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Επίσκεψη ∆ιοικήτριας σε Τρίκαλα- Καρδίτσα

Τριήµερη επίσκεψη στα Τρίκαλα και στην Καρδίτσα θα πραγµατοποιήσει η διοικήτρια του
ΟΑΕ∆ καθ. Μαρία Καραµεσίνη από την Πέµπτη 25 έως το Σάββατο 27 Μαΐου.
Σκοπός της επίσκεψης είναι αφενός η παράδοση των 228 κατοικιών του οικισµού
“Καρδίτσα ΙΧ” στους κληρωθέντες δικαιούχους, αποκαθιστώντας τους στεγαστικά και
θέτοντας έτσι τέλος σε µια µακρά περίοδο αναµονής, αφετέρου η ενηµέρωση των
υπόλοιπων οικιστών για τις ευνοϊκές ρυθµίσεις των οφειλών τους και για την νέα µειωµένη
ενιαία

τιµή των 304,41 € ανά τ.µ. παραχωρούµενης

κατοικίας που εφαρµόζεται

πανελλαδικά.
Παράλληλα η ∆ιοικήτρια θα ενηµερώσει τους επιχειρηµατικούς φορείς της Καρδίτσας για τη
νέα γενιά προγραµµάτων που σχεδιάζει και υλοποιεί ο ΟΑΕ∆ µε στόχο την καταπολέµηση
της ανεργίας. Επ΄ευκαιρίας της επίσκεψής της θα συναντηθεί και θα συζητήσει µε τους
εργαζόµενους του Οργανισµού

στο πλαίσιο των άµεσων κι αµφίδροµων επαφών της

∆ιοικήτριας µε τα στελέχη και τους εργαζόµενους του ΟΑΕ∆ σε όλες τις Περιφέρειες της
χώρας, ενώ θα έχει και µια σύντοµη συνάντηση µε το διοικητικό συµβούλιο της Ένωσης
Υπαλλήλων ΟΑΕ∆ Κεντρικής Ελλάδας.
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Αναλυτικά το πρόγραµµα της ∆ιοικήτριας είναι το ακόλουθο:

Πέµπτη 25 Μαΐου
• 13:30 Επίσκεψη στο ΚΠΑ2 Τρικάλων και συζήτηση µε τους εργαζόµενους των ΚΠΑ2
Τρικάλων και Καλαµπάκας
• 19:00 Οµιλία στο Επιµελητήριο Καρδίτσας για τα προγράµµατα του ΟΑΕ∆
Παρασκευή 26 Μαΐου
•

11:00 Παράδοση κατοικιών του Οικισµού “Καρδίτσα ΙΧ”

•

13:30 Επίσκεψη και συζήτηση µε τους εργαζόµενους του ΚΠΑ2 Καρδίτσας

•

19:30 Ενηµέρωση για τις ρυθµίσεις ληξιπρόθεσµων ή µη οφειλών δικαιούχων
Εργατικής Κατοικίας, οικισµών τέως ΟΕΚ. Η εκδήλωση θα πραγµατοποιηθεί στο
Εργατικό Κέντρο Καρδίτσας.

Σάββατο 27 Μαΐου
•

10:00 Επίσκεψη στον υπό κατασκευή από τον ΟΑΕ∆

βρεφονηπιακό σταθµό

Καρδίτσας
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