ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

Γραφείο Δημάρχου
Οινούσσαι 821 01, ΕΛΛΑΣ
Τηλ: +30-22713-51300
Fax: +30-22713-51330
Mail: mayor@0814.syzefxis.gov.gr
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΗΜΟΥ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

Ζητείται Φαρμακοποιός για να ιδρύσει και λειτουργήσει το μοναδικό φαρμακείο στις Οινούσσες του νομού Χίου.
Στις Οινούσσες υπάρχουν:
• Πληθυσμός: 800 μόνιμοι κάτοικοι το χειμώνα , 3000-4000 το καλοκαίρι.
•

Ιατρική υποδομή: Περιφερειακό Ιατρείο Οινουσσών με (1) μόνιμο ιατρό Γενικής Ιατρικής (δεν έχει
στελεχωθεί ακόμα) και (1) Αγροτικό, καθώς και μια Νοσηλεύτρια.

•

Έδρα: Υπάρχει δυνατότητα παραχώρησης καταστήματος από το Δήμο έναντι συμβολικού μισθώματος με
δεύτερο όροφο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως κατοικία.

•

Διαμονή-Κατοικία: Επιπλωμένες ενοικιαζόμενες κατοικίες σε διαπραγματεύσιμες τιμές.

Οι Οινούσσες
• Νησιωτικό σύμπλεγμα ανατολικά της Χίου. Φημισμένες παγκοσμίως για την ναυτική τους παράδοση
•

Ασφαλής τόπος διαβίωσης για μικρούς, μεγάλους και οικογένειες δίπλα στην θάλασσα και μιαν αμόλυντη
φύση..

•

Σύνθεση πληθυσμού: 60% άνω των 50 ετών με μέτρια ως αυξημένη χρήση φαρμακευτικής αγωγής και
στην πλειονότητα τους ασφαλισμένοι στον οίκο Ναύτου και άλλων ασφαλιστικών Ταμείων. Επίσης,
πολλοί εκ των παραθεριστών είναι συνταξιούχοι που ενδιαφέρονται για συνταγογράφηση κατά την
διάρκεια των διακοπών. Το καλοκαίρι επισκέπτονται το νησί πολλοί τουρίστες, καθώς επίσης διέρχονται
εκατοντάδες ιστιοπλοϊκά και σκάφη αναψυχής. Αυξημένη επίσης είναι η ζήτηση για είδη παραϊατρικά,
ορθοπεδικά, καλλυντικά (δεν υπάρχει σχετικό κατάστημα).

•

Συγκοινωνία: Με Χίο καθημερινή δωρεάν σύνδεση με ακτοπλοϊκό σκάφος ( διάρκεια ταξιδίου :1 ώρα),
καθώς και θαλάσσια ταξί (ελεύθερη μίσθωση όλο το 24ωρο με διάρκεια ταξιδίου 20 λεπτά προς Λαγκάδα
Χίου). Το νησί διαθέτει και ελικοδρόμιο. Καθημερινά πέντε αεροπορικές πτήσεις Χίο/Αθήνα/Χίος και μία
Χίος/Πειραιά και Μυτιλήνη. Από 1/11/2015 το λιμάνι των Οινουσσών συνδέεται απευθείας με Πειραιά 2
φορές την εβδομάδα: Δευτέρα και Παρασκευή.

•

Εκπαιδευτήρια:
Νηπιαγωγείο, Δημοτικό, Γυμνάσιο, Λύκειο και Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού. Σύνολο εκπαιδευτικού
προσωπικού: 42. Υψηλό επίπεδο παιδείας.
Τελευταίας τεχνολογίας οπτικοακουστικά ηλεκτρονικά μέσα, διαδραστικοί πίνακες, βιβλιοθήκες κλπ.

•

Μαθητικό Οικοτροφείο:
Πλήρως ανακαινισθέν και δυναμικού 60 μαθητών. Φιλοξενούνται παιδιά από όλη την Ελλάδα.

•

Υποτροφίες
Στους μαθητές δίδεται η δυνατότητα να φοιτήσουν σε ΑΕΙ & ΤΕΙ με την χορηγία υποτροφιών από
Οινουσσίους.

•

Αθλητισμός
Στο Καλλιμάρμαρο στάδιο του νησιού (στίβος & γήπεδο ποδοσφαίρου 11Χ11)
Γήπεδο ποδοσφαίρου 5Χ5

Γήπεδα μπάσκετ, βόλεϊ και τένις.
Ιστιοπλοΐα, κολύμβηση.

•

Πολιτιστικά
Πλούσια πολιτιστική και πνευματική δραστηριότητα καθ’ όλη την διάρκεια του έτους από το πολιτιστικό
κέντρο του Δήμου και τα σχολεία.
Λειτουργούν:
Τμήμα χορωδίας, Τμήμα χορευτικό, Τμήμα θεατρικό , Κινηματογράφος (χειμερινός & καλοκαιρινός).

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν τα βιογραφικά τους στο γραφείο Δημάρχου.

