόχο τη μεγιστοποίηση της ανακύκλωσης και την 
ελαχιστοποίηση της επιβάρυνσης των δημοτών με δημοτικά τέλη. Στον τομέα αυτό, αυτό που 
σχεδιάζεται σήμερα και υλοποιείται, δεν αντέχει σε σύγκριση με το τριτοκοσμικό παρελθόν που 
παραλάβαμε. 

https://nikolaosthivaios.com/2018/07/12/%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-%ce%bc%ce%b5%cf%84%ce%b1%cf%81%cf%81%cf%8d%ce%b8%ce%bc%ce%b9%cf%83%ce%b7-%cf%84%ce%bf/
https://nikolaosthivaios.com/2018/07/12/%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-%ce%bc%ce%b5%cf%84%ce%b1%cf%81%cf%81%cf%8d%ce%b8%ce%bc%ce%b9%cf%83%ce%b7-%cf%84%ce%bf/
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Σημαντικές είναι και οι ρυθμίσεις που έχουν να κάνουν ιδιαίτερα με τη διάταξη που προβλέπει τα 
τοπικά δημοψηφίσματα. Είναι ένα μέσο κοινωνικού ελέγχου και άμεσης συμμετοχής των πολιτών στη 
λήψη σημαντικών αποφάσεων για τον τόπο τους. 

Σημαντικές είναι και οι ρυθμίσεις για τη δικαιότερη και στοχευμένη αντιμετώπιση των δήμων, με 
βάση τις κατηγορίες που ανταποκρίνονται στις ιδιαιτερότητές τους. Προσδιορίζονται κατηγορίες 
δήμων με βάση τον πληθυσμό, τον βαθμό αστικοποίησης και τα οικονομικά χαρακτηριστικά τους, τη 
γεωμορφολογική τους ιδιαιτερότητα και τη θέση τους στον διοικητικό χάρτη της χώρας. 

Αυξάνεται ο αριθμός των επιστημονικών συνεργατών και των ειδικών συμβούλων. Μάλιστα, εδώ 
κάποιοι τόλμησαν να μιλήσουν για ρουσφέτια. Μόνο όσοι δεν έχουν καμία σχέση με την 
αυτοδιοίκηση, δεν έχουν θητεύσει ούτε μια τετραετία ως δημοτικοί σύμβουλοι, μπορούν να δεχθούν 
μια τέτοια άποψη. Εκτός αν κρίνουν εξ ιδίων.  

Ταυτόχρονα προβλέπεται πως οι 
δήμοι θα μπορούν να συνάπτουν 
συμβάσεις με το δημόσιο για 
μελέτες και εκτέλεση έργων. 
Εισάγεται ο διαδημοτικός 
σύνδεσμος τεχνικής υπηρεσίας 
μεταξύ όμορων δήμων εκεί που 
υπάρχουν προβλήματα 
προσωπικού, για να λειτουργήσει η 
τεχνική υπηρεσία. Επίσης, 
αναβαθμίζεται η διαδικασία 
κατάρτισης του προϋπολογισμού 
με πιο ουσιαστική συμμετοχή. 

Έρχομαι, συνάδελφοι, στο θέμα της 
καθιέρωσης της απλής αναλογικής γιατί έχει γίνει πολλή συζήτηση. Ένα είναι σίγουρο ότι με την 
καθιέρωση αυτής της απλής αναλογικής μπαίνει σε αμφισβήτηση ένα ολόκληρο πολιτικό σύστημα, 
που έχει κακομάθει για δεκαετίες τώρα να κυβερνά τη χώρα, τους δήμους και τις περιφέρειες με 
καλπονοθευτικά πλειοψηφικά συστήματα. Είχαμε, λοιπόν, μια αριστοκρατική δημοκρατία που 
έθρεψε τον δικομματισμό, τη διαφθορά, που έκανε την Τοπική Αυτοδιοίκηση φτωχό συγγενή της 
κεντρικής εξουσίας, αυτό δεν το λέω εγώ, το λέει η ΚΕΔΕ, και οδήγησε τελικά τη χώρα στη χρεοκοπία. 

Η απλή αναλογική, λοιπόν, τρομάζει, δημιουργεί πανικό και έτσι εξηγείται και η πολιτική 
βαρβαρότητα που έχουν επιδείξει τους τελευταίους μήνες οι εκπρόσωποι της ΚΕΔΕ και της ΕΝΑΕ. Και 
αν η Νέα Δημοκρατία ονειρεύεται ότι με τις εθνικές εκλογές μπορεί να προλάβει να καταργήσει την 
απλή αναλογική, ο κ. Πατούλης και η παρέα του το ξέρουν ότι δεν θα προκάνουν, όπως έλεγε και ο 
αείμνηστος Χαρίλαος Φλωράκης, για να μην ξεχνάμε και το κομμουνιστικό μας παρελθόν. 

Σ’ αυτό το σημείο, συνάδελφοι, θέλω να πω κάτι, για να το σοβαρέψουμε πραγματικά. Γελάσαμε όταν 
κάποιοι με την αστική τους ειρωνική ευγένεια μας εγκάλεσαν για την κομμουνιστική μας προέλευση 
γιατί υπερασπιζόμαστε την απλή αναλογική. Λάθος. Γιατί δεν είναι κάποιες ακροδεξιές γραφικότητες, 
είναι η ίδια πολιτική λογική και πρακτική που εξομοίωνε στις δεκαετίες του 1950 και του 1960 τους 
αγωνιστές του Κινήματος Ειρήνης ως εθνικά επικίνδυνους και εκτελούσε τον Νικηφορίδη. Γιατί είναι 
οι θιασώτες της ακροδεξιάς νεοφιλελεύθερης πολιτικής που ποτέ δεν είχαν και δεν έχουν καλές 
σχέσεις με τη δημοκρατία, τις κοινωνικές ελευθερίες και τα δικαιώματα. 

Η προοδευτική παράταξη έχει σήμερα χρέος να ενισχύσει ηγεμονικά τη συμμετοχική 
αντιπροσωπευτική δημοκρατία στη χώρα μας και το νομοσχέδιο με την καθιέρωση της απλής 
αναλογικής στην Τοπική Αυτοδιοίκηση έρχεται να συμβάλει καταλυτικά σ’ αυτήν την κατεύθυνση. 

Ευχαριστώ. 

(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ) 

https://youtu.be/zYToiVqmieI 

https://youtu.be/zYToiVqmieI
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14 Ιουλίου 2018 

2,9 εκατομμύρια ευρώ στη ΔΕΥΑ Θήβας από Χαρίτση – Σκουρλέτη 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Αθήνα 13/07/2018 

«2,9 εκατομμύρια ευρώ στη ΔΕΥΑ Θήβας από Χαρίτση – Σκουρλέτη» 

Το πρόγραμμα «ΦιλόΔημος», αποτέλεσμα της συνεργασίας των Υπουργείων Εσωτερικών και 
Οικονομίας και Ανάπτυξης, έχει εξασφαλίσει συνολικά 400 εκατ. ευρώ για έργα ύδρευσης και 
αποχέτευσης, εντός του 2018, με 200 εκατ. ευρώ ανά κατηγορία, όπως προβλέπουν οι αντίστοιχες 
Προσκλήσεις που υπέγραψαν ο ΥΠΕΣ Πάνος Σκουρλέτης και ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομίας 
και Ανάπτυξης, Αλέξης Χαρίτσης. 

Η Θήβα χρηματοδοτείται μέσω του προγράμματος με το ποσό των 2.9 εκατ ευρώ για το έργο του 
τηλεχειρισμού της υδροδότησης. Το σημαντικό έργο εντάσσεται στον Άξονα Προτεραιότητας 
«Βελτίωση των υποδομών των δικτύων ύδρευσης» του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» και 
αναμένεται να αλλάξει ριζικά το τοπίο στο δίκτυο ύδρευσης και να συνεισφέρει σημαντικά στην 
οικονομία των αποθεμάτων νερού και τον εξορθολογισμό της χρήσης του. 

 

Επιτέλους το Δήλεσι 5η Δημοτική Ενότητα του Δήμου Τανάγρας 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Αθήνα 13/07/2018 

«Επιτέλους το Δήλεσι 5η Δημοτική Ενότητα του Δήμου Τανάγρας» 

Το Δήλεσι αποτελεί από σήμερα την Ε’ Δημοτική Ενότητα του Δήμου Τανάγρας, μετά την υπερψήφιση 
από την Ολομέλεια της Βουλής του νομοσχεδίου «Κλεισθένης  Ι». 

Το χρόνιο και δίκαιο αίτημα των κατοίκων γίνεται έτσι πραγματικότητα μετά από την ομόφωνη 
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και την πρόταση που παρουσίασε ο Δήμαρχος Τανάγρας, κ. 
Βασίλης Περγάλιας, δίνοντας τέλος στη γνωστή παρωδία του 2014. 

Παράλληλα, με τη νομοθετική ρύθμιση περιγράφονται σαφέστερα οι αναγνωριζόμενες ως 
κοινότητες, ανάλογα με την ισχύουσα επίσημη απογραφή του πληθυσμού οικισμοί που αποτελούν 
τη Δημοτική Ενότητα Δηλεσίου. Επομένως, στις επικείμενες δημοτικές εκλογές η Δημοτική Ενότητα 
Δηλεσίου θα αποτελεί εκλογική περιφέρεια του Δήμου Τανάγρας, και οι Κοινότητες Πλάκας Δηλεσίου 
και Δηλεσίου θα αναδείξουν αρχές ως κοινότητες. 

Ενισχύονται έτσι τα ιδιαίτερα  τοπικά χαρακτηριστικά τους και δεδομένης της τρέχουσας οικονομικής 
συγκυρίας, η προώθηση της αναγνωρισιμότητας και της ανάπτυξής τους. 

 

17 Ιουλίου 2018 

Ερώτηση «Πορεία εκκαθάρισης πρώην Οργανισμού Κωπαΐδας» 
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 Στερεάς Ελλάδας. Οι πληρωμές από τους καλλιεργητές από 1/12/2014 γίνονται 

https://nikolaosthivaios.com/2018/07/14/29-%ce%b5%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%bf%ce%bc%ce%bc%cf%8d%cf%81%ce%b9%ce%b1-%ce%b5%cf%85%cf%81%cf%8e-%cf%83%cf%84%ce%b7-%ce%b4%ce%b5%cf%85%ce%b1-%ce%b8%ce%ae%ce%b2%ce%b1%cf%82-%ce%b1%cf%80%cf%8c-%cf%87/
https://nikolaosthivaios.com/2018/07/14/%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%84%ce%ad%ce%bb%ce%bf%cf%85%cf%82-%cf%84%ce%bf-%ce%b4%ce%ae%ce%bb%ce%b5%cf%83%ce%b9-5%ce%b7-%ce%b4%ce%b7%ce%bc%ce%bf%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%ce%b5%ce%bd%cf%8c%cf%84%ce%b7%cf%84/
https://nikolaosthivaios.com/2018/07/17/%ce%b5%cf%81%cf%8e%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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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 σήμερα, έχουν ως εξής:  

Ο χρόνος περάτωσης του έργου της εκκαθάρισης 
του καταργηθέντος Οργανισμού Κωπαΐδας και 
της θητείας της εκκαθαρίστριας, κ. 
Μασσουρίδου, είναι η 30-12-2017, όπως 
προσδιορίστηκε με την υπ’ αριθ. ΔΟΔ Γ 4025919 
ΕΞ 2016/23-12-2016 (ΦΕΚ 4399Β) απόφαση. Η 
εκκαθάριση προχωρά με υπερβολικά αργούς 
ρυθμούς και δεν υπάρχει καμία ενημέρωση από 
την πλευρά της εκκαθαρίστριας από το Νοέμβρη 
του 2017, που έγινε η σύσκεψη στο Υπουργείο 
Οικονομικών για την παραχώρηση του παλιού 
εκκοκκιστηρίου στην Αλίαρτο από το ΥΠΑΑΤ για 
τις ανάγκες στέγασης των δραστηριοτήτων του 
Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών και της 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 

Για ένα μεγάλο αριθμό οφειλετών, κυρίως 
Ορχομενίων, δεν υπάρχουν στο αρχείο 
χρεωστικές καρτέλες (σημ. δεν υπάρχει μηχανοργάνωση) με αποτέλεσμα να μην μπορεί η 
εκκαθαρίστρια να εκδώσει βεβαίωση οφειλής ή μη. Το σχετικό πρόβλημα πρέπει να επιλυθεί άμεσα 
ακολουθώντας όλες τις σχετικές νομικές διαδικασίες. 

Όλα τα ανωτέρω δημιουργούν σοβαρά προβλήματα στην αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας από 
το Δημόσιο, την Περιφέρεια και τον Δήμο Αλιάρτου. Επίσης, δημιουργούν τεράστια οικονομικά και 
κοινωνικά προβλήματα σε εκατοντάδες αγρότες και κληρούχους λόγω της μη διενέργειας 
συμβολαιογραφικών πράξεων, καθώς είναι γνωστό ότι μεταβίβαση κτήματος (πώληση ή γονική 
παροχή) δεν είναι δυνατόν να γίνει γιατί ο Ν. 2538/97 προβλέπει ρητά ότι, για να υπογραφεί 
συμβόλαιο, πρέπει απαραίτητα να υπάρξει βεβαίωση περί μη οφειλής τελών άρδευσης. 

Ερωτάται ο κύριος Υπουργός: 

 Ποια είναι η πρόσφατη εικόνα του Υπουργείου για την πορεία της εκκαθάρισης του πρώην 
Οργανισμού Κωπαΐδας; Υπάρχει κάποια έκθεση ή πόρισμα από την εκκαθαρίστρια; 

 Τι μέτρα προτίθεται το Υπουργείο να λάβει για την άμεση ολοκλήρωση της εκκαθάρισης για την 
προστασία του δημοσίου συμφέροντος; 

 Υπάρχει η δυνατότητα νομοθετικής ρύθμισης (δόσεις) των παλαιών οφειλών των αγροτών στον 
πρώην Οργανισμό Κωπαΐδας; 

 Τι νομικές και ασφαλιστικές δικλείδες υπάρχουν ή πρέπει να παρθούν για την άμεση ολοκλήρωση 
της εκκαθάρισης αφού ήδη έχουν παρέλθει σχεδόν 4 χρόνια; 

Ο ερωτών βουλευτής, Θηβαίος Νικόλαος 

 

20 Ιουλίου 2018 

Προτάσεις του βουλευτή Βοιωτίας, Ν. Θηβαίου, στο Δήμο Ορχομενού για το 
θέμα του πρώην Οργανισμού Κωπαΐδας και τις κλοπές μετασχηματιστών στην 
ευρύτερη περιοχή Κωπαΐδας 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Αθήνα 20/07/2018 

https://nikolaosthivaios.com/2018/07/20/%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%84%ce%ac%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82-%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%b8%ce%b7%ce%b2/
https://nikolaosthivaios.com/2018/07/20/%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%84%ce%ac%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82-%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%b8%ce%b7%ce%b2/
https://nikolaosthivaios.com/2018/07/20/%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%84%ce%ac%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82-%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%b8%ce%b7%ce%b2/
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«Τι πρότεινε ο Βουλευτής Βοιωτίας Ν. Θηβαίος στο Δήμο Ορχομενού για το θέμα του πρώην 
Οργανισμού Κωπαΐδας και τις κλοπές μετασχηματιστών στην ευρύτερη περιοχή Κωπαΐδας» 

Στην ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ορχομενού που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 
17/7 με την παρουσία δημάρχων των όμορων Δήμων τοποθετήθηκε ο Βουλευτής Βοιωτίας, Ν. 
Θηβαίος: 

Ενημέρωσε για την τρίτη κατά σειρά ερώτησή του προς το Υπουργείο οικονομικών για την πορεία της 
εκκαθάρισης του πρώην οργανισμού Κωπαΐδας, τις αδικαιολόγητες καθυστερήσεις που 
παρουσιάζονται, με αποτέλεσμα την αδυναμία εκτέλεσης συμβολαιογραφικών πράξεων 
μεταβιβάσεων και αγοραπωλησιών των κληρούχων. Αναφέρθηκε, επίσης, στο μεγάλο πρόβλημα της 
αδυναμίας απελευθέρωσης ακινήτων που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν πολλαπλώς από τους 
δήμους Ορχομενού και Αλιάρτου προς το Δημόσιο συμφέρον. 

Πρότεινε συγκεκριμένα, ανεξάρτητα από το χρόνο και το περιεχόμενο της απάντησης του Υπουργείου 
στην ερώτησή του, να καθοριστεί συνάντηση στο Υπουργείο Οικονομικών το επόμενο διάστημα με 
την παρουσία των Δημάρχων, εκπροσώπων του Υπουργείου και της εκκαθαρίστριας, προκειμένου να 
γίνει μια ουσιαστική ενημέρωση για την πορεία της εκκαθάρισης και να συζητηθεί το 
χρονοδιάγραμμα της ολοκλήρωσής της. 

Για των θέμα των κλοπών μετασχηματιστών της ΔΕΗ στην ευρύτερη περιοχή της Κωπαΐδας, ο 
βουλευτής υπογράμμισε ότι αποτελεί μια μάστιγα με τεράστιο οικονομικό κόστος τόσο για τη ΔΕΔΔΗΕ 
Α.Ε. όσο και για τους αγρότες στην ιδιαίτερα κρίσιμη ποτιστική περίοδο που διανύουμε. Για το θέμα, 
ο βουλευτής πρότεινε να γίνει άμεσα συνάντηση εκπροσώπων της ΔΕΔΔΗΕ σε τοπικό και 
περιφερειακό επίπεδο με την Κεντρική Διοίκηση παρουσία εκπροσώπων του ΥΠΕΝ και της 
Περιφερειακής και Τοπικής αυτοδιοίκησης. Τόνισε πως το πρόβλημα πρέπει να αντιμετωπιστεί άμεσα 
καθώς το κόστος είναι της τάξης δεκάδων εκατομμυρίων και θα πρέπει να αναζητηθούν όλες οι 
δυνατότητες αποτροπής όχι μόνο σε επίπεδο αστυνόμευσης αλλά και σε τεχνικές λύσεις που θα 
προστατεύουν την περιουσία του ΔΕΔΗΕ και θα διασφαλίζουν το εισόδημα των αγροτών. 

Οι προτάσεις του βουλευτή έγιναν ομόφωνα δεκτές από τους παρευρισκόμενους στην ειδική 
συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. 

 

24 Ιουλίου 2018 

Συνάντηση Φάμελλου με εκπροσώπους του Δήμου Θήβας για το Φορέα 
Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών στη Βοιωτία 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Αθήνα 24/07/2018 

«Συνάντηση Φάμελλου με εκπροσώπους του Δήμου Θήβας για το Φορέα Διαχείρισης 
Προστατευόμενων Περιοχών στη Βοιωτία» 

Σύσκεψη πραγματοποιήθηκε χτες 23/7 στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας με την παρουσία 
του Αναπληρωτή Υπουργού κ. Φάμελλου και του βουλευτή Βοιωτίας κ. Θηβαίου, του Δημάρχου 
Θήβας κ. Νικολάου, των Δημοτικών Συμβούλων κ.κ. Χαλβατζή και Τραμπάκουλου, της Προέδρου του 
Ιατρικού Συλλόγου Θήβας κ. Πρωτόπαππα, του Νομικού Συμβούλου του Ιατρικού Συλλόγου κ. 
Καραμαγκιώλη, και του κ. Στρατέλου εκ μέρους του εμπορικού Συλλόγου Θήβας. 

Στη συνάντηση εκτέθηκε στον Υπουργό η αναγκαιότητα ίδρυσης Φορέα Διαχείρισης 
Προστατευόμενων Περιοχών στη Βοιωτία, σύμφωνα με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του 
Δήμου Θηβαίων, αλλά και αντίστοιχη της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Στερεάς Ελλάδας. 

Ο Υπουργός κατανοώντας το θέμα απάντησε ότι οποιαδήποτε άμεση αλλαγή είναι αδύνατη μετά την 
ψήφιση του ν. 4519/18, πρότεινε ωστόσο δύο συγκεκριμένες ενέργειες: 

 Την εκπροσώπηση της Βοιωτίας εξαρχής στο υπό συγκρότηση ΔΣ του Φορέα Διαχείρισης Ευβοίας 
και 

https://nikolaosthivaios.com/2018/07/24/%cf%83%cf%85%ce%bd%ce%ac%ce%bd%cf%84%ce%b7%cf%83%ce%b7-%cf%86%ce%ac%ce%bc%ce%b5%ce%bb%ce%bb%ce%bf%cf%85-%ce%bc%ce%b5-%ce%b5%ce%ba%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%83%cf%8e%cf%80%ce%bf%cf%85%cf%82-%cf%84%ce%bf/
https://nikolaosthivaios.com/2018/07/24/%cf%83%cf%85%ce%bd%ce%ac%ce%bd%cf%84%ce%b7%cf%83%ce%b7-%cf%86%ce%ac%ce%bc%ce%b5%ce%bb%ce%bb%ce%bf%cf%85-%ce%bc%ce%b5-%ce%b5%ce%ba%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%83%cf%8e%cf%80%ce%bf%cf%85%cf%82-%cf%84%ce%bf/
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 μία από τις άμεσες αποφάσεις του νέου ΔΣ να είναι η δημιουργία παραρτήματος στον υπάρχοντα 
φορέα για τη Βοιωτία, όπως άλλωστε προβλέπεται και στο ν. 4519. 

Στη συνάντηση επιβεβαιώθηκε η πολιτική βούληση η Βοιωτία να έχει το διακριτό της ρόλο στον 
υπάρχοντα Φορέα. 

 

26 Ιουλίου 2018 

Συλλυπητήριο Μήνυμα για το θάνατο του Γιώργου Κατσιμπάρδη 
Λιβαδειά 26/07/2018 

«Συλλυπητήριο Μήνυμα για το θάνατο του Γιώργου Κατσιμπάρδη» 

Αποχαιρετώ τον πολιτικό άνδρα Γιώργο Κατσιμπάρδη, επί σειρά ετών Βουλευτή και Υπουργό του 
ΠΑΣΟΚ, τον πολιτικό που υπηρέτησε με όραμα τη Βοιωτία και διακρίθηκε για το ήθος και την 
αφοσίωσή του στις αξίες τη Δημοκρατίας και της Προόδου. Τα θερμά μου συλλυπητήρια στην 
πολιτική του οικογένεια και τους οικείους του. 

Νίκος Θηβαίος, Βουλευτής Βοιωτίας 

 

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 

28 Αυγούστου 2018 

Συγχαρητήριο Μήνυμα του βουλευτή Βοιωτίας Νίκου Θηβαίου προς τους 
επιτυχόντες των πανελλαδικών 
Αθήνα 28/08/2018 

«Συγχαρητήριο Μήνυμα του βουλευτή Βοιωτίας Νίκου Θηβαίου  προς τους επιτυχόντες των 
πανελλαδικών» 

Τα θερμά μου συγχαρητήρια στους επιτυχόντες των πανελλαδικών εξετάσεων, αλλά και σε όλους 
ανεξαιρέτως τους μαθητές και τις μαθήτριες που με πείσμα και υπομονή μαθαίνουν, προοδεύουν και 
ονειρεύονται. Τους εύχομαι ό,τι καλύτερο για τη νέα συναρπαστική περίοδο της ζωής τους. 

Συγχαρητήρια αξίζουν, βέβαια, στους εκπαιδευτικούς και τους γονείς που στηρίζουν καθημερινά και 
έμπρακτα τους νέους ανθρώπους, την πολυτιμότερη παρακαταθήκη μας. 

Νίκος Θηβαίος, Βουλευτής Βοιωτίας 

 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 

5 Σεπτεμβρίου 2018 

Επιτέλους τηλεοπτικό σήμα σε δύσβατες και απομακρυσμένες περιοχές 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Αθήνα 5/09/2018 

«Επιτέλους τηλεοπτικό σήμα σε δύσβατες και απομακρυσμένες περιοχές» 

Με το νομοσχέδιο του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης 
διορθώνεται επιτέλους η αδικία που αφορούσε περίπου 411.000 συμπολίτες μας, οι οποίοι δεν είχαν 
πρόσβαση στο εγχώριο τηλεοπτικό προϊόν ως κάτοικοι δύσβατων και απομακρυσμένων περιοχών. 

Με το παρόν σχέδιο νόμου επιτυγχάνεται η οριστική επίλυση του ζητήματος και παίρνει τέλος το 
καθεστώς της ανισότητας μεταξύ των πολιτών της χώρας και των γεωγραφικών τμημάτων αυτής. 
Παράλληλα, παρέχεται στους πολίτες η δυνατότητα να ασκήσουν ακώλυτα το συνταγματικά 
κατοχυρωμένο δικαίωμα τους στην επικοινωνία και στην πληροφόρηση, µέσω της εξασφάλισης της 

https://nikolaosthivaios.com/2018/07/26/%cf%83%cf%85%ce%bb%ce%bb%cf%85%cf%80%ce%b7%cf%84%ce%ae%cf%81%ce%b9%ce%bf-%ce%bc%ce%ae%ce%bd%cf%85%ce%bc%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/
https://nikolaosthivaios.com/2018/08/28/%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%b9-4/
https://nikolaosthivaios.com/2018/08/28/%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%b9-4/
https://nikolaosthivaios.com/2018/09/05/%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%84%ce%ad%ce%bb%ce%bf%cf%85%cf%82-%cf%84%ce%b7%ce%bb%ce%b5%ce%bf%cf%80%cf%84%ce%b9%ce%ba%cf%8c-%cf%83%ce%ae%ce%bc%ce%b1-%cf%83%ce%b5-%ce%b4%cf%8d%cf%83%ce%b2%ce%b1%cf%84%ce%b5/
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πρόσβασής τους στα προγράμματα τουλάχιστον των ελληνικών τηλεοπτικών σταθμών ελεύθερης 
λήψης εθνικής εμβέλειας. 

Ταυτόχρονα προβλέπεται παροχή εφάπαξ βοηθήματος 110 ευρώ σε κάθε νοικοκυριό που δεν πιάνει 
επίγειο τηλεοπτικό σήμα για αγορά σχετικού εξοπλισμού. 

Στη Βοιωτία το νομοσχέδιο αφορά μεταξύ άλλων κατοίκους των περιοχών Σκροπονέρια, Αντίκυρα, 
Αγία Σωτήρα, Αράχοβα, Καλύβια Λιβαδίου Αραχόβης, Ζεμενό Αραχόβης, Σταθμός Δαυλείας, Στείρι, 
Μονή Οσίου Λουκά, Νεοχώρι, Μουρίκι, Πλατανάκια, Δομβραίνα, Ξηρονομή, Θίσβη, Παραλία, Άγιος 
Νικόλαος, Όρμος Αγίου Ιωάννου, Ζελίτσα, Κυριάκιον, Άγιος Αθανάσιος, Ελικώνας, Παραλία 
Λιβαδόστρα, Καλαμάκι, Θούριον, Προφήτης Ηλίας. 

 

17 Σεπτεμβρίου 2018 

Συνάντηση του βουλευτή Ν. Θηβαίου με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΕΤΑΔ 
κ. Τερζάκη για το Χιονοδρομικό Κέντρο Παρνασσού 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Αθήνα 17/09/2018 

«Συνάντηση του βουλευτή Ν. Θηβαίου με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΕΤΑΔ κ. Τερζάκη για το 
Χιονοδρομικό Κέντρο Παρνασσού» 

Συνάντηση με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας Ακινήτων Δημοσίου (ΕΤΑΔ Α.Ε.), κ. Γ. Τερζάκη 
είχε ο βουλευτής Βοιωτίας, Νίκος Θηβαίος.  

Κύριο θέμα της συνάντησης ήταν οι 
πολιτικές και πρακτικές εφαρμογές 
για την καλύτερη λειτουργία του 
Χιονοδρομικού Κέντρου 
Παρνασσού (ΧΚΠ) στη νέα σεζόν: 

Φέτος υλοποιείται για πρώτη φορά 
η δέσμευση για τη δι’ 
αυτεπιστασίας λειτουργία του 
Χιονοδρομικού Κέντρου 
Παρνασσού, μετά τη λήξη των 
συμβάσεων με ιδιωτικές εταιρείες. 
Πρόκειται για μία απόφαση που 
απαντά στις διάφορες φημολογίες 
για ιδιωτικοποίηση του ΧΚΠ. 

Θα ανακοινωθούν σύντομα οι θέσεις εργασίας για όλες τις αρμοδιότητες που προκύπτουν για την 
ομαλή λειτουργία του ΧΚΠ. 

Θα ακολουθήσει σε σύντομο χρονικό διάστημα επίσκεψη-συζήτηση στην Αράχωβα του Δ. Συμβούλου 
της ΕΤΑΔ όπου θα συναντηθεί με τους εμπλεκόμενους φορείς με στόχο την καλύτερη και 
αποδοτικότερη λειτουργία του ΧΚΠ με τη συνεργασία της τοπικής κοινωνίας. 

Στόχος όλων των παραπάνω, η προετοιμασία του ΧΚΠ, η έγκαιρη συντήρηση όλων των 
εγκαταστάσεων και η καλύτερη εξυπηρέτηση των επισκεπτών-πελατών του χιονοδρομικού με τη 
μεγαλύτερη δυνατή απόδοση του τουριστικού προϊόντος στην ευρύτερη περιοχή. 

 

21 Σεπτεμβρίου 2018 

Συνάντηση του βουλευτή Ν. Θηβαίου με τον Γ.Γ. Υποδομών Γ. Δέδε 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Αθήνα 21/09/2018 

https://nikolaosthivaios.com/2018/09/18/%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%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-2/
https://nikolaosthivaios.com/2018/09/18/%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%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-2/
https://nikolaosthivaios.com/2018/09/21/%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-3/
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«Συνάντηση του βουλευτή Ν. Θηβαίου με τον Γ.Γ. Υποδομών Γ. Δέδε» 

Με διάθεση επίλυσης αντιμετώπισε ο Γ.Γ. Υποδομών κ. Δέδες τα προβλήματα που του εξέθεσε ο 
βουλευτής Βοιωτία, Ν. Θηβαίος, κατά τη συνάντησή τους μετά και το κλείσιμο του «90» από τη «Νέα 
Οδό». 

Αναφορικά με τις δικαιολογημένες αιτιάσεις του Δήμου Θηβαίων και των φορέων της πόλης για τα 
ζητήματα που αφορούν τη στάση των λεωφορείων, τη μεταφορά φοιτητών και στρατιωτικών και τη 
διευκόλυνση των ταξί, ο Γ.Γ. δεσμεύτηκε να συναντηθεί άμεσα με τους υπεύθυνους της «Νέας Οδού» 
προκειμένου να βρεθεί καταλληλότερη σημείο, πλησιέστερο στα διόδια της Θήβας, και να 
δημιουργηθεί χώρος προσωρινής στάσης για τη διευκόλυνση των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής. 

Επιπλέον, υπήρξε ενημέρωση από την πλευρά του Γ.Γ. ότι στις αρχές του επόμενου έτους πρόκειται 
να κλείσει η διαδικασία δημοπράτησης για την εγκατάσταση πλήρους ηλεκτρονικού συστήματος 
αναλογικής χρέωσης διοδίων τελών, έργο που θα επιλύει οριστικά την αδικία που επιφέρουν τα 
μετωπικά διόδια. 

 

26 Σεπτεμβρίου 2018 

Παράταση έως το τέλος Μαΐου 2019 παίρνει η προθεσμία για το 
αγροτικό τιμολόγιο 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Αθήνα 26/09/2018 

«Παράταση έως το τέλος Μαΐου 2019 παίρνει η προθεσμία για το αγροτικό τιμολόγιο» 

Παρατείνεται έως το τέλος Μαΐου του 2019, η προθεσμία υποβολής των απαιτούμενων 
δικαιολογητικών για τη διατήρηση του μειωμένου αγροτικού τιμολογίου από τους δικαιούχους. 

Η απόφαση έρχεται σε μια περίοδο έντονης αγροτικής δραστηριότητας και στοχεύει στην καλύτερη 
εξυπηρέτηση των αγροτών. 

H προθεσμία που είχε οριστεί από τον Προμηθευτή Ηλεκτρικής Ενέργειας (30/09/18) παρατείνεται, 
μέχρι την ανάπτυξη ηλεκτρονικής εφαρμογής, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η καταχώρηση των 
ηλεκτροδοτημένων εγκαταστάσεων αγροτικής χρήσης, στο Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης και 
Ελέγχου του Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και 
Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ), η οποία εκτιμάται ότι θα έχει ολοκληρωθεί έως το τέλος Μαΐου 2019. 

 

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 

2 Οκτωβρίου 2018 

Ίδρυση Τμήματος του Γεωπονικού Πανεπιστημίου στη Θήβα – Προοπτικές 
Ανάπτυξης για Αλίαρτο και Λιβαδειά 
Ίδρυση Τμήματος του Γεωπονικού Πανεπιστημίου στη Θήβα 

Προοπτικές Ανάπτυξης για Αλίαρτο και Λιβαδειά 

Νίκος Θηβαίος, Βουλευτής Βοιωτίας 

Με βάση το άρθρο 15 του σχετικού νομοσχεδίου που βρίσκεται σε διαβούλευση, ιδρύεται το Τμήμα 
Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού, με έδρα την πόλη της Θήβας, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή 
Τροφίμων, Βιοτεχνολογίας και Ανάπτυξης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΓΠΑ). 

Το τμήμα θα είναι πενταετούς φοίτησης και θα ενισχυθεί με τουλάχιστον τέσσερα μέλη ΔΕΠ. Το 
γεγονός αυτό αποτελεί το πρώτο σημαντικό βήμα για την επέκταση των δραστηριοτήτων του ΓΠΑ στη 
Βοιωτία. Πρόκειται για ένα αίτημα δεκαετιών τόσο της αυτοδιοίκησης όσο και φορέων και 
συλλογικοτήτων του νομού. 

https://nikolaosthivaios.com/2018/09/27/%cf%80%ce%b1%cf%81%ce%ac%cf%84%ce%b1%cf%83%ce%b7-%ce%ad%cf%89%cf%82-%cf%84%ce%bf-%cf%84%ce%ad%ce%bb%ce%bf%cf%82-%ce%bc%ce%b1%ce%90%ce%bf%cf%85-2019-%cf%80%ce%b1%ce%af%cf%81%ce%bd%ce%b5%ce%b9-%ce%b7/
https://nikolaosthivaios.com/2018/09/27/%cf%80%ce%b1%cf%81%ce%ac%cf%84%ce%b1%cf%83%ce%b7-%ce%ad%cf%89%cf%82-%cf%84%ce%bf-%cf%84%ce%ad%ce%bb%ce%bf%cf%82-%ce%bc%ce%b1%ce%90%ce%bf%cf%85-2019-%cf%80%ce%b1%ce%af%cf%81%ce%bd%ce%b5%ce%b9-%ce%b7/
https://nikolaosthivaios.com/2018/10/02/%ce%af%ce%b4%cf%81%cf%85%cf%83%ce%b7-%cf%84%ce%bc%ce%ae%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%bf%cf%82-%cf%84%ce%bf%cf%85-%ce%b3%ce%b5%cf%89%cf%80%ce%bf%ce%bd%ce%b9%ce%ba%ce%bf%cf%8d-%cf%80%ce%b1%ce%bd%ce%b5%cf%80/
https://nikolaosthivaios.com/2018/10/02/%ce%af%ce%b4%cf%81%cf%85%cf%83%ce%b7-%cf%84%ce%bc%ce%ae%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%bf%cf%82-%cf%84%ce%bf%cf%85-%ce%b3%ce%b5%cf%89%cf%80%ce%bf%ce%bd%ce%b9%ce%ba%ce%bf%cf%8d-%cf%80%ce%b1%ce%bd%ce%b5%cf%80/
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Παράλληλα, έχουν ήδη ξεκινήσει διαβουλεύσεις τόσο με τις παλιές όσο και με τις νέες Πρυτανικές 
Αρχές του ΓΠΑ για τη δημιουργία ενός Ακαδημαϊκού Κέντρου με βάση την Αλίαρτο. Σε σύντομο 
χρονικό διάστημα θα ανακοινωθούν οι προτάσεις για το περιεχόμενο, τις δραστηριότητες και τη 
χρηστικότητα αυτού του Κέντρου για την ευρύτερη περιοχή, τους φοιτητές, ερευνητές αλλά και τους 
παραγωγούς. 

Προσωπικός μου στόχος είναι η σύνδεση της Λιβαδειάς σε αυτή την αναπτυξιακή προσπάθεια, με τη 
δημιουργία ενός επιπλέον, δεύτερου Τμήματος του ΓΠΑ στη Βοιωτία, καθώς και η αξιοποίηση ενός 
σημαντικού τμήματος των ακινήτων του πρώην Οργανισμού Κωπαΐδας που ανήκουν στο Δήμο 
Αλιάρτου. 

Σε αυτή την προσπάθεια είναι ήδη ουσιώδης η συμβολή των Δημάρχων Λιβαδειάς και Αλιάρτου, τόσο 
με την παραχώρηση των απαιτούμενων ακινήτων όσο και με την κατάθεση προτάσεων για την 
παραγωγική ανασυγκρότηση της Βοιωτίας. 

Με αυτά τα δεδομένα, το επόμενο διάστημα προχωράμε σε συζητήσεις με το Υπουργείο Παιδείας και 
με τις Πρυτανικές Αρχές του ΓΠΑ, αλλά και με τους τοπικούς φορείς για την ουσιαστική διερεύνηση 
των ακαδημαϊκών προοπτικών σε όλη τη Βοιωτία, αλλά και των θετικών επιδράσεων σε μια σειρά 
από τομείς της εμπορικής, κοινωνικής και παραγωγικής ζωής του νομού. 

Η αρχή, λοιπόν, γίνεται επίσημα με την ψήφιση του νομοσχεδίου στα τέλη του Οκτώβρη. Η συνέχεια 
είναι υπόθεση όλων μας. 

 

Σε Ανθοχώρι και Προφήτη Ηλία ο βουλευτής Νίκος Θηβαίος 
Σε Ανθοχώρι και Προφήτη Ηλία ο βουλευτής Νίκος Θηβαίος 

Λιβαδειά, 2 Οκτωβρίου 2018 

Το Ανθοχώρι και τον Προφήτη Ηλία 
επισκέφτηκε χτες ο βουλευτής 
Νίκος Θηβαίος, προκειμένου να 
ενημερωθεί για το μέγεθος των 
ζημιών που προκάλεσαν οι 
πλημμύρες των τελευταίων 
ημερών. 

Σε ενημέρωσή του, από τους 
κατοίκους των χωριών, 
διαπιστώθηκε ότι υπήρχε άμεση 
παρουσία των συνεργείων του ΕΛΓΑ 
προκειμένου να ξεκινήσει η 
διαδικασία των δηλώσεων. Το 
πρόβλημα στη συγκεκριμένη 
περιοχή εντοπίζεται εδώ και πολλά 
χρόνια, μιας και ο συγκεκριμένος κάμπος λειτουργεί ως λεκάνη ανάσχεσης. Επιτακτική είναι η ανάγκη 
για την ολοκλήρωση του αναδασμού του Ανθοχωρίου που εκκρεμεί πάνω από 20 χρόνια. 

Η αντιπεριφερειάρχης δήλωσε ότι θα χρηματοδοτήσει την υδραυλική μελέτη προκειμένου ο φάκελος 
να προωθηθεί στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης για την ολοκλήρωση του αναδασμού. 

Ο βουλευτής δεσμεύτηκε να συνεργαστεί άμεσα με την περιφέρεια για την επιτάχυνση της μελέτης 
και στη συνέχεια για τη χρηματοδότηση του έργου. 

 

3 Οκτωβρίου 2018 

ΦιλόΔημος II»: Νέες Εντάξεις Πράξεων ύψους 8,5 εκατ. ευρώ 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

https://nikolaosthivaios.com/2018/10/02/%cf%83%ce%b5-%ce%b1%ce%bd%ce%b8%ce%bf%cf%87%cf%8e%cf%81%ce%b9-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%86%ce%ae%cf%84%ce%b7-%ce%b7%ce%bb%ce%af%ce%b1-%ce%bf-%ce%b2%ce%bf%cf%85%ce%bb%ce%b5%cf%85%cf%84/
https://nikolaosthivaios.com/2018/10/03/%cf%86%ce%b9%ce%bb%cf%8c%ce%b4%ce%b7%ce%bc%ce%bf%cf%82-ii-%ce%bd%ce%ad%ce%b5%cf%82-%ce%b5%ce%bd%cf%84%ce%ac%ce%be%ce%b5%ce%b9%cf%82-%cf%80%cf%81%ce%ac%ce%be%ce%b5%cf%89%ce%bd-%cf%8d%cf%88%ce%bf/
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Αθήνα 3/10/2018 

«ΦιλόΔημος II»: Νέες Εντάξεις Πράξεων ύψους 8,5 εκατ. ευρώ» 

Νέες χρηματοδοτήσεις σε Δήμους της χώρας ύψους 8.569.825,78 ευρώ, στο πλαίσιο των 
Προσκλήσεων του Προγράμματος «ΦιλόΔημος ΙΙ», για τη συντήρηση σχολικών κτιρίων και αύλειων 
χώρων, την αναβάθμιση παιδικών χαρών και την προμήθεια μηχανημάτων έργου, ενεργοποιούνται 
με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αλέξη Χαρίτση. 

Στο νομό Βοιωτίας οι νέες πράξεις που εντάσσονται στο Πρόγραμμα «ΦιλόΔημος ΙΙ» έχουν ως εξής: 

Για τη συντήρηση σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων, 

Δήμος Νομός ΠΔΕ – ΥΠΕΣ Ίδιοι πόροι Σύνολο 

Διστόμου Αράχοβας Αντίκυρας Βοιωτίας 40.800,00 € 18.720,00 € 59.520,00 € 

Για την Προμήθεια – Τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών των δήμων της 
χώρας 

Δήμος Νομός ΠΔΕ – ΥΠΕΣ Ίδιοι πόροι Σύνολο 

Ορχομενού Βοιωτίας 200.000,00 € 0,00 € 200.000,00 € 

 

5 Οκτωβρίου 2018 

Επανέρχεται από τον Νοέμβρη η Μηνιαία Κάρτα Διαδρομών της ΤΡΑΙΝΟΣΕ 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Αθήνα 5/10/2018 

«Επανέρχεται από τον Νοέμβρη η Μηνιαία Κάρτα Διαδρομών της ΤΡΑΙΝΟΣΕ» 

Ο βουλευτής Βοιωτίας, Ν. Θηβαίος, σε επικοινωνία που είχε με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της 
ΤΡΑΙΝΟΣΕ, κ. Φ. Τσαλίδη, τον ενημέρωσε για το πρόβλημα που προέκυψε με τη διακοπή των μηνιαίων 
καρτών στα δρομολόγια της ΤΡΑΙΝΟΣΕ (Λιβαδειά – Θήβα – Αθήνα), ένα θέμα που απασχόλησε 
δεκάδες πολίτες της Βοιωτίας, καθημερινούς επιβάτες της αμαξοστοιχίας. 

Ο κ. Τσαλίδης διευκρίνισε πως η διακοπή των καρτών έγινε για τεχνικούς λόγους και πως από τις 
αρχές του Νοέμβρη θα επανέλθει κανονικά η έκδοσή τους. 

 

8 Οκτωβρίου 2018 

Μεγάλη ενίσχυση των Δημόσιων Νοσοκομείων με επιπλέον προσωπικό 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Αθήνα 8/10/2018 

«Μεγάλη ενίσχυση των Δημόσιων 
Νοσοκομείων με επιπλέον 
προσωπικό»  

Το ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ 
ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ προχωρά 
στην πρόσληψη συνολικά χιλίων 
πεντακοσίων εβδομήντα πέντε 
(1575) ατόμων, τα οποία θα 
στελεχώσουν τις δομές Δημόσιας 
Υγείας αλλά και τα Κέντρα 
Φιλοξενίας Προσφύγων στο 
πλαίσιο υλοποίησης της δράσης με 

https://nikolaosthivaios.com/2018/10/05/%ce%b5%cf%80%ce%b1%ce%bd%ce%ad%cf%81%cf%87%ce%b5%cf%84%ce%b1%ce%b9-%ce%b1%cf%80%cf%8c-%cf%84%ce%bf%ce%bd-%ce%bd%ce%bf%ce%ad%ce%bc%ce%b2%cf%81%ce%b7-%ce%b7-%ce%bc%ce%b7%ce%bd%ce%b9%ce%b1%ce%af%ce%b1/
https://nikolaosthivaios.com/2018/10/08/%ce%bc%ce%b5%ce%b3%ce%ac%ce%bb%ce%b7-%ce%b5%ce%bd%ce%af%cf%83%cf%87%cf%85%cf%83%ce%b7-%cf%84%cf%89%ce%bd-%ce%b4%ce%b7%ce%bc%cf%8c%cf%83%ce%b9%cf%89%ce%bd-%ce%bd%ce%bf%cf%83%ce%bf%ce%ba%ce%bf%ce%bc/
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τίτλο «Ολοκληρωμένη επείγουσα παρέμβαση υγείας για την προσφυγική κρίση – PHILOS». 

Συγκεκριμένα στο νομό Βοιωτίας τα Νοσοκομεία Λιβαδειάς και Θήβας ενισχύονται με: 

1 παιδίατρο, 1 παθολόγο, 1 γυναικολόγο, 2 νοσηλευτές, 1 μαία, 1 ψυχολογο, 1 κοιν. λειτουργό, 1 
διερμηνέα (σύνολο 9) (ΓΝ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ) 

και 

1 παιδίατρο, 2 παθολόγους, 2 νοσηλευτές, 1 μαία, 1 ψυχολόγο, 1 κοιν. λειτουργό, 2 διερμηνείς 
(σύνολο 10) (ΓΝ ΘΗΒΑΣ) 

Σημειώνεται πως είναι η πρώτη φορά που παραχωρείται στη Βοιωτία τόσο πολυάριθμο επιστημονικό 
προσωπικό για τα νοσοκομεία από το συγκεκριμένο πρόγραμμα. Με αυτόν τον τρόπο ικανοποιείται 
απόλυτα η πρόταση της Διοικήτριας του νοσοκομείου Λιβαδειάς, κ Βαλλά, που είχε κατατεθεί σε 
επίσκεψή της στο ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.  παρουσία του Υποδιοικητή του Νοσοκομείου Θηβών, Αντώνη Αγάτσα 
και του βουλευτή Βοιωτίας, Νίκου Θηβαίου. 

 

Συνάντηση Ν. Θηβαίου με το Νέο Πρύτανη του ΓΠΑ, Σπυρίδωνα Κίντζιο 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Αθήνα 8/10/2018 

«Συνάντηση Ν. Θηβαίου με το Νέο 
Πρύτανη του ΓΠΑ, Σπυρίδωνα 
Κίντζιο» 

Την Παρασκευή 5/10 
πραγματοποιήθηκε συνάντηση 
μεταξύ του βουλευτή Βοιωτίας, Ν. 
Θηβαίου, και του νέου Πρύτανη του 
Γεωπονικού Πανεπιστημίου 
Αθηνών, Σπ. Κίντζιου, κατά την 
οποία διεξήχθη  μια αναλυτική 
συζήτηση για το ρόλο του ΓΠΑ στη 
Βοιωτία, με αφορμή το νέο τμήμα 
του Πανεπιστημίου στη Θήβα. Στη 
συνάντηση αποτυπώθηκε η 
συναντίληψη των δύο σχετικά με τις 
προκλήσεις αλλά και τις προοπτικές 
της παρουσίας του Πανεπιστημίου 
στο νομό.  

Συγκεκριμένα, συζητήθηκαν μεταξύ άλλων η αξιοποίηση των χώρων του ΓΠΑ στην Αλίαρτο και αλλού 
με σκοπό τη δημιουργία ενός σύγχρονου Ερευνητικού Κέντρου, καθώς και η προοπτική δημιουργίας 
Τμήματος του Πανεπιστημίου στη Λιβαδειά. 

Σε αυτό το πλαίσιο, οι Πρυτανικές Αρχές θα πραγματοποιήσουν επισκέψεις στους Δήμους Αλιάρτου 
και Λεβαδέων για την καλύτερη αξιολόγηση και αποτύπωση των ακαδημαϊκών προοπτικών του ΓΠΑ 
στη Βοιωτία. 

 

9 Οκτωβρίου 2018 

Σε Βάγια, Ανθοχώρι και Προφήτη Ηλία με κλιμάκιο του ΕΛΓΑ ο Ν. Θηβαίος 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Αθήνα 9/10/2018 

«Σε Βάγια, Ανθοχώρι και Προφήτη Ηλία με κλιμάκιο του ΕΛΓΑ ο Ν. Θηβαίος» 

https://nikolaosthivaios.com/2018/10/08/%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%bc%ce%b5-%cf%84%ce%bf-%ce%bd%ce%ad%ce%bf-%cf%80%cf%81%cf%8d%cf%84%ce%b1%ce%bd%ce%b7-%cf%84/
https://nikolaosthivaios.com/2018/10/09/%cf%83%ce%b5-%ce%b2%ce%ac%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%ce%b1%ce%bd%ce%b8%ce%bf%cf%87%cf%8e%cf%81%ce%b9-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%86%ce%ae%cf%84%ce%b7-%ce%b7%ce%bb%ce%af%ce%b1-%ce%bc%ce%b5-%ce%ba/
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Το «παρών» έδωσε ο βουλευτής 
Βοιωτίας, Νίκος Θηβαίος, με την 
περιοδεία κλιμακίου του ΕΛΓΑ με 
επικεφαλής τον Αντιπρόεδρο κ. Αθ. 
Ζανιά στα χωριά του νομού Βάγια, 
Ανθοχώρι και Προφήτη Ηλία, που 
επλήγησαν από τις έντονες 
βροχοπτώσεις το προηγούμενο 
διάστημα.  

Οι αγρότες ενημερώθηκαν από την 
πρώτη στιγμή για τη διαδικασία των 
δηλώσεων των ζημιών, για την 
αντικειμενική καταγραφή των 
οποίων θα συνεχιστούν οι 
επισκέψεις προσωπικού του ΕΛΓΑ. 

Ο βουλευτής στάθηκε ιδιαίτερα στις αιτίες των πλημμυρών και τόνισε ότι σε συνεργασία με την 
Περιφερειακή και Τοπική αυτοδιοίκηση θα συμβάλλει στην ολοκλήρωση του αναδασμού στο 
Ανθοχώρι και στην εξασφάλιση της μόνιμης και σταθερής λειτουργία του αντλιοστασίου των Βαγίων. 

 

208.000 €  για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Διστόμου-
Αράχωβας-Αντίκυρας 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Αθήνα 9/10/2018 

«208.000 €  για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Διστόμου-Αράχωβας-Αντίκυρας» 

Νέες χρηματοδοτήσεις σε Δήμους της χώρας ύψους 4.141.957,46 ευρώ, στο πλαίσιο των 
Προσκλήσεων του Προγράμματος «ΦιλόΔημος ΙΙ», για τη συντήρηση σχολικών κτιρίων και αύλειων 
χώρων και την αναβάθμιση παιδικών χαρών, ενεργοποιούνται με απόφαση του Υπουργού 
Εσωτερικών, Αλέξη Χαρίτση. 

Ο Δήμος Διστόμου-Αράχωβας-Αντίκυρας χρηματοδοτείται με 208.000 € για την αναβάθμιση των 
παιδικών χαρών και μάλιστα με μηδενική συμμετοχή του Δήμου. 

 

10 Οκτωβρίου 2018 

Επιστολή Νίκου Θηβαίου προς τον Πρόεδρο της Βουλής για το Μουσείο 
Θυμάτων Ναζισμού στο Δίστομο 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Αθήνα 10/10/2018 

«Επιστολή Νίκου Θηβαίου προς τον Πρόεδρο της Βουλής για το Μουσείο Θυμάτων Ναζισμού στο 
Δίστομο» 

Επιστολή προς τον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων, Νίκο Βούτση, απηύθυνε ο βουλευτής Βοιωτίας, 
Νίκος Θηβαίος. Ο βουλευτής, με την επιστολή του, ζητά την οικονομική και ηθική στήριξη της Βουλής 
προκειμένου το Μουσείο Θυμάτων Ναζισμού στο Δίστομο «να ισχυροποιηθεί θεσμικά και να 
περιληφθεί στο Μητρώο Πολιτιστικών Φορέων του ΥΠΠΟΑ». 

Σε αυτό το πλαίσιο και προκειμένου η Βουλή των Ελλήνων να στηρίξει το εγχείρημα, ο Δήμος 
Διστόμου – Αράχωβας – Αντίκυρας καλείται να προχωρήσει σε μια πρώτη εκτίμηση του έργου, 
συντάσσοντας έναν προϋπολογισμό για την περιγραφή της συλλογής του Μουσείου με καταγραφή 

https://nikolaosthivaios.com/2018/10/09/208-000-e-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%b7%ce%bd-%ce%b1%ce%bd%ce%b1%ce%b2%ce%ac%ce%b8%ce%bc%ce%b9%cf%83%ce%b7-%cf%80%ce%b1%ce%b9%ce%b4%ce%b9%ce%ba%cf%8e%ce%bd-%cf%87%ce%b1%cf%81%cf%8e%ce%bd/
https://nikolaosthivaios.com/2018/10/09/208-000-e-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%b7%ce%bd-%ce%b1%ce%bd%ce%b1%ce%b2%ce%ac%ce%b8%ce%bc%ce%b9%cf%83%ce%b7-%cf%80%ce%b1%ce%b9%ce%b4%ce%b9%ce%ba%cf%8e%ce%bd-%cf%87%ce%b1%cf%81%cf%8e%ce%bd/
https://nikolaosthivaios.com/2018/10/10/%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%83%cf%84%ce%bf%ce%bb%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-%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%82-%cf%84%ce%bf%ce%bd-%cf%80%cf%81%cf%8c%ce%b5%ce%b4/
https://nikolaosthivaios.com/2018/10/10/%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%83%cf%84%ce%bf%ce%bb%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-%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%82-%cf%84%ce%bf%ce%bd-%cf%80%cf%81%cf%8c%ce%b5%ce%b4/
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και τεκμηρίωση των αντικειμένων που την απαρτίζουν, την παρουσίαση της έκθεσης και την 
εκπόνηση μουσειογραφικής – μουσειολογικής μελέτης. 

Σημειώνεται πως η Βουλή των Ελλήνων έχει συμβάλλει σε αντίστοιχα εγχειρήματα ανά την Ελλάδα, 
με πιο πρόσφατο τον εκσυγχρονισμό και την οργάνωση δύο ιστορικών Μουσείων της Εθνικής 
Αντίστασης στις Κορυσχάδες και την Παλαιά Βίνιανη Ευρυτανίας. 

Ακολουθεί ολόκληρη η επιστολή του Νίκου Θηβαίου: 

 

Προς τον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων 

Κύριο Νίκο Βούτση 

Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε, 

Το Μουσείο Θυμάτων Ναζισμού στο Δίστομο Βοιωτίας αποτελεί σημαντική παρακαταθήκη 
διατήρησης, διαφύλαξης και μεταλαμπάδευσης της Ιστορικής Μνήμης. Τα γεγονότα της σφαγής των 
218 κατοίκων του Διστόμου, που σημάδεψαν τον τόπο μας κατά την περίοδο της γερμανικής κατοχής, 
προβάλλονται στους χώρους του Μουσείου που λειτουργεί ήδη από το 2005. 

Εφημερίδες και περιοδικά της 
εποχής, ιστορικά ντοκουμέντα και 
φωτογραφίες είναι μεταξύ των 
εκθεμάτων που «εξιστορούν» σε 
χιλιάδες επισκέπτες από όλο τον 
κόσμο και την Ελλάδα τα γεγονότα 
της σφαγής της 10ης Ιουνίου 1944. 
Το ίδιο το Μουσείο μπορεί να 
χαρακτηριστεί σημείο διασύνδεσης 
της πόλης του Διστόμου με άλλες 
μαρτυρικές πόλεις και χωριά της 
Ελλάδας και του εξωτερικού και, 
ταυτόχρονα, Κιβωτός της Ιστορικής 
Μνήμης με πανευρωπαϊκή 
εμβέλεια.  

Σήμερα, το Μουσείο είναι ενταγμένο στην «Κοινωφελή Δημοτική Επιχείρηση Τουρισμού και 
Πολιτισμού Διστόμου – Αράχωβας – Αντίκυρας» και τελεί υπό την επίβλεψη Διοικούσας Επιτροπής, 
προς την οποία με έγγραφό της η Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς του 
Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού αναφέρει πως το Μουσείο «διαθέτει την απαραίτητη 
επιστημονική ωριμότητα και εποπτεία για σφαιρική αντιμετώπιση του ζητήματος αναβάθμισής του 
σε ένα σύγχρονο Μουσείο Ιστορικής Μνήμης». 

Προς αυτή την κατεύθυνση, είναι απαραίτητη μια λεπτομερής περιγραφή της συλλογής με 
καταγραφή και τεκμηρίωση των αντικειμένων που την απαρτίζουν, μια εκτενής παρουσίαση της 
έκθεσης και μια εκπόνηση μουσειογραφικής – μουσειολογικής μελέτης σε συνεργασία με 
επιστημονικά εξειδικευμένο προσωπικό, διαδικασίες για την περάτωση των οποίων προσβλέπω στην 
οικονομική συνδρομή της Βουλής των Ελλήνων. Τα παραπάνω είναι τα απαραίτητα στάδια ώστε το 
Μουσείο Θυμάτων Ναζισμού στο Δίστομο να ισχυροποιηθεί θεσμικά και να περιληφθεί στο Μητρώο 
Πολιτιστικών Φορέων του ΥΠΠΟΑ. Ενισχύοντας οικονομικά τη διαδικασία, η Βουλή των Ελλήνων 
μπορεί να περιβάλλει με το κύρος της το εγχείρημα και να του προσδώσει την απαραίτητη συμβολική 
διάσταση που του αξίζει. 

Κύριε Πρόεδρε, η διατήρηση της ιστορικής μνήμης, της συλλογικής μας μνήμης, είναι καθήκον που 
κληρονομήσαμε από το ιστορικό μας παρελθόν και πλούτος που οφείλουμε να  διασώσουμε για τις 
ερχόμενες γενιές. Δεδομένης της προσωπικής σας ευαισθησίας, αλλά και του ενδιαφέροντος της 
Βουλής των Ελλήνων συνολικά, σας καλώ με αυτή την επιστολή να συνδράμετε ώστε το Μουσείο 
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Θυμάτων Ναζισμού στο Δίστομο να αποκτήσει θεσμικά τη θέση που του αρμόζει στο «χάρτη» των 
ελληνικών μουσείων και να τύχει της αρμόζουσας προσοχής από την πλευρά της Πολιτείας. 

Με τιμή, 

Νίκος Θηβαίος – Βουλευτής Βοιωτίας 

 

18 Οκτωβρίου 2018 

Χορήγηση σύνταξης γήρατος 15ετίας του ν.2227/1994  στους πάσχοντες από 
Δρεπανοκυτταρική Νόσο (ΕΡΩΤΗΣΗ) 
Αθήνα, 18 Οκτωβρίου 2018 

ΕΡΩΤΗΣΗ 

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

ΘΕΜΑ: Σχετικά με την χορήγηση σύνταξης γήρατος 15ετίας του ν.2227/1994  στους πάσχοντες από 
Δρεπανοκυτταρική Νόσο 

Βάσει του άρθρου 17 του νόμου 3402/2005, οι πάσχοντες Δρεπανοκυτταρικής Νόσου (ΔΝ) τυγχάνουν 
των ευεργετημάτων που απολαμβάνουν κατά νόμο όσοι πάσχουν από ομόζυγη μεσογειακή αναιμία, 
καθώς οι δύο αυτές μορφές αναιμίας δρεπανοκυτταρική και μικροδρεπανοκυτταρική ισοδυναμούν 
ως προς τα ιατρικά και κοινωνικά προβλήματα που προκαλούν στους πάσχοντες. 

Μέχρι πρόσφατα και για πολλά χρόνια το εν λόγω άρθρο του νόμου έχει εφαρμοστεί για όλα τα 
ευεργετήματα χωρίς πρόβλημα και οι πάσχοντες από (ΔΝ) κάνανε χρήση του ν. 2227/1994 για 
χορήγηση σύνταξης γήρατος στην 15ετια, ανεξάρτητα από το εάν μεταγγίζονται ή όχι, καθώς 
υφίσταται η ισοδυναμία του ν. 3402/2005 που προαναφέρθηκε. 

Ωστόσο τα τελευταία χρόνια έχει παρατηρηθεί το φαινόμενο να παραβλέπεται η ισοδυναμία του 
ν.3402/2005 και οι πάσχοντες ΔΝ να αντιμετωπίζουν καθημερινά κωλύματα από τους εκάστοτε 
εντασσόμενους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης και από τον ΕΦΚΑ στην διαδικασία προς την απονομή 
σύνταξης και να μην τους επιτρέπεται να κάνουν χρήση του δικαιώματος αυτού εφόσον δεν 
μεταγγίζονται όπως ορίζει ο ν. 2227/1994. 

Παρ’ όλο που με επιστολή της (16/3/2017) η Γενική Διεύθυνση Καταβολής Παροχών Υγείας προς τη 
Γενική Διεύθυνση Απονομής Συντάξεων του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) 
αποσαφηνίζει πως οι προϋποθέσεις που υφίστανται για την ιδιαίτερη ασφαλιστική προστασία των 
πασχόντων από δρεπανοκυτταρική και μικροδρεπανοκυτταρική αναιμία δεν είναι επιστημονικά 
ορθές όσον αφορά την πρακτική της μετάγγισης, οι πάσχοντες από ΔΝ συνεχίζουν να μη μπορούν να 
κάνουν χρήση των ευεργετικών διατάξεων του ανωτέρω νόμου, εφόσον δεν μεταγγίζονται όπως 
ορίζει ο ν. 2227/1994. 

Επειδή οι μεταγγίσεις στην περίπτωση της Δρεπανοκυτταρικής Νόσου δεν είναι ούτε υποχρεωτικές, 
αλλά ούτε και η επικρατέστερη/συχνότερη θεραπευτική προσέγγιση που ακολουθείται και οι 
πάσχοντες με Δρεπανοκυτταρική Νόσο μεταγγίζονται μόνον κατά περίπτωση και μόνον όταν η νόσος 
το απαιτεί 

Επειδή η πλειοψηφία των πασχόντων από Δρεπανοκυτταρική Νόσο (οι οποίοι παρουσιάζουν 
αυξημένο ποσοστό θνησιμότητας λόγω των σοβαρών επιπλοκών της νόσου) μετά βίας θα ξεπεράσει 
την ηλικία των 60+ χρόνων. 

Επειδή χάριν στο  πρόγραμμα πρόληψης αιμοσφαιρινοπαθειών που λειτουργεί τα τελευταία 35 
χρόνια στην Ελλάδα, οι γεννήσεις ατόμων με αιμοσφαιρινοπάθειες και ειδικότερα με ΔΝ στο σύνολο 
του πληθυσμού της χώρας (αφορά στοιχεία έτους 2011 και πληθυσμό 11.000.000 ατόμων) έχουν 
περιοριστεί σε πολύ μεγάλο βαθμό με αποτέλεσμα το πλήθος των πασχόντων από ΔΝ να βαίνει κάθε 
χρόνο σημαντικά μειούμενο, αφενός λόγω των θανάτων και αφετέρου λόγω της ελαχιστοποίησης των 
γεννήσεων. 

https://nikolaosthivaios.com/2018/10/19/%cf%87%ce%bf%cf%81%ce%ae%ce%b3%ce%b7%cf%83%ce%b7-%cf%83%cf%8d%ce%bd%cf%84%ce%b1%ce%be%ce%b7%cf%82-%ce%b3%ce%ae%cf%81%ce%b1%cf%84%ce%bf%cf%82-15%ce%b5%cf%84%ce%af%ce%b1%cf%82-%cf%84%ce%bf%cf%85-%ce%bd/
https://nikolaosthivaios.com/2018/10/19/%cf%87%ce%bf%cf%81%ce%ae%ce%b3%ce%b7%cf%83%ce%b7-%cf%83%cf%8d%ce%bd%cf%84%ce%b1%ce%be%ce%b7%cf%82-%ce%b3%ce%ae%cf%81%ce%b1%cf%84%ce%bf%cf%82-15%ce%b5%cf%84%ce%af%ce%b1%cf%82-%cf%84%ce%bf%cf%85-%ce%bd/
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Επειδή το συνολικό πλήθος των πασχόντων από ΔΝ νόσο σήμερα -σύμφωνα με ανεπίσημα στοιχεία- 
εκτιμάται ότι είναι περίπου 1.000 άτομα, ανάμεσα σε αυτά και άνεργοι. 

Ερωτάται η κ. Υπουργός: 

Με ποιους τρόπους προτίθεται να αποκαταστήσει αυτή την κοινωνική αδικία εις βάρος των 
πασχόντων από Δρεπανοκυτταρική Νόσο; 

Είναι δυνατή η έκδοση διευκρινιστικής εγκυκλίου ώστε οι μεταγγίσεις να μην αποτελούν αναγκαία 
προϋπόθεση για τους εν λόγω πάσχοντες ως προς την χορήγηση σύνταξης γήρατος στην 15ετία; 

Υπάρχει δυνατότητα τροποποίησης του άρθρου 3 και του άρθρου 16 του ν. 2227/1994 ως προς το 
σημείο που προαναφέραμε; 

Οι ερωτώντες βουλευτές 

 

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 

6 Νοεμβρίου 2018 

Συνέντευξη Ν. Θηβαίου στην εκπομπή «Πρωινή Ανάγνωση» 
Ακολουθώντας τον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να δείτε τη συνέντευξη του Ν. Θηβαίου στην 
εκπομπή «Πρωινή Ανάγνωση» της Τηλεόρασης της Βουλής και τη δημοσιογράφο Έλενα Κωνσταντή 
από το 29:00:00 

https://youtu.be/7KkacldbIdg?t=28m44s 

 

 

8 Νοεμβρίου 2018 

Συνάντηση στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης με κτηνοτρόφους, 
παραγωγούς και εμπόρους γαλακτοκομικών προϊόντων 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

https://nikolaosthivaios.com/2018/11/06/%cf%83%cf%85%ce%bd%ce%ad%ce%bd%cf%84%ce%b5%cf%85%ce%be%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%ba%cf%80%ce%bf%ce%bc%cf%80%ce%ae-%cf%80%cf%81%cf%89/
https://youtu.be/7KkacldbIdg?t=28m44s
https://nikolaosthivaios.com/2018/11/08/%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%b1%ce%b3%cf%81%ce%bf%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ae%cf%82-%ce%b1%ce%bd/
https://nikolaosthivaios.com/2018/11/08/%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%b1%ce%b3%cf%81%ce%bf%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ae%cf%82-%ce%b1%ce%bd/
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Αθήνα 07/11/2018 

«Συνάντηση στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης με κτηνοτρόφους, παραγωγούς και εμπόρους 
γαλακτοκομικών προϊόντων» 

Συνάντηση, παρουσία του 
Βουλευτή Βοιωτίας Ν. Θηβαίου, 
πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο 
Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων, μεταξύ της 
Υφυπουργού, κ. Ολυμπίας 
Τελιγιορίδου, του Προέδρου του 
Κτηνοτροφικού Συνεταιρισμού 
Βοιωτίας, κ. Δημήτρη Δανιά, του 
συνεργάτη του Συνεταιρισμού και 
καθηγητή του Γεωπονικού κ. 
Θεόφιλου Μασούρα και 
παραγωγών και εμπόρων 
γαλακτοκομικών προϊόντων της 
περιοχής.  

Στη συνάντηση συζητήθηκε η ανάγκη άμεσης στήριξης του Συνεταιρισμού στον τομέα της διάθεσης 
του γάλακτος, καθώς και οι δυνατότητες καθετοποίησης της παραγωγής, με ενίσχυση μέσω 
προγραμμάτων όπως «Leader», «Μέτρο 16», αλλά και της εμπορικής ενίσχυσης των γαλακτοκομικών 
προϊόντων εν γένει. 

Σε μια ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο, η Υφυπουργός και ο Βουλευτής δεσμεύτηκαν για την εξεύρεση – 
το συντομότερο δυνατόν – τρόπων ενίσχυσης του Κτηνοτροφικού Συνεταιρισμού με όλες τις 
δυνατότητες που δίνουν τα χρηματοδοτικά εργαλεία αυτής της περιόδου. 

Οι ίδιοι φορείς συναντήθηκαν επίσης με τον ΓΓ Στρατηγικών & Ιδιωτικών Επενδύσεων, κ. Λόη 
Λαμπριανίδη, από τον οποίο υπήρξε η διαβεβαίωση της ένταξης της πρότασης του Συνεταιρισμού 
στον Αναπτυξιακό νόμο. 

 

12 Νοεμβρίου 2018 

Περιμένοντας τον Εκκαθαριστή… 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Αθήνα 12/11/2018 

«Περιμένοντας τον Εκκαθαριστή» 

Την Τετάρτη 7/11/2018 και ώρα 11:00 ορίστηκε σύσκεψη συμφιλίωσης στο Υπουργείο Εργασίας, 
Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, βάσει των άρθρων 3α του Ν.3996/2011 (όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα) και 13 του Ν.1876/1990, κατόπιν αιτήματος της προσωρινής 
επιτροπής εργαζομένων στην ΕΑΣ Λιβαδειάς, μεταξύ αυτής και του εκκαθαριστή της ΕΑΣ Λιβαδειάς κ. 
Γεωργίου Νικητάκη. 

Την ορισθείσα ημερομηνία και ώρα προσήλθαν ενώπιον του Γενικού Γραμματέα κ. Ανδρέα 
Νεφελούδη και της Συμφιλιώτριας κ. Αικατερίνης Σωτηρίου, οι εκπρόσωποι της προσωρινής 
επιτροπής εργαζομένων στην ΕΑΣ Λιβαδειάς (Αίσωπος Κων/νος, Μπαφίνα Παναγιούλα, Καράντζαλης 
Δημήτριος κ.α.). Ο εκκαθαριστής της ΕΑΣ Λιβαδειάς κ. Νικητάκης Γεώργιος, παρότι προσκλήθηκε 
εγκαίρως, δεν προσήλθε και απέστειλε σχετική επιστολή. 

Στην προγραμματισμένη συνάντηση στο Υπουργείο παραβρέθηκε και ο βουλευτής κ. Νίκος Θηβαίος, 
ο οποίος χαρακτήρισε αδικαιολόγητη την απουσία του εκκαθαριστή. Τόνισε επίσης ότι η «ιδιότυπη 
ομηρία» των εργαζομένων της ΕΑΣ Λιβαδειάς πρέπει να τελειώσει άμεσα με την καταβολή όλων των 
οφειλόμενων μισθών και ενσήμων. Ο βουλευτής δήλωσε ακόμη πως θα συνεργαστεί με την πολιτική 

https://nikolaosthivaios.com/2018/11/12/%cf%80%ce%b5%cf%81%ce%b9%ce%bc%ce%ad%ce%bd%ce%bf%ce%bd%cf%84%ce%b1%cf%82-%cf%84%ce%bf%ce%bd-%ce%b5%ce%ba%ce%ba%ce%b1%ce%b8%ce%b1%cf%81%ce%b9%cf%83%cf%84%ce%ae/
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ηγεσία του Υπουργείου αξιοποιώντας κάθε νομοθετικό εργαλείο παρέμβασης με στόχο τη δικαίωση 
των εργαζομένων και την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης της ΕΑΣ Λιβαδειάς. 

 

16 Νοεμβρίου 2018 

Μήνυμα του Νίκου Θηβαίου για την επέτειο του Πολυτεχνείου 
Μήνυμα του Νίκου Θηβαίου για την επέτειο του Πολυτεχνείου 

Αθήνα 16/11/2018 

Σε παγκόσμιο επίπεδο η συλλογική μνήμη 
ενάντια στο φασισμό και τον αυταρχισμό 
δέχεται σήμερα ισχυρές πιέσεις. Η εξέγερση 
του Νοέμβρη δε συνιστά ευκαιρία για 
πανηγυρικούς λόγους. Είναι η ζωντανή μας 
Ιστορία, το όπλο της κοινωνίας μας ενάντια 
στη λήθη. Η 17η του Νοέμβρη ανήκει σε 
ολόκληρο τον ελληνικό λαό, που αγωνίζεται 
για εμβάθυνση της Δημοκρατίας, για 
περισσότερη Δικαιοσύνη, για προκοπή. 

Νίκος Θηβαίος, Βουλευτής Βοιωτίας 

 

22 Νοεμβρίου 2018 

Νέες χρηματοδοτήσεις για έργα ύδρευσης και αποχέτευσης 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Αθήνα 22/11/2018 

«Νέες χρηματοδοτήσεις για έργα ύδρευσης και αποχέτευσης» 

Νέες χρηματοδοτήσεις συνολικού προϋπολογισμού 132 εκατομμυρίων ευρώ, για 43 έργα ύδρευσης 
και αποχέτευσης σε 39 Δήμους της χώρας με το πρόγραμμα «ΦιλόΔημος», ενεργοποιούνται με 
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αλέξη Χαρίτση. 

Σε αυτό το πλαίσιο ο Δήμος Αλιάρτου – Θεσπιέων χρηματοδοτείται με 1.035.594,41 ευρώ για τη 
«Βελτίωση των υποδομών των δικτύων ύδρευσης». 

 

Δε θα κλείσει κανένας περιφερειακός τηλεοπτικός σταθμός πριν την 
αδειοδότηση του ΕΣΡ 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Αθήνα 22/11/2018 

«Δε θα κλείσει κανένας περιφερειακός τηλεοπτικός σταθμός πριν την αδειοδότηση του ΕΣΡ» 

Με τροπολογία 11 βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ, μεταξύ των οποίων και ο βουλευτής Βοιωτίας, Νίκος 
Θηβαίος, αποφεύγεται το κλείσιμο των περιφερειακών τηλεοπτικών σταθμών εν όψει της 
αδειοδότησης από το ΕΣΡ. 

«Όπως με τις πανελλαδικές άδειες, έτσι και με τις περιφερειακές δε θα ανοίξει ή δε θα κλείσει κανείς 
πριν ολοκληρωθεί η κανονική αδειοδότηση από το ΕΣΡ» τόνισε ο υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής 
Νίκος Παππάς κάνοντας δεκτή την τροπολογία, με την οποία επιτρέπεται η δυνατότητα ψηφιακής 
αναμετάδοσης περιφερειακών καναλιών μέσω Συμπληρωματικών Εγκαταστάσεων Εκπομπής, 
γεγονός που διασφαλίζει και τη διατήρηση της εμβέλειάς τους. 

Η τροπολογία υπερψηφίστηκε μόνο από τον ΣΥΡΙΖΑ και τους ΑΝΕΛΛ, ενώ τα υπόλοιπα κόμματα 
ψήφισαν «παρών». 

https://nikolaosthivaios.com/2018/11/16/%ce%bc%ce%ae%ce%bd%cf%85%ce%bc%ce%b1-%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%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%b7%ce%bd-%ce%b5%cf%80%ce%ad%cf%84%ce%b5/
https://nikolaosthivaios.com/2018/11/22/%ce%bd%ce%ad%ce%b5%cf%82-%cf%87%cf%81%ce%b7%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%bf%ce%b4%ce%bf%cf%84%ce%ae%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%ce%ad%cf%81%ce%b3%ce%b1-%cf%8d%ce%b4%cf%81%ce%b5%cf%85%cf%83/
https://nikolaosthivaios.com/2018/11/22/%ce%b4%ce%b5-%ce%b8%ce%b1-%ce%ba%ce%bb%ce%b5%ce%af%cf%83%ce%b5%ce%b9-%ce%ba%ce%b1%ce%bd%ce%ad%ce%bd%ce%b1%cf%82-%cf%80%ce%b5%cf%81%ce%b9%cf%86%ce%b5%cf%81%ce%b5%ce%b9%ce%b1%ce%ba%cf%8c%cf%82-%cf%84/
https://nikolaosthivaios.com/2018/11/22/%ce%b4%ce%b5-%ce%b8%ce%b1-%ce%ba%ce%bb%ce%b5%ce%af%cf%83%ce%b5%ce%b9-%ce%ba%ce%b1%ce%bd%ce%ad%ce%bd%ce%b1%cf%82-%cf%80%ce%b5%cf%81%ce%b9%cf%86%ce%b5%cf%81%ce%b5%ce%b9%ce%b1%ce%ba%cf%8c%cf%82-%cf%84/
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26 Νοεμβρίου 2018 

Πλήρης σύνταξη στην 15ετία για τα άτομα με δρεπανοκυτταρική ή 
μικροδρεπανοκυτταρική αναιμία 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Αθήνα 26/11/2018 

«Πλήρης σύνταξη στην 15ετία για τα άτομα με δρεπανοκυτταρική ή μικροδρεπανοκυτταρική 
αναιμία» 

Μετά από σχετική ερώτηση του Νίκου Θηβαίου που συνυπέγραψαν 36 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, ο 
Υφυπουργός Κοινωνικής Ασφάλισης, Αναστάσιος Πετρόπουλος, προχώρησε στην υπογραφή 
εγκυκλίου, με την οποία αποσαφηνίζεται ότι διατηρείται η ιδιαίτερη ασφαλιστική και συνταξιοδοτική 
προστασία για τους πάσχοντες από Δρεπανοκυτταρική ή Μικροδρεπανοκυτταρική Αναιμία, 
ανεξάρτητα από το αν υποβάλλονται σε μετάγγιση ή όχι. 

Η εγκύκλιος, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις του νέου Ενιαίου Πίνακα Προσδιορισμού 
Ποσοστού Αναπηρίας μετά την τελευταία αναθεώρησή του, λύνει το πρόβλημα που, κατά καιρούς, 
αντιμετώπιζαν οι πάσχοντες κατά τη διαδικασία απονομής σύνταξης. 

Ως εκ τούτου, δίνεται ρητά η δυνατότητα να κάνουν χρήση του δικαιώματος συνταξιοδότησης με 
πλήρη σύνταξη στην 15ετία, όπως ορίζει ο ν. 2227/1994, ανεξάρτητα από το εάν μεταγγίζονται ή όχι. 

 

Τοποθέτηση Νίκου Θηβαίου για λειτουργία του Χ/Κ Παρνασσού σε ημερίδα 
για τη βιωσιμότητα των Χιονοδρομικών Κέντρων 
Τοποθέτηση Νίκου Θηβαίου για 
λειτουργία του Χ/Κ Παρνασσού 
στην Ημερίδα του Ελληνικού 
Συλλόγου Τουριστικής 
Χιονοδρομίας και της Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδας 

Την Παρασκευή 23/11 διεξήχθη 
στην Αθήνα Ημερίδα του Ελληνικού 
Συλλόγου Τουριστικής 
Χιονοδρομίας και της Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδας με θέμα 
«Αναπτυξιακές Προοπτικές και 
Βιωσιμότητα των Χιονοδρομικών 
Κέντρων της Ελλάδας».  

Μία από τις σημαντικότερες 
τοποθετήσεις των ομιλητών ήταν 
και αυτή του κ. Νίκου Θηβαίου, 
βουλευτή Βοιωτίας του ΣΥΡΙΖΑ. Όπως ήταν φυσικό, ο κ. Θηβαίος αναφέρθηκε κυρίως στο 
Χιονοδρομικό Κέντρο της περιφέρειάς του, τον Παρνασσό, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι οι 
τοποθετήσεις του δεν θα μπορούσαν να εφαρμοστούν με επιτυχία και στα υπόλοιπα Χιονοδρομικά 
Κέντρα της χώρας. 

Ο κ. Θηβαίος επικέντρωσε τι σκέψεις του σε 6 σημεία, τα οποία εάν εφαρμοστούν, θα οδηγήσουν και 
μαθηματικά σε μια ιδανική λειτουργία του ΧΚΠ. Οι προτάσεις αυτές είναι: 

1. Αναβάθμιση των προσφερόμενων υπηρεσιών 

Επιχειρησιακή ετοιμότητα 

https://nikolaosthivaios.com/2018/11/26/%cf%80%ce%bb%ce%ae%cf%81%ce%b7%cf%82-%cf%83%cf%8d%ce%bd%cf%84%ce%b1%ce%be%ce%b7-%cf%83%cf%84%ce%b7%ce%bd-15%ce%b5%cf%84%ce%af%ce%b1-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%b1-%ce%ac%cf%84%ce%bf%ce%bc%ce%b1/
https://nikolaosthivaios.com/2018/11/26/%cf%80%ce%bb%ce%ae%cf%81%ce%b7%cf%82-%cf%83%cf%8d%ce%bd%cf%84%ce%b1%ce%be%ce%b7-%cf%83%cf%84%ce%b7%ce%bd-15%ce%b5%cf%84%ce%af%ce%b1-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%b1-%ce%ac%cf%84%ce%bf%ce%bc%ce%b1/
https://nikolaosthivaios.com/2018/11/26/%cf%84%ce%bf%cf%80%ce%bf%ce%b8%ce%ad%cf%84%ce%b7%cf%83%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-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%ce%bb%ce%b5%ce%b9%cf%84%ce%bf%cf%85%cf%81/
https://nikolaosthivaios.com/2018/11/26/%cf%84%ce%bf%cf%80%ce%bf%ce%b8%ce%ad%cf%84%ce%b7%cf%83%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-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%ce%bb%ce%b5%ce%b9%cf%84%ce%bf%cf%85%cf%81/
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Ανεμπόδιστη πρόσβαση στο ΧΚ (συνεργασία με τροχαία) 

Ηλεκτρονική έκδοση εισιτηρίων – Κάρτες 

2. Προβολή-Διαφήμιση-Εξυπηρέτηση 

Ορισμός υπευθύνου προβολής και επικοινωνίας 

Συνεργασία ΕΤΑΔ με Υπ. Τουρισμού, Συλλόγους Χιονοδρόμων, Αθλητικούς Συλλόγους, 
Αυτοδιοίκηση, Ξενοδόχους, Λοιπούς επαγγελματίες του κλάδου. 

Διοργάνωση θεματικών εκδηλώσεων, Αγώνων, Events, μικρές και ευέλικτες μορφές 
προβολής σε Αράχοβα και Αμφίκλεια 

Αξιοποίηση Διεθνών εκθέσεων / Διαδίκτυο / ΜΜΕ 

3. Συνεργασία με Υπ. Παιδεία και Πολιτισμού / Αθλητισμού με στόχο την ανάπτυξη της μαθητικής 
χιονοδρομίας και τη βελτίωση των προοπτικών της αγωνιστικής χιονοδρομίας 

4. Επέκταση των δραστηριοτήτων στο βουνό όλο το χρόνο με άλλες δραστηριότητες όπως: 
ορειβατικό σκι, mountain bike, πεζοπορία, αναρρίχηση κ.λ.π. 

5. Τεχνητή Χιόνωση 
6. Τέλος θα πρέπει να ολοκληρωθεί και να σταθεροποιηθεί το στελεχιακό δυναμικό και οι 

εργαζόμενοι του ΧΚΠ με εργασιακές σχέσεις και απολαβές που θα αναδεικνύουν την εμπειρία, 
την ετοιμότητα και την αποτελεσματικότητα στην αναμφισβήτητα σκληρή δουλειά τους. 

αντιγραφή από το site: xionodromika.gr 

https://xionodromika.gr/nikos-thivaios-xk-parnassou-
23nov2018/?fbclid=IwAR3pcF4SoDnjs7z3xUSdg63Gfm7jbK5a5VT7j5Ocea7PWcB_ik1ZdJhUcd8 

 

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 

10 Δεκεμβρίου 2018 

«1,6 εκ. ευρώ για το Αρχαιολογικό Πάρκο Ορχομενού» 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Αθήνα 07/12/2018 

«1,6 εκ. ευρώ για το Αρχαιολογικό Πάρκο Ορχομενού» 

Μετά από απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, Στάθη Γιαννακίδη, εντάσσονται στο 
Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 15 έργα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, συνολικού 
προϋπολογισμού 18.183.304,83 
ευρώ, με βάση το σχετικό αίτημα 
της Περιφέρειας.  

Πρόκειται για έργα σε διάφορες 
περιφερειακές ενότητες, μεταξύ 
αυτών η Β’ φάση διαμόρφωσης του 
περιβάλλοντος χώρου στο 
Αρχαιολογικό  Πάρκο Ορχομενού, 
ύψους 1,6 εκατ., οι 
συμπληρωματικές παρεμβάσεις για 
την ολοκλήρωση των έργων 
άρδευσης της πεδιάδας Μόρνου 
ύψους 5 εκατ. ευρώ, η 
αποκατάσταση – ανάδειξη – 
ανάπτυξη και λειτουργική επανένταξη της δημοτικής αγοράς Χαλκίδας ύψους 3 εκατ. ευρώ, η 
βελτίωση της Οδού πρόσβασης στο Κάστρο Υπάτης ύψους 2,4 εκατ. ευρώ,   ευρώ, η Α’ Φάση του 
περιφερειακού δρόμου Τρίκορφου ύψους 1,5 εκατ. ευρώ, η διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου του 
πρώην Θεραπευτηρίου χρόνιων παθήσεων Δομοκού, ύψους 1,2 εκατ. ευρώ. 

https://xionodromika.gr/nikos-thivaios-xk-parnassou-23nov2018/?fbclid=IwAR3pcF4SoDnjs7z3xUSdg63Gfm7jbK5a5VT7j5Ocea7PWcB_ik1ZdJhUcd8
https://xionodromika.gr/nikos-thivaios-xk-parnassou-23nov2018/?fbclid=IwAR3pcF4SoDnjs7z3xUSdg63Gfm7jbK5a5VT7j5Ocea7PWcB_ik1ZdJhUcd8
https://nikolaosthivaios.com/2018/12/10/16-%ce%b5%ce%ba-%ce%b5%cf%85%cf%81%cf%8e-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%bf-%ce%b1%cf%81%cf%87%ce%b1%ce%b9%ce%bf%ce%bb%ce%bf%ce%b3%ce%b9%ce%ba%cf%8c-%cf%80%ce%ac%cf%81%ce%ba%ce%bf-%ce%bf%cf%81/
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Εκατοντάδες πολίτες στα εγκαίνια του Μουσικού Σχολείου στον Άγιο 
Γεώργιο Λιβαδειάς 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

10 Δεκεμβρίου 2018 

Εκατοντάδες πολίτες στα εγκαίνια του Μουσικού Σχολείου στον Άγιο Γεώργιο Λιβαδειάς 

Πλήθος κόσμου τίμησε με την παρουσία του τα εγκαίνια του Μουσικού Γυμνασίου στον Άγιο Γεώργιο 
Λιβαδειάς. Τα εγκαίνια έκανε ο 
υπουργός Παιδείας Κ. Γαβρόγλου, 
παραβρέθηκε, επίσης, ο πρώην 
υπουργός Ν. Φίλης.  

Στο χαιρετισμό του ο υπουργός 
ανέπτυξε την πολιτική της 
κυβέρνησης στο χώρο της 
εκπαίδευσης, τονίζοντας την 
ιδιαίτερη σημασία των μουσικών 
σχολείων στην πολιτιστική και 
εκπαιδευτική διαδικασία. 
Αναφέρθηκε, επίσης, στην 
αναμόρφωση του πανεπιστημιακού 
χάρτη στη Στερεά και την ένταξη του 
Τμήματος ΤΕΙ της Θήβας σε Σχολή 
του Γεωπονικού Παν/μίου Αθηνών. 
Απαντώντας στο αίτημα της 
δημάρχου για τη δημιουργία 
Τμήματος του Γεωπονικού 
Παν/μίου στη Λιβαδειά τόνισε ότι 
σε συνεργασία με το βουλευτή έχει 
ανοίξει ένας διάλογος με τις νέες 
πρυτανικές αρχές του ΓΠΑ για την 
ένταξη νέων δραστηριοτήτων σε 
Αλίαρτο και Λιβαδειά. Παράλληλα 
πρότεινε τη δημιουργία 2ετών 
προγραμμάτων επαγγελματικής 
κατάρτισης με την ευθύνη 
πανεπιστημιακών σχολών. 

Στο χαιρετισμό του ο βουλευτής Ν. 
Θηβαίος αναφέρθηκε στο 
σημαντικό έργο των τελευταίων 
χρόνων στα εκπαιδευτικά 
πράγματα της Βοιωτίας, όπως: η 
ίδρυση του Μουσικού Σχολείου, η 
λειτουργία του ΕΕΕΕΚ στη 
Χαιρώνεια, η ίδρυση του Κέντρου 
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στη 
Θήβα, η λειτουργία τμημάτων 
ΑΣΠΑΙΤΕ στη Λιβαδειά, το Τμήμα 
του Γεωπονικού Παν/μίου στη 
Θήβα, τα προγράμματα Μαθητείας 
στην επαγγελματική εκπαίδευση 

https://nikolaosthivaios.com/2018/12/10/%ce%b5%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%bf%ce%bd%cf%84%ce%ac%ce%b4%ce%b5%cf%82-%cf%80%ce%bf%ce%bb%ce%af%cf%84%ce%b5%cf%82-%cf%83%cf%84%ce%b1-%ce%b5%ce%b3%ce%ba%ce%b1%ce%af%ce%bd%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%bf%cf%85/
https://nikolaosthivaios.com/2018/12/10/%ce%b5%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%bf%ce%bd%cf%84%ce%ac%ce%b4%ce%b5%cf%82-%cf%80%ce%bf%ce%bb%ce%af%cf%84%ce%b5%cf%82-%cf%83%cf%84%ce%b1-%ce%b5%ce%b3%ce%ba%ce%b1%ce%af%ce%bd%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%bf%cf%85/
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και τόνισε ότι αυτά είναι μια απάντηση στους θιασώτες της ιδιωτικής εκπαίδευσης και της 
συρρίκνωσης του ακαδημαϊκού χάρτη της χώρας.  

Στη συνέχεια, ο υπουργός επισκέφτηκε το Εργαστήριο Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και 
Κατάρτισης (ΕΕΕΕΚ) Λιβαδειάς, στη Χαιρώνεια, όπου ενημερώθηκε από το Δ/ντή για το σημαντικό και 
πολύμορφο έργο που επιτελείται τα 4 χρόνια της λειτουργίας του. Ο υπουργός τόνισε το ιδιαίτερο 
ενδιαφέρον της κυβέρνησης για τα ειδικά σχολεία και γι’ αυτό προχωράει άμεσα στην πρόσληψη 
4.200 εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής. 

 

11 Δεκεμβρίου 2018 

18 Δεκέμβρη ξεκινά η λειτουργία του Χιονοδρομικού Κέντρου Παρνασσού 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Αθήνα 11/12/2018 

«18 Δεκέμβρη ξεκινά η λειτουργία του Χιονοδρομικού Κέντρου Παρνασσού» 

Σε συνάντηση που είχε ο βουλευτής 
Βοιωτίας, Νίκος Θηβαίος, με τον 
Διευθύνοντα Σύμβουλο της 
Εταιρίας Ακινήτων Δημοσίου 
(ΕΤΑΔ), κ. Γεώργιο Τερζάκη, 
ενημερώθηκε για θέματα που 
αφορούν στη λειτουργία του 
Χιονοδρομικού Κέντρου 
Παρνασσού κατά την επερχόμενη 
τουριστική περίοδο. 

Τα ζητήματα που εκκρεμούσαν 
έχουν διευθετηθεί, ενώ το 
Χιονοδρομικό Κέντρο έχει 
στελεχωθεί με Διευθυντή, 
Υποδιευθυντή, Υπεύθυνο 
Επικοινωνίας, καθώς και με όλο το απαραίτητο προσωπικό για την ομαλή του λειτουργία. 

Παρά τις δικαιολογημένες αιτιάσεις και την καλοπροαίρετη κριτική, το ΧΚΠ ξεκινά τη λειτουργία του 
στις 18 Δεκέμβρη και όλοι οι υπεύθυνοι δηλώνουν βέβαιοι ότι το στοίχημα για μια επιτυχημένη 
τουριστική σεζόν θα κερδηθεί. 

 

12 Δεκεμβρίου 2018 

3,4 εκ. ευρώ για έργα αποχιονισμού στη Βοιωτία 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Αθήνα 12/12/2018 

«3,4 εκ. ευρώ για έργα αποχιονισμού στη Βοιωτία» 

Ο Υφυπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης Στάθης Γιαννακίδης, υπέγραψε την ένταξη στο Πρόγραμμα 
Δημοσίων Επενδύσεων 2 έργων αποχιονισμού της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, συνολικού 
προϋπολογισμού 8.900.000.00 ευρώ, με βάση το σχετικό αίτημα της Περιφέρειας. 

Πρόκειται για εργασίες αποχιονισμού στο εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο και την αντιμετώπιση 
έκτακτων αναγκών της Π.Ε. Βοιωτίας, προϋπολογισμού 3.400.000,00 ευρώ, καθώς και τις αντίστοιχες 
εργασίες της Π.Ε. Φθιώτιδας, προϋπολογισμού 5.500.000,00 ευρώ 

 

https://nikolaosthivaios.com/2018/12/11/18-%ce%b4%ce%b5%ce%ba%ce%ad%ce%bc%ce%b2%cf%81%ce%b7-%ce%be%ce%b5%ce%ba%ce%b9%ce%bd%ce%ac-%ce%b7-%ce%bb%ce%b5%ce%b9%cf%84%ce%bf%cf%85%cf%81%ce%b3%ce%af%ce%b1-%cf%84%ce%bf%cf%85-%cf%87%ce%b9%ce%bf%ce%bd/
https://nikolaosthivaios.com/2018/12/12/34-%ce%b5%ce%ba-%ce%b5%cf%85%cf%81%cf%8e-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%ce%ad%cf%81%ce%b3%ce%b1-%ce%b1%cf%80%ce%bf%cf%87%ce%b9%ce%bf%ce%bd%ce%b9%cf%83%ce%bc%ce%bf%cf%8d-%cf%83%cf%84%ce%b7-%ce%b2%ce%bf%ce%b9/
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14 Δεκεμβρίου 2018 

Τοποθέτηση του βουλευτή Βοιωτίας, Νίκου Θηβαίου, για την κύρωση του 
Κρατικού Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 
Ακολουθώντας τον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να παρακολουθήσετε την τοποθέτηση του 
βουλευτή Βοιωτίας, Νίκου Θηβαίου, κατά τη συζήτηση του προϋπολογισμού του 2019. 

https://youtu.be/omQZOnSyX0M 

(και η ομιλία από τα πρακτικά της Βουλής) 

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ 

ΙΖ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΣΥΝΟΔΟΣ Δ΄ – ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΜΓ΄ 

Πέμπτη 13 Δεκεμβρίου 2018 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Ευχαριστούμε. 

Μπαίνουμε, λοιπόν, στον έβδομο κύκλο. Τέλος πάντων, θα δούμε πόσο θα αντέξουμε. 

Καλώ στο Βήμα τον κ. Θηβαίο. Θα μιλήσει οπωσδήποτε ο κ. Κατσαφάδος. Και θα κάνω μια 
προσπάθεια για τον κ. Αθανασίου και τον κ. Τόσκα. Μετά δεν θα μιλήσει κανένας άλλος. Και για 
αυτούς θα κάνω την προσπάθεια, αλλά δεν είναι βέβαιο. 

Ορίστε, κύριε συνάδελφε, έχετε τον λόγο. 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΗΒΑΙΟΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. 

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αν προσεγγίσουμε τον υπό συζήτηση Προϋπολογισμό αυστηρά 
τεχνοκρατικά, παραβλέποντας για την ώρα τις όποιες πολιτικές διαστάσεις, ένα είναι ξεκάθαρο: 
Πρόκειται για τον πρώτο προϋπολογισμό χωρίς μειώσεις σε κανέναν τομέα, πρόκειται για έναν 
επεκτατικό προϋπολογισμό, όπως είπε ο Υπουργός κ. Χουλιαράκης, κάτι που είναι αδιαμφισβήτητο. 

Κυρίες και κύριοι, ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι ο τελευταίος που θα θριαμβολογήσει και αυτό γιατί δεν θα 
είμαστε ικανοποιημένοι μέχρι και ο τελευταίος πολίτης της χώρας να αισθανθεί ασφαλής. Δεν θα 
ικανοποιηθούμε μέχρι η αξιοπρέπεια να γίνει δεδομένη για κάθε νοικοκυριό.  

Ωστόσο, μπροστά στη συνεχή 
καταστροφολογία της Αξιωματικής 
Αντιπολίτευσης, μπροστά σε έναν 
ακραίο μηδενιστικό λόγο είναι 
αδύνατον να μην επισημάνουμε 
κάποια πράγματα. Πραγματικά, η 
αναξιοπιστία της Νέας Δημοκρατίας 
δεν γνωρίζει όρια. Είναι σε όλους 
γνωστή η στάση της για μια σειρά 
από θέματα και η συνταγή είναι 
απλή. Δεν μας βγαίνουν τα 
επιχειρήματα για την οικονομία; Το 
ρίχνουμε στην τάξη και την 
ασφάλεια. Δεν κόβονται οι συντάξεις μετά από μήνες καταστροφολογίας; Το ρίχνουμε στην 
ακροδεξιά ρητορική και τον εθνικισμό. Δεν επαληθεύονται τα fake news των φιλικών μας ΜΜΕ; Δεν 
πειράζει όλο και κάτι θα μείνει από τη λάσπη. 

Η Αντιπολίτευση επενδύει στη λήθη, θέλει να ξεχάσουμε σε ποια κατάσταση είχε περιέλθει η χώρα 
υπό τη διακυβέρνηση της, να ξεχάσουμε τους μαθητές που λιποθυμούσαν στα σχολεία, να ξεχάσουμε 
την κατάσταση στα νοσοκομεία, να ξεχάσουμε τα κάγκελα στο Κοινοβούλιο, να ξεχάσουμε τις μίζες, 
τα C4I, τη SIEMENS, NOVARTIS, τα 85 εκατομμύρια τρύπα στο ΚΕΕΛΠΝΟ και τους παράνομους 
διορισμούς, τα πάνω από 500 εκατομμύρια ευρώ δανεικά και αγύριστα των κομμάτων τους. 

https://nikolaosthivaios.com/2018/12/14/%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-5/
https://nikolaosthivaios.com/2018/12/14/%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-5/
https://youtu.be/omQZOnSyX0M
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Μας λένε ότι η Κυβέρνηση είναι η μακροβιότερη μνημονιακή κυβέρνηση σε μια προσπάθεια 
συμψηφισμού και δημιουργίας σύγχυσης. Αποσιωπούν, όμως, το προφανές, πως το τρίτο μνημόνιο 
ήταν το τελευταίο, γεγονός που αποτυπώνεται πλήρως στον Προϋπολογισμό που σήμερα συζητάμε. 

Αποσιωπούν, επίσης, πως οι πολιτικές των μνημονίων είναι το δικό τους πραγματικό πρόγραμμα σε 
αντίθεση με την Κυβέρνηση που έμπρακτα επιχειρεί να επουλώσει τις πληγές που άφησαν. 

Αποσιωπούν το σημαντικότερο, ότι η Κυβέρνηση αυτή δεν έκλεισε μόνο το τρίτο μνημόνιο που 
στοίχισε 9,5 δισεκατομμύρια μέτρα, αλλά και τα 65 δισεκατομμύρια των άλλων δύο πρώτων 
μνημονίων που φόρεσαν στον ελληνικό λαό χωρίς διαπραγμάτευση και με ζητωκραυγές στον Γερούν 
και το ΔΝΤ. 

Θα σταθώ ιδιαίτερα στα ζητήματα της εκπαίδευσης. Ο προϋπολογισμός του Υπουργείου Παιδείας 
παρουσιάζει συνεχή αύξηση από το 2015. Φέτος προβλέπεται ποσό των 5,5 δισεκατομμυρίων 
παρουσιάζοντας ενίσχυση κατά 4,2% σε σχέση με το 2018. 

Ειδικό βάρος έχει ρίξει η Κυβέρνηση όλα αυτά τα χρόνια στην ειδική αγωγή, που σήμερα λειτουργούν 
τετρακόσιες σαράντα επτά σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής εκ των οποίων οι σαράντα ιδρύθηκαν 
τα τελευταία τρία χρόνια. Το τρέχον σχολικό έτος οι προσλήψεις για την ειδική αγωγή και εκπαίδευση 
τείνουν να ξεπεράσουν τις δεκαέξι χιλιάδες εκπαιδευτικούς, καθώς καλύφθηκε σχεδόν το σύνολο των 
αιτημάτων των σχολείων για την παράλληλη εκπαίδευση. 

Η πρόσληψη τεσσερισήμισι χιλιάδων εκπαιδευτικών και εξειδικευμένου προσωπικού εντός του 2019 
σε θέσεις που τώρα καλύπτονται από συμβάσεις ορισμένου χρόνου αναμένεται να δώσουν στην 
ειδική αγωγή τη σημασία που της αξίζει. 

Για το Υπουργείο Παιδείας και την Κυβέρνηση συνολικά η στήριξη και αναβάθμιση της ειδικής αγωγής 
και εκπαίδευσης αποτελεί προτεραιότητα με σαφές κοινωνικό πρόσημο. Μόνιμο μέλημά μας είναι 
όλοι οι μαθητές με αναπηρία ή ειδικές ανάγκες να ζήσουν στο φως του κόσμου με αξιοπρέπεια και 
κοινωνική ένταξη. 

Αξιοσημείωτα βήματα έγιναν στην επαγγελματική εκπαίδευση που από το 2016 εφαρμόζει το 
στρατηγικό σχέδιο για την αναβάθμισή της, ενώ θεσμοθετήθηκε και λειτούργησε με επιτυχία το 
«Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας» με πλήρη εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα για τους 
συμμετέχοντες. 

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι, τα χρόνια της κρίσης ανέδειξαν με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο τις ταξικές 
διαφορές ανάμεσα στην κυβερνητική εκπαιδευτική πολιτική και τις θέσεις της Αντιπολίτευσης. 

Αναφέρω ενδεικτικά: Ψηφίζεται με νομοσχέδιο ο έλεγχος από το Υπουργείο Παιδείας των κολεγίων 
και κατοχυρώνεται η εργασιακή νομιμότητα για τους ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς. Καταψηφίζει η Νέα 
Δημοκρατία, ψηφίζει δηλαδή την ασυδοσία των σχολαρχών και τις απολύσεις των εκπαιδευτικών. 

Μέτρα ενίσχυσης για την επαγγελματική εκπαίδευση και τα οικονομικά δικαιώματα, «ΟΧΙ» λέει η Νέα 
Δημοκρατία και αλληθωρίζει στα ιδιωτικά ΙΕΚ. 

Αναδιοργανώνεται και ισχυροποιείται η ανώτατη εκπαίδευση. Ιδιωτικά πανεπιστήμια και κατάργηση 
του άρθρου 16, λέει η Νέα Δημοκρατία. Τεσσερισήμισι χιλιάδες διορισμοί εκπαιδευτικών στην ειδική 
αγωγή και δέκα χιλιάδες διορισμοί το 2020 και το 2021, «ΟΧΙ» λέει η Νέα Δημοκρατία. Ένα προς πέντε 
ρουσφετολογικές οι προσλήψεις και ξεχνάει ότι έχουν να γίνουν διορισμοί εκπαιδευτικών εδώ και 
έντεκα ακριβώς χρόνια. 

Ένα είναι σίγουρο: Οι μαθητές, οι φοιτητές, οι γονείς, οι εκπαιδευτικοί βλέπουν και κρίνουν από τη 
μία τους φανατικούς θιασώτες της επί πληρωμή αριστείας σε αυτούς και από την άλλη αυτούς που 
αγωνίζονται για μια ισχυρή δημόσια εκπαίδευση με ίσες ευκαιρίες για όλους στη μόρφωση και στην 
εργασία. 

(Στο σημείο αυτό χτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου ομιλίας του κυρίου Βουλευτή) 

Κλείνοντας, θέλω να σημειώσω ότι ακούγοντας τόσο τους εισηγητές όσο και τους ομιλητές Βουλευτές 
της Νέας Δημοκρατίας, για την ταμπακιέρα δεν έχουν πει τίποτα. Άφθονοι χαρακτηρισμοί, πολλές 
στρεβλώσεις, αλλά προτάσεις και νούμερα τίποτα. Ίσως γιατί αντιλαμβάνονται ότι είναι ένας 
προϋπολογισμός μεταμνημονιακός με αναπτυξιακή προοπτική ή γιατί θέλουν να κρύψουν το δικό 
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τους προϋπολογισμό, ένα καθαρόαιμο τέταρτο μνημόνιο που λέει: ασφαλιστικό Πινοσέτ, μείωση 
συντάξεων, ένα προς πέντε στις προσλήψεις, απολύσεις συμβασιούχων, όχι συλλογικές συμβάσεις 
και μια σειρά άλλα θεάρεστα έργα. 

Όλα αυτά δεν τα κρύβει το κυβερνητικό πρόγραμμα και ίσως αυτό είναι το επικίνδυνο. Το ίδιο 
επικίνδυνο, όμως, είναι ότι απεμπολεί η Νέα Δημοκρατία την εθνική γραμμή του Βουκουρεστίου για 
το Μακεδονικό και υιοθετεί έναν ακροδεξιό εθνικισμό. 

Το ίδιο επικίνδυνο είναι ότι διχάζει τον ελληνικό λαό σε πατριώτες και προδότες και ρίχνει δηλητήριο 
διχασμού σε ψυχές εφήβων μαθητών. Το ίδιο επικίνδυνο είναι ότι υιοθετεί την πολιτική των κλειστών 
συνόρων και των εκκαθαριστικών επιχειρήσεων για τους πρόσφυγες. Το ίδιο επικίνδυνο είναι το 
δόγμα «νόμος και τάξη» που θα ξεπλένει δολοφονίες τύπου Ζακ Κωστόπουλου. Το ίδιο, επίσης, 
επικίνδυνο είναι ότι χαρακτηρίζει χωρίς ντροπή κάθε αποκάλυψη σκανδάλων σαν σκευωρία. 

Αυτό το μείγμα νεοφιλελεύθερης πολιτικής και ακροδεξιάς ατζέντας είναι που σας κάνει, κύριοι της 
Νέας Δημοκρατίας, οριστικά παρελθόν και αντίθετα, παράγει ακόμα και σε αυτή τη Βουλή νέα 
δεδομένα για την ολοκλήρωση της τετραετίας και οδηγεί και ανοίγει τον δρόμο για μια νέα τετραετία 
στον ΣΥΡΙΖΑ, σαν τον κορμό μιας νέας προοδευτικής διακυβέρνησης. 

Ευχαριστώ. 

(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ) 

 

19 Δεκεμβρίου 2018 

Ένταξη έργων προϋπολογισμού 2.376.080 ευρώ στη Βοιωτία 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Αθήνα 19/12/2018 

«Ένταξη έργων προϋπολογισμού 2.376.080 ευρώ στη Βοιωτία» 

Ο Υφυπουργός  Οικονομίας και Ανάπτυξης Στάθης Γιαννακίδης αποφάσισε την ένταξη στο Εθνικό 
Σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων  8 έργων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος, 
συνολικού προϋπολογισμού 3.690.080 ευρώ.  

Στη Βοιωτία εντάσσονται τα έργα της  
κατασκευής Δημοτικής Οδού της Κοινότητας 
Κοκκίνου από Ακραίφνιο προς Σκορπονέρια 
ύψους 1.401.500 ευρώ, της ολοκλήρωσης 
κατασκευής συνθετικού χλοοτάπητα στο 
Δημοτικό Στάδιο Αλιάρτου ύψους 411.500 ευρώ, 
της τοποθέτησης χλοοτάπητα στο γήπεδο των 
Οινοφύτων ύψους 400.000 ευρώ, της 
κατασκευής νέων θυροφραγμάτων και 
επισκευής υπαρχόντων και καναλιού  Υλικής –
Κάστρου ύψους 163.080 ευρώ. 

Στην υπόλοιπη Στερεά Ελλάδα περιλαμβάνονται 
τα έργα  βελτίωσης του ισόπεδου κόμβου 
Τριταίας με τη νέα Ε.Ο. Ιτέας-Ναυπάκτου  ύψους 
510.000 ευρώ, της αγοράς οικοπέδου και κτιρίου 
για τη δημιουργία όρχου μηχανολογικού 
εξοπλισμού της ΠΕ Φωκίδας ύψους 375.000 
ευρώ, της προστασίας διαβρωμένων ακτών παραλίας Τολοφώνας ύψους 305.000 ευρώ, της 
αποκατάστασης του κτιρίου «Μακεδών» στην Κίρρα Δελφών ύψους 124.000 ευρώ. 

 

https://nikolaosthivaios.com/2018/12/20/%ce%ad%ce%bd%cf%84%ce%b1%ce%be%ce%b7-%ce%ad%cf%81%ce%b3%cf%89%ce%bd-%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%8b%cf%80%ce%bf%ce%bb%ce%bf%ce%b3%ce%b9%cf%83%ce%bc%ce%bf%cf%8d-2-376-080-%ce%b5%cf%85%cf%81%cf%8e-%cf%83%cf%84/
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20 Δεκεμβρίου 2018 

Μια πρώτη δικαίωση για επτά εργαζομένους της πρώην ΕΑΣ Λιβαδειάς 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Αθήνα 19/12/2018 

«Μια πρώτη δικαίωση για επτά εργαζομένους της πρώην ΕΑΣ Λιβαδειάς»  

Αποφάσεις για την χορήγηση 
εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης 
ύψους 1.000 ευρώ για 522 
ανέργους πρώην εργαζόμενους και 
εργαζόμενους σε επίσχεση 
υπέγραψαν η Υπουργός Εργασίας, 
Κοινωνικής Ασφάλισης και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Έφη 
Αχτσιόγλου, και ο Υφυπουργός 
Εργασίας Νάσος Ηλιόπουλος, 
μεταξύ αυτών και για επτά 
εργαζόμενους της πρώην Ένωσης 
Αγροτικών Συνεταιρισμών (ΕΑΣ) 
Λιβαδειάς. 

Η υπόθεση των εργαζομένων 
συνεχίζεται με στόχο την τελική τους δικαίωση με την καταβολή των δεδουλευμένων και των 
ενσήμων τους, παρά την κωλυσιεργία που παρατηρήθηκε από την πλευρά του εκκαθαριστή, μετά την 
προσπάθεια του Υπουργείου για οργάνωση τριμερούς συνάντησης. 

 

21 Δεκεμβρίου 2018 

Επίσκεψη του Ν. Θηβαίου στο Χιονοδρομικό Κέντρο Παρνασσού 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Λιβαδειά, 21/12/2018 

Επίσκεψη του Ν. Θηβαίου στο 
Χιονοδρομικό Κέντρο Παρνασσού 

Το Χιονοδρομικό Κέντρο 
Παρνασσού επισκέφτηκε ο 
βουλευτής Ν. Θηβαίος, όπου 
συναντήθηκε με τον νέο Δ/ντή, κ. 
Χονδρό, στελέχη και εργαζόμενους 
της ΕΤΑΔ. Ενημερώθηκε για τις νέες 
εκσυγχρονισμένες εγκαταστάσεις, 
το πρόγραμμα λειτουργίας αλλά και 
τις προοπτικές του Χιονοδρομικού 
Κέντρου Παρνασσού.  

Το Χιονοδρομικό Κέντρο λειτουργεί 
φέτος με αυτεπιστασία της ΕΤΑΔ 
και, όπως τονίστηκε από όλους, 
είναι απαραίτητος ο καλύτερος δυνατός συντονισμός της ΕΤΑΔ, των στελεχών της στο ΧΚΠ, της 
Περιφέρειας, της Τροχαίας και του Δήμου. Οι καλές προοπτικές με τις οποίες ξεκινά φέτος τη 
λειτουργία του το ΧΚΠ αποτελούν και ένα στοίχημα για τη συνέχεια ώστε ο Παρνασσός να αναπτύξει 

https://nikolaosthivaios.com/2018/12/20/%ce%bc%ce%b9%ce%b1-%cf%80%cf%81%cf%8e%cf%84%ce%b7-%ce%b4%ce%b9%ce%ba%ce%b1%ce%af%cf%89%cf%83%ce%b7-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%ce%b5%cf%80%cf%84%ce%ac-%ce%b5%cf%81%ce%b3%ce%b1%ce%b6%ce%bf%ce%bc%ce%ad%ce%bd/
https://nikolaosthivaios.com/2018/12/21/%ce%b5%cf%80%ce%af%cf%83%ce%ba%ce%b5%cf%88%ce%b7-%cf%84%ce%bf%cf%85-%ce%bd-%ce%b8%ce%b7%ce%b2%ce%b1%ce%af%ce%bf%cf%85-%cf%83%cf%84%ce%bf-%cf%87%ce%b9%ce%bf%ce%bd%ce%bf%ce%b4%cf%81%ce%bf%ce%bc%ce%b9/
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στο μέγιστο τις αναπτυξιακές δυνατότητες που έχει στον τομέα του τουρισμού αλλά και στην 
αθλητική χιονοδρομία. 

Ο βουλευτής τόνισε ότι είναι στη διάθεση των στελεχών της ΕΤΑΔ και της αυτοδιοίκησης αλλά και 
των επαγγελματικών φορέων της περιοχής ώστε να υλοποιηθούν οι αναπτυξιακοί στόχοι που έχουν 
τεθεί για την ευρύτερη περιοχή του Παρνασσού. 

 

ευχές για το 2019 

 

 

 

 

 

  

https://nikolaosthivaios.com/2018/12/20/%ce%b5%cf%85%cf%87%ce%ad%cf%82-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%bf-2019/
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Η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΝΙΚΟΥ ΘΗΒΑΙΟΥ ΣΤΟ 
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 

 

Ομιλίες στην Ολομέλεια της Βουλής 

1. ΞΒ' (Δ΄ Σύνοδος ΙΖ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) 
25-01-2019) 

2. ΝΖ (Δ΄ Σύνοδος ΙΖ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) 
17-01-2019) 

3. ΜΓ (Δ΄ Σύνοδος ΙΖ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) 
13-12-2018) 

4. ΡΝΣΤ (Γ΄ Σύνοδος ΙΖ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) 
12-07-2018) 

5. ΡΛΒ (Γ΄ Σύνοδος ΙΖ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) 
07-06-2018) 

6. ΡΙΓ' (Γ΄ Σύνοδος ΙΖ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) 
09-05-2018) 

7. ΟΗ' (Γ΄ Σύνοδος ΙΖ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) 
26-02-2018) 

8. Ο' (Γ΄ Σύνοδος ΙΖ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) 
08-02-2018) 

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

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

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

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

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

14. ΜΓ' (Β΄ Σύνοδος ΙΖ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) 
08-12-2016) 

15. ΛΗ' (Β΄ Σύνοδος ΙΖ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) 
01-12-2016) 

16. ΙΘ' (Β΄ Σύνοδος ΙΖ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) 
03-11-2016) 

17. ΡΠ' (Α' Σύνοδος ΙΖ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) 
31-08-2016) 

18. ΡΟΘ' (Α' Σύνοδος ΙΖ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) 
30-08-2016) 

19. ΡΞΔ (Α' Σύνοδος ΙΖ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) 
20-07-2016) 
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20. ΡΙΘ (Α' Σύνοδος ΙΖ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) 
06-05-2016) 

21. ΡΓ (Α' Σύνοδος ΙΖ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) 
07-04-2016) 

22. Π' (Α' Σύνοδος ΙΖ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) 
24-02-2016) 

23. ΟΖ' (Α' Σύνοδος ΙΖ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) 
20-02-2016) 

24. ΛΗ' (Α' Σύνοδος ΙΖ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) 
03-12-2015) 

25. ΙΘ' (Α' Σύνοδος ΙΖ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) 
05-11-2015) 

 

Συμμετοχή σε Επιτροπές (Τρέχουσα Περίοδος) 

Διαρκής Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων 

Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Περιφερειών 

Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Οδικής Ασφάλειας 

Διαρκής Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων 

 

Εισηγητής σε νομοσχέδια 

Ρυθμίσεις για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση, τη διαπολιτισμική εκπαίδευση και άλλες 
διατάξεις. (31-08-2016) 

 

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 2018 

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) 

 

α.α. Ημερομηνία  Τύπος  Θέμα  

1 16/01/2018 Ερωτήσεις 
Αναμόρφωση εργασιακού καθεστώτος των συμβασιούχων 
πωλητών του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων που 
απασχολούνται ως εποχικό προσωπικό στα πωλητήρια 
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https://www.hellenicparliament.gr/Praktika/Synedriaseis-Olomeleias?sessionRecord=a4221b7b-98c4-41f5-8a65-a5640004f738
https://www.hellenicparliament.gr/Praktika/Synedriaseis-Olomeleias?sessionRecord=67eeecfe-bf20-4524-a5ca-a54800361a84
https://www.hellenicparliament.gr/Praktika/Synedriaseis-Olomeleias?sessionRecord=67eeecfe-bf20-4524-a5ca-a54800361a84
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=0c8fdd9a-f361-4525-b7ab-9e9cdb3876ea
https://www.hellenicparliament.gr/Nomothetiko-Ergo/Anazitisi-Nomothetikou-Ergou?law_id=e373a4cd-87fe-493c-b750-a6500109225a
https://www.hellenicparliament.gr/Nomothetiko-Ergo/Anazitisi-Nomothetikou-Ergou?law_id=e373a4cd-87fe-493c-b750-a6500109225a
https://www.hellenicparliament.gr/Diethneis-Drastiriotites/Diethnes-Perivallon/Omades-Filias-All/?countryId=e0404d42-0ee1-4659-be0c-3d9c3eee78a6
https://www.hellenicparliament.gr/Diethneis-Drastiriotites/Diethnes-Perivallon/Omades-Filias-All/?countryId=442f0889-86cd-4d4d-82f5-bd7270667b06
https://www.hellenicparliament.gr/Diethneis-Drastiriotites/Diethnes-Perivallon/Omades-Filias-All/?countryId=47396220-bd10-4e34-aa16-f651cb703dca
https://www.hellenicparliament.gr/Diethneis-Drastiriotites/Diethnes-Perivallon/Omades-Filias-All/?countryId=526341b4-a32f-43f2-8b77-f2828cbb2a56
https://www.hellenicparliament.gr/Koinovouleftikos-Elenchos/Mesa-Koinovouleutikou-Elegxou?pcm_id=928f7a5d-b92f-4aa7-804b-a86b013097ef
https://www.hellenicparliament.gr/Koinovouleftikos-Elenchos/Mesa-Koinovouleutikou-Elegxou?pcm_id=928f7a5d-b92f-4aa7-804b-a86b013097ef
https://www.hellenicparliament.gr/Koinovouleftikos-Elenchos/Mesa-Koinovouleutikou-Elegxou?pcm_id=928f7a5d-b92f-4aa7-804b-a86b013097ef
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α.α. Ημερομηνία  Τύπος  Θέμα  

αρχαιολογικών χώρων, των μουσείων και των μνημείων της 
χώρας 

2 19/01/2018 Ερωτήσεις 
Προστασία των εργαζομένων οι οποίοι καταγγέλλουν πρακτικές 
εργοδοτικής αυθαιρεσίας σχετικά με το δώρο των 
Χριστουγέννων 

3 05/02/2018 
Επίκαιρες 
Ερωτήσεις 

Με θέμα: 'Παραχώρηση ακινήτου σύμφωνα με την παρ.1(β) 
του άρθρου 4 του Ν.4061/2112 (ΦΕΚ 66Α 22/03/2012)'.  

4 09/02/2018 Ερωτήσεις 
Μέτρα για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ηλικιωμένων 
και των ατόμων με αναπηρία.  

5 09/02/2018 Ερωτήσεις 
Απόδοση ποσοστού από τα εισιτήρια των αρχαιολογικών 
χώρων ως ανταποδοτικό έσοδο των οικείων πρωτοβάθμιων 
Ο.Τ.Α. 

6 15/02/2018 Ερωτήσεις 
«Ρύθμιση δανείων που ελήφθησαν μέσω του τέως Οργανισμού 
Εργατικής Κατοικίας (ΟΕΚ) με επιδοτούμενο επιτόκιο»  

7 20/02/2018 Ερωτήσεις 
Λήψη μέτρων για την αποκατάσταση της οικονομικής αδικίας 
σε βάρος των ορεινών περιοχών οι οποίες με το Πρόγραμμα 
Καλλικράτη έχασαν διοικητικά τον ορεινό χαρακτήρα τους  

8 01/03/2018 Ερωτήσεις 
Η Μακρόνησος, ως τόπος διατήρησης της ιστορικής συλλογικής 
μνήμης και η προοπτική ανακήρυξής της σε Μνημείο 
Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς  

9 02/03/2018 Ερωτήσεις 
Σχετικά με τις επιθέσεις εναντίον Ελεύθερων Κοινωνικών 
Χώρων 

10 08/03/2018 Ερωτήσεις Διασφάλιση πρόσβασης των πολιτών στο δίκτυο τραπεζών 

11 14/03/2018 Ερωτήσεις 
Υποστήριξη αναπληρωτών εκπαιδευτικών που εργάζονται εκτός 
του τόπου μόνιμης κατοικίας τους 

12 16/03/2018 Ερωτήσεις 
Αδικαιολόγητη προσπάθεια επιβολής υψηλών τελών φοίτησης 
σε μεταπτυχιακά του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του 
Α.Π.Θ. 

13 22/03/2018 Ερωτήσεις 
''Λήψη μέτρων για την κάλυψη των σχολικών μονάδων με 
βοηθητικό προσωπικό καθ΄όλη την διάρκεια του σχολικού 
έτους'' 

14 23/03/2018 Ερωτήσεις Εξίσωση αδειών αναπληρωτών _ μόνιμων εκπαιδευτικών  

15 26/03/2018 Ερωτήσεις 
Συλλήψεις και κράτηση μεταναστών που ζουν και εργάζονται 
για πολλά χρόνια στην Ελλάδα  

16 02/04/2018 Ερωτήσεις 
Ανακούφιση των συμπολιτών μας που οφείλουν σε Δημόσιες 
Οικονομικές Υπηρεσίες (ΔΟΥ) και Φορείς Κοινωνικής 
Ασφάλισης (ΦΚΑ) 

17 19/04/2018 Ερωτήσεις Συνθήκες εργασίας στα εργοστάσια ανακύκλωσης 

18 20/04/2018 Ερωτήσεις 
Ανάγκη κάλυψης των εξόδων μετακίνησης ανασφάλιστων 
ασθενών σε δομές υγείας εκτός του τόπου κατοικίας τους  

19 26/04/2018 Ερωτήσεις 
Συνεχίζονται οι έκνομες διώξεις σε βάρος παραγωγών και 
πωλητών βιομηχανικής ή κλωστικής κάνναβης 

20 08/05/2018 Ερωτήσεις 
Ανάγκη ρύθμισης του τρόπου και της διαδικασίας επιλογής των 
εκπαιδευτικών του κλάδου ΠΕ 91.02 (πρώην ΠΕ 18.41 
Δραματικής Τέχνης 

21 14/05/2018 

Ερώτηση 
σε 

συνδυασμό 
με Α.Κ.Ε. 

Οικονομικοί _ διαχειριστικοί έλεγχοι σε χρονίζουσα 
εκκρεμότητα (Το παράδειγμα του Υπουργείου Πολιτισμού)  

https://www.hellenicparliament.gr/Koinovouleftikos-Elenchos/Mesa-Koinovouleutikou-Elegxou?pcm_id=928f7a5d-b92f-4aa7-804b-a86b013097ef
https://www.hellenicparliament.gr/Koinovouleftikos-Elenchos/Mesa-Koinovouleutikou-Elegxou?pcm_id=928f7a5d-b92f-4aa7-804b-a86b013097ef
https://www.hellenicparliament.gr/Koinovouleftikos-Elenchos/Mesa-Koinovouleutikou-Elegxou?pcm_id=2f976b59-45b6-442d-aca2-a870012e6129
https://www.hellenicparliament.gr/Koinovouleftikos-Elenchos/Mesa-Koinovouleutikou-Elegxou?pcm_id=2f976b59-45b6-442d-aca2-a870012e6129
https://www.hellenicparliament.gr/Koinovouleftikos-Elenchos/Mesa-Koinovouleutikou-Elegxou?pcm_id=2f976b59-45b6-442d-aca2-a870012e6129
https://www.hellenicparliament.gr/Koinovouleftikos-Elenchos/Mesa-Koinovouleutikou-Elegxou?pcm_id=e7ef2654-b1e6-47cd-8ac5-a87e0132ef7e
https://www.hellenicparliament.gr/Koinovouleftikos-Elenchos/Mesa-Koinovouleutikou-Elegxou?pcm_id=e7ef2654-b1e6-47cd-8ac5-a87e0132ef7e
https://www.hellenicparliament.gr/Koinovouleftikos-Elenchos/Mesa-Koinovouleutikou-Elegxou?pcm_id=681f193b-e269-4e23-b67c-a885012e0c69
https://www.hellenicparliament.gr/Koinovouleftikos-Elenchos/Mesa-Koinovouleutikou-Elegxou?pcm_id=681f193b-e269-4e23-b67c-a885012e0c69
https://www.hellenicparliament.gr/Koinovouleftikos-Elenchos/Mesa-Koinovouleutikou-Elegxou?pcm_id=62a41e7d-9fcf-4931-8d2a-a885012e0563
https://www.hellenicparliament.gr/Koinovouleftikos-Elenchos/Mesa-Koinovouleutikou-Elegxou?pcm_id=62a41e7d-9fcf-4931-8d2a-a885012e0563
https://www.hellenicparliament.gr/Koinovouleftikos-Elenchos/Mesa-Koinovouleutikou-Elegxou?pcm_id=62a41e7d-9fcf-4931-8d2a-a885012e0563
https://www.hellenicparliament.gr/Koinovouleftikos-Elenchos/Mesa-Koinovouleutikou-Elegxou?pcm_id=43416863-a95f-4581-a16e-a88901068750
https://www.hellenicparliament.gr/Koinovouleftikos-Elenchos/Mesa-Koinovouleutikou-Elegxou?pcm_id=43416863-a95f-4581-a16e-a88901068750
https://www.hellenicparliament.gr/Koinovouleftikos-Elenchos/Mesa-Koinovouleutikou-Elegxou?pcm_id=a75ab998-ede4-45e6-8317-a88e0122ef07
https://www.hellenicparliament.gr/Koinovouleftikos-Elenchos/Mesa-Koinovouleutikou-Elegxou?pcm_id=a75ab998-ede4-45e6-8317-a88e0122ef07
https://www.hellenicparliament.gr/Koinovouleftikos-Elenchos/Mesa-Koinovouleutikou-Elegxou?pcm_id=a75ab998-ede4-45e6-8317-a88e0122ef07
https://www.hellenicparliament.gr/Koinovouleftikos-Elenchos/Mesa-Koinovouleutikou-Elegxou?pcm_id=c8e34f40-6620-4403-b7a8-a8970125096e
https://www.hellenicparliament.gr/Koinovouleftikos-Elenchos/Mesa-Koinovouleutikou-Elegxou?pcm_id=c8e34f40-6620-4403-b7a8-a8970125096e
https://www.hellenicparliament.gr/Koinovouleftikos-Elenchos/Mesa-Koinovouleutikou-Elegxou?pcm_id=c8e34f40-6620-4403-b7a8-a8970125096e
https://www.hellenicparliament.gr/Koinovouleftikos-Elenchos/Mesa-Koinovouleutikou-Elegxou?pcm_id=f88ca1d7-8657-423f-8fc0-a89a01351d62
https://www.hellenicparliament.gr/Koinovouleftikos-Elenchos/Mesa-Koinovouleutikou-Elegxou?pcm_id=f88ca1d7-8657-423f-8fc0-a89a01351d62
https://www.hellenicparliament.gr/Koinovouleftikos-Elenchos/Mesa-Koinovouleutikou-Elegxou?pcm_id=09325d5a-4fa3-4639-9d43-a89e0117fc2d
https://www.hellenicparliament.gr/Koinovouleftikos-Elenchos/Mesa-Koinovouleutikou-Elegxou?pcm_id=cbb0d560-c281-4618-98e7-a8a301199567
https://www.hellenicparliament.gr/Koinovouleftikos-Elenchos/Mesa-Koinovouleutikou-Elegxou?pcm_id=cbb0d560-c281-4618-98e7-a8a301199567
https://www.hellenicparliament.gr/Koinovouleftikos-Elenchos/Mesa-Koinovouleutikou-Elegxou?pcm_id=e02dca8e-7ebe-4f0c-9801-a8a8011d5e92
https://www.hellenicparliament.gr/Koinovouleftikos-Elenchos/Mesa-Koinovouleutikou-Elegxou?pcm_id=e02dca8e-7ebe-4f0c-9801-a8a8011d5e92
https://www.hellenicparliament.gr/Koinovouleftikos-Elenchos/Mesa-Koinovouleutikou-Elegxou?pcm_id=e02dca8e-7ebe-4f0c-9801-a8a8011d5e92
https://www.hellenicparliament.gr/Koinovouleftikos-Elenchos/Mesa-Koinovouleutikou-Elegxou?pcm_id=b15ae017-02d1-4211-ac7d-a8ac01376e5a
https://www.hellenicparliament.gr/Koinovouleftikos-Elenchos/Mesa-Koinovouleutikou-Elegxou?pcm_id=b15ae017-02d1-4211-ac7d-a8ac01376e5a
https://www.hellenicparliament.gr/Koinovouleftikos-Elenchos/Mesa-Koinovouleutikou-Elegxou?pcm_id=b15ae017-02d1-4211-ac7d-a8ac01376e5a
https://www.hellenicparliament.gr/Koinovouleftikos-Elenchos/Mesa-Koinovouleutikou-Elegxou?pcm_id=6f5eaaa4-03e1-4822-9020-a8af01379532
https://www.hellenicparliament.gr/Koinovouleftikos-Elenchos/Mesa-Koinovouleutikou-Elegxou?pcm_id=bdb08e11-c195-40de-bf9b-a8b00147fce9
https://www.hellenicparliament.gr/Koinovouleftikos-Elenchos/Mesa-Koinovouleutikou-Elegxou?pcm_id=bdb08e11-c195-40de-bf9b-a8b00147fce9
https://www.hellenicparliament.gr/Koinovouleftikos-Elenchos/Mesa-Koinovouleutikou-Elegxou?pcm_id=8a61e742-7ad5-4766-a171-a8b7012fd449
https://www.hellenicparliament.gr/Koinovouleftikos-Elenchos/Mesa-Koinovouleutikou-Elegxou?pcm_id=8a61e742-7ad5-4766-a171-a8b7012fd449
https://www.hellenicparliament.gr/Koinovouleftikos-Elenchos/Mesa-Koinovouleutikou-Elegxou?pcm_id=8a61e742-7ad5-4766-a171-a8b7012fd449
https://www.hellenicparliament.gr/Koinovouleftikos-Elenchos/Mesa-Koinovouleutikou-Elegxou?pcm_id=1fb4d681-b8d4-47dd-aa8c-a8c801263504
https://www.hellenicparliament.gr/Koinovouleftikos-Elenchos/Mesa-Koinovouleutikou-Elegxou?pcm_id=96cc376e-1616-4640-9be8-a8cb0104375c
https://www.hellenicparliament.gr/Koinovouleftikos-Elenchos/Mesa-Koinovouleutikou-Elegxou?pcm_id=96cc376e-1616-4640-9be8-a8cb0104375c
https://www.hellenicparliament.gr/Koinovouleftikos-Elenchos/Mesa-Koinovouleutikou-Elegxou?pcm_id=7fda9c5d-9d44-47a4-95d3-a8cf0126dafd
https://www.hellenicparliament.gr/Koinovouleftikos-Elenchos/Mesa-Koinovouleutikou-Elegxou?pcm_id=7fda9c5d-9d44-47a4-95d3-a8cf0126dafd
https://www.hellenicparliament.gr/Koinovouleftikos-Elenchos/Mesa-Koinovouleutikou-Elegxou?pcm_id=637a1fba-bb04-4c9c-bd80-a8db0109dae5
https://www.hellenicparliament.gr/Koinovouleftikos-Elenchos/Mesa-Koinovouleutikou-Elegxou?pcm_id=637a1fba-bb04-4c9c-bd80-a8db0109dae5
https://www.hellenicparliament.gr/Koinovouleftikos-Elenchos/Mesa-Koinovouleutikou-Elegxou?pcm_id=637a1fba-bb04-4c9c-bd80-a8db0109dae5
https://www.hellenicparliament.gr/Koinovouleftikos-Elenchos/Mesa-Koinovouleutikou-Elegxou?pcm_id=6c7a6b97-9733-4bf1-a192-a8e1013cf96c
https://www.hellenicparliament.gr/Koinovouleftikos-Elenchos/Mesa-Koinovouleutikou-Elegxou?pcm_id=6c7a6b97-9733-4bf1-a192-a8e1013cf96c
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α.α. Ημερομηνία  Τύπος  Θέμα  

22 14/05/2018 Ερωτήσεις 
Καθυστερήσεις στην έκδοση και στην απόδοση των συντάξεων 
χηρείας 

23 23/05/2018 Ερωτήσεις 
Υποχρεωτική η ένταξη της σεξουαλικής αγωγής στο ελληνικό 
εκπαιδευτικό σύστημα 

24 29/05/2018 Ερωτήσεις Δημόσιο Μουσείο Ελληνικής Μουσικής και Δισκογραφίας  

25 05/06/2018 Ερωτήσεις 
Αναγνώριση ως πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας της 
προϋπηρεσίας όσων εργάστηκαν σε παιδικούς σταθμούς ΝΠΙΔ 
μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα  

26 08/06/2018 Ερωτήσεις 
Αποκλεισμός πολιτών από την Εισαγωγή στις Σχολές 
Αξιωματικών και Αστυφυλάκων της Ελληνικής Αστυνομίας 

27 18/06/2018 Ερωτήσεις 
Ενσωμάτωση στην ελληνική έννομη τάξη της νομολογίας του 
Δικαστηρίου της ΕΕ σχετικά με την "αρχή της μη διάκρισης" 
μεταξύ εργαζομένων ορισμένου και αορίστου χρόνου  

28 18/06/2018 Αναφορές 

με ψήφισμά του καταδικάζει ομόφωνα τη βάρβαρη επίθεση 
εναντίον Πακιστανού μετανάστη σε κεντρική πλατεία της πόλης 
και εκφράζοντας την αλληλεγγύη του στο θύμα της ρατσιστικής 
αυτής επίθεσης, αιτείται τη σύλληψη των ενόχων και την 
παραπομπή τους στη Δικαιοσύνη. 

29 21/06/2018 Ερωτήσεις 
«Αναγραφή θρησκεύματος στους απολυτήριους τίτλους 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης»  

30 28/06/2018 Ερωτήσεις 
Σχετικά με το θεσμικό πλαίσιο για την προστασία και την 
ευζωία των ιπποειδών εργασίας  

31 03/07/2018 Ερωτήσεις Παρανομίες στην εκμετάλλευση παραλιών 

32 17/07/2018 Ερωτήσεις Πορεία εκκαθάρισης του πρώην Οργανισμού Κωπαΐδας  

33 17/07/2018 Ερωτήσεις Καθυστερήσεις στην απόδοση ιθαγένειας 

34 23/07/2018 Ερωτήσεις 
Ίδρυση Σχολείου 2ης Ευκαιρίας στον Δενδροπόταμο 
Θεσσαλονίκης 

35 27/08/2018 Ερωτήσεις 
«Έκδοση Προεδρικού Διατάγματος για τη λειτουργία 
ενοποημένου φορέα εκπαίδευσης, αποκατάστασης και 
κοινωνικής ένταξης τυφλών, χωρίς ηλικιακούς περιορισμούς» 

36 11/09/2018 Ερωτήσεις Ρατσιστικές επιθέσεις κατά ανηλίκων προσφύγων 

37 14/09/2018 Ερωτήσεις Ατέλεια χρήσης ραδιοσυχνοτήτων στους Δήμους  

38 24/09/2018 Ερωτήσεις Καθυστέρηση καταβολής συντάξεων χηρείας 

39 26/09/2018 Ερωτήσεις 
Τμήμα προστασίας του Κράτους και του Δημοκρατικού 
Πολιτεύματος 

40 27/09/2018 Ερωτήσεις Σχετικά με την τεράστια εξάπλωση του φαινομένου AirBnb  

41 18/10/2018 Ερωτήσεις 
Σχετικά με τη χορήγηση σύνταξης γήρατος 15ετίας του 
ν.2227/1994 στους πάσχοντες από Δρεπανοκυτταρική Νόσο  

42 24/10/2018 Ερωτήσεις 
Θέσπιση επιπλέον κινήτρων για τους γιατρούς του ΕΣΥ σε 
παραμεθόριες νησιωτικές περιοχές με αφορμή την περίπτωση 
του Νοσοκομείου Λήμνου 

43 01/11/2018 Ερωτήσεις 
Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων (ΣΑΕΠ) _ 
Δυσλειτουργίες, Καθυστερήσεις  

44 06/11/2018 Ερωτήσεις 
Ψευδή και παραπλανητικά ρεπορτάζ για το επεισόδιο στο 
χωριό Βουλιαράτες της Αλβανίας  

45 26/11/2018 Ερωτήσεις 

Βεβαιώσεις παραβάσεων των διατάξεων περί πυρασφάλειας 
και πυροπροστασίας σχολικών κτιρίων εις βάρος διευθυντών 
σχολείων του Δήμου Μαραθώνα από την Πυροσβεστική 
Υπηρεσία 

https://www.hellenicparliament.gr/Koinovouleftikos-Elenchos/Mesa-Koinovouleutikou-Elegxou?pcm_id=89147125-b44d-41bc-9429-a8e1013c645e
https://www.hellenicparliament.gr/Koinovouleftikos-Elenchos/Mesa-Koinovouleutikou-Elegxou?pcm_id=89147125-b44d-41bc-9429-a8e1013c645e
https://www.hellenicparliament.gr/Koinovouleftikos-Elenchos/Mesa-Koinovouleutikou-Elegxou?pcm_id=e66c8302-55b7-4fd0-8dc0-a8e901300569
https://www.hellenicparliament.gr/Koinovouleftikos-Elenchos/Mesa-Koinovouleutikou-Elegxou?pcm_id=e66c8302-55b7-4fd0-8dc0-a8e901300569
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α.α. Ημερομηνία  Τύπος  Θέμα  

46 28/11/2018 Ερωτήσεις 
Προβλήματα σε προπτυχιακά προγράμματα σπουδών του 
Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου 

47 07/12/2018 Ερωτήσεις 
Αναγνώριση της εκπαιδευτικής υπηρεσίας που παρασχέθηκε 
στα ΤΕΕ του ΟΑΕΔ, στη μοριοδότηση των μεταθέσεων _ 
αποσπάσεων εκπαιδευτικών 

48 19/12/2018 Ερωτήσεις 

Μηνύματα ρατσισμού, ισλαμοφοβίας, αλυτρωτισμού, ευθείας 
αμφισβήτησης της εξωτερικής πολιτικής και έκκλησης σε βία 
κατά πολιτικών αρχηγών στέλνουν μέσω των κοινωνικών 
δικτύων στο διαδίκτυο εν ενεργεία στρατιωτικοί 

49 20/12/2018 Ερωτήσεις 
Παράταση της προθεσμίας για τη δήλωση απαλλαγής από τα 
δημοτικά τέλη, των κενών και μη ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων 
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Νίκος Θηβαίος 
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