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1ο Ιατρικό Συνέδριο Ιατρών

Ανατ. Αττικής

Όπως μας γνωστοποιήθηκε εγκύρως, το 3με-

λές Εφετείο Πλημμελημάτων Αθηνών με ομό-

φωνη απόφαση και με αθωωτική πρόταση

του εισαγγελέα της έδρας, απαλλάσσει από

όλες τις κατηγορίες,  τον Δήμαρχο Καλυβίων

Πέτρο Φιλίππου. 

Το δικαστήριο αφορούσε αδικήματα που δια-

πράχθηκαν κατά τους ισχυρισμούς των διω-

κτών, μετά από τον έλεγχο, τον οποίο διε-

νήργησε το Σώμα Επιθεωρητών Ελεγκτών

Δημόσιας Διοίκησης στο Δήμο Καλυβίων. 

Αθώος ο Δήμαρχος
Καλυβίων

Στο κενό οι διώξεις Μαντωνανάκη
ΕΟΤ, ΕΤΑ Α.Ε. & Ελληνικού Δημοσίου!…

Το πρόβλημα με τους βόρειους γείτονες της χώρας του

Βαρδάρη, που απεκδύονται της φυλετικής τους καταγωγής,

προκειμένου να επιτύχουν τους επεκτατικούς στόχους

τους, διεξόδου στο Αιγαίο, και την εξυπηρέτηση των συμ-

φερόντων των ευκαιριακών τους συμμάχων.

Δεν τελείωσε με το «veto». Τώρα «βράζει».

Τώρα μεθοδεύεται. Αν δεχθούμε στην όποια ονομασία να

περιέχεται ο όρος «Μακεδονία» θα έχουμε διαπράξει ένα

ακόμη εθνικό εγκληματικό λάθος των τελευταίων 90 χρό-

νων…

Η Μακεδονία ως πρωτεύον θέμα αξιοπρέπειας, διεθνούς δι-

καίου και ειρήνης, θα μας κρατάει άγρυπνους. 

Για του χρήστες του internet συνιστούμε: Το βιβλίο του Δό-

γα Ι. Μηνά «Θησαυρός Μακεδόνων» στην ιστοσελίδα

www.noizomai.net/thisaurosmak.pdf

Το δικαστήριο αφορούσε αδικήματα

που διαπράχθηκαν κατά τους ισχυρι-

σμούς των διωκτών, μετά από τον

έλεγχο, τον οποίο διενήργησε το

Σώμα Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημό-

σιας Διοίκησης στο Δήμο Καλυβίων. 

Σημειώνεται ότι τον έλεγχο προκά-

λεσε, όπως μας δηλώθηκε από το

Γρ. Τύπου του Δήμου Καλυβίων, με

καταγγελία του ο Παντελής Μαντω-

νανάκης, διευθύνων σύμβουλος της

εταιρείας «ΑΤΤΙΚΟΣ ΗΛΙΟΣ Α.Ε.» -

«Grand Ressort  Lagonisi». 

Στη δίκη αυτή ο δήμαρχος Π. Φιλίπ-

που κατηγορήθηκε για παράβαση

καθήκοντος, μεταβολή στον αιγια-

λό, κατάληψη δημοσίου κτήματος,

αυθαίρετη κατασκευή, ματαίωση

δίωξης άλλου και ψευδή βεβαίωση.

Αξιοσημείωτο είναι ότι  με τις από-

ψεις του επιχειρηματία συντάχθη-

καν - μέσω των συνηγόρων  τους -

το Ελληνικό Δημόσιο, ο ΕΟΤ και η

Εταιρία Τουριστικής Ανάπτυξης Α.Ε.

(ΕΤΑ Α.Ε.). ΄Ολοι οι παραπάνω φο-

ρείς υποστήριξαν ότι, η Δημοτική Αρ-

χή και οι κάτοικοι της περιοχής απο-

τρέποντας το φράξιμο της ελεύθερης

παραλίας στο 41ο-42ο χλμ., αντέδρα-

σαν στο ξεπούλημα της παραλίας και

στην παράδοσή της  στην «ΑΤΤΙΚΟΣ

ΗΛΙΟΣ Α.Ε.» και το δημόσιο ζημιώθη-

κε από αυτές τις ενέργειες.

Η ζημιά του Δημοσίου

Όπως είχαμε γράψει και στο παρελθόν,

η συγκεκριμένη παραλία, έκτασης 85

στρεμμάτων,  μισθώθηκε το 2003 για

Συνέχεια στη σελ. 2

Κακή διακυβέρνηση
Μεροληψία – Αδιαφάνεια – Εμπάθεια 

Επιλεκτική “νομιμότητα”

Τα θανάσιμα αμαρτήματα της Εξουσίας

Παράδειγμα: το ΚΑΠΗ Βούλας

Στο φύλλο της ΕΒΔΟΜΗΣ 29ης Μαρτίου, στην

πρώτη σελίδα πάνω – πάνω φιγουράριζε η

φωτογραφία του Δημάρχου

Βούλας Γ. Μάντεση και του

Αντιδημάρχου Γρ. Κωσταντέ-

λου. Ο τελευταίος εντυπω-

σιασμένος για την προβολή

που κάναμε στο θέμα του

Διεθνούς Συνεδρίου που εί-

χε συνδιοργανωθεί από τέσ-

σερις Δήμους, μεταξύ των

οποίων και η Βούλα, ο Δή-

μαρχος της οποίας προέ-

δρευε, διερωτήθη «πώς αυ-

τό»; (από εμάς που «αντιπολιτευόμαστε προ-

φανώς τη δημοτική αρχή).

Η απάντηση είναι απλή: Ο τύπος (ο σωστός,

όχι τα λαμόγια και τα λιβανιστήρια) ασκεί

έλεγχο των πράξεων ή παραλήψεων και κρι-

τική πρωτίστως στην εξουσία. Αυτό, δεν τον 

Συνέχεια στη σελ. 7

του Κώστα
Βενετσάνου

Το Μακεδονικό Βράζει

Η Νομαρχία, ενόψει των εορτών του Πάσχα, εντατικοποιεί

τους ελέγχους σχετικά με την υγιεινή και ασφάλεια των

τροφίμων, καθώς και τη γενικότερη προστασία του κατανα-

λωτή. Σε σχετική σύσκεψη των εμπλεκόμενων Διευθύνσε-

ων της Νομαρχίας (Δνση Γεωργίας, Εμπορίου & Προστα-

σίας καταναλωτή, Κτηνιατρικής και Υγείας), 
Συνέχεια στη σελ. 2

Προσοχή στις αγορές σας!!



ΕΔΡΑ: ΠΑΛΛΗΝΗ, ΚΑΝΑΡΗ 18

Τηλ.: 6030.655 - 8959.004 - Fax: 9658.949

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ: ΒΟΥΛΑ, ΠΑΠΑΓΟΥ 6

Ιδιοκτησία - Εκδότης: Αννα Βενετσάνου & Σια Ε.Ε.

(Διακριτικός τίτλος)

Εκδότης - Διευθυντής: Αννα Βενετσάνου

Σύμβουλος Εκδοσης: Κώστας Βενετσάνος

ΕΚΤΥΠΩΣΗ:  ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΣΩΝ ΕΠΕ

Συνδρομές ετήσιες: Ιδιώτες 20 euro

Αρ.Λογ. ΤΡΑΠΕΖΗΣ: Ε.Τ.Ε. 656440077-11

Η θέση της εφημερίδας - σε καμια περίπτωση - δεν συμπίπτει
οπωσδήποτε με το ενυπόγραφα άρθρα.

Εμείς, επιτρέπουμε την αναδημοσίευση κειμένων μας, με την
αναφορά στην ΕΒΔΟΜΗ και στον υπογράφοντα.ΚΩΔΙΚΟΣ 4641
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Η ολυμπιακή φλόγα

ενώνει Σελ. 6

Βραβείο στο Πνευματικό

Κέντρο Βάρης Σελ. 6

Θέατρο Δόρα Στράτου
στέκι ναρκομανών! Σελ. 4

Το Λαύριο της ανθρωπιάς
και της αλληλεγγύης Σ ελ. 15

Αναβαθμίζεται η υγεία
στην Ανατ. Αττική     Σελ. 17

Προς θεραπαινίδες
ανυπολήπτων Σελ. 8

ΔΗ.ΣΥΝ.ή ΝΟΣΕΙΝ Σελ. 8

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ

Συνέχεια από τη σελ. 1

40 χρόνια έναντι μισθώματος 15.000

ευρώ ετησίως!!! (Όσο δηλαδή ένα δια-

μέρισμα πολυκατοικίας.)

Σ.Σ. Για την πραγματική ζημιά που
υφίσταται το σύνολο των εργαζομέ-
νων και ανέργων πολιτών, των φοιτη-
τών και των συνταξιούχων με την
αποστέρηση  των ακτών και την όχλη-
ση από τις θορυβοποιές και προκλητι-
κές χρήσεις, ποιοί πρέπει να διω-
χθούν;

Αξίζει να σημειωθεί ότι τους ίδιους

μάρτυρες κατηγορίας – υπαλλήλους

της εταιρείας «ΑΤΤΙΚΟΣ ΗΛΙΟΣ»  - κα-

θώς και τους δύο επιθεωρητές Δημό-

σιας Διοίκησης, που είχε προτείνει ο

Μαντωνανάκης, χρησιμοποίησαν ενα-

ντίον του δημάρχου και οι φορείς του

δημοσίου. Υπήρξε δηλαδή πλήρης

ταύτιση απόψεων και συμφερόντων

(;) του ιδιώτη και των κρατικών φορέ-

ων περί «προστασίας» του δημοσίου

συμφέροντος,  προκειμένου να διω-

χθεί ο δήμαρχος Πέτρος Φιλίππου.

Όλο όμως αυτό το κατηγορητήριο

ανατράπηκε τόσο από τα αποδεικτικά

στοιχεία που προσκόμισε η Δημοτική

Αρχή, όσο και από  τις τεκμηριωμένες

θέσεις, που πρόβαλαν οι μάρτυρες

υπεράσπισης: Γιώργος Βλάχος, Υφυ-

πουργός Ανάπτυξης, Εύη Χριστοφιλο-

πούλου, Βουλευτής ΠΑΣΟΚ στην Ατ-

τική, Θανάσης Λεβέντης, Βουλευτής

ΣΥΡΙΖΑ στην Αττική, Λεωνίδας Κου-

ρής Νομάρχης Αν. Αττικής, Σταύρος

Ιατρού, Δήμαρχος Κερατέας, Μαργα-

ρίτα Καραβασίλη πρώην γενική επιθε-

ωρήτρια Περιβάλλοντος ΥΠΕΧΩΔΕ,

Μαίρη Κόλλια πρόεδρος Δημοτικού

Συμβουλίου Καλυβίων και Κώστας Κα-

ρακασίλης, Δημοτικός Σύμβουλος Κα-

λυβίων. Ως μάρτυρες υπεράσπισης εί-

χαν επίσης προσκληθεί να καταθέ-

σουν ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Αλέκος

Αλαβάνος, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ

Φώτης Κουβέλης και ο βουλευτής του

ΛΑΟΣ Μάκης Βορίδης.

Τη στήριξή τους προς τον δήμαρχο

Καλυβίων Πέτρο Φιλίππου και το Δη-

μοτικό Συμβούλιο για τον διαρκή αγώ-

να  τους για ελεύθερες παραλίες εί-

χαν εκφράσει με ψηφίσματά τους, το

Δ.Σ. της ΤΕΔΚΝΑ καθώς και το Δ.Σ.

της ΚΕΔΚΕ. Ενώ κατά τη διάρκεια της

δίκης συμπαραστάθηκαν στον Δήμαρ-

χο σύσσωμο το Δημοτικό Συμβούλιο,

οι φορείς της πόλης και πλήθος κό-

σμου.

Αναφέρουμε όλους τους παραπάνω

και την πάνδημη συμπαράσταση στο

πρόσωπο του Δημάρχου Πέτρου Φι-

λίππου για να υπογραμμίσουμε ότι η

ομόφωνη απόφαση του δικαστηρίου

ανταποκρίθηκε πλήρως στο δημόσιο

αίσθημα περί δικαίου, αλλά και περί

δημοσίου συμφέροντος. 

Σημειωτέον ότι η εν λόγω δίκη είναι

μία από το πλήθος διώξεων που υφί-

σταται ο Δήμος Καλυβίων  – από τα

αχόρταγα ιδιωτικά συμφέροντα που

νέμονται τις παραλίες –, για τον αγώ-

να που έχει κάνει, προκειμένου να

παραμείνουν ελεύθερες οι παραλίες

για όλους τους πολίτες. 

Συγκεκριμένα μέχρι σήμερα έχουν

προσδιοριστεί 15 δικαστικές υποθέ-

σεις. Χαρακτηριστική η περίπτωση

όπου ο Μαντωνανάκης με δύο αγω-

γές ζητάει αποζημίωση από τον δή-

μαρχο, ύψους 6,5 εκ. ευρώ!!!

Η Δημοτική Αρχή Καλυβίων σε δήλω-

σή της τονίζει ότι δεν πρόκειται να

παραιτηθεί από το αίτημά της να μεί-

νουν ανοικτές στους πολίτες οι παρα-

λίες του Δήμου. Απευθύνει δε εκ νέου

έκκληση να δοθεί πολιτική λύση στο

θέμα και να τηρήσει η Κυβέρνηση την

προεκλογική της δέσμευση, προκειμέ-

νου να λυθεί η σκανδαλώδης σύμβα-

ση, με την οποία παραχωρήθηκε η  πα-

ραλία στην «ΑΤΤΙΚΟΣ ΗΛΙΟΣ Α.Ε.»

Κώστας Βενετσάνος

Αθώος ο Δήμαρχος Καλυβίων

Συνέχεια από τη σελ. 1

αποφασίστηκε ο συντονισμένος έλεγχος από

κλιμάκια, τόσο κατά τις πρωινές όσο και τις

απογευματινές ώρες λειτουργίας των κατα-

στημάτων, στη περιοχή ευθύνης της.

Επισημαίνεται ότι, πέραν των ελέγχων υγιει-

νής και ασφάλειας των τροφίμων που διατίθε-

νται στην αγορά, πραγματοποιούνται έλεγχοι

για την ορθή εφαρμογή της νέας απόφασης

(αρ. Α2-1776) σχετικά με τα αναγραφόμενα

στοιχεία στις ετικέτες ζυγιστικών μηχανών

κατά τη λιανική πώληση κρέατος.

Με την ευκαιρία, ενημερώνονται οι καταναλω-

τές ότι είναι υποχρεωτική από τις 10 Απριλίου

η αναγραφή της προέλευσης του κρέατος

στις ετικέτες που εκδίδουν οι ζυγαριές. Στις

ετικέτες αναγράφεται η χώρα προέλευσης

του κρέατος, το είδος του ζώου από το οποίο

προέρχεται, το βάρος του κρέατος αλλά και η

τιμή πώλησης και η τιμή ανά μονάδα μέτρη-

σης. Το μέτρο αυτό εφαρμόζεται με στόχο

την αποτροπή ελληνοποίησης κρεάτων, φαι-

νόμενο που στο παρελθόν παρουσίαζε μεγά-

λη έξαρση ειδικά κατά την περίοδο των εορ-

τών.

Πιο συγκεκριμένα, όλα τα κρεοπωλεία και

καταστήματα λιανικής πώλησης που έχουν

τμήμα κρεοπωλείου, και βρίσκονται σε

έδρες Δήμων ή τοπικά Διαμερίσματα άνω

των 5.000 κατοίκων υποχρεούνται να διαθέ-

τουν ζυγιστικές μηχανές (ζυγαριές), οι

οποίες κατά τη λιανική πώληση κρέατος θα

εκδίδουν για το πωλούμενο κρέας, αυτόμα-

τα, αυτοκόλλητες ετικέτες, οι οποίες θα

αναγράφουν τα συγκεκριμένα στοιχεία

(κοίτα σελ. 20).

Παρακαλούνται καταναλωτές, οι όποιοι εντο-

πίζουν σημεία πώλησης στα οποία δεν εφαρ-

μόζεται η παραπάνω απόφαση, είτε εντοπί-

ζουν περιπτώσεις ελλείψεων καθαριότητας

και ασφάλειας τροφίμων, να ενημερώνουν

την γραμμή καταναλωτή.

Τηλεφωνική Γραμμή 

Καταναλωτή  1520

Προσοχή στις αγορές σας!! Δημοτικό Συμβούλιο Παλλήνης!!

Το αδιαχώρητο στο Δημοτικό Συμβούλιο Παλλήνης την περασμένη Τετάρτη. Ούτε διάδρομος δεν υπήρχε,
όπως δείχνει η φωτογραφία, ο κόσμος είχε φτάσει μέχρι το προεδρείο. Βέβαια δεν ήταν δημότες που προ-
σέτρεξαν να παρακολουθήσουν το θέμα του Επιχειρησιακού προγράμματος που βρισκόταν 5ο στην ημε-
ρήσια διάταξη. Ηταν δημότες που είχαν κάνει ενστάσεις για την πολεοδόμηση της Νέας Παλλήνης. 310
τον αριθμό για δασικά και αναδασωτέα. Ελλάς το μεγαλείο σου! 
Δήμαρχέ μου είναι δυνατόν 310 αιτήσεις σε μία συνεδρίαση! Επρεπε να συνεδριάσεις στο ΟΑΚΑ.



Η συνδρομή σας στην ΕΒΔΟΜΗ βοηθάει στην ελευθερία του τύπου
Τηλ.: 210 6030.655, fax 210 9658.949, e-mail: scarabe@hol.gr
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Οι Ολυμπιακοί Αγώνες στην αρχαιότητα ήταν αφορμή, για ανα-

κωχή από κάθε εχθροπραξία. Ηταν η ώρα της ειρήνης.

Σήμερα με πληγώνει, ο τρόπος που αντιμετωπίζεται η ολυμπιακή

φλόγα στη διαδρομή της. Εγινε “όπλο” αντίστασης σε κάθε εί-

δους αιτήματος και επιδίωξης.

Ποιος δεν συγκινήθηκε από την εξαιρετική παρουσίαση στο Αμ-

φιαράειο του Καλάμου, με τα δρώμενα της αφής! Και πόση προε-

τοιμασία και κόπο κατέθεσαν οι εθελοντές που συμμετείχαν.

Οποία ανάταση ψυχής, όμως γιατί πέτυχαν στο αποτέλεσμα. Και

περισσότερο βέβαια ο εμπνευστής της διοργάνωσης Σπύρος Κα-

βακόπουλος, που διαμόρφωσε την φιλοσοφία της εκδήλωσης,

την ιδέα και τους στόχους της, τα σενάρια, την σκηνοθεσία, την

μουσική επιμέλεια και γενικά την αισθητική και καλλιτεχνική προ-

σέγγιση της όλης εκδήλωσης. Για όλο αυτό το ωραίο αποτέλε-
σμα, για είκοσι περίπου ημέρες, εξήντα παιδιά δημοτικών σχολεί-
ων του Καλάμου,  δέκα νέες κοπέλες (οι ιέρειες) και τριάντα πε-
ρίπου εθελοντές, έκαναν εξαντλητικές πρόβες, ακόμη και υπό
βροχή. Η δε προετοιμασία της εκδήλωσης είχε ξεκινήσει από ενά-
μισυ μήνα πριν, όπως μας γράφει ο Σπ. Καβακόπουλος με σύντο-

μο σημείωμα, στην εφημερίδα, μια που είχαμε παρουσιάσει την

εκδήλωση. 

Κλείνοντας το σημείωμά του ο Σπ. Καβακόπουλος δεν ξέχασε

τους πρωτεργάτες του Δήμου γράφοντας: Μέσα από τις σελίδες
σας θα ήθελα να ευχαριστήσω θέρμα τον Δήμαρχο Καλάμου Π.
Λίτσα καθώς και την Δημοτική Σύμβουλο Λ. Γκούλτα που μου
εμπιστευθήκανε την καλλιτεχνική επιμέλεια της όλης εκδήλω-
σης.

Η ολυμπιακή φλόγα ενώνει!!

Προς την ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
(Κοινοποιήθηκε στην ΕΒΔΟΜΗ)

Κύριε Διευθυντά 

Είμαι από πολύ παλιά, φανατική αναγνώστρια της ΚΑΘΗΜΕΡΙ-

ΝΗΣ. Και είναι η πρώτη φορά, που επικοινωνώ  μαζί σας, για να

προσυπογράψω την επιστολή της κ. Ελένης Χρυσοπόου με τίτλο

«κάτω τα χέρια από το Μίκη» που δημοσιεύτηκε στο φύλλο της

29/3/08 της εφημερίδας σας.

Δημοσιεύματα συνεργατών σας, σαν  αυτά που αναφέρονται

στην  επιστολή, κανένα  δεν τιμούν. Προπαντός αδικούν την ΚΑ-

ΘΗΜΕΡΙΝΗ, που, διαχρονικά, έχει προσφέρει πολλά στο Έθνος

και το Λαό.

– Άλλωστε, θα το γνωρίζετε, παρόμοια, απαξιωτικά, σχόλια  σε

βάρος του συγκεκριμένου συνεργάτου σας  δημοσίευσε πρό-

σφατα και η εφημερίδα ΕΒΔΟΜΗ.

– Τέλος, στον προσωπικό μου κύκλο, οι αναγνώστες της ΚΑΘΗΜΕ-

ΡΙΝΗΣ  έχουν πολύ ενοχληθεί  απ’ όσα  ανιστόρητα, εθνικά επιζήμια

και προσβλητικά για όλους μας γράφει και υποστηρίζει, κατά και-

ρούς από τις στήλες της ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ αυτός ο συντάκτης.

– Αυτά, για την εφημερίδα σας.

Δήμητρα Κυρτσά, Βούλα

Η «ΑΝΑΠΛΑΣΗ» ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ή πώς μετατρέ-

πεται μια πλατεία  σε “κρανίου τόπο”

Η «ανάπλαση» της κεντρικής πλατείας  Γλυφάδας είναι τουλά-

χιστον αποκρουστική, για να μην πούμε αηδιαστική.

Σε μια εποχή που έχουμε τόση ανάγκη από το πράσινο, η πρώην

καταπράσινη πλατεία, αποψιλώθηκε κατά το μεγαλύτερο μέρος

της, και στην θέση των δένδρων κατασκευάστηκαν υπερυψωμέ-

να κυρτά τοιχία  από τσιμέντο που θυμίζουν νεκρικούς τύμβους.

Και εδώ ακολουθείται με ευλάβεια η εντολή «Ρίξτε τσιμέντο για

να οικονομήσουμε». Βέβαια, σε βάρος του περιβάλλοντος και

της ποιότητας ζωής των κατοίκων.

Όπως  πληροφορήθηκα, το έργο εκτελεί η ΤΡΑΜ ΑΕ,  η οποία

αφού μετέτρεψε τον κεντρικό δρόμο της Γλυφάδας  σε «Κρανί-

ου Τόπο» από πλευράς πρασίνου, επεκτείνει το καταστροφικό

της έργο και στην κεντρική πλατεία.

Είναι απορίας άξια η σιωπή του Δημάρχου, των Δημοτικών Συμ-

βούλων αλλά και των κατοίκων της Γλυφάδας, Δεν βλέπουν το

ανοσιούργημα;                                                Στέλιος Γκίκας

ΠΡΟΣ κα ΗΛΕΚΤΡΑ ΒΕΝΕΤΣΑΝΟΥ

Κα Βενετσάνου, επισκέφτηκα σήμερα την ηλε-
κτρονική σας διεύθυνση
(www.ebdomi.gr) και με μεγάλη μου χαρά διά-

βασα το άρθρο σας για τα ΤΟΣΥΝ,
Τοπικά Συμβούλια Νέων, που αναφερόταν όχι
μόνο στον Δήμο της δικής μου περιοχής αλλά
και της υπόλοιπης Ανατολικής Αττικής.
Είμαι ένας από τους Υποψήφιους ΤΟΣΥΝ στον
Δήμο μου που είχα την χαρά να είμαι και μέσα
στο 5-μελές δηλαδή να εκλεγώ.
Ωστόσο, ενώ έγινε η διεξαγωγή των εκλογών,
ενώ βγήκαν τα αποτελέσματα αυτών, κανένας
αρμόδιος  ή επίσημος φορέας δεν τα ανακοί-
νωσε . . . 

Είστε η μόνη ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ η οποία έδωσε βά-
ση σε κάτι τέτοιο με ένα άρθρο έγκυρο και
έγκαιρο αν λάβουμε υπόψη μας τους ανύπαρ-
κτους αρμόδιους φορείς.
Γι’ αυτόν τον λόγο θέλω να σας πω ένα μεγά-
λο ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ με αυτή μου την επιστολή.

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ λοιπόν και εις ανώτερα!!!

Αξιότιμες κυρίες, Αξιότιμοι κύριοι,

Διαφεύγει απο όλους: 

απο την Κυβέρνηση και όλα τα κόμματα

της αντιπολίτευσης ότι το ταμείο των δη-

μοσιογράφων και γενικά το ταμείο Τύπου

στηρίζεται αποκλειστικά στις καταβολές

ενός παράνομου τέλους 20% επί όλων

των διαφημίσεων (πανεθνικά) που το κα-

ταβάλουμε σε μετρητά εσείς, εμείς και γε-

νικά όλοι οι διαφημιζόμενοι. 

Πρόκειται για ένα ιλιγγιώδες ποσόν για το

οποίο κανείς δεν κάνει λόγο.

Αυτό όμως είναι παράνομο, αντισυνταγ-

ματικό και αντίκειται στο κοινοτικό δίκαιο

που υπερισχύει του εθνικού δικαίου.

Σε κανένα άλλο κράτος της ΕΕ οι συντά-

ξεις και οι ασφαλιστικές υποχρεώσεις

μιας κοινωνικής ομάδας δεν καταβάλλο-

νται απο τους καταναλωτές. 

...Οι συμπαθείς κατά τα άλλα δημοσιογρά-

φοι έχουν βρεί την λύση στο πρόβλημά

τους διότι οι εργοδότες τους,  εκδότες

εφημερίδων - περιοδικών και τηλεοπτικών

σταθμών ουδέποτε πλήρωσαν τις εργοδο-

τικές τους εισφορές. 

Γιατί συμβαίνει αυτό; Μήπως διότι οι εκδό-

τες έχοντας στενές σχέσεις με την εξου-

σία δεν πιέσθηκαν ποτέ να καταβάλλουν

τις υποχρεώσεις τους όπως όλοι οι άλλοι

εργοδότες;

Επισημαίνουμε ότι οποιοσδήποτε άλλος

αν δεν καταβάλει το ΙΚΑ των  εργαζομέ-

νων δεν παίρνει ασφαλιστική ενημερότη-

τα, δεν μπορεί να λειτουργήσει και έχει

πρόστιμο.

Η υποκρισία είναι ακόμη πιό έντονη διότι

υποτίθεται ότι όλοι ενδιαφέρονται για τα

κακώς κείμενα και ελέγχουν οι μεν τους

δε, “καλώς τα παιδιά λοιπόν”.

Ιδού πεδίον λαμπρόν για όσους ευαγγελί-

ζονται τον πόλεμο κατά της διαφθοράς, 

SMART CONTROL ΕΠΕ

Ανδρέας Χρυσανθακόπουλος

Αγαπητέ αναγνώστη, το αγγελιόσημο δεν
έχει θεσπιστεί από το Ταμείο των δημο-
σιογράφων, αλλά από κάποια κυβερνητική
πολιτική δεδομένης στιγμής. Δεν πάει όλο
στα ταμεία των δημοσιογράφων. Ενα με-
γάλο ποσοστό πάει στο ταμείο των δημο-
σιογράφων ημερησίων εφημερίδων. Ο δε
περιφερειακός τύπος ενώ υποχρεούται να
συνυπολογίζει αγγελιόσημο στις καταχω-
ρήσεις, ψήγματα μόνο πάνε στο αντίστοι-
χο ταμείο του.
Προσπάθειες από τον περιφερειακό και
τοπικό τύπο, για να πάψει να υπάρχει
έχουν γίνει πολλές, αλλά χτυπούν σε ώτα
μη ακουόντων. 

ο ι  α ν α γ ν ώ σ τ ε ς  γ ρ ά φ ο υ ν

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: Προμήθεια Στολών Ειδικού

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Ένστολου Προσωπικού

Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ Δήμου Βούλας 2008-2009

& Δ/ΣΗΣ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΥΛΑΣ

Δ/νση Τ.Υ. & Π.  - Τμήμα Μελετών & Έργων Α.Μ.: 11(Λ-08)08

Λεωφ. Κ. Καραμανλή 18 Βούλα Τ.Κ. 166 73

Πληρ.: Κούσιας Α.

Τηλ.: 210 2020000 – 801 11 86852 - Fax: 210-9659208

E-mail: akousias@dimosvoulas.gr

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμαρχος Βούλας έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 2286/95

2. Τις διατάξεις της Υ.Α. 11389/08-03-1993 (ΕΚΠΟΤΑ)

3. Την υπ’ αριθμ. 62/07-04-2008 απόφαση της Δ.Ε.

4. Την υπ’ αριθμ. 9252/17-4-2008/ διακήρυξη διαγωνισμού

ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ

Τη διεξαγωγή Πρόχειρου Διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη

χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια στολών ειδικού ένστολου προ-

σωπικού Δήμου Βούλας 2008-2009.

Η υποβολή των προσφορών θα γίνει στις 22 Μαΐου του 2008 ημέρα

Πέμπτη και ώρα 10:30π.μ. κατά την οποία λήγει η προθεσμία παρα-

λαβής των προσφορών και αρχίζει η διαδικασία της αποσφράγισης. 

Ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό

των 45.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Οι προσφορές με όλα τα απαραίτητα στοιχεία μπορούν να σταλούν ή

να κατατεθούν στο Δήμο Βούλας μέχρι την προηγουμένη εργάσιμη

ημέρα και έως τις 14:00μ.μ. της αποσφράγισης των προσφορών στη

Διεύθυνση: Λεωφ. Κ. Καραμανλή Τ.Κ. 166 73 Δήμος Βούλας (Επιτρο-

πή Προμηθειών) ή θα κατατεθούν αυτοπροσώπως ή μέσω νομίμως

εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου την ημέρα και έως την ώρα απο-

σφράγισης των προσφορών. 

Η προσφορά θα συνοδεύεται από εγγύηση συμμετοχής η οποία εκδίδε-

ται για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της συνολικής προϋπολο-

γισθείσας δαπάνης συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (2.250,00 €).

Επειδή η προμήθεια μπορεί να είναι και τμηματική, τότε για ποσό που

αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της αντίστοιχης προϋπολογισθείσας δα-

πάνης συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για τρεις (3)

μήνες από την επόμενη της διενέργεια του διαγωνισμού.

Πληροφορίες θα δίνονται από την Τεχνική Υπηρεσία στα τηλέφωνα

213 2020000 – 801 11 86852. Υπεύθυνος Α. Κούσιας. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν τα σχετικά έγγραφα

από το γραφεία του Δήμου Βούλας (Λεωφ. Κ. Καραμανλή 18 – Βού-

λα) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (09:00 έως 13:30) μέχρι και

την Παρασκευή 16/05/2008.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΝΤΕΣΗΣ
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ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΠΕΙΡΕΣ
Λ. Μαραθώνος 26, Νέα Μάκρη -

22940 98500

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΙΖΥΗΝΟΣ 

Οι Φίλοι του Αρχαιολογικού Μουσείου Μαραθώ-

να και οι Πολιτιστικές Απόπειρες, παρουσιάζουν

την ΜΕΓΑΛΗ ΤΡΙΤΗ 22 Απριλίου και ώρα 21.00

στην αίθουσα Πολύτροπον, Λ. Μαραθώνος 26

Νέα Μάκρη, την αφήγηση του διηγήματος του

Γεωργίου Βιζυηνού «ΠΟΙΟΣ ΗΤΟΝ Ο ΦΟΝΕΥΣ

ΤΟΥ ΑΔΕΛΦΟΥ ΜΟΥ». Διαβάζει ο ηθοποιός Κώ-

στας Μπερικόπουλος. Στη μουσική ο Άκης Φι-

λιός. Είσοδος Ελεύθερη.

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΛΕΣΧΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ, 21:15 

στο σινε ΑΛΙΚΗ:

«Ο ΒΑΣΙΛΙΑΣ», 

του Νίκου Γραμματικού, Ελλάδα 2003

(Η εξ αναβολής προβολή λόγω απερ-

γίας της ΔΕΗ) 

Ταινία – αναφορά στα φαντάσματα

της μισαλλοδοξίας και του ρατσισμού

που συνθλίβουν τον νεαρό πρωταγω-

νιστή στη σημερινή Ελλάδα. Χρησιμο-

ποιώντας δομές  γουέστερν, ο σκηνο-

θέτης κάνει ένα πικρό σχόλιο για τις

αθέατες όψεις της ελληνικής επαρ-

χίας. Η προκατάληψη και η δυσπιστία

με την οποία υποδέχονται τον ήρωα οι

ντόπιοι δημιουργούν ένα ασφυκτικό

περιβάλλον που τον οδηγεί στην απο-

μόνωση και τον αφανισμό.

Ο ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ και ο ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΦΥΤΩΡΙΟΥΧΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ διοργανώ-

νουν την 22η Γιορτή  Λουλουδιών στην Ακτή Βάρκιζας,  από 30 Απριλίου έως

18 Μαΐου. 

Τα εγκαίνια θα γίνουν την Τετάρτη 30 Απριλίου στις 8 το βράδυ.

Η έκθεση θα λειτουργεί καθημερινά 11 π.μ - 10 μ.μ.

Στο χώρο θα έχει κανείς τη δυνατότητα να παρακολουθήσει πολιτιστικές εκδη-

λώσεις για παιδιά και μεγάλους.

Σε στέκι ναρκομανών έχει μεταμορφωθεί ο χώρος του

Θεάτρου Ελληνικών Χορών ΔΟΡΑ ΣΤΡΑΤΟΥ. Ο Χώρος

ανήκει στον Δήμο της Αθήνας, ενώ το Σωματείο επιχο-

ρηγείται απο το Υπουργείο Πολιτισμού αλλά  δεν συ-

μπεριλαμβάνεται στις δραστηριότητες του Φεστιβάλ

Αθηνών. 

Εντονα τρομαγμένος ο φύλακας, ανήσυχοι και προβλη-

ματισμένοι οι κάτοικοι της περιοχής. Είναι ένας ειδυλ-

λιακός χώρος. Βρίσκεται στη νότια πλευρά του λόφου

του Φιλοπάππου. Αγναντεύει τη θάλασσα μέχρι το Φα-

ληρικό Δέλτα, ενώ δροσίζεται από την αύρα του Ηρω-

δείου και της Ακρόπολης. 

Εδώ φιλοξενείται η Ελληνι-

κή Παράδοση για πενήντα

τέσσερα ολόκληρα χρόνια.

Τον Ιανουάριο που μόλις

πέρασε συμπληρώθηκαν 20

χρόνια από τον θάνατο της

ιδρύτριάς του. Αυτής της

γυναίκας που πίστεψε στη

δύναμη της παράδοσης και

πούλησε τα κοσμήματά της

για να ράψει τις πρώτες φο-

ρεσιές το 1953. 

Η σημερινή του εικόνα είναι

απαγοητευτική. Η περίφρα-

ξη σε πολλά σημεία έχει κα-

ταστραφεί και τα βράδια

μπαίνουν μέσα περίεργα

άτομα, που τρομάζουν τον

μοναδικό φύλακα. Ζεί με την γυναίκα του στο σπιτάκι που

έχτισε η ίδια η Στράτου μέσα στο άλσος του θεάτρου. 

«Είναι εφιάλτης. Κάθε βράδυ τρομάζουμε. Μπαίνουν πε-
ρίεργοι. Δεν μπορείς να μιλήσεις. Καπνίζουν, μαλώνουν,
κάνουν τα πάντα. Ότι μπορείς να φαντασθείς σε ένα χώ-
ρο σκοτεινό. Φοβάμαι μη μας σκοτώσουν. Δεν υπάρχει
τίποτα, βλέπεις μπορούν να μπουν από παντού» μας εί-

πε.

Ήταν ένας χώρος στολίδι για την περιοχή και την Αθήνα

ολόκληρη τη δεκαετία του 1960. Σήμερα όμως έγινε

εφιάλτης. Τρομαγμένοι οι κάτοικοι μιλούν για περίεργα

άτομα που δίνουν εδώ ραντεβού κάθε βράδυ. 

Κάτοικος της περιοχής μας δήλωσε: «Δεν μπορούμε να

πλησιάσουμε την νύχτα. Τον σκύλο μου θέλω να βγάλω
βόλτα και τρέμω. Πώς μένει αυτός ο φύλακας απορώ. Θα
τους σκοτώσουν. Αυτό να πείτε. Μετά θα τρέχουν να λέ-
νε. Ελάτε το βράδυ να δείτε. Τι να σας πω. Όλοι οι πε-
ρίεργοι εδώ έρχονται».
Το περίεργο είναι ότι η αστυνομία γνωρίζει τι γίνεται

εδώ την νύχτα. Ένα περιπολικό είδαμε να περνάει δια-

κριτικά. Κανείς δεν σταμάτησε να δεί ποιοί στήνουν ενέ-

δρα και σε ποιούς. Και όλα αυτά μόλις 500 μέτρα απο

τον ιερό βράχο της Ακρόπολης. Εδώ στην καρδιά της

Αθήνας. Στό θέατρο-λίκνο του πολιτισμού και της παρά-

δοσης. 
Βάσω Αλεξανδροπούλου – Καράγιωργα 

Στέκι ναρκομανών το μοναδικό θέατρο ελληνικών χορών 

Στα πλαίσια του 9ου Φεστιβάλ του γαλλό-

φωνου κινηματογράφου, που πραγματο-

ποιήθηκε στην Αθήνα τον δεύτερο ανοιξιά-

τικο μήνα κι στη Θεσσαλονίκη την περα-

σμένη εβδομάδα (10-16 Απρίλη) ακούσαμε

σε δυο βουβές ταινίες του πρωτοποριακού

(avant-garde) κινηματογράφου του 1924

και 1926 τη μουσική

επένδυση ηλεκτρο-

νικής μουσικής της

Ολγας Κουκλάκη,

που γνωρίζει ήδη

μεγάλη επιτυχία

στη Γαλλία.

«Εισαγόμενη εκ δα-

νείου», η 28χρονη

Olga Kouklaki, τε-

λείωσε το 1ο Λύ-

κειο Βούλας, έστη-

σε το πρώτο της

μουσικό εργαστήρι

ως dj σε clubs της

Αθήνας. Ταυτόχρο-

να συνθέτει ηλε-

κτρονικά, κι όταν τα

κομάτια της απορρίπτονται στην Αθήνα,

την «αρπάζουν» στο εξωτερικό, όπου συ-

νεργάζεται ‘ επιτυχία με τον Laurent

Garnier στο Παρίσι, απ’ όπου επιστρέφει

αναγνωρισμένη πλέον, αφού αυτή τη στιγ-

μή “μετρήσαμε” 349 σελίδες στο google για

τη γνωστή μας καλλιτέχνιδα. Προφανώς, η

διακοσμητική που σπούδαζε με επιμονή

των γονιών της, την έχασε.

Οι γονείς της μπορεί να είναι περήφανοι.

Μπορεί να είναι και η Βούλα υπερήφανη,

αν και δεν έκανε τίποτα για να την ανακα-

λύψει και να την αναδείξει.

Ένα …Κουκλάκη της Βούλας
Στην Αθήνα μέσω …Γαλλίας

Το εξώφυλλο του πρώτου δίσκου της Ολγας Κουκλάκη, που μόλις κυκλο-
φόρησε το πρώτο της μουσικό άλμπουμ και σε cd

Έκθεση λουλουδιών στη Βάρκιζα



με την Τζωρτζίνα Καλέργη

Locksmith
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Το Megaron Plus συνομιλεί με την επιστήμη μέσα από τη λογο-

τεχνία, Τρίτη 6 Μαΐου - Ώρα έναρξης 7 μ.μ.

Ανιχνεύοντας τη σχέση μεταξύ επιστήμης και λογοτεχνίας, το

Megaron Plus καλεί το κοινό του να παρακολουθήσει τη διάλε-

ξη μιας σημαντικής προσωπικότητας που ανήκει και στους δύο

αυτούς χώρους. Ο Ντενί Γκετζ (Denis Guedj), καθηγητής Μα-

θηματικών και Ιστορίας της Επιστήμης στο Πανεπιστήμιο του

Παρισιού (Paris VIII) και συγγραφέας, θα μιλήσει με θέμα «Επι-

στήμη και Λογοτεχνία». Την ομιλία του θα προλογίσει ο συγ-

γραφέας και μαθηματικός Τεύκρος Μιχαηλίδης.

Η ιδιαίτερη αυτή συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στις 6 Μαΐου

στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών σε συνεργασία με τη Γαλλική

πρεσβεία και το Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών.
Η διάλεξη θα γίνει στα γαλλικά  και θα υπάρχει ταυτόχρονη με-

τάφραση στα ελληνικά.

Διάλεξη του Γάλλου Denis Guedj 

μαθηματικού και συγγραφέα

Μερικές από τις πιο σημαντικές «στιγμές»

του Μεγάρου, σε αφίσες προς ...πώληση

από τα εκδοτήρια της Πλατείας Συντάγματος!

Όπερες που μας συγκίνησαν,  συναυλίες που μας συνε-

πήραν, ανεκτίμητα έργα τέχνης που μας ταξίδεψαν!

Στα 17 χρόνια λειτουργίας  του,  το Μέγαρο Μουσικής

έχει προσφέρει ανεκτίμητες εμπειρίες πολιτισμού  που

«έγραψαν» στη μνήμη μας.   Πολύτιμη συντροφιά των εκ-

δηλώσεων του Μεγάρου είναι οι αφίσες που τις συνο-

δεύουν. 

Με το πέ-

ρασμα του

χρόνου οι

αφίσες αυ-

τές, πέρα

από την

καλλιτεχνι-

κή έχουν

αποκτήσει

και μοναδι-

κή «συναισθηματική» αλλά και συλλεκτική αξία. Τώρα, οι

αφίσες αυτές διατίθενται  για πρώτη φορά στο κοινό σε

πολύ προσιτή τιμή. 

Από το αρχείο του, λοιπόν αφίσες από αξέχαστες παρα-

γωγές και εκθέσεις που αγαπήθηκαν και εντυπωσίασαν

το φιλότεχνο κοινό διατίθενται προς πώληση από τα Εκ-

δοτήρια του Μεγάρου της Πλ. Συντάγματος & Ερμού 1. 

Οι τιμές τους, κυμαίνονται από €3- €5. 

...σημαντικές 
«στιγμές»
του Μεγάρου

Αισθητή έκανε τη παρου-

σία του ο Δήμος Βάρης

στην έκθεση «Ελληνικού

Λαϊκού Πολιτισμού» που

διοργανώθηκε στο Στάδιο

Ειρήνης και φιλίας, από

τον Ευρωπαϊκό Οργανι-

σμό Στρατηγικού σχεδια-

σμού, τη Νομαρχία Πει-

ραιά και το Πανεπιστήμιο

Αθηνών.

Συμμετείχε με ένα καλαί-

σθητο περίπτερο που

ετοίμασε το Πνευματικό

Κέντρο του Δήμου με την

πολύτιμη βοήθεια συμπο-

λιτών που διαθέτουν ιδιαί-

τερη αγάπη στον λαϊκό

πολιτισμό. Το χαρακτηρι-

στικό του περιπτέρου

ήταν η παρουσίαση μόνο

αυθεντικών αντικειμένων

από τη λαϊκή παράδοση

της περιοχής, κάτι που

εκτιμήθηκε ιδιαίτερα από

τους διοργανωτές που χο-

ρήγησαν στο Π.Κ. τιμητικό

βραβείο εξαιρετικής πα-

ρουσίας.

Στις εκδηλώσεις έλαβε

μέρος και το τμήμα παρα-

δοσιακών  χορών του Π.Κ.

με νησιώτικους χορούς

κατά την ημέρα των

εγκαινίων της έκθεσης.

Συμμετείχε δε ένας πολύ

μεγάλος αριθμός Δήμων

και Νομαρχιών απ’ όλη τη

χώρα.

Βραβείο εξαιρετικής παρουσίας 

στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Βάρης
στην Εκθεση Ελληνικού Λαϊκού Πολιτισμού

HALF NOTE JAZZ CLUB

18/04 – 24/04

Hot Gospel voices! 

Η Dorrey Lyles γεννήθηκε στις αρχές της δεκα-

ετίας του 70 μέσα σε μία οικογένεια αφιερω-

μένη στην θρησκευτική μουσική  μ.  Οι καταβο-

λές της αυτές και το σπουδαίο ταλέντο της την

οδήγησαν αναπόφευκτα στην κορυφή των γκό-

σπελ και των σπιρίτσουαλ.  Ξεκινώντας το δικό

της μουσικό γκρουπ με το χαρακτηριστικό όνο-

μα The Chosen Ones, η νεαρή τότε Dorrey μά-

ζεψε κοντά της πολυτάλαντους θρησκευόμε-

νους μουσικούς. Με το πέρασμα του χρόνου το

γκρουπ αυτό μετασχηματίστηκε σε μια ευρύτε-

ρη θρησκευτική και καταξιωμένη χορωδία, που

πήρε το όνομα The Tribe Of Judah.  Στην Αθή-

να έρχεται με το δικό της σχήμα και τον διάση-

μο πατέρα της και το γκόσπελ αναμένεται να

φορέσει τα καλύτερά του!!

HALF NOTE JAZZ CLUB: 

ΤΡΙΒΩΝΙΑΝΟΥ 17, ΜΕΤΣ 

ΤΗΛ. ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ: 210 9213310
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βαθμός Ασφαλείας
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Βάρη      09/04/08
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ Αριθ.Πρωτ. -  4922 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ   
ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: ΒΑΣ. ΚΩΝ/ΝΟΥ 25, 16672-ΒΑΡΗ                     
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ :ΑΝΝΑ ΛΑΖΑΡΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2132030405 - ΦΑΞ : 2132030449

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Πλήρωσης   μιάς   [01] θέσεως  με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου
χρόνου του Δήμου  που εδρεύει στη Βάρη επί της Βασ. Κων/νου αριθ. 25. 
Έχοντας υπόψη: Tις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν.2190/1994, όπως ισχύει μετά τις τροπο-
ποιήσεις και συμπληρώσεις των Ν.2225/1994, 2247/1994, 2266/1994, 2349/1995, 2527/1997,
2738/1999, 3051/2002, 3146/2003, 3174/2003, 3200/2003,  3260/2004 και 3320/2005.
Την παρ. 2 του άρθρου 57 του Ν.2218/1994,  την παρ. 3 του άρθρου 2 της υπ. αριθ. 33/2006 Π.Υ.Σ,
όπως και την παρ. 5 του άρθρου 6 του Ν. 3146/2003 [προκειμένου για κάλυψη αναγκών ανταπο-
δοτικού χαρακτήρα υπηρεσιών ΟΤΑ].
Την 1/2008 απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής η οποία εγκρίθηκε από την Περιφέρεια Αττι-
κής με αριθ. πρωτ  08/ΔΤΑ/459/14-1-2008.
Τον Ο.Ε.Υ. του Δήμου.

Ανακοινώνει

Την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορι-
σμένου χρόνου, συνολικού αριθμού ενός  (01) ατόμου για την κάλυψη επο-
χικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα υπηρεσιών του
Δήμου για τις εξής,  κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητες, με τα αντίστοιχα τυ-
πικά προσόντα και την αντίστοιχη χρονική περίοδο.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Ειδικότητα Αριθμός Ειδικά τυπικά προσόντα Χρονική

διάρκεια
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ 1 ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 8 μήνες
ΜΗΧ/ΤΩΝ Α. Ισχύουσα επαγγελματική άδεια
ΣΑΡΩΘΡΟ [ΔΕ] άδεια μηχανοδηγού-χειριστή σαρώθρου  

ομάδας Ι τάξης Δ (ΠΔ 31/1990 
Αρθ. 2 και 5) [σάρωθρο, 70 ίππων]
Β.    Ομώνυμος ή αντίστοιχος τίτλος Ι.Ε.Κ. 
ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου 
Α ή Β κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού 
Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικών 

Επαγγελματικών Σχολών Δευτ/θμιας Εκπαίδευσης ή σχολών μαθητείας του ΟΑΕΔ
του Ν.1346/83 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή αλλο-
δαπής αντίστοιχης ειδικότητας. Γίνεται επίσης δεκτός οποιοσδήποτε τίτλος ΙΕΚ ή
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή άλλος ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολικών
μονάδων της ημεδαπής ή αλλοδαπής υπό την προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος υπο-
βάλλει βεβαίωση της αρμόδιας για την έκδοση άδειας υπηρεσίας ό,τι η άδεια άσκη-
σης επαγγέλματος χορηγήθηκε βάσει του συγκεκριμένου τίτλου είτε αυτοτελώς
είτε με συνυπολογισμό και εμπειρίας.
Γ.  Ισχύουσα  άδεια ικανότητας οδηγού αυτ/των επαγγελματική ή ερασι-
τεχνική.

ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
Α. Σε περίπτωση που δεν καθίσταται δυνατή η πλήρωση των θέσεων από υποψηφίους με τα προ-
αναφερόμενα προσόντα  επιτρέπεται η πρόσληψη από κατόχους άδειας μηχανοδηγού – χειρι-
στή της παρ. 1Α και με ομώνυμο ή αντίστοιχο απολυτήριο τίτλο αναγνωρισμένης κατώτερης τε-
χνικής σχολής της ημεδαπής ή ισότιμο και αντίστοιχο τίτλο σχολής της αλλοδαπής, βάσει του
οποίου χορηγείται η παραπάνω άδεια μηχανοδηγού χειριστή και άδεια οδήγησης επαγγελματι-
κή ή ερασιτεχνική. Γίνεται επίσης δεκτός οποιοσδήποτε τίτλος αναγνωρισμένης κατώτερης τε-
χνικής σχολής της ημεδαπής υπό την προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος υποβάλλει βεβαίωση της αρ-
μόδιας για την έκδοση άδειας υπηρεσίας, ότι η άδεια άσκησης επαγγέλματος χορηγήθηκε βάσει
του συγκεκριμένου τίτλου είτε αυτοτελώς είτε με συνυπολογισμό και εμπειρίας.   
Β. Σε περίπτωση που δεν καθίσταται δυνατή η πλήρωση των θέσεων ούτε από υποψηφίους με
τα προαναφερόμενα προσόντα της προηγούμενης παραγράφου, επιτρέπεται η πρόσληψη από
κατόχους άδειας μηχανοδηγού-χειριστή της παρ. 1Α με απολυτήριο τίτλο τουλάχιστον Υποχρε-
ωτικής Εκπαίδευσης [δηλαδή απολυτήριο Τριταξίου Γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν
αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο Δημοτικού Σχολείου], ή ισοδύναμο απολυτήριο τίτλο
Κατώτερης Τεχνικής Σχολής του ΝΔ 580/1970 ή απολυτήριο  τίτλο     Εργαστηρίων Ειδικής Επαγ-
γελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, του άρθρου 1 Ν.2817/2000 ή άλλος ισότιμος τίτλος της
αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία τριών [3] ετών τουλάχιστον μετά την  απόκτηση της παρα-
πάνω άδειας μηχανοδηγού-χειριστή και άδειας οδήγησης επαγγελματική ή ερασιτεχνική.
Γ. Σε περίπτωση που δεν καθίσταται δυνατή η πλήρωση των θέσεων ούτε από υποψηφίους με τα
προαναφερόμενα προσόντα, επιτρέπεται η πρόσληψη από κατόχους της άδειας μηχανοδηγού-
χειριστή της παρ. 1Α με απολυτήριο τίτλο τουλάχιστον Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης [δηλ. απο-
λυτήριο τριταξίου Γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απο-
λυτήριο Δημοτικού Σχολείου] ή ισοδύναμο απολυτήριο τίτλο Κατώτερης  Τεχνικής Σχολής του
ΝΔ 580/1970, ή απολυτήριο  τίτλο     Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Κατάρτισης του άρ-
θρου 1 Ν.2817/2000 ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχι-
στον έξι [6] μηνών μετά την απόκτηση της παραπάνω άδειας μηχανοδηγού-χειριστή και άδεια
οδήγησης επαγγελματική ή ερασιτεχνική.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε όλους τους πίνακες ισχύει και αντίστοιχη άδεια που έχει εκδοθεί βάσει του Π.Δ.
22/1976  στην περίπτωση αυτή ο υποψήφιος πρέπει να υποβάλλει βεβαίωση της αρμόδιας για
την έκδοση της άδειας υπηρεσίας για την αντιστοιχία της άδειας βάσει του Π.Δ. 31/90 με την
αιτούμενη από την ανακοίνωση.

Α.  ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

1.-   Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 ετών έως 65 ετών.
2.- Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την  
εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν.

3.- Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικα-
στική συμπαράσταση), με την επιφύλαξη  της επόμενης εξαίρεσης.
Εξαίρεση : Οι υποψήφιοι για θέσεις βοηθητικού  ή  ανειδίκευτου προσωπικού υπό την προϋ-
πόθεση ότι έχουν εκτίσει την ποινή ή τα μέτρα ασφαλείας που τους έχουν επιβληθεί έχουν αρ-
θεί ή έχουν απολυθεί υπό όρο (Ν.2207/1994 άρθρο 4 παρ. 6). 

Β.  ΚΡΙΤΗΡΙΑ  ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑΣ  Οι υποψήφιοι κατατάσσονται σε πίνακες  κατά κλάδο ή ειδικότητα
με την σειρά του βαθμού εντοπιότητας [α, β, γ κ.ο.κ.].Ανάμεσα σε αυτούς που έχουν την ίδια
εντοπιότητα, προηγούνται οι έχοντες τα κύρια προσόντα και ακολουθούν οι έχοντες τα επικου-
ρικά προσόντα. Αν δεν καλυφθεί ο αριθμός των προσλαμβανομένων από τους έχοντες τα κύρια
ή επικουρικά προσόντα της πρώτης εντοπιότητας προσλαμβάνονται οι υποψήφιοι που έχουν τα
αντίστοιχα προσόντα της δεύτερης κ.ο.
Η σειρά κατάταξης μεταξύ αυτών που έχουν τα ίδια προσόντα, κύρια ή επικουρικά, γίνεται με

βάση τη βαθμολογία που συγκεντρώνουν στα βαθμολογούμενα κριτήρια [ανεργία, αριθμός τέ-
κνων πολύτεκνης οικογένειας κ.λ.π.] 

Προτάσσονται κατά σειρά:
α) OI ΔΗΜΟΤΕΣ: Του Δήμου Βάρης που εδρεύει ο φορέας [α΄ βαθμός εντοπιότητας] . Των
υπολοίπων Δήμων ή Κοινοτήτων του Νομού Αττικής.[β΄ βαθμός εντοπιότητας]
β) ΟΙ ΜΟΝΙΜΟΙ ΚΑΤΟΙΚΟΙ όλων των Νομών της Χώρας.[χωρίς εντοπιότητα].

ΛΟΙΠΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ
Η σειρά κατάταξης των  υποψηφίων κάθε ομάδας εντοπιότητας καθορίζεται  με τη  ΒΑΘΜΟ-
ΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ  ως ακολούθως :

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΟΝΑΔΕΣ
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Χρόνος  Ανεργίας 1000
α.  Τεσσάρων (4) μηνών ανεργίας        
β.   Άνω των τεσσάρων (4) μηνών με ανώτατο όριο τους δώδεκα (12) μήνες, 
πρστίθενται ανά μήνα ανεργίας 50
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Σημείωση: ‘Ανεργος είναι ο υποψήφιος που έχει τέσσερις (4) τουλάχιστον συνεχείς μήνες

ανεργίας, υπολογιζόμενους από την τελευταία ημέρα της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων
και προς τα πίσω.. Επίσης, χρόνος ανεργίας θεωρείται και ο χρόνος παρακολούθησης προ-
γραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης του ΟΑΕΔ,  καθώς και εκείνων του  Υπουργείου  Απα-
σχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας ή άλλων Υπουργείων που εκτελούνται σε συνεργασία με
το Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας ή τον ΟΑΕΔ  εφόσον ο υποψήφιος
ήταν άνεργος τουλάχιστον  επί τετράμηνο κατά τον χρόνο ένταξής του στο πρόγραμμα. (παρ.
1  άρθρο 9 Ν.3051/2002). Ως χρόνος ανεργίας λογίζεται και το χρονικό διάστημα κατά το οποίο
ο άνεργος παρακολουθεί ένα από τα ανωτέρω προγράμματα μέχρι την ημερομηνία υποβολής
της αιτήσεώς του για να λάβει μέρος σε διαδικασία πρόσληψης εποχικού προσωπικού. Η συμ-
μετοχή στα προγράμματα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας [STAGE] του ΟΑΕΔ θεωρείται ως
χρόνος εμπειρίας και όχι ανεργίας.

Αριθμός τέκνων πολύτεκνης οικογένειας.
α. Για υποψήφιο που είναι πολύτεκνος, για κάθε τέκνο 50
β. Για υποψήφιο που είναι τέκνο πολύτεκνης οικογένειας, για κάθε τέκνο  50 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Σημείωση: Τις ανωτέρω μονάδες μπορεί να λάβει μόνο ένα μέλος της ίδιας οικογένειας κατά
το ίδιο ημερολογιακό έτος στον ίδιο φορέα (παρ. 1 άρθρο 9 Ν.3051/2002).
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Αριθμός ανηλίκων τέκνων.
α.  Για καθένα από τα δύο (2) πρώτα ανήλικα τέκνα 30.
β.  Για το τρίτο ανήλικο τέκνο 50.

Βαθμός βασικού τίτλου σπουδών, που απαιτείται από την ανακοίνωση, μόνο για  
την κατηγορία ΔΕ
Για τους υποψηφίους της κατηγορίας ΔΕ οι μονάδες του βαθμού του τίτλου σπουδών με δύο
δεκαδικά ψηφία πολλαπλασιάζονται με τον αριθμό 10
Ηλικία. α.  Για τους υποψηφίους ηλικίας έως Τριάντα (30) ετών  με αφετηρία υπολογισμού το
απαιτούμενο από την ανακοίνωση κατώτερο  όριο ηλικίας και με βάση το έτος γέννησης, ανά
έτος. 3
β.  Για τους υποψηφίους ηλικίας  άνω των τριάντα (30) ετών με αφετηρία υπολογισμού το
απαιτούμενο από την  ανακοίνωση κατώτερο  όριο ηλικίας και με βάση το έτος  γέννησης, ανά
έτος. 2
Εμπειρία 
α.  Για έξι (6) μήνες εμπειρίας 30
β.  Άνω των έξι (6)  μηνών εμπειρίας, και μέχρι πέντε (5) έτη 
ανά μήνα εμπειρίας 5
Επί ισοβαθμίας υποψηφίων στη συνολική βαθμολογία προηγείται αυτός που έχει τις περισσό-
τερες μονάδες στο πρώτο κριτήριο  (χρόνος ανεργίας) και αν, αυτές συμπίπτουν, αυτός που
έχει τις περισσότερες μονάδες στο δεύτερο κριτήριο (αριθμός τέκνων  πολύτεκνης οικογένει-
ας) και ούτω καθεξής.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ
Υποψήφιος που είναι ταυτόχρονα πολύτεκνος και τέκνο πολύτεκνης οικογένειας δικαιούται να
κάνει χρήση της προσφορότερης βαθμολογικά εκ των δύο ιδιοτήτων, αποκλειόμενης της αθροι-
στικής βαθμολόγησης.
Ο πολύτεκνος βαθμολογείται με 50 μονάδες για κάθε τέκνο του και το τέκνο πολύτεκνης οικο-
γένειας βαθμολογείται με 50 μονάδες για κάθε μέλος της οικογένειας του [δηλαδή για κάθε
αδελφό του, συμπεριλαμβανομένου και του εαυτού του].
Τόσο ο πολύτεκνος όσο  και το τέκνο πολύτεκνου δικαιούται περαιτέρω και τις  μονάδες από το
κριτήριο των ανηλίκων τέκνων, ήτοι 30 μονάδες για καθένα από τα δύο πρώτα ανήλικα τέκνα και
50 μονάδες για το τρίτο ανήλικο τέκνο. Η βαθμολογία υπολογίζεται μόνο στα ζώντα μέλη της οι-
κογένειας.
Ως εμπειρία νοείται η απασχόληση με σχέση εργασίας ή σύμβαση έργου στο δημόσιο ή τον ιδιω-
τικό τομέα ή άσκηση επαγγέλματος σε καθήκοντα ή έργα συναφή με το γνωστικό αντικείμενο
του τίτλου σπουδών ή με το  αντικείμενο της προς πλήρωση θέσης, μετά την απόκτηση του βα-
σικού τίτλου σπουδών με τον οποίο ο υποψήφιος μετέχει στη διαγωνιστική διαδικασία και κατά
τις περιπτώσεις κατά τις οποίες απαιτείται άδεια άσκησης επαγγέλματος, μετά τη λήψη της άδει-
ας.
Όταν από την ανακοίνωση ορίζεται για συγκεκριμένους κλάδους ή ειδικότητες ως προσόν η
εμπειρία αντί του τίτλου σπουδών, για τη σειρά κατάταξης μεταξύ των εχόντων εμπειρία εφαρ-
μόζονται τα προαναφερόμενα κριτήρια, εκτός από το κριτήριο του τίτλου σπουδών [παρ. 12 άρ-
θρο 21 Ν.2190/1994 όπως ισχύει].
Ο υπολογισμός του δωδεκαμήνου, μέσα στο οποίο η απασχόληση του υποψήφιου δεν
πρέπει να υπερβαίνει τους οκτώ [8] μήνες, για να μην έχει κώλυμα πρόσληψης γίνε-
ται με αφετηρία το τέλος της νέας απασχόλησης και προς τα πίσω. Οι πίνακες αναρ-
τώνται το πολύ εντός είκοσι [20] ημερών από την τελευταία ημέρα της προθεσμίας
υποβολής των αιτήσεων. Από την επόμενη της ανάρτησης των πινάκων, ο φορέας μπο-
ρεί να προβεί στην πρόσληψη, οπότε τεκμαίρεται ότι αρχίζει ο χρόνος απασχόλησης.
Σε κάθε περίπτωση ο υπολογισμός του δωδεκαμήνου, μέσα στο οποίο ο υποψήφιος
δεν μπορεί να έχει απασχόληση μεγαλύτερη των οκτώ [8] μηνών, παραμένει σταθερός
ακόμη και αν η πρόσληψη του προσωπικού γίνει μετά παρέλευση ικανού  χρόνου από
της αναρτήσεως των πινάκων, ή οι τελευταίοι αναρτηθούν μετά την  παρέλευση των εί-
κοσι (20) ημερών, χωρίς βέβαια στις περιπτώσεις αυτές να επηρεάζεται η  διάρκεια της
πραγματικής απασχόλησης του προσλαμβανομένου. 
Δυνατότητα άρσης κωλύματος πρόσληψης, λόγω υπέρβασης της 8μηνης απασχόλη-
σης υφίσταται μόνο στην περίπτωση που ο αριθμός των υποψηφίων που προσέρχονται
για κάλυψη των προκηρυσσομένων θέσεων και διαθέτουν τα απαιτούμενα προσόντα
είναι μικρότερος του αριθμού των θέσεων αυτών ή δεν προσέρχονται καθόλου υποψή-
φιοι μη έχοντες κώλυμα πρόσληψης (αρθ. 2 παρ. 6 Ν. 3260/2004).
Δεν κατατάσσονται υποψήφιοι που έχουν συνάψει με τον φορέα διαδοχικές συμβά-
σεις, όπως αυτές περιγράφονται στο άρθρο 5 του Π.Δ. 164/2004, εκτός αν η πρόσλη-
ψή τους δικαιολογείται από αντικειμενικούς λόγους.
Αντικειμενικός λόγος υφίσταται και στην ανωτέρω περίπτωση του άρθρου 2 παρ. 6 του
Ν. 3260/2004, εφόσον θεωρείται από τον φορέα βέβαιο, ότι η επαναπροκήρυξη των θέ-
σεων θα έχει τα ίδια αρνητικά αποτελέσματα.
Για τον αριθμό των επιτρεπόμενων διαδοχικών συμβάσεων και τη συνολική διάρκεια
αυτών, όπως και των διαδοχικά καταρτιζόμενων, ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 5 και
6 του Π.Δ. 164/2004.

Γ.   ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι  μπορούν να υποβάλουν αίτηση στα  γραφεία της υπηρεσίας μας ,
οδός Βασ. Κων/νου αριθ. 25 και ειδικότερα στο Γραφείο Προσωπικού αρμόδια υπάλλη-
λος κ.Λάζαρη Αννα,  εντός  προθεσμίας δέκα (10) ημερών, που αρχίζει από την επο-
μένη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της
ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας και στο χώρο ανακοινώσεων του Δήμου
Βάρης, εφόσον η ανάρτησή της είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφη-
μερίδες (παρ.10 άρθρο 21 Ν.2190/1994).

Δ.  ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικά τα
εξής δικαιολογητικά επικυρωμένα:
1.  Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής αυτότητας.
2.  Φωτοαντίγραφο του τίτλου  σπουδών τους στον οποίο να αναγράφεται ο ακριβής
βαθμός αυτού (μόνο για υποψηφίους της κατηγορίας ΔΕ). Σε κάθε περίπτωση που ο
βαθμός εκφράζεται με αξιολογικό χαρακτηρισμό ή με ακέραιο αριθμό πρέπει στη
φωτοτυπία του τίτλου να περιλαμβάνεται και βεβαίωση της οικείας σχολής για τον
ακριβή αριθμητικό βαθμό.
Για τους αποφοίτους των Ι.Ε.Κ: ως βαθμός διπλώματος νοείται ο μέσος όρος βαθμο-
λογίας στο θεωρητικό μέρος των εξετάσεων πιστοποίησης, ο αναφερόμενος σε βεβαί-
ωση που εκδίδεται από τον ΟΕΕΚ και η οποία δεν ισχύει αυτοτελώς, αλλά αποτελεί

αναπόσπαστο παράρτημα του διπλώματος.
Προς απόδειξη αυτών ο υποψήφιος πρέπει να προσκομίσει:
Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης Επιπέδου Μεταδευτεροβάθμιας Επαγγελματι-
κής Κατάρτισης και βεβαίωση του ΟΕΕΚ από την οποία να προκύπτει ο μέσος όρος
βαθμολογίας του στο θεωρητικό μέρος των εξετάσεων πιστοποίησης ή βεβαίωση του
ΟΕΕΚ από την οποία να προκύπτει ο μέσος όρος βαθμολογίας του στο θεωρητικό μέ-
ρος των εξετάσεων πιστοποίησης ή Βεβαίωση του ΟΕΕΚ από την οποία να προκύπτει
ο μέσος όρος βαθμολογίας του στο θεωρητικό μέρος των εξετάσεων πιστοποίησης και
η ακριβής ημερομηνία που ο συγκεκριμένος υποψήφιος κατέστη διπλωματούχος.

3. Φωτοαντίγραφο ισχύουσας άδειας χειριστή και άδεια οδήγησης  [όπου απαιτείται].
4.Πιστοποιητικό εμπειρίας στο αντικείμενο της ειδικότητας, όπου απαιτείται: Όταν
απαιτείται άδεια ‘άσκησης επαγγέλματος:
Για τους μισθωτούς και τους ελεύθερους επαγγελματίες:
1α. ΄Οταν δεν ζητείται εξειδικευμένη εμπειρία:
-Άδεια άσκησης επαγγέλματος και
-Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα, στην οποία να αναγράφεται η διάρκεια

της ασφάλισής του.
2α.Οταν ζητείται εξιδικευμένη εμπειρία απαιτείται επιπλέον:
-   Για μεν του μισθωτούς, χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου,
κατά το άρθρο 8 του ν.1599/1986, στην οποία να δηλώνεται ο εργοδότης, το είδος και
η χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας.
- Για δε τους ελεύθερους επαγγελματίες, χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση

κατά το άρθρο 8 του Ν.1599/1986, για το είδος και την χρονική διάρκεια  της εξειδι-
κευμένης εμπειρίας και μία τουλάχιστον σχετική σύμβαση ή δελτία  παροχής  υπηρε-
σιών, που καλύπτουν ενδεικτικώς τη διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας.
3α.Εμπειρία που έχει αποκτηθεί στο δημόσιο τομέα:
Όταν ο χρόνος εμπειρίας έχει διανυθεί σε υπηρεσίες του Δημοσίου, σε Ν.Π.Δ.Δ., ΟΤΑ
πρώτου ή δεύτερου βαθμού, σε Ν.Π.Ι.Δ του δημοσίου τομέα της [παρ. 1 του άρθρου 14
του ν.2190/1994, όπως ισχύει ή σε φορείς της παρ. 3 του άρθρου 1 του ν.2527/1997 ο
υποψήφιος που επικαλείται εμπειρία στους κατά τα ανωτέρω φορείς του δημοσίου το-
μέα είτε η εμπειρία αυτή είναι εξειδικευμένη είτε όχι μπορεί πάντοτε να αποδείξει τέ-
τοια εμπειρία με βεβαίωση του φορέα που έχει απασχοληθεί, χωρίς να απαιτείται στην
περίπτωση αυτή βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα ενώ  απαιτείται η άδεια άσκησης
επαγγέλματος ως τυπικό προσόν διορισμού.

.  Όταν η εμπειρία έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή
Για εμπειρία η οποία έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή επιπλέον των λοιπών, κατά πε-

ρίπτωση, δικαιολογητικών που απαιτούνται, ο υποψήφιος προσκομίζει :
(1) Όταν κατά το ισχύον νομικό καθεστώς του κράτους η ασφάλιση των εργαζο-

μένων για συγκεκριμένο επάγγελμα ή συγκεκριμένη σχέση εργασίας είναι υποχρεω-
τική:

Βεβαίωση του εργοδότη στον οποίο απασχολήθηκε, στην οποία να αναφέρεται ο
χρόνος και το είδος της απασχόλησης του ενδιαφερομένου και

Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού οργανισμού, είτε πρόκειται για αμιγώς κρατι-
κή  ή αμιγώς ιδιωτική ή μικτή ασφάλιση.

(2) Όταν κατά το ισχύον νομικό καθεστώς του κράτους η ασφάλιση των εργαζο-
μένων για συγκεκριμένο επάγγελμα ή συγκεκριμένη σχέση εργασίας είναι μη υπο-
χρεωτική :

Βεβαίωση του εργοδότη στον οποίο απασχολήθηκε, στην οποία να αναφέρεται ο
χρόνος και το είδος της απασχόλησης του ενδιαφερομένου.

Υπεύθυνη δήλωση του ιδίου κατά το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986, στην οποία να ανα-
γράφονται επακριβώς ο χρόνος απασχόλησης και το είδος της εμπειρίας του, τα στοι-
χεία του εργοδότη, φυσικού προσώπου ή της επωνυμίας της επιχείρησης αν πρόκειται
περί νομικού προσώπου  και

Βεβαίωση της αρμόδιας αρχής του κράτους στο οποίο απασχολήθηκε ότι η ασφά-
λιση για το συγκεκριμένο επάγγελμα ή τη συγκεκριμένη σχέση εργασίας δεν είναι υπο-
χρεωτική, κατά τη νομοθεσία του κράτους τούτου.
Όταν ο χρόνος εμπειρίας έχει διανυθεί σε υπηρεσίες δημοσίου χαρακτήρα της αλλο-
δαπής μπορεί να αποδεικνύεται και με βεβαίωση του αντίστοιχου δημοσίου φορέα.
Τα δικαιολογητικά του υποψηφίου, ο οποίος επικαλείται εμπειρία που αποκτήθηκε στο
εξωτερικό, θα πρέπει να συνοδεύονται εκτός από τα πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντί-
γραφα των πρωτοτύπων και από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.
5.  Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του

Υπαλληλικού Κώδικα: α) ότι δεν έχουν καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδή-
ποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστο-
γραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία,     πα-
ράβαση καθήκοντος καθ’ υποτροπή, συκοφαντική δυσφήμιση, καθώς και για   

οποιοδήποτε έγκλημα  κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευ-
σης  της γενετήσιας ζωής, β) ότι δεν είναι υπόδικοι και δεν έχουν παραπεμφθεί  με 
τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της προηγούμενης περίπτω-
σης, έστω και αν το αδίκημα παραγράφηκε, γ) ότι δεν έχουν, λόγω καταδίκης, 
στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα  και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή, δ)
ότι δεν τελούν υπό δικαστική συμπαράσταση.
6. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία να δηλώνει ο υποψήφιος αν τους
τελευταίους δώδεκα [12] μήνες από την υποβολή της αιτήσεώς του έχει απασχοληθεί
σε δημόσια υπηρεσία ή νομικό πρόσωπο του άρθρου 14 παρ. 1  του Ν.2190/1994,  με
την ιδιότητα του εποχιακού εργαζομένου ή για κάλυψη περιοδικών ή πρόσκαιρων ανα-
γκών , ή όχι προκειμένου να κριθεί εάν αυτός [υποψήφιος] έχει κώλυμα πρόσληψης ή
όχι, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο ΚΕΦ. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ.
Σε περίπτωση που έχει απασχοληθεί να δηλώνει την υπηρεσία στην οποία απασχολήθηκε και

την ακριβή χρονική διάρκεια της απασχόλησής του [έναρξη και λήξη].
7.  Η ανεργία αποδεικνύεται με πρόσφατη βεβαίωση του ΟΑΕΔ [που είναι αρμόδιος προς τού-
το], η ημερομηνία έκδοσης της οποίας δεν θα απέχει περισσότερο από πέντε [5] εργάσιμες
ημέρες από την ημερομηνία έναρξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων. Αποκλείεται η
απόδειξη με υποβολή υπεύθυνης δήλωσης και κάρτας ανεργίας. 
8.  Προκειμένου για ανέργους υποψηφίους που είχαν ενταχθεί σε πρόγραμμα επαγγελματικής
κατάρτισης του ΟΑΕΔ: α) βεβαίωση του ΟΑΕΔ στην οποία  να αναφέρεται η ημερομηνία έναρ-
ξης και λήξης της συμμετοχής του υποψηφίου στο πρόγραμμα  ή σε περίπτωση που δεν έχει λή-
ξει, το χρονικό διάστημα παρακολούθησης του προγράμματος και β) βεβαίωση του ΟΑΕΔ από
την οποία να προκύπτει η ημερομηνία εγγραφής τους ως ανέργων στα σχετικά μητρώα.
9.   Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, πρόσφατης έκδοσης, προκειμένου για υποψη-

φίους  που έχουν ανήλικα τέκνα.
10.Οι πολύτεκνοι και τα τέκνα πολυτέκνων οικογενειών: Πιστοποιητικό της  οικογενειακής τους
κατάστασης  του Δήμου ή της Κοινότητας, πρόσφατης έκδοσης, ή αντίστοιχο πιστοποιητικό αρ-
μόδιας αλλοδαπής αρχής ,συνοδευόμενο από πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πο-
λυτέκνων Ελλάδος (άρθρο 6,παρ.2,Ν.3454/2006). Αρκεί η προσκόμιση του ενός εκ των δύο πι-
στοποιητικών, εφόσον από αυτό αποδεικνύεται αναμφίβολα η πολύτεκνη ιδιότητα (απόφαση
Ολομέλειας Α.Σ.Ε.Π. της 14-12-2006). Τα τέκνα των πολυτέκνων προστατεύονται και απολαμ-
βάνουν τα σχετικά δικαιώματα, όσο διαρκεί η πολυτεκνική ιδιότητα έστω και του ενός γονέα
(άρθ.6, παρ.3 ν.3454/2006).
Εάν  ο τίτλος έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή :
α]Προκειμένου για Δευτεροβάθμια μη Τεχνική ή μη Επαγγελματική Εκπαίδευση , βεβαίωση ισο-
τιμίας από την αρμόδια Δ/νση του Υπουργείου της Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και για
Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση Αλλοδαπής, Πράξη ισοτιμίας και κατάταξης της Επι-
τροπής Ισοτιμιών του Οργανισμού Επαγγελματική Εκπαιδεύσεως και Καταρτίσεως [ΟΕΕΚ] –
Εθνικής Αντιστάσεως 41, Ν.Ιωνία Αθήνα και βεβαίωση για την αντιστοιχία του βαθμού από την
αρμόδια Δ/νση του Υπουργείου Εθνικής παιδείας και Θρησκευμάτων σε  εικοσάβαθμη κλίμακα.

β]Προκειμένου για Υποχρεωτική Εκπαίδευση , βεβαίωση ισοτιμίας από τη Δ/νση Παιδείας ομο-
γενών και Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης [ΔΙ.Π.Ο.Δ.Ε] της Κ.Υ του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευμάτων ή από τις κατά τόπους Δ/νσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής.
12.  Πιστοποιητικό του οικείου Δήμου ή Κοινότητας, πρόσφατης έκδοσης, ότι ο υποψήφιος εί-
ναι εγγεγραμμένος  στο δημοτολόγιο.  
Για υποψηφίους των υπολοίπων νομών που δεν έχουν το κριτήριο της εντοπιότητας, όπως ορί-
ζεται στο κεφάλαιο  Β΄ του παρόντος, απαιτείται η υποβολή βεβαίωσης μόνιμης κατοικίας από
τον οικείο Δήμο ή Κοινότητα (άρθρο 4 § 5 Ν.2647/1998).

ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΤΙΤΛΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ 
α) Της αλλοδαπής  Τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις της αλλοδαπής, που απαιτούνται από την προ-



ΕΒΔΟΜΗ  19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ  2008 -  ΣΕΛΙΔΑ 7

Συνέχεια από τη σελ. 1

απαλλάσσει της υποχρεώσεως να ενημερώνει την

τοπική κοινωνία, για τις δραστηριότητες, πέραν

του συνήθους, της τοπικής εξουσίας. Αυτή είναι η

δουλειά μας! Αυτό κάναμε και αυτό οφείλει πολύ

περισσότερο να κάνει και η τοπική εξουσία – και η

κεντρική βεβαίως – έναντι των πολιτών, είτε της εί-

ναι αρεστοί, είτε όχι. 

Να κάνει τη δουλειά της ευσυνείδητα, χωρίς μίση

και πάθη με απροσωποληψία και νομιμότητα ου-

σιαστική. Όχι τυπικά, επιλεκτικά και υποκριτικά. 

Το κάνει;
Το ερώτημα είναι αν το κάνει. Κάποτε, ναι και κάποτε

όχι. Κάποιοι, ναι και κάποιοι, όχι.

Ο βαθμός και η ποσόστωση του «ναι» και του «όχι»

δείχνει και το βαθμό καλής διακυβέρνησης, ή κακής.

Άλλα μετρήσιμα στοιχεία δίνουν το βαθμό ικανότητας

διακυβέρνησης. 

– Αν δεν υπάρχει συναίσθηση της ευθύνης, αίσθηση

δικαιοσύνης και ισοπολιτείας και αντί αυτών επιδιώ-

κεται η ικανοποίηση ιδιοτελών σκοπών και γίνεται κα-

τάχρηση της εξουσίας που τους έχει εμπιστευθεί ο

λαός άμεσα ή έμμεσα, 

– όταν γίνεται διαχωρισμός των πολιτών σε ημέτε-

ρους και αντίπαλους (εχθρούς πάνω – κάτω), 

– όταν αντιμετωπίζουμε τους τελευταίους συχνά με

εμπάθεια, 

– όταν καταβάλλεται προσπάθεια κάλυψης της μερο-

ληπτικής και εμπαθούς διακυβέρνησης με διάτρητους

χιτώνες «νομιμότητας», από την πλούσια γκαρνταρό-

μπα της δαιδαλώδους αλληλοσυγκρουόμενης και

ανερμάτιστης ελληνικής πολυνομίας, από χρήστες

και συντάκτες που δεν γνωρίζουν συχνά το εννοιολο-

γικό περιεχόμενο των λέξεων και τους σκοπούς που

εξυπηρετούν τα πλέγματα των νομικών διατάξεων, 

– όταν δεν ζητάμε την συνδρομή των ειδικών – των

νομικών εν προκειμένου – κι αν το ζητήσουμε δεν το

κάνουμε με γνώμονα την ανεύρεση της αλήθειας, του

πραγματικού περιεχομένου του νόμου, αλλά του ζη-

τάμε να ανακαλύψει ή και να εφεύρει τα νομικά τερ-

τίπια που μας βολεύουν ή το άλλοθι μιας ανεύθυνης

πρόχειρης και ελλειπούς «γνωμοδότησης», κάποιου

υπεύθυνου, υποτίθεται, υπαλλήλου, 

τότε ασκούμε κακή διακυβέρνηση!

Το ΚΑΠΗ Βούλας «ενημερώνει»

τους …Μεγαρείς!!!
Μετά τα παραπάνω, αναγκαία, γενικά εισαγωγικά,

καιρός ν’ αναφερθούμε σ’ ένα χαρακτηριστικό πα-

ράδειγμα κακής διακυβέρνησης. Εμπαθούς άσκη-

σης εξουσίας και κακής συμπράττουσας πρόθυμης

διοίκησης. Και αναφερόμαστε στη πρόθυμη και εν-

δοτική και ανεύθυνη διοίκηση, εν γένει, γιατί αν

δεν υπήρχαν τέτοιου είδους διοικήσεις, δεν θα

μπορούσαν ν’ αυθαιρετούν οι πολιτικές εξουσίες. 

Τι έγινε λοιπόν στο ΚΑΠΗ – και το λέω με πόνο

ψυχής, γιατί ιδρυτής (το 1985) και επανιδρυτής (το

1998) είναι ο υπογράφων – Έγινε και μάλιστα καθ’

υποτροπήν αυτό που λέει ο τίτλος. Το ΚΑΠΗ Βού-

λας – και όχι μόνο αυτό το Νομικό Πρόσωπο του

Δήμου – ενημερώνει για την οικονομική του κατά-

σταση του 2007 τους κατοίκους των Μεγάρων, άλ-

λοτε του Πειραιά κι άλλοτε πιο κοντά, της Γλυφά-

δας! Αποφεύγει συχνά να ενημερώσει τους Βου-

λιώτες!...

Πρόσφατα που ήθελε να προσλάβει τρεις υπαλλή-

λους, ενημέρωσε τους, …Γλυφαδιώτες, αφού δη-

μοσίευσε τις σχετικές ανακοινώσεις σε εφημερίδα

της Γλυφάδας. 

Ο Σκοπός της δημοσίευσης
Ας ξαναγυρίσουμε στον ισολογισμό 2007 του ΚΑΠΗ.

Ο σκοπός της δημοσίευσης σε μια τοπική εφημερίδα,

είναι προφανής. Να ενημερωθεί η τοπική κοινωνία, τι

χρήματα, πόσα, από πού και πώς τα διαχειρίστηκε η

διοίκηση του ΚΑΠΗ.

Με απόφαση που έλαβε το Διοικητικό Συμβούλιό του

την περασμένη εβδομάδα,

όπως πληροφορηθήκαμε

εγκύρως, όρισε να δημοσιεύ-

σει τον ισολογισμό του σε

εφημερίδα των Μεγάρων,

γιατί είναι φθηνότερη! (Πρέ-

πει να πούμε εδώ ότι οι τιμές

χρέωσης είναι καθορισμένες

με διυπουργική απόφαση).

Ιδού πως έχουν τα πράγματα

για να δείτε πως προσπαθούν

να μας εμπαίξουν αυτοί που

επιδιώκουν την αδιαφάνεια:

Ο Δημοτικός και Κοινοτικός

Κώδικας και άλλες νομικές

διατάξεις ορίζουν ότι οι ισολογισμοί κλπ. «…δημοσι-

εύονται… σε μια τουλάχιστον ημερήσια ή εβδομαδι-

αία τοπική εφημερίδα ή, εάν τέτοια δεν υπάρχει, σε

εφημερίδα η οποία εκδίδεται στα όρια του νομού που

εδρεύει ο Δήμος».

Κοιτάξτε τώρα τι καμώνονται οι διατεταγμένες υπη-

ρεσίες του Δήμου Βούλας και του ΚΑΠΗ. Κάνουν πως

δεν ξέρουν ότι ο πάλαι ποτέ νομός Αττικής έχει διαι-

ρεθεί σε τέσσερις Νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις (Ν.Α.)

και ότι η Βούλα υπάγεται στη Ν.Α. Ανατολικής Αττι-

κής, και διαβάζουν όποια νομική διάταξη τετάρτης

βαθμίδας τους βολεύει. 

Να όμως τι ορίζουν κάποιες βασικές διατάξεις τις

οποίες όφειλαν να γνωρίζουν και να εφαρμόζουν:

Νομός 2218/94, άρθρο 2 §2.

«1. Η περιφέρεια κάθε Ν.Α.

(Νομαρχιακής Αυτοδ/σης)

συμπίπτει με την περιφέρεια

του Νομού…» Καταλάβατε;

Έχω κουραστεί να το γρά-

φω: Νομός σημαίνει, λιβάδι,

εκμεταλλεύσιμη έκταση, και

διοικητικά, γεωγραφική πε-

ριφέρεια της διοικητικής δι-

αίρεσης του κράτους. Νο-

μαρχία (νομός + αρχή) είναι

η ασκούμενη διοικητική

εξουσία, πάνω σ’ αυτή τη

γεωγραφική περιφέρεια.

Νομαρχιακή Αυτο-διοίκηση, ονομάστηκε το 1994

επειδή ο Νομάρχης και το Νομαρχιακό Συμβούλιο δεν

διορίζεται όπως παλιότερα, αλλά εκλέγονται και

έχουν αποφασιστικές αρμοδιότητες – αυτοδιοικού-

νται στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους. Τέλος.

Να τι λέει άλλη βασική νομική διάταξη, για να ξέρου-

με τι μας γίνεται και να μη κάνουμε πως δεν καταλα-

βαίνουμε. Κι άμα δεν καταλαβαίνουμε, να μη στρεψο-

δικούμε, αλλά να πηγαίνουμε σπίτι μας. «… Οι Νο-

μαρχίες (εδώ τις λέει Νομαρχίες, όχι Ν.Α.) Ανατολι-

κής Αττικής και Δυτικής Αττικής αποτελούν ξεχωρι-

στές Ν.Α. με περιφέρεια, ονομασία και έδρα τις αντί-

στοιχες των Νομαρχιών αυτών». (Ν. 2218/94 άρθρο 2

§2 εδάφιο 3) και στη συνέχεια «…γ. Η Νομαρχία Ανα-

τολικής Αττικής με έδρα την Παλλήνη περιλαμβάνει:

Τους Δήμους … Βούλας …» κι άλλους σαράντα τό-

σους, χωρίς τη Γλυφάδα βεβαίως και τον Πειραιά.

(Π.Δ. 428/1994, Ν. 2240/94, άρθρο 1 §5)

Σχετικό για τις δημοσιεύσεις είναι και το άρθρο 3 Β

του Ν 3548/07 (για τον τοπικό τύπο) που κάνει ανα-

φορά δημοσιεύσεων σε «… εβδομαδιαίες εφημερίδες

της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης». 

Αγαπητοί αναγνώστες, λυπάμαι αν σας κούρασα με

νομικά κείμενα, αλλά αυτό σημαίνει κράτος δικαίου,

με την προϋπόθεση ότι και το θετό Δίκαιο, είναι δί-

καιο. Συμφωνεί δηλαδή με το «κοινό περί δικαίου αί-

σθημα». 

Δεν θ’ αναφερθώ ξανά σ’ αυτούς τους νόμους και

στην ιστορία εξέλιξης του διοικητικού καθεστώτος

της γεωγραφικής περιφέρειας Αττικής, που τώρα εί-

ναι και Διοικητική Περιφέρεια του κράτους και όχι Νο-

μός.

Η γεωγραφική περιφέρεια της όμορφης, δοξασμένης,

ταλαιπωρημένης και βιασμένης, περιβαλλοντικά, Αττι-

κής πέρασε όλα τα στάδια ανάπτυξης.

α) Επαρχία του Νομού Αττικής και Βοιωτίας από το

1833

β) Νομός από το 1955 μέχρι το 1994 και 

γ) Περιφέρεια από το 1994 διαιρεμένη σε τέσσερις

Νομαρχίες (Ν.Α.)

Κακή διακυβέρνηση
Παράδειγμα: το ΚΑΠΗ Βούλας

“Αν κάποιοι επιμένουν ότι
υφίσταται νομός Αττικής,
να μας πουν ποιος είναι ο
Νομάρχης Αττικής. 
Κι αν κατ’ εξαίρεση είναι Νο-
μός χωρίς Νομάρχη(;) μή-
πως ο Νομάρχης μας Λ.
Κουρής είναι Βοηθός Νο-
μάρχη;…”

Το παραπλεύρως έγγραφο είναι αυτό που επικαλείται

η διοίκηση του Κ.Α.Π.Η. ως “νομική” βάση της αυθαι-

ρεσίας της. 

Είναι απόφαση του Υπουργού Επικρατείας που συνέ-

ταξαν κάποιοι υπάλληλοι “κολλημένοι” στο “νομό” Ατ-

τικής, από κεκτημένη γνώση και χρήση, οι οποίοι πα-

ρέλειψαν να αναφερθούν στη νέα, από το 1994, διοι-

κητική διαίρεση της περιφέρειας Αττικής, αν και την

αναφέρουν και ως τέτοια. (Στη σελ. 18630 του ΦΕΚ

1226/07 αναγράφονται τις ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΤΟΠΙΚΕΣ

(πρώην Νομαρχιακές εντός των Νομών Αττικής και

Θεσσαλονίκης) ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ και τις επαναλαμβάνει

τις ίδιες ακριβώς, δεξιά υπό τον τίτλο «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΑΤΤΙΚΗΣ». Ελπίζουμε η αβλεψία να μην επαναληφθεί

γιατί δημιουργεί σύγχυση. Και  η  σύγχυση επιφέρει

αποκλίσεις απ’ τη νομιμότητα.

Τι βλέπουμε όμως στην φωτοτυπία; Η «καλή» διοίκη-

ση του ΚΑΠΗ έχει έλθει σε τηλεφωνική επικοινωνία

για συλλογή προσφορών(;) από έξι εφημερίδες, εξαι-

ρουμένης της ΕΒΔΟΜΗΣ. Γιατί; 

Ολο το πάθος της διοίκησης είναι πού θα βρει φθηνότερη

δημοσίευση (όταν μάλιστα οι τιμές ορίζονται με διυπουρ-

γική απόφαση) αδιαφορώντας για την ουσία του νόμου

(της ενημέρωσης του δημότη) ή…

Μνημείο εμπάθειας, αυθαιρεσίας και επιλεκτικής “νομιμότητας”

κήρυξη πρέπει να είναι επικυρωμένοι και επίσημα μεταφρασμένοι στην ελληνική γλώσσα.

Οι ανωτέρω τίτλοι υποβάλλονται σε πρωτότυπο ή σε ακριβές αντίγραφο του πρωτοτύπου ή σε αντί-

γραφο του ακριβούς αντιγράφου της αρχής που εξέδωσε το πρωτότυπο (όχι σε αντίγραφο το οποίο δεν

έχει επικυρωθεί από την αρχή που εξέδωσε το πρωτότυπο). Οι ως άνω τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαι-

ώσεις, όταν προσκομίζονται σε φωτοτυπία μη επικυρωμένη από την αρχή που τους εξέδωσε, επικυρώ-

νονται μόνο από δικηγόρο. Ακριβή αντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων ή εγγράφων που

έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές, τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο ή δημόσια αρχή επικυ-

ρώνονται από όλες τις διοικητικές αρχές και τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ). Η επίσημη με-

τάφρασή τους γίνεται από αρμόδια κατά νόμο αρχή του Υπουργείου Εξωτερικών ή την Πρεσβεία ή το

Προξενείο της ξένης χώρας στην Ελλάδα ή από δικηγόρο ή από άμισθο ερμηνέα διορισμένο βάσει του

ν.148/26-12-1913/1-2-1914. 

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τη νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας, προκειμένου περί τίτλων

σπουδών  με τους οποίους αποδεικνύεται η γνώση της ξένης γλώσσας, τίτλοι που  προσκομίζονται σε

απλά φωτοαντίγραφα γίνονται δεκτοί, υπό την προϋπόθεση ότι προσκομίζονται επικυρωμένες μετα-

φράσεις αυτών, στις οποίες γίνεται μνεία ότι στους νόμιμους μεταφραστές είχαν προσκομισθεί τα πρω-

τότυπα ή επικυρωμένα αντίγραφα των τίτλων. Εάν όμως προσκομίζονται τα πρωτότυπα των τίτλων ή

επικυρωμένα αντίγραφα αυτών, αρκεί η προσκόμιση απλού φωτοαντιγράφου της μεταφράσεως αυτών,

η ακρίβεια του περιεχομένου της οποίας επικυρώνεται με υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το

άρθρο  8  παρ. 4 ν. 1599/1986.

β) Της ημεδαπής  α) Δημόσια έγγραφα ημεδαπής (έγγραφα που έχουν εκδοθεί στα πλαίσια της Εθνι-

κής έννομης τάξης, προερχόμενα από ημεδαπές διοικητικές αρχές ή τις Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυ-

νομίας, όπως τίτλοι σπουδών – άδειες – πιστοποιητικά – βεβαιώσεις κ.λ.π.), υποβάλλονται σε πρωτό-

τυπο ή σε ακριβές αντίγραφο του πρωτοτύπου ή σε αντίγραφο του ακριβούς αντιγράφου της αρχής που

εξέδωσε το πρωτότυπο.( όχι σε αντίγραφο το οποίο δεν έχει επικυρωθεί από την αρχή που εξέδωσε το

πρωτότυπο).  Η επικύρωση γίνεται από οποιαδήποτε διοικητική αρχή ή Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών

(ΚΕΠ) ή τις Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας ή δικηγόρο ή συμβολαιογράφο.

Ο υποψήφιος μπορεί επίσης να υποβάλει  αντίγραφα δημοσίων εγγράφων που ζητούνται με την προ-

κήρυξη, συνοδευόμενα όμως απαραιτήτως με υπεύθυνη δήλωση κατά το άρθρο  8  παρ. 4 ν. 1599/1986,

.Τα επικυρωμένα κατά τα ανωτέρω αντίγραφα εγγράφων που εξέδωσε διοικητική αρχή, καθώς και τα

απλά αντίγραφα εγγράφων που εξέδωσε διοικητική αρχή που συνοδεύονται από την κατά την παρ. 5

του άρθρου 3 του ν. 2690/1999 και παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 υπεύθυνη δήλωση, στην οποία

ο ενδιαφερόμενος βεβαιώνει την ακρίβεια των στοιχείων, γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά από τη Διοί-

κηση, όπως τα πρωτότυπα.

β) Ιδιωτικά έγγραφα ημεδαπής (δηλαδή έγγραφα που δεν εκδίδονται από δημόσιες αρχές της
ημεδαπής, όπως αποδείξεις παροχής υπηρεσιών, βεβαιώσεις ιδιωτών εργοδοτών κ.λ.π.) υποβάλ-
λονται σε πρωτότυπα ή σε  αντίγραφα συνοδευόμενα με υπεύθυνη δήλωση κατά το άρθρο 8 παρ.
4 του ν. 1599/1986, στην οποία ο ενδιαφερόμενος βεβαιώνει ότι τα αντίγραφα που επισυνάπτει
αποτελούν γνήσια αντίγραφα εκ των πρωτοτύπων που έχει στα χέρια του. 

Ε΄. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ  ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ 
Περίληψη της παρούσας, περιέχουσα υποχρεωτικώς τα όρια ηλικίας και όλα τα στοιχεία του
άρθρου 21 § 8 του Ν. 2190/1994 (όπως ισχύει),  να δημοσιευθεί σε δύο (2) ημερήσιες ή
εβδομαδιαίες τοπικές  εφημερίδες του Νομού, εφόσον εκδίδονται. 
Ανάρτηση ολόκληρης της ανακοίνωσης να γίνει στο Δήμο και στον χώρο των ανακοι-
νώσεων του δημοτικού    καταστήματος, συντασσομένου κατ’ άρθρο 21 § 9 του Ν.
2190/1994 (όπως ισχύει) πρακτικού ανάρτησης. 

ΣΤ΄.   ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ  -  ΥΠΟΒΟΛΗ   ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ
Οι πίνακες κατάταξης των υποψηφίων αναρτώνται στο κατάστημα της οικείας υπηρε-
σίας, συντασσομένου πρακτικού ανάρτησης, υπογραφόμενου από δύο (2) υπαλλήλους
της υπηρεσίας.
Κατά των ανωτέρω πινάκων οι ενδιαφερόμενοι  μπορούν να υποβάλλουν  ένσταση
στον ΑΣΕΠ, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία, η οποία λήγει μετά την πάροδο δέκα
(10) ημερών από την ανάρτησή  τους. 
Για την υποβολή της ένστασης απαιτείται η  καταβολή παράβολου στο δημόσιο ταμείο
σαράντα  ευρώ (40) €.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΠΕΤΑΝΕΑΣ
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Ε
να σοβαρό κράτος χαίρει

της εκτιμήσεως συμμά-

χων και αντιπάλων. Διότι

αναγνωρίζουν οι μεν την

φερεγγυότητα και οι δε την ατα-

λάντευτη αποφασιστικότητά του.

Ένα σοβαρό κράτος τιμά και σέ-

βεται τους συμμάχους του. Διότι

αναγνωρίζει την σε βάθος χρό-

νου συστράτευσή τους στο πλευ-

ρό του και το όποιο κόστος αυ-

τής.

Ένα σοβαρό κράτος δύναται κάλ-

λιστα να εντάξει στους συμμά-

χους και φίλους έναν πρώην αντί-

παλο. Ποτέ όμως σε βάρος των

παλαιών και σταθερών συμμάχων

του, διότι έτσι μειώνεται το κύρος

και η αξιοπιστία του.

Ένα σοβαρό κράτος σέβεται την

ελεύθερη υπόσταση και αυτονο-

μία των συμμάχων του και δεν

τους επιβάλλει τις θελήσεις του

με δόλιες παρεμβάσεις στο πολι-

τικο-οικονομικό τους γίγνεσθαι.

Αντιθέτως, συνδιαλέγεται μαζί

τους σε διπλωματικό επίπεδο και

προσπαθούν από κοινού να ανεύ-

ρουν κοινούς τόπους συγκλίσεως

και συμπορεύσεως.

Ένα σοβαρό κράτος καθιστά σε-

βαστές τις διακηρυγμένες ανά

τον κόσμο αρχές του, εάν δεν τις

εφαρμόζει με δύο μέτρα και δύο

σταθμά. Εάν δηλαδή, δεν εφαρ-

μόζει μεθόδους επιβολής των

απόψεων και συμφερόντων του

τις οποίες στηλιτεύει σε άλλους

και ενίοτε δια των όπλων.

Ένα σοβαρό κράτος το οποίο δια-

τυμπανίζει σε όλον τον κόσμο

την προσήλωσή του στις αρχές

της Δημοκρατίας και της προστα-

σίας των Ανθρωπίνων Δικαιωμά-

των-και μάλιστα επαίρεται γι’ αυ-

τήν-δεν ανατρέπει δημοκρατικά

εκλεγμένες κυβερνήσεις άλλων

χωρών,συχνά συμμαχικών και

δεν εγκαθιστά σε αυτές δικτατο-

ρικά καθεστώτα-υποχείριά του.

Ένας σοβαρός ηγέτης ενός τέ-

τοιου κράτους πρέπει με έργα να

καταδεικνύει σε όλον τον κόσμο

ότι η εξουσία του είναι υπαρκτή κι

ότι ο ίδιος δεν είναι ανδρείκελλο

και φερέφωνο των μεγάλων οικο-

νομικών συμφερόντων, εντός ή

και εκτός της χώρας του. Κι ακό-

μα ότι δεν εξαρτά την εσωτερική

και εξωτερική του πολιτική από

αυτά τα συμφέροντα, όντας ανά

πάσα στιγμή έτοιμος να συγκρου-

στεί μαζί τους εάν κρίνει ότι βλά-

πτουν τους πολίτες της χώρας

του, ή επιχειρούν να χειραγωγή-

σουν τον ίδιο.

Για τους ίδιους λόγους ένας σο-

βαρός ηγέτης, ενός σοβαρού

κράτους, δεν καταφεύγει σε πό-

λεμο για να ικανοποιήσει την

βουλιμία 5-6 υπερεθνικών εται-

ρειών και δεν ρίπτει για χάρη

τους στην μηχανή του κιμά τους

στρατιώτες του.

Και τέλος, ένα σοβαρό κράτος τι-

μά έμπρακτα και με διαχρονική

συνέπεια, εκείνες τις αποφάσεις

παλαιότερων ηγεσιών του και

εκείνους τους πολιτικούς του που

έτυχαν διεθνούς αναγνωρίσεως

για τη συνέπειά τους σε διακη-

ρυγμένες αρχές. Και δεν πετά

στον κάλαθο των αχρήστων τις

ιστορικές αλήθειες που εκείνοι

ανεγνώρισαν διά της υπογραφής

τους, προκειμένου να ερωτοτρο-

πήσει με τον ευτελισμό κάθε έν-

νοιας διεθνούς δικαίου.

Για όλους τους παραπάνω λό-

γους και ειδικότερα τις τέσσερις

τελευταίες δεκαετίες, οι Η.Π.Α.

έχουν πάψει να είναι σοβαρό

κράτος. Είναι ένα μεγάλο σε

έκταση και πληθυσμό κράτος.

Ένα πανίσχυρο οικονομικά και

στρατιωτικά κράτος. Επιπλέον

ένα εξαιρετικά εκδικητικό κρά-

τος, αλλά σοβαρό κράτος δεν εί-

ναι. Το απέδειξαν και το αποδει-

κνύουν με μύριους τρόπους. Η

φερεγγυότητα και αξιοπιστία των

Η.Π.Α. βρίσκεται σήμερα στο κα-

τώτατο επίπεδο της ιστορίας

τους. Ακόμα και οι πρόσκαιρα ευ-

νοημένοι, ευκαιριακοί τους σύμ-

μαχοι, οι εραστές της μιάς νύ-

χτας για «ένα στα γρήγορα»,

γνωρίζουν ότι έχουν απέναντί

τους έναν σύμμαχο τόσο αξιόπι-

στο όσο και η οχιά.

Στο αξιακό πεδίο της διεθνούς

φερεγγυότητας οι Η.Π.Α. έχουν

ηττηθεί κατά κράτος από την

διαρκώς ανερχόμενη Ρωσία του

Πούτιν. Η αναγκαιότητα μιάς πο-

λυεπίπεδης εξωτερικής πολιτικής

αποτελεί πλέον για την Ελλάδα

όρο εθνικής επιβιώσεως. Η σύνο-

δος κορυφής του ΝΑΤΟ στο Βου-

κουρέστι απέδειξε απλώς, πέρα

από πανηγυρισμούς και θριαμβο-

λογίες, ότι η χώρα μας μπορεί

ΟΤΑΝ ΘΕΛΕΙ να υπερασπισθεί τα

δίκαιά της έναντι οιουδήποτε. Τα

υπόλοιπα είναι τροφή για αφε-

λείς και ράπισμα σε όσους

έσπευσαν να προσφέρουν στα

Σκόπια και στους Αμερικανούς

την σύνθετη ονομασία.

Οι παγκοσμιοποιημένοι πολιτικοί

μας νεοσσοί οφείλουν, πλέον, να

καταστήσουν σαφές στη μεγάλη

«φίλη» και «σύμμαχο» χώρα, ότι

η συμμαχία είναι νόμισμα με δύο

όψεις και δεν είναι δυνατόν να

συνεχίσει να λειτουργεί με τέ-

τοια προκλητική μονομέρεια σε

βάρος της Ελλάδος. Αλλά για να

προχωρήσουν σε αυτό το ιστορι-

κό βήμα πρέπει να πάψουν να

«υγραίνονται» έναντι των Η.Π.Α.,

πότε από τις φοβικές νεφρικές

εκκρίσεις τους και πότε από τις

ονειρώξεις της πολυπόθητης εύ-

νοιας της υπερδυνάμεως προς

την εύκαμπτη οσφύν τους.

Γρηγόρης Δ. Ρώντας

Προς θεραπαινίδες 

ανυπόληπτων

Δημοτικά Συμβούλια Νεολαίας ή μήπως μια

προσπάθεια πλήρους απαξίωσης του ρόλου

των νέων;

Μήπως ο σχεδιασμός της κυβέρνησης και

της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς έχει

ως σκοπό να χαλιναγωγήσει την νεανική

πολιτική βούληση;

Οι εκλογές των νεανικών συμβουλίων ήταν

απλά μια παρωδία.

Που ακούστηκε το δικαίωμα ψήφου να είναι

αποτέλεσμα αριθμού πρωτοκόλλου.

Στις περισσότερες περιπτώσεις ούτε καν το

10% δεν εγγράφηκε και σχεδόν το 5% συμ-

μετείχε.

Ο εξευτελισμός των δημοκρατικών διαδικα-

σιών  στην αποθέωση του.

Λες και αν πραγματοποιούνταν οι εκλογές

με ανοιχτό μητρώο θα ερχόταν η συντέλεια

του κόσμου.

Μάλλον θα ερχόταν  η συντέλεια των κομ-

ματικών μηχανισμών και των δημοτικών πα-

ρατάξεων που θα έβλεπαν τις επιλογές

τους-φερέφωνα να συναγωνίζονται με

ίσους όρους με τους  συνομηλίκους  τους.

Τότε πως θα είχαν το μαντρί υπό έλεγχο;

Το να είσαι εκλεκτός δημοτικού άρχοντα

δεν σε κάνει ανάξιο ή καταδικαστέο.

Αλλά το να εκλέγονται αυτοί που θα πρέπει

να ελέγξουν αυτούς που τους “διόρισαν” εί-

ναι λίγο άκομψο.

Βέβαια αυτό δεν συνέβη σε όλες τις περι-

πτώσεις.

Υπήρξαν και νέοι-νέες που με τον πολιτικό

τους “τσαμπουκά” χάλασαν τη σούπα στους

δημοτικούς εκλογομάγειρες.

Βέβαια ελπίζουμε όλοι  στην πράξη να φα-

νούν πιο ακριβοδίκαιοι!

Το άλλο μεγάλο θέμα είναι γιατί η Νέα Δη-

μοκρατία θεωρεί έναν 28χρονο ότι έχει τα

ίδια προβλήματα και αναζητήσεις με έναν

15χρονο.

Μια διαφορετική πρόταση είναι  τα δημοτι-

κά συμβούλια νέων να εκλέγονται άμεσα

από όλο το σώμα του νεανικού εκλογικού

σώματος, χωρίς την γραφειοκρατική διαδι-

κασία του πρωτοκόλλου, με μια ικανή προ-

εκλογική περίοδο που θα έδινε την ευκαιρία

να συζητηθούν, επί της ουσίας τα προβλή-

ματα της νέας γενιάς, και όχι όπως έγινε

τώρα στα μουλωχτά και με ημετέρους.

Θα ήταν προτιμότερο η ηλικία των συμμε-

τεχόντων να ήταν από 15 έως 23.

Όραμα των νέων πρέπει να είναι η συμμε-

τοχή στην κεντρική πολιτική σκηνή και όχι

σε ρόλο κομπάρσου όπως μας θέλουν.

Καλή επιτυχία σε όσους εκλέχθηκαν έστω

και με αυτή τη μορφή που αδικεί την προ-

σπάθεια τους.

Είμαστε νέοι αλλά όχι μικροί.

Τίποτα δεν μας χαρίζεται. Όλα ανατρέπο-

νται τα πάντα κατακτιούνται.

Με όραμα το πάθος. Με κίνητρο τη δημι-

ουργία.

ΔΗ.ΣΥ.Ν  ή  ΝΟΣΕΙΝ
του Αντώνη Γάκη

Επανόρθωση
Στο προηγούμενο φύλλο της εφη-

μερίδας μας (αρ.φ.528 της

12/4/08) στη σελίδα 14 δημοσιεύ-

σαμε εκ παραδρομής άρθρο με

τίτλο «…κι ύστερα ήρθε το χρώ-

μα», με υπογραφή Μάριος Γκρό-

γκος. Λέμε δε εκ παραδρομής,

γιατί ο εν λόγω αναγνώστης μας

όντως στο σχετικό e-mail που μας

έστειλε, σημείωνε ότι το στέλνει

ως «δείγμα γραφής», γιατί έχει

δημοσιευθεί ήδη, πράγμα που δεν

το προσέξαμε και λόγω κενού επι-

κοινωνίας (λάθος e-mail), το δη-

μοσιεύσαμε στο σχετικό χώρο

αχρεωστήτως εκατέρωθεν.

Επειδή ο αναγνώστης μας δια-

μαρτυρήθηκε για το λάθος μας

αυτό, είμαστε υποχρεωμένοι να

γίνουμε πιο τυπικοί προς τους

αναγνώστες μας που έχουν την

επιθυμία να δημοσιεύσουν κάποια

κείμενά τους.

Δηλώνουμε λοιπόν ότι κείμενα τα

οποία στέλνονται προς την

ΕΒΔΟΜΗ με οποιοδήποτε τρόπο,

χορηγούν άμεσα στην εφημερίδα

την άδεια της δημοσίευσής τους

αχρεωστήτως εκατέρωθεν.

Η δε δημοσίευσή τους ή μη είναι

στην απόλυτη κρίση της διεύθυν-

σης, στη διακριτική ευχέρεια της

οποίας υπάγεται και η περικοπή

μακροσκελών κειμένων που δεν

αλλοιώνει όμως το περιεχόμενο.

Χειρόγραφα δεν επιστρέφονται.

Γενική σύσταση και προϋπόθεση

δημοσίευσης είναι η κόσμια έκ-

φραση και το περιεχόμενο του

κειμένου να τυγχάνει γενικού εν-

διαφέροντος, λόγω της ευρύτη-

τας της κυκλοφορίας της εφημε-

ρίδας μας (άνω των 5000 φύλλων

εβδομαδιαίως).

Ελπίζουμε στην κατανόησή σας

Αννα Βενετσάνου

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟ

ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Τεχνικό γραφείο αναλαμβάνει

την διαδικασία εγγραφής ακινή-

των στο Εθνικό Κτηματολόγιο σε

ολόκληρη την Αττική. Εξειδίκευ-

ση σε εκτός σχεδίου περιοχές -

χειρισμός δασικών και ιδιοκτησια-

κών θεμάτων. 

Αγγελος Βήχος
Πολιτικός μηχανικός-συγγραφέας

Τηλ. 210 8956.509

κιν. 6977 288947
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Δευτέρα μεσημέρι 12, συνεδριά-

ζει το Δημοτικό Συμβούλιο Βού-

λας,.

Η Νανά Καραγιάν παρατηρεί ότι

τέτοια ώρα εργάζονται οι σύμ-

βουλοι και δεν μπορούν να πα-

ρευρίσκονται.

Ο Πρόεδρος εξηγεί ότι έπρεπε να

μπει αυτή την ώρα(!) και γι’ αυτό

το έβαλε.

Ο Δήμαρχος παίρνει το λόγο συμ-

φωνεί με τον προλαλήσαντα Πρό-

εδρο και επαυξάνει: Όταν εκλέ-
γεται κάθε δημοτικός σύμβουλος
ή δήμαρχος, πέραν όλων των άλ-
λων, έχει την υποχρέωση που του
έχουν αναθέσει οι πολίτες της
Βούλας. Επομένως να προχωρή-

σετε παρακαλώ, και όταν θα έχε-
τε κάποιο λόγο να βάλετε  έκτα-
κτο θα θεωρούνται δικαιολογημέ-
νοι οι απόντες, αλλά το συμβού-
λιο θα μπαίνει. Διότι πέραν όλων
των άλλων, ακόμα και στη δου-

λειά τους θα μπορούσαν να έχουν
αιτιολογημένη απουσία 12-3!

Η δημοτική σύμβουλος Νανά Κα-

ραγιάν ζητάει το λόγο!

Πρόεδρος: Ένα λεπτό κυρία…
Δήμαρχος: Εάν δώσετε το λόγο,
θα φύγω (απειλητικά)
Ο “προεδρεύων” δήμαρχος δεν

επέτρεψε να δοθεί ο λόγος στη

σύμβουλο. Η συνεδρίαση συνεχί-

στηκε…

Σ.Σ.: Εμείς δεν θα διαφωνήσουμε,
για τα έκτακτα συμβούλια. Είναι
απολύτως λογικό και πιστεύουμε
ότι συμφωνεί και η σύμβουλος
που έκανε την παρατήρηση. Με
τη διαφορά ότι εδώ δεν είχαμε
έκτακτο συμβούλιο, όπως παρα-
τηρεί ο Δήμαρχος.
Η κλήση της συνεδρίασης δεν
αναγράφεται ως έκτακτη. 

Γεωγραφικά Συστήματα

Πληροφοριών GAS

Κάθε χρόνο θα βάζουμε 50.000

ευρώ (όλοι εμείς οι δημότες δη-

λαδή) για να ανανεώνεται και για

να μπαίνουν στο γεωγραφικό

πληροφοριακό σύστημα (GAS)

νέα στοιχεία και μεγαλύτερες λε-

πτομέρειες.

Το σύστημα, όπως έχουμε γράψει

παλιότερα,  είναι ένα ηλεκτρονικό

πρόγραμμα που δίνει πληροφο-

ρίες για πολεοδομικά στοιχεία

(χρήσεις γης) για δίκτυα κλπ., για

την καθαριότητα της πόλης.

Βέβαια μπορεί να κάνει κι άλλα

πράγματα, όπως π.χ. ο Δήμος

Αθηνών έβαλε τσιπάκι στους ερ-

γαζόμενους και (ως χαμστεράκια)

παρακολουθούνται όπου κι αν

βρίσκονται τις ώρες εργασίας.

Ανάπλαση Ηρώου

και περιβάλλοντος

χώρου

Καραγιάν: Εμείς κύριε πρόεδρε
είχαμε διαφωνήσει με την κατα-
στροφή της πλατείας και την ανα-
κατασκευή της με ένα ποσό των

227.000 ευρώ και δεν το είχαμε
ψηφίσει. Γι’ αυτό το καταψηφί-

ζουμε και σήμερα.  
Θανόπουλος: Κύριε Πρόεδρε, για
18 ευρώ είναι!
Δήμαρχος: Αυτό είναι, ήθελα να
το πω κύριοι για να ακούτε. 18 ευ-
ρώ έπεσε έξω ο προϋπολογισμός
Πρόεδρος: Είναι και 28 λεπτά
όμως…
Σ.Σ.: Η σοβαρότητα του Δημοτι-
κού Συμβουλίου σε όλο το μεγα-
λείο της!!

Αυτή η Θεμιστοκλέους!!

Το πρόχειρο μπάζωμα των ιδιο-

κτησιών των κατοίκων της οδού

Θεμιστοκλέους για να ανοίξουν

δρόμο προς τα σπίτια τους, και η

κατολίσθησή του έχει στοιχίσει

στο Δήμο και σε κάθε δημότη χω-

ριστά πολλά εκατομμύρια ευρώ.

Εχει ξεκινήσει από το 2003 και

ακόμη πληρώνουμε. 

Η Νανά Καραγιάν ζήτησε αναβο-

λή του θέματος για πιο ενδελεχή

έλεγχο. Η πρόταση για αναβολή

απορρίφθηκε.

Ο Γιάννης Σκουμπούρης ανέπτυ-

ξε ένα σκεπτικό που θέτει προ-

βληματισμό:  Πρέπει να επισημά-
νουμε πάντως ότι όταν ξεκινάει
ένα έργο με προϋπολογισμό
725.000 και κάνει έγκριση συ-
μπληρωματικής πίστωσης
530.000, τουλάχιστον σε επίπεδο
μελέτης δεν έχει προβλεφθεί σω-

στά.  Βέβαια το έργο έχει εγκριθεί
από παραπάνω. Αλλά έχει εγκρι-
θεί με διαφωνία του εκπροσώπου
του Τεχνικού Επιμελητηρίου.
Τα έργα δεν μπορούν να γίνονται
με μια λογική, το έργο να αρχίζει
εκατό και να φθάνει μετά σε τέτοια
νούμερα. Ή η μελέτη δεν είναι σω-
στή ή η επίβλεψη δεν είναι σωστή
κάτι πάντως δεν είναι σωστό.
Ο Δήμαρχος απάντησε αναφερόμε-

νος στο μπάζωμα των ιδιοκτητών

για να δημιουργήσουν στην ουσία

οδό, γιατί όπως είπε, αν έμενε η

Θεμιστοκλέους όπως ήταν τη δεκα-

ετία του 1950 δεν θα μπορούσε να

γίνει καμία οικοδομή.

Σ.Σ. Θα συμφωνήσουμε απολύ-
τως, γιατί τη δεκαετία του ’50 όλο

το Πανόραμα ήταν ένα πυκνό
πευκοδάσος. Πόσο μάλλον η ανύ-
παρκτη τότε Θεμιστοκλέους!

Αννα Μπουζιάνη

Από τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βούλας

Από τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βάρης
Ενημέρωση έκανε η Αντιδήμαρχος Δή-

μητρα Σουτόγλου στη συνεδρίαση της

14/4, για την πυροσβεστική προστασία

της πόλης, αφού πήραν ένα πυροσβε-

στικό όχημα δωρεά από την ΥΠΑ, και

βέβαια αρχίζει η έντονη προετοιμασία

αφού καλοκαιριάζει και μπαίνουμε σε

περίοδο επιφυλακής. Και όπως είπε και

η αντιδήμαρχος «αχρείαστο να είναι».

Ρυπαίνει λιμάνι 

και η ΕΥΔΑΠ

Το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αφο-

ρούσε την έγκριση 1ης τροποποίησης Προ-

ϋπολογισμού του 2008.

Όπως εξήγησε η υπεύθυνη δημοτική σύμ-

βουλος Λυδία Αργυροπούλου, το θέμα

αφορά την προμήθεια ηλεκτρομαγνητικού

εξοπλισμού του λιμανιού και τη διαχείριση

της θάλασσας από τα λάδια που πέφτουν

από τα σκάφη. Καθαρισμό επίσης του λιμα-

νιού από φερτά υλικά.

Ο αγωγός υπερχείλισης της ΕΥΔΑΠ βρί-

σκεται κάτω από το λιμενοβραχίονα, έχει

υποστεί ρήγματα από κάποια καθίζηση και

πρέπει σε συνεργασία με την ΕΥΔΑΠ να

δοθεί λύση.

Ο τ. δήμαρχος και επικεφαλής της μείζο-

νος μειοψηφίας Δ. Αναστασίου, υπενθύμι-

σε ότι «ελάχιστο χρονικό διάστημα από τότε

που ψηφίσαμε το Τεχνι-

κό Πρόγραμμα και τον

Προϋπολογισμό (περί-

που ένα μήνα),  για τα

οποία είχα ακούσει πολ-

λούς σχολιασμούς, βλέ-

πουμε ότι κάποια πράγ-

ματα τα οποία ειπώθη-

καν (ηλεκτρομαγνητικός

εξοπλισμός λιμανιού

κ.ά.), είχαν βάση τότε. 

Υπήρχε το σκέλος της
προχειρότητας και φαίνεται σήμερα. Και
σήμερα όμως εμείς, θα το ψηφίσουμε».

Η λέξη «προχειρό-

τητα» δεν άρεσε

στο Δήμαρχο Παν.

Καπετανέα, ο οποί-

ος απάντησε ότι δεν

θα έπρεπε να λε-

χθεί, γιατί οι διαδι-

κασίες του προϋπο-

λογισμού καταρτί-

ζονται από υπηρε-

σιακούς παράγο-

ντες!

Φίλος ο Καπετανέας, φιλτάτη δε η αλήθεια.

Επιχειρησιακό Σχέδιο 

του Δήμου

Το Δημοτικό Συμβούλιο εντέλλεται να ανα-

θέσει στη Δημοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης

Βάρης (Δ.Ε.Α.Β.) την κατάρτιση του επιχει-

ρησιακού σχεδιασμού του Δήμου για τα

προσεχή 4 χρόνια.

Η υπεύθυνη της Δημοτικής Επι-

χείρησης δημοτική σύμβουλος

Λυδία Αργυροπούλου, εξήγησε

ότι με πιο απλές διαδικασίες η

Δ.Ε.Α.Β. μπορεί να αναθέσει σε

έναν εξωτερικό συνεργάτη την

κατάρτιση του επιχειρησιακού

σχεδιασμού (Ε.Σ.) και ζητάει την

πίστωση 25.000 ευρώ για το

σκοπό αυτό.

Εξηγήσεις ζήτησε ο δημοτικός σύμβουλος

Αναστ. Ιγγλέζος λέγοντας ότι όπως ετέθη

στην ημερήσια διάταξη το θέμα, το Δημοτικό

Συμβούλιο πρέπει να αποφασίσει α) αν θα

αναθέσει στην ΔΕΑΒ την κατάρτιση του Ε.Σ.

και β) να ψηφίσει και σχετική πίστωση, ενώ

αυτά που ανέφερε η κ. Αργυροπούλου δεν

αποτυπώνουν κάτι τέτοιο», επεσήμανε. 

“Πάμε γυμνοί στ’ αγκάθια”, παρατήρησε ο

Δ. Κυπριώτης. Τρεις μήνες πριν το συζητή-
σατε και ερχόμαστε τώρα 15 Απριλίου να

ψηφίσουμε ανάθεση που λήγει στις 31. Τι
σχέδιο περιμένετε να κάνετε αν δεν δοθεί
παράταση. Η προθεσμία καταβολής του

Επιχειρησιακού Σχεδίου στην Περιφέρεια

είναι η 31η Απριλίου! Αν δεν δοθεί παρά-

ταση (έχουν γίνει 3 αναβολές) είναι δύσκο-

λο να προλάβουν να παρουσιάσουν κάτι. 

Προβληματισμός υπάρχει πάντως γενικότερα

με τα επιχειρησιακά, αφού οι Δήμοι δεν είναι

έτοιμοι για τέτοιους σχεδιασμούς. 

Το μόνο που θα κάνουν είναι να παρουσιά-

σουν το προεκλογικό τους πρόγραμμα ως δέ-

σμευση, μια που όπως είπε ο δήμαρχος Παν.

Καπετανέας σε ερώτησή μας, «το επιχειρη-

σιακό είναι το πρόγραμμά μας. Οτι προβλέ-

παμε προεκλογικά, αλλά και τι στοχεύουμε

να πετύχουμε μέσα στην τετραετία». 

Η πτέρυγα της μειοψηφίας.
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Δεν καταλάβατε καλά· δεν είναι λιμνούλα με βατράχια. Είναι το θεατράκι του

Δήμου Βούλας, που βρίσκεται μέσα στο πάρκο, κάτω από το ΚΑΠΗ. 

Ο Αγγελος Αποστολάτος 

και η παράταξή του

“ΒΟΥΛΑ - ΔΑΔΑ - ΑΠΟΣΤΟΛΑΤΟΣ”

εύχονται σε όλες 

τις Βουλιώτισσες 

και τους Βουλιώτες

Καλή Ανάσταση

με υγεία, αγάπη 

και ευτυχία

Εύχομαι στις Βουλιώτισσες και 

τους Βουλιώτες υγεία, αγάπη και 

Οικογενειακή ευτυχία. 

Η Θεία Ανάσταση να ξημερώσει 

ένα αισιόδοξο αύριο 

στις καρδιές μας 

και στην πόλη μας. 

Δεν φτάνουν τα “παραδοσιακά καφενεία”

της τσόχας, δεν φτάνουν τα παραλιακά

διασκεδασάδικα που ανθούν κάθε Ανοιξη,

μέχρι τέλος του Καλοκαιριού, αφήνοντας

άυπνους - ολονύκτια - όλους τους κατοί-

κους της παράλιας Βούλας.

Ερχεται τώρα και η υποβάθμιση της οδού

Ποσειδώνος, ενός πεζόδρομου που τείνει

να γίνει Μοναστηράκι, αφού το σύνθημα

έδωσε το πρώτο κατάστημα που επεκτά-

θηκε σε όλο το πεζοδρόμιο κλείνοντας

και τις δύο πλευρές (Ποσειδώνος και

Πλαστήρα), όπως η φωτογραφία και ακο-

λουθεί το παραπλεύρως που ακόμη είναι

εργοτάξιο!

Εφτασαν δε σε τέτοιο σημείο ... που την

Τρίτη το πρωί συνεργεία του Δήμου έκο-

ψαν  ένα ζωντανό καταπράσινο πεύκο,

που πιθανόν ενοχλούσε το κατάστημα,

αφού τα κλαδιά του βρίσκονταν πάνω

από την επέκτασή του. Αδιάψευστος μάρ-

τυρας η φωτογραφία που φαίνεται το δέ-

ντρο στο βάθος, άκοπο, ενώ δίπλα απο-

κεφαλισμένο!

Με τον Αντιδήμαρχο Περιβάλλοντος, Κώ-

στα Ανδριόπουλο, που μιλήσαμε, απά-

ντησε ότι δεν είχε δοθεί τέτοια εντολή·

να κοπεί το δέντρο και θα φυτέψουν άλ-

λο μεγάλο...

Οτι μόνοι τους οι εργάτες του Δήμου

αποφάσισαν  να κόψουν το δέντρο δεν το

πιστεύω. Χωρίς άδεια της αρμόδιας υπη-

ρεσίας πρασίνου και της πολεοδομίας

πεύκα δεν κόβονται.

Αλλως περιμένουμε Ενορκη Διοικητική

Εξέταση (ΕΔΕ).

Η  υποβάθμιση της Βούλας έχει πάρει μεγάλη κατρακύλα 
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Ο βουλευτής 

ΠΑΣΟΚ Αττικής

ΝΤΙΝΟΣ ΒΡΕΤΤΟΣ

σας εύχεται 

Χρόνια Πολλά

Με πρωτοβουλία εκπαιδευτικών της Ανατολικής

Αττικής  πραγματοποιήθηκε στα Σπάτα, 15 Απρι-

λίου, ομιλία με κεντρικό ομιλητή τον Υφυπουρ-

γό Πέτρο Δούκα.  Τον Υφυπουργό προλόγισε ο

Δήμαρχος Αθ. Τούντας. 

Ο Π. Δούκας συνέχισε την ομιλία του βασιζόμε-

νος στο βιβλίο του: «Οικονομικές Θεωρίες, Αρ-
χές Διοίκησης και Αρχαία Ελληνική Σκέψη».
Αναφέρθηκε στην περιοχή των Σπάτων που εί-

ναι η γενέτειρα του Ξενοφώντα, Αθηναίου ηγέ-

τη και Στρατηγού, ο οποίος έγραψε ορισμένα

από τα καλύτερα βιβλία που αφορούν στο

management λέγοντας ότι «την ουσία και το βά-
θος των λόγων του δεν θα μπορούσε να βρει κά-
ποιος ούτε στα καλύτερα βιβλία των καλύτερων
πανεπιστημίων παγκοσμίως». 
Η ομιλία του Π. Δούκα επικεντρώθηκε στις αρε-

τές που πρέπει να έχει ο καλός και άξιος ηγέ-

της. Αναφέρθηκε στη σοφία και την γνώση, τη

φρόνηση – την διάκριση δηλαδή του ωφέλιμου,

τη σωφροσύνη - την ικανότητα να ελέγχει κά-

ποιος τις επιθυμίες του και να αντιστέκεται

στους πειρασμούς. Το επιστέγασμα όλων των

παραπάνω κατά τον κ. Δούκα αποτελεί «η όρε-
ξη και η θέληση του ηγέτη να βοηθήσει τον κό-
σμο που τον εμπιστεύεται και να ενεργεί προς
όφελος, όχι του εαυτού του, αλλά των άλλων».     

Ο Π. Δούκας έκανε πολλές αναφορές σε ηγέτες

αλλά και λόγιους της αρχαίας ελληνικής σκέ-

ψης όπως ο Πλάτων, ο Αριστοτέλης, ο Σόλων, ο

Εμπεδοκλής, υπογραμμίζοντας ότι «ο σπουδαί-

ος ηγέτης, ή manager για τα επιχειρηματικά δε-

δομένα, πρέπει να μπορεί να αναδείξει τα καλύ-

τερα στοιχεία που συνδυάζει ο «στυλοβάτης»

και ο «αγχίνους» χαρακτήρας, εκείνος δηλαδή

που μπορεί να συνδυάσει την εμπειρία και τη

σύνεση με την επιθετικότητα και την αλλαγή». 

Ο  Υφυπουργός πιστεύει ότι έχουμε την υπο-

χρέωση ως Έλληνες να αναδείξουμε τον πολιτι-

σμό μας, που κάποιες φορές λησμονούμε και

δεν χρησιμοποιούμε ανάλογα, γιατί «η γνώση
είναι εδώ, στην Ελλάδα, ας επενδύσουμε στην
πλούσια ελληνική κληρονομιά μας».

Την εκδήλωση τίμησαν εκπρόσωποι Δημοτικών

και Κοινοτικών Αρχών  και εκπρόσωποι των Γρα-

φείων Δι/νσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθ-

μιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής.

Ο  Μίκης Θεοδωράκης συζητά με το Δήμαρχο 

για τη Μαραθώνια Φλόγα

Την Κυριακή 13 Απριλίου ο Δήμαρχος Μαραθώνα Σπύ-

ρος Ζαγάρης επισκέφθηκε τον μεγάλο μουσικοσυνθέ-

τη  Μίκη  Θεοδωράκη. Αφορμή, ήταν το ενδιαφέρον

που έδειξε ο μεγάλος – Έλληνας  μουσικοσυνθέτης για

την Φλόγα  του  Μαραθώνιου Δρόμου. 

Ο Δήμαρχος τον ενημέρωσε για τα ταξίδια της Φλό-

γας, ενώ ο Μίκης εξέφρασε την επιθυμία να μπορέσει

να κάνει κι αυτός κάτι για τον Μαραθώνα. Αλλωστε ως

πρωτεργάτης της πορείας Ειρήνης έχει, συναισθηματι-

κούς δεσμούς με τον μαραθώνιο Δρόμο.

«Η γνώση είναι εδώ, στην Ελλάδα»
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Ένα χρόνο μετά την πρώτη συνά-

ντηση της Θεσσαλονίκης ιδρύθηκε

στην Πανελλαδική Συνδιάσκεψη

που πραγματοποιήθηκε στην Πά-

τρα, στις 5 και 6 Απριλίου,  η Πρω-

τοβουλία Ανεξάρτητων Αυτοδιοι-

κητικών Κινήσεων (ΠΑΑΚ). 

Δεκάδες Ανεξάρτητες Αυτοδιοι-

κητικές Κινήσεις, από όλη τη χώ-

ρα, εκδήλωσαν έντονο ενδιαφέ-

ρον και μεγάλος αριθμός στελε-

χών και εκπροσώπων τους συμμε-

τείχαν ενεργά στις εργασίες της

Συνδιάσκεψης.

Κατά τη διάρκεια του διημέρου

συζητήθηκαν και εγκρίθηκαν: η

Διακήρυξη Αρχών, το Πλαίσιο Ορ-

γανωτικής Λειτουργίας και ο Επι-

κοινωνιακός Σχεδιασμός της ΠΑ-

ΑΚ. Ταυτόχρονα, προγραμματί-

στηκε για τον ερχόμενο Ιούνιο ει-

δική θεματική συνάντηση εργα-

σίας της Πρωτοβουλίας, στα Ιω-

άννινα, για επεξεργασία και

έγκριση των Θεσμικών Προτάσε-

ων για την Τοπική Αυτοδιοίκηση.   

Με την ολοκλήρωση της Συνδιά-

σκεψης αναδείχθηκε η 15μελής

Συντονιστική Επιτροπή της ΠΑ-

ΑΚ, αποτελούμενη από τους επι-

κεφαλής:

•  Γιάννη Μπουτάρη, Θεσσαλονίκη

• Γιάννη Δημαρά, Πάτρα

• Φίλιππο Φίλιο, Ιωάννινα

• Αθηνά Λυγνού,  Γλυφάδα

•  Χαράλ. Αντωνιάδη, Ναύπλιο

• Γιάννη Χαλλιορή, Χίος

• Φώτη Δεληβοριά, Νέα Μάκρη

• Σταύρο Ιατρού, Κερατέα

• Χρήστο Κασίμη, Κόρινθος

• Θανάση Βαβύλη, Τρίκαλα

• Στέλιο Κουνελάκη, Κίσσαμος 

• Δημήτρη Κυπριώτη, Βάρη

• Ανδρέα Ζάρρο, Ξυλόκαστρο

• Ηλία Γεωργαλή, Αστακός

• Κωνσταντίνο Μπομποτσιάρη,

Καρπενήσι  

Στο αμέσως επόμενο χρονικό διά-

στημα η ΠΑΑΚ αναλαμβάνει ση-

μαντικές πολιτικές πρωτοβουλίες

και δράσεις προκειμένου να πα-

ρέμβει αποφασιστικά σε κεντρικά

θεσμικά ζητήματα της ΤΑ που

αφορούν στην ανεξαρτησία, τη

διαφάνεια, την αντιπροσωπευτι-

κότητα και την αποτελεσματικό-

τητα των αυτοδιοικητικών οργά-

νων. 

Απώτερος στόχος μας παραμένει

αταλάντευτα η ενθάρρυνση της

συμμετοχικότητας, το πλάτεμα

της δημοκρατίας, η προάσπιση

του περιβάλλοντος και του δημό-

σιου χώρου και η βελτίωση της

ζωής των πολιτών. 

Μερικές από τις πολιτικές δρά-

σεις που αποφασίστηκαν είναι: 

– Συνάντηση με τον Πρωθυπουρ-

γό και τις ηγεσίες των πολιτικών

δυνάμεων της χώρας, προκειμέ-

νου να δεσμευτούν -από τις επό-

μενες αυτοδιοικητικές εκλογές-

να απεγκλωβίσουν τις τοπικές

κοινωνίες και τους πολίτες τους

από τον ασφυκτικό κομματικό

εναγκαλισμό, με πρώτο βήμα την

κατάργηση του «χρίσματος».

– Συνάντηση με τον αρμόδιο για

θέματα Τύπου και ΜΜΕ Υπουργό

και το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτη-

λεόρασης, με αίτημα την επέκτα-

ση του θεσμού της αναλογικής

παρουσίας και των Αυτοδιοικητι-

κών Παρατάξεων στα ΜΜΕ.  

Τέλος, στα πλαίσια της Συνδιά-

σκεψης εγκρίθηκαν ψηφίσματα: 

– Αλληλεγγύης στον Γιάννη

Μπουτάρη και  Χρύσα Αράπογλου

για τις εξοντωτικές αγωγές που

υπέβαλε εναντίον τους ο Δήμαρ-

χος Θεσσαλονίκης. 

– Στήριξη του αγώνα των «Πολι-

τών κατά του Λιθάνθρακα» ενά-

ντια στην εγκατάσταση ρυπογό-

νων εργοστασίων παραγωγής

ενέργειας. 

– Στήριξης των ενεργειών της

«Κίνησης για την Προάσπιση των

Δικαιωμάτων των Μεταναστών».

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ Π.Π.Κ.Π. ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2008

Εγκριση προϋπολογισμού του Πνευματικού και Πολιτιστικού Κέντρου του Δήμου Παλλήνης ως

απόφαση 6/2008.

Γνωμοδότηση Προϋπολογισμού από Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Παλλήνης ως απόφ. 39/2008.

Η Πρόεδρος του Πνευματικού και Πολιτιστικού Κέντρου Παλλήνης

ΓΚΟΝΥ ΠΕΤΡΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε την πε-

ρασμένη εβδομάδα στο Δημαρχείο Παλλήνης, η

ανοιχτή συζήτηση που προκάλεσε ο βουλευτής

της Περιφέρειας Αττικής, Βασίλης Οικονόμου,

με θέμα «Η εκπαίδευση στην Παλλήνη, προ-

βλήματα και μέλλον». Σκοπός της συγκεκριμέ-

νης εκδήλωσης ήταν να αναδειχθούν τα θέματα

Παιδείας που απασχολούν την πόλη της Παλλή-

νης και μέσα από έναν δημιουργικό και ουσια-

στικό διάλογο με τη Δημοτική και Νομαρχιακή

Αυτοδιοίκηση, τους Τοπικούς Φορείς και τους

εκπροσώπους της Α΄βάθμιας και Β΄βάθμιας Εκ-

παίδευσης να βρεθούν προτάσεις που θα οδη-

γήσουν άμεσα στη λύση των προβλημάτων που

απασχολούν την πόλη της Παλλήνης.

Τη συζήτηση άνοιξε ο βουλευτής Βασίλης Οικο-

νόμου, ο οποίος παρουσίασε σειρά θεμάτων

παιδείας που αφορούν την Παλλήνη ,και επα-

νειλημμένως έχει φέρει στη Βουλή με σχετικές

ερωτήσεις, μεταξύ των οποίων το θέμα της πα-

ρουσίας αμιάντου στα σχολεία, η έλλειψη βρε-

φονηπιακών σταθμών, η ασφάλεια των μαθητών

στα σχολεία και το στεγαστικό πρόβλημα των

σχολείων της πόλης, η έλλειψη διδακτικού προ-

σωπικού καθώς, και η  ελλιπής επιχορήγηση των

σχολικών επιτροπών κ.ά. 

Ανέφερε ότι τα εκπαιδευτικά θέματα δεν απα-

σχολούν μόνο τους άμεσα σχετιζόμενους, αλλά

όλους τους κατοίκους της περιοχής καθώς πρό-

κειται για το μέλλον της πόλης και της χώρας

και είναι επιτακτική η ανάγκη για συγκεκριμένες

προτάσεις προς την πολιτική ηγεσία, τη Δημοτι-

κή και Νομαρχιακή Αρχή, καθώς η γενικολογία

δε βοηθάει στη λήψη αποφάσεων και στην επί-

λυση των προβλημάτων. 

Στην εκδήλωση παρέστησαν ανταποκρινόμενοι

στην πρόσκληση  και τοποθετήθηκαν ο Διευθυ-

ντής Β΄βάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Αττι-

κής  Απ. Παπακωνσταντίνου, ο Προϊστάμενος

του 1ου Γραφείου  Β΄βάθμιας Εκπαίδευσης

Ανατ. Αττικής Χρ.Παλιοκώστας, ο πρώην Δή-

μαρχος   Γ. Σμέρος, ο αντιδήμαρχος Παλλήνης

Θ.Σμυρλιάδης, ο Δημοτικός Σύμβουλος και επι-

κεφαλής του συνδυασμού «Παλλήνη-Ενότητα

και Προοπτική» Τάσος Μπουντουβάς, οι Δημοτι-

κοί Σύμβουλοι Π.Ζηνέλη, Γ.Μερτζάνος, ο Υπο-

ψήφιος Νομάρχης και Νομαρχιακός Σύμβουλος

Θ.Μπαλλής, ο Προϊστάμενος του ΚΔΑΥ Ανατο-

λικής Αττικής  Δ. Κωστάρας, ο Πρόεδρος της

Ένωσης Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων Δη-

μοσίων Σχολείων του Δήμου Παλλήνης  Α.Ρε-

φούλιας, η Αντιπρόεδρος της Ένωσης Γονέων

Ε. Κουνενάκη, ο Πρόεδρος του Συλλόγου Εκ-

παιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης «Αλέ-

ξανδρος Δελμούζος»  Θ.Γκούμας, ο Πρόεδρος

του Αναπτυξιακού και Επιστημονικού Συνδέ-

σμου Παλλήνης   Θ.Σταματίου, εκπρόσωποι των

Τοπικών Φορέων, Διευθυντές σχολείων της

Παλλήνης, εκπρόσωποι Συλλόγων Γονέων και

Κηδεμόνων, γονείς, εκπαιδευτικοί, εκπρόσωποι

του Τοπικού Τύπου, ο γραμματέας της Νομαρ-

χιακής Αν.Αττικής του ΠΑΣΟΚ  Τ.Λαμπρόπου-

λος, ο γραμματέας της Τ.Ο ΠΑΣΟΚ Γ.Σηφομιχε-

λάκης, ο γραμματέας Νεολαίας ΠΑΣΟΚ Αν.Αττι-

κής  Γ.Πολυχρονάκος, ο Κ.Παπανικολάου και

Γ.Πολίτης εκπρόσωποι του Δικτύου Νεολαίας

«Νέοι σε Δράση» της Παλλήνης.  

Θα μπορούσαμε, χωρίς να υπερβάλουμε, να

πούμε ότι η εκδήλωση είχε έντονα τα στοιχεία

της “ημερίδας”.

Μεγάλο μέρος των παρευρεθέντων τοποθετή-

θηκαν και υπήρξε δημιουργικός διάλογος.ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΙΝΗΣΕΩΝ

«Η εκπαίδευση στην Παλλήνη,

προβλήματα και μέλλον»
Μια πρωτοβουλία του βουλευτή 

Βασίλη Οικονόμου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ Παλλήνη, 10/4/2008

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ανακοινώνεται ότι με την αρ. ΠΕΧΩ 910/Φ.Περ. 9/08//2-4-2008 απόφαση

του Γεν. Γραμμ. της Περιφέρειας Αττικής, υπήχθη το έργο: νέο εργοστά-

σιο γενικών μηχανολογικών εργασιών με την επωνυμία «Χ. ΒΑΛΑΒΑ-

ΝΗΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΒΕΕ» που βρίσκεται στην οδό Ελαίων .Τ. 1023

εντός ορίων ΒΙΠΕ του Δήμου Κερατέας στη διαδικασία της υποκατηγο-

ρίας 4, σύμφωνα με το άρθρο 9 της ΚΥΑ Η.Π. 11014/703/Φ104 (ΦΕΚ

332Β΄/20-3-03).

Η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων του ως άνω έργου βρίσκεται στη

Δ/νση Περιβάλλοντος της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ανατολικής Αττι-

κής, όπου κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να λάβει γνώση της σχετικής με-

λέτης, πληροφορίες και στοιχεία αυτής. 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ν.Σ.

ΜΑΡΙΑ ΚΑΤΣΙΜΙΧΑ

Οι διευθυντές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθ-
μιας Εκπαίδευσης Ανατ. Αττικής στην ανοιχτή
συζήτηση του Β. Οικονόμου

Ο βουλευτής Βασίλης Οικονόμου και η συνερ-
γάτης του.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ                 Κορωπί 17/04/2008

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ                    Αρ. Πρωτ.: 6608

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ

Ταχ. Δ/νση: Αττικής 12, τ.κ. 194 00 - Fax: 210-6624963

Πληροφορίες: κ. Παπαμιχάλη - Τηλέφωνο: 210-

6623628

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ

Προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με κριτήριο

την χαμηλότερη προσφορά σε Ευρώ, σύμφωνα

με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ κάθε μεταγενέστε-

ρη απόφαση που αναφέρεται στις προμήθειες και

του Ν. 2286/95, για την «Προμήθεια ελαστικών

2008». Η δαπάνη για την προμήθεια ανέρχεται

στο ποσό των 25.210,04 ευρώ πλέον ΦΠΑ 19%.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν τις

προσφορές τους μέχρι την 5η Μαΐου 2008 στα

γραφεία του Δήμου, τις εργάσιμες ημέρες και

ώρες.

Περισσότερες πληροφορίες δίδονται στα γρα-

φεία του Δήμου Κρωπίας τις εργάσιμες ημέρες

και ώρες στο τηλ. 210-6623628. 

Ο Δήμαρχος

Θεόδωρος Β. Αθανασόπουλος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Παλλήνη, 10/4/2008

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ανακοινώνεται ότι με την αρ. ΠΕΧΩ 808/ Φ. Περ.9/08//2-4-2008 απόφαση

του Γεν. Γραμματέα της Περιφέρειας Αττικής, υπήχθη η δραστηριότητα

λειτουργίας υφισταμένων Δημοτικών Σφαγείων Κερατέας από την

“Αγροκτηνοτροφική Κερατέας Α.Ε.”, που βρίσκεται στη θέση Βένιζα -

Ζαπάνι εντός ορίων ΒΙΠΑ του Δήμου Κερατέας στη διαδικασία της υπο-

κατηγορίας 4, σύμφωνα με το άρθρο 9 της ΚΥΑ Η.Π. 11014/703/Φ104

(ΦΕΚ 332Β’/20-3-03).

Η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων του ως άνω έργου βρίσκεται στη

Δ/νση Περιβάλλοντος της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ανατολικής Αττι-

κής, όπου κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να λάβει γνώση της σχετικής με-

λέτης, πληροφορίες και στοιχεία αυτής. 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ν.Σ.

ΜΑΡΙΑ ΚΑΤΣΙΜΙΧΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: Προμήθεια Ειδών Ατομικής

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Προστασίας για το Προσωπικό

Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ του Δήμου Βούλας 2008

& Δ/ΣΗΣ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΥΛΑΣ

Δ/νση Τ.Υ. & Π.  - Τμήμα Μελετών & Έργων Α.Μ.: 13(Λ-10)08

Λεωφ. Κ. Καραμανλή 18 Βούλα Τ.Κ. 166 73

Πληρ.: Κούσιας Α, Τηλ.: 210 2020000 – 801 11 86852

Fax: 210-9659208   -    E-mail: akousias@dimosvoulas.gr

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμαρχος Βούλας έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 2286/95

2. Τις διατάξεις της Υ.Α. 11389/08-03-1993 (ΕΚΠΟΤΑ)

3. Την υπ’ αριθμ. 62/07-04-2008 απόφαση της Δ.Ε.

4. Την υπ’ αριθμ. 9252/17-4-2008/ διακήρυξη διαγωνισμού

ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ

Τη διεξαγωγή Πρόχειρου Διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης

τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας

για το προσωπικό του Δήμου Βούλας για το έτος 2008.

Η υποβολή των προσφορών θα γίνει στις 15 Μαΐου του 2008 ημέρα Πέ-

μπτη και ώρα 10:30π.μ. κατά την οποία λήγει η προθεσμία παραλαβής

των προσφορών και αρχίζει η διαδικασία της αποσφράγισης. 

Ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό

των 45.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Οι προσφορές με όλα τα απαραίτητα στοιχεία μπορούν να σταλούν

ή να κατατεθούν στο Δήμο Βούλας μέχρι την προηγουμένη εργά-

σιμη ημέρα και έως τις 14:00μ.μ. της αποσφράγισης των προσφο-

ρών στη Διεύθυνση: Λεωφ. Κ. Καραμανλή Τ.Κ. 166 73 Δήμος Βού-

λας (Επιτροπή Προμηθειών) ή θα κατατεθούν αυτοπροσώπως ή μέ-

σω νομίμως εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου την ημέρα και έως την

ώρα αποσφράγισης των προσφορών. 

Η προσφορά θα συνοδεύεται από εγγύηση συμμετοχής η οποία εκ-

δίδεται για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της συνολικής

προϋπολογισθείσας δαπάνης συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

(2.250,00 €).

Επειδή η προμήθεια μπορεί να είναι και τμηματική, τότε για ποσό

που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της αντίστοιχης προϋπολογισθεί-

σας δαπάνης συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για τρεις

(3) μήνες από την επόμενη της διενέργεια του διαγωνισμού.

Πληροφορίες θα δίνονται από την Τεχνική Υπηρεσία στα τηλέφω-

να 213 2020000 – 801 11 86852. Υπεύθυνος Α. Κούσιας. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν τα σχετικά έγγραφα

από το γραφεία του Δήμου Βούλας (Λεωφ. Κ. Καραμανλή 18 – Βού-

λα) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (09:00 έως 13:30) μέχρι και

την Παρασκευή 09/05/2008.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΝΤΕΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγ. Παρασκευή 11/10/1989

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΝΑΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.  5213  

Βαθμός Προτεραιότητας

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ

ΠΡΟΣ: κ. Ξενοφώντα Βουγά

ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Ξάνθου αρ.42

ΤΜΗΜΑ: Προστ. Δασών Γλυφάδα

Ταχ. Δ/νση. Γούναρη 60 - 15342

Ταχυδρ. Αγ. Παρασκευής 153 10

Τ.Θ. 60-204

Πληροφορίες: Κ. Κοκκίνης

Τηλέφωνο: 6396581

Θέμα: Παροχή Πληροφοριών

Απαντώντας στην από 5-10-1989 αίτησή σας,

σας πληροφορούμε ότι, η έκταση που βρίσκεται

στη θέση Πράπα - Μάλιτ, περιοχής Κορωπίου,

εμβαδού κατά το αρ. 829/1989 Συμβόλαιο της

Συμβολαιογράφου Ολγας Μπούκη - Παπαδημη-

τρίου τέσσερις χιλιάδες διακόσια ογδόντα ένα

και 0,8 (4.281.08)τ.μ. και κατά το από Οκτώβριο

1987 σχεδ/μα του μηχανικού Ξενοφώντα Σουρ-

λαντζή τέσσερις χιλιάδες εξήντα ένα

(4.061.00)τ.μ., το οποίο θεωρημένο συνοδεύει

το παρόν, σύμφωνα με την αρ. 4508/1987 τελε-

σίδικη απόφαση Μονομελούς Πρωτοδικείου

Αθηνών, κρίθηκε αγροτική. 

Ε.Ν. Ο ΔΑΣΑΡΧΗΣ

Νικόλαος Παπακώστας

Δασολόγος
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Εντατικοποίηση

αγορανομικών

ελέγχων 

στις αγορές

Με  εντολή του Υφυπουργού Ανά-

πτυξης Γιώργου Βλάχου, ο Γενι-

κός Γραμματέας Εμπορίου  Δημή-

τρης Σκιαδάς εξέδωσε  εγκύκλιο

με θέμα την εντατικοποίηση αγο-

ρανομικών ελέγχων στις αγορές

κατά την πασχαλινή περίοδο η

οποία εστάλη προς τις Νομαρχια-

κές Αυτοδιοικήσεις  της χώρας.

Πιο συγκεκριμένα με την  εγκύκλιο

τονίζεται ότι  ιδιαίτερα κατά την

εορταστική περίοδο του Πάσχα,

θα πρέπει να ελέγχονται οι επιχει-

ρήσεις ως προς την αναγραφή των

τιμών σε πινακίδες, την μη κανονι-

κή είσπραξη αξίας αγαθών, τη μη

ζύγιση τροφίμων, ελλειποβαρείς

πωλήσεις αλλά και κάθε άλλη πα-

ραβίαση των Αγορανομικών Διατά-

ξεων.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο πέραν

των αγορανομικών ελέγχων, πρέ-

πει να ελέγχεται η αγορά και για

τυχόν παραβιάσεις του Ν. 703/77

«Περί προστασίας του ελευθέρου

ανταγωνισμού», όπως τροποποιή-

θηκε και ισχύει, ο οποίος επιβάλ-

λει κυρώσεις σε επιχειρήσεις, οι

οποίες επιχειρούν τη διαστρέβλω-

ση του ανταγωνισμού, με μη σύν-

νομες πρακτικές (δεσπόζουσα θέ-

ση, εναρμονισμένες πρακτικές,

ολιγοπωλιακές ή μονοπωλιακές

καταστάσεις κ.λ.π.).

Επιπλέον προβλέπεται στην εγκύ-

κλιο  οι έλεγχοί  να είναι εντατικοί

σε καταστήματα λιανικής πώλησης

αμνοεριφίων και οπωρολαχανικών.

Με απόφαση του Υφυπουργού Ανά-

πτυξης  Γιώργου Βλάχου εξεδόθη νέα

Αγορανομική διάταξη με την οποία

ρυθμίζονται οι τιμές πώλησης ορισμέ-

νων ειδών, που διατίθενται σε συγκε-

κριμένους χώρους – σημεία, όπου δεν

μπορεί, εξ αντικειμένου, να λειτουργή-

σει ο υγιής ανταγωνισμός (κυλικεία

πλοίων, αμαξοστοιχιών του Ο.Σ.Ε,  λι-

μανιών, μουσείων, κινηματογράφων,

θεάτρων, δικαστηρίων, αθλητικών χώ-

ρων, Νοσοκομείων, Ιδρυμάτων Ανώτε-

ρης-Ανώτατης Εκπαίδευσης κ.τ.λ).

Αξίζει να σημειωθεί ότι με τη Νέα Αγο-

ρανομική Διάταξη για πρώτη φορά συ-

μπεριλαμβάνονται και τα κυλικεία των

Δημόσιων και Ιδιωτικών Σχολείων,

στη διαδικασία  καθορισμού ανώτατων

τιμών πώλησης σε ορισμένα είδη, που

επιτρέπεται να διατίθενται από αυτά

σύμφωνα με απόφαση του Υπουργείου

Υγείας.

Η νέα Αγορανομική Διάταξη, που εξε-

δόθη έπειτα από την Απόφαση

366/2008 του Δ΄ Τμήματος του Συμ-

βουλίου της Επικρατείας για την Α.Δ.

4/31-8-2008, κινείται στο πνεύμα που

ορίζει η απόφαση του Σ.τ.Ε  και προ-

βλέπει δυνατότητα προμήθειας των

συγκεκριμένων αγαθών σε προσιτές

τιμές.

Νέα Αγορανομική Διάταξη και για κυλικεία 

Δημόσιων και Ιδιωτικών Σχολείων
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Εκδήλωση της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ

για τους πρόσφυγες, πραγματοποιήθηκε την

Τρίτη 15 Απρίλη στο Λαύριο, με τη συνεργασία

του Δήμου Λαυρίου και του Ελληνικού Ερυθρού

Σταυρού. 

Στην κατάμεστη  αίθουσα του παλιού μηχα-

νουργείου, συναντήθηκαν η τοπική κοινωνία με

τους πρόσφυγες μιας περιοχής, όπως το Λαύ-

ριο, που φιλοξενεί κέντρο υποδοχής αιτούντων

άσυλο εδώ και πολλές δεκαετίες. Σκοπός της

εκδήλωσης ήταν η ανάδειξη ζητημάτων που

σχετίζονται με τις δομές υποδοχής των προ-

σφύγων μέχρι να εξεταστεί η αίτησή τους για

άσυλο. 

Η εκδήλωση άνοιξε με την  Καίτη Κεχαγιόγλου,

υπεύθυνη του τομέα ενημέρωσης του γραφείου

της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους πρό-

σφυγες στην Ελλάδα, που χαιρέτισε στα Ελλη-

νικά και Τούρκικα τονίζοντας μεταξύ άλλων:

«Με αυτή την εκστρατεία θέλουμε να υπενθυμί-

σουμε στην Πολιτεία και την κοινή γνώμη, ότι οι

πρόσφυγες, τα άτομα που εγκαταλείπουν τις

πατρίδες τους από ανάγκη εξ αιτίας διώξεων ή

πολέμου και όχι από επιλογή, έχουν δικαιώματα

και υποχρεώσεις στη χώρα όπου προσφεύγουν

για διεθνή προστασία». Ακολούθησε προβολή

video με τίτλο: «Υπάρχουν γύρω μας φαντά-

σματα» και μετά μίλησε ο δήμαρχος Λαυρεωτι-

κής Δημήτρης Λουκάς, ο οποίος είπε: «Πόλε-

μος, πείνα, πολιτικές διώξεις, στην Ελλάδα τα

έχουμε ζήσει μόλις μια γενιά πριν. Απέναντί μας

είναι η Μακρόνησος το πρώτο πιλοτικό μεταπο-

λεμικό Γκουαντάναμο. Με την παγκοσμιοποίη-

ση οι αγορές μεγάλωσαν, ο κόσμος μίκρυνε, ότι

γίνεται στον κόσμο, μας αφορά όλους. Το Λαύ-

ριο ζει με τους πρόσφυγες πολλά χρόνια. 

Πρέπει να τονίσουμε όμως ότι οι σημερινές

εγκαταστάσεις του Κέντρου Φιλοξενίας Αλλο-

δαπών, δεν πληρούν τους στοιχειώδεις όρους

αξιοπρεπούς διαβίωσης, κάτι που οφείλουμε

όλοι, με προεξέχουσα την Πολιτεία να διορθώ-

σουμε». Πρότεινε δε δημοτικούς χώρους που

μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να καλυ-

φθούν οι ανάγκες, πράγμα που είδε θετικά ο

υφυπουργός, ο οποίος απάντησε κατά τη διάρ-

κεια της ομιλίας του, ότι θα το συζητήσει με τον

Υπουργό Δ. Αβραμόπουλο. 

Ακολούθησαν ομιλίες από εκπροσώπους τον

διοργανωτών.

Την ατμόσφαιρα φόρτισε δρώμενο με εθελο-

ντές ηθοποιούς, απόσπασμα  απ’ το έργο του

Μαϊκ Κέϊν «Το αγόρι με τη βαλίτσα», και βέβαια

η μαρτυρία του Αφγανού πρόσφυγα, Αλίσια

Μοχαμαντί, απόφοιτου του 2ου Γυμνασίου Λαυ-

ρίου και τωρινού μαθητή του 2ου εσπερινού Λυ-

κείου. Μερικά αποσπάσματα: «Ξέρετε ότι ένας

πρόσφυγας ποτέ δεν μπορεί να εφησυχάσει

όπως όταν είναι στην πατρίδα του. ξέρετε επί-

σης ότι η ζωή δείχνει σαν μια ασήκωτη μυλόπε-

τρα όταν ζεις σαν πρόσφυγας, ακόμα κι αν σου

παρέχονται πολλές διευκολύνσεις. Ένας πρό-

σφυγας έχει ανάγκη και του πιο μικρού πράγ-

ματος, αλλά το σημαντικότερο είναι η εξασφά-

λιση της ζωής του. Για μένα λοιπόν η ζωή μου

είναι οι σπουδές μου και αυτές είναι τα δικαιώ-

ματά μου, όταν για άλλους δεν ισχύει το ίδιο.

Είμαι πρόσφυγας αφού εγκατέλειψα την πατρί-

δα μου για να έλθω εδώ, επειδή κουράστηκα απ’

την αδικία, απ’ τον πόλεμο και τις σφαγές. Φο-

βάμαι το θάνατο, το θάνατο της πραγματικότη-

τας και των αξιών. Για μήνες περπατούσα και

κοιμόμουνα στα βουνά, κατευθυνόμενος κάπου

που δεν γνώριζα, βάζοντας το πόδι μου πάνω

σε νάρκες, διψώντας και πεινώντας για μέρες,

ενώ ήμουν μόλις 14 ετών. Αυτό είναι αρκετό για

να επιδράσει σ’ όλη τη ζωή μου. Τελικά έφθασα

σ’ αυτή τη χώρα, σε ένα δημοκρατικό κράτος,

αλλά και εδώ όταν είδα την συμπεριφορά της

Αστυνομίας, ήταν δύσκολο για μένα να συνει-

δητοποιήσω πως λειτουργεί τελικά η δημοκρα-

τία εδώ». 

Ίσως η κατάθεση ψυχής του νεαρού Αφγανού

να μας προβληματίσει για την περαιτέρω στάση

μας απέναντι σ’ αυτούς τους ανθρώπους που

δεν είναι ούτε καλύτεροι αλλά ούτε και χειρό-

τεροι από μας. Είναι απλά άνθρωποι που έχουν

δικαίωμα στη ζωή.  Η εκδήλωση έκλεισε μουσι-

κά με κουρδικό συγκρότημα και μικρή δεξίωση.

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους ο

υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγ-

γύης  Κωνσταντόπουλος και ο πρέσβης καλής

θέλησης της Υ. Α. Γ. Νταλάρας, ο δήμαρχος

Αναβύσσου Σ. Γκέραλης, ο κοινοτάρχης Αγ.

Κωνσταντίνου  Ζαγουρής, ο διοικητής του νο-

σοκομείου Παίδων Πεντέλης Στ. Παπασταυρό-

πουλος και πολλοί δημοτικοί σύμβουλοι. 

Το Λαύριο της ανθρωπιάς

και της αλληλεγγύης
Ρεπορτάζ: Αγγελική Ραγκούση 

Ο Δήμαρχος Λαυρίου Δημ. Λουκάς

Από αριστερά ο δήμαρχος
Αναβύσσου 

Σάββας Γκέραλης, 
ο διοικητής του νοσοκομεί-

ου Παίδων 
Στ. Παπασταυρόπουλος

και ο Δήμαρχος 
Λαυρεωτικής 

Δ. Λουκάς.

Για αγροτικούς

παραγωγούς

Από την Διεύθυνση Γεωργίας

της Νομαρχίας ανακοινώνε-

ται ότι οι παραγωγοί που

έχουν λάβει οικονομική ενί-

σχυση από τον ΟΠΕΚΕΠΕ

(ενιαία ενίσχυση) μέσα στο

2007 μπορούν να παραλά-

βουν τις βεβαιώσεις οικονο-

μικού έτους 2008 από τους

Δήμους και τις Κοινότητες

στους οποίους ανήκουν, ώστε

να τις επισυνάψουν στις φο-

ρολογικές τους δηλώσεις. 

Για περισσότερες πληροφο-

ρίες μπορείτε να καλείτε

στο τηλέφωνο 213-2005368.

!Η εντατικοποίηση των

τροχαίων ελέγχων, με

έμφαση στον έλεγχο

της επιθετικής και επικίνδυ-

νης οδήγησης είχε σαν απο-

τέλεσμα τη μείωση στους

δείκτες των θανατηφόρων

τροχαίων ατυχημάτων πλέ-

ον των είκοσι (20) ποσοστι-

αίων μονάδων, σε σχέση με

το αντίστοιχο διάστημα του

περασμένου έτους

Καλή Ανάσταση

με υγεία και ειρήνη 

στην ανθρωπότητα

Αναστάσιος Κορίλλης
Δημοτικός Σύμβουλος Ελληνικού
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τα χρήσιμα και τ’ άχρηστα...

ΣΑΒΒΑΤΟ 19, ΤΡΙΤΗ 22 & ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25/4 

Το Νοσοκομείο Ασκληπιείο Βούλας ΕΦΗΜΕΡΕΥΕΙ καθη-
μερινά για ορθοπεδικά περιστατικά. Γενική εφημερία
έχει κάθε τρίτη ημέρα, από τις 8 το πρωί έως την επο-
μένη 8η πρωινή. Τις άλλες ημέρες δέχονται το Τζάνειο
του Πειραιά και το Γενικό Κρατικό της Νίκαιας.

ΓΙΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ: 1535

KENTPO YΓEIAΣ BAPHΣ -  210 8975.703

NOΣOKOMEIO:
ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ

Κέντρο: 210 8 9 2 3  0 0 0

ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΚΗΣ
Γραφεία Τελετών και Μνημοσύνων

.. .επειδή όλα μέσα στη ζωή είναι

1) Λ. ΒΑΡΗΣ - BAPH (έναντι Mc Donald)
Τηλ. 210 96.53.883 - 96.53.183

2) Ιερά Οδός 55 - ΑΘΗΝΑ
Τηλ. 210 34.65.839 - 34.53.741

3) Β. ΠΑΥΛΟΥ 14 ΒΟΥΛΑ
Τηλ. 210 89.52.919 89.52.879  

Τελεταί απόρων ΔΩΡΕΑΝ

ANOIKTA

OΛO TO

24ΩPO

ΒΑΡΔΑΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
Ψ Υ Χ Ι ΑΤ Ρ Ο Σ

τ. Ιατρός Νοσοκομείου “Ευαγγελισμός”
Ψυχώσεις, Συναισθηματικές διαταραχές, Αγχώδεις διαταραχές

Ψυχολογική υποστήριξη, Συμβουλευτική, Αδειες οπλοφορίας

Δέχεται με ραντεβού
ΑΘ. ΔΙΑΚΟΥ 9 ΒΑΡΗ

THΛ.: 210 9656.484, κιν.  6973975069

Ν Ε Υ Ρ Ο Λ Ο Γ Ο Σ

ΜΙΧΑΗΛ Κ. ΒΙΚΕΛΗΣ
M.Sc. in Headache Medicine

Επιστημονικός Συνεργάτης Νευρολογικής Κλινικής
Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών

Επιστημονικός Συνεργάτης Ιατρείων Διαταραχών Μνήμης και Κεφαλαλγίας

Νοσοκομείου «Γ. Γεννηματάς»

Λαζαράκη 8, ΓΛΥΦΑΔΑ
Τηλ.:  210 9681760 & 6936 727278

ΔΙΑΓΝΩΣΗ - ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ - ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

ΠΕΤΡΙΔΟΥ ΛΕΜΟΝΙΑ
ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ - ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ

Με Master στην Κλινική Ψυχολογία

Αγχος, νευρώσεις, ψυχολογικά προβλήματα παιδιών και ενηλίκων

ψυχολογική υποστήριξη σε προβλήματα σωματικής υγείας

Α. ΜΕΤΑΞΑ 21 (Εμπορικό Κέντρο Galeria, 2ος όρ.) Γλυφάδα

ΤΗΛΕΦΩΝΑ: (210) 9681.452 - 8991.728 - 6977 078241 ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ

Διονύσης Κ. Νικολόπουλος
Επιστημονικός Συνεργάτης

Οφθαλμολογικής Κλινικής Πανεπιστημίου Πατρών

ΔΗΜΗΤΡΑΣ 5 ΒΑΡΗ (έναντι Αστυνομικού Τμήματος)

Τηλ.: 210 8970660 – 694 695 6061

Dr Μιχάλης N. Γύρας M.D.

ΙΑΤΡΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
ΑΡΙΣΤΟΥΧΟΣ ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

MEMORIAL HOSPITAL New York U.S.A.

HEAD & NECK SURGERY Chicago U.S.A.

HEPATO PAGREO BILIARY SURGERY Lund SWEDEN

HOSPITAL AMERICAIN, Neuilly PARIS FRANCE

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΣΚΛΗΠΙΕΟΥ ΒΟΥΛΑΣ Ε.Ε.Σ.

ΓΙΑΤΡΟΙ SOS ΤΗΛ. 1016
ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΑ (24ωρο) 210 8613.600 - 6977005555

Ν Ε Υ Ρ Ο Χ Ε Ι Ρ Ο Υ Ρ Γ Ο Σ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ Α. ΚΟΛΛΙΑΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΥ METROPOLITAN

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ και ΚΡΑΝΙΟΕΓΚΕΦΑΛΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ

ΔΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ
Τηλ.:  6945 57 34 15 -  22910 91606

ΒΑΣ. ΚΩΝ/ΝΟΥ  208  (1ος οροφος)  ΚΟΡΩΠΙ

X E I P OY P Γ O Σ O Φ ΘA Λ M I AT P O Σ

Κωνσταντίνος Κυριακός
τ. Ιατρός Οφθαλμιατρείου Αθηνών

Συμβάσεις με Ταμεία

BAKXOY 13 BAPH (ΚΕΠ) 

Τηλ.: 210 9656 828 -  κιν. 6945 548882

Δρ. EMMANOYHΛ ΙΓΓΛΕΖΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΣ

MΕΜBER AMERICAN ASSOCIATION OF ORTHODONTISTS

ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 14  (ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ) ΤΗΛ. (210) 8992.130

ΙΩΑΝΝΑ ΒΑΡΔΑΚΟΥ
Ψυχολόγος

     ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ - ΔΙΑΓΝΩΣΗ - ΘΕΡΑΠΕΙΑ  

ΠΑΙΔΙΩΝ και ΕΝΗΛΙΚΩΝ  

Ειδική Αγωγή - Λογοθεραπεία - Εργοθεραπεία με έμπειρους συνεργάτες

Δέχεται καθημερινά με ραντεβού

Βάκχου 13, Βάρη (ΚΕΠ)

Τηλ.: 210 8900036 κιν.: 6932 310936

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Στ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
Ε Ι Δ Ι ΚΟ Σ  Π ΑΘ ΟΛΟ Γ Ο Σ

Ιατρείο Υπέρτασης - Σακχαρώδης Διαβήτης
Specialist in Clinical Hypertension
American Society of Hypertension
Μετεκπαιδευθείς εις Mayo Clinic

ΔΙΓΕΝΗ 21 (2ος όροφος) Βούλα
Τηλ. ιατρ.: 210 899 66 44 - κιν. 697 49 49 999

Χ Ε Ι Ρ ΟΥ Ρ Γ Ο Σ  Ο Φ ΘΑ Λ Μ Ι ΑΤ Ρ Ο Σ

ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. ΕΜΦΙΕΤΖΟΓΛΟΥ
ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ EUROPEAN BOARD OF OPHTHALMOLOGY

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ «ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ»
. FELLOW CENTRAL MπDDLESEX HOSPITAL, LONDON UK

T. FELLOW MOORFIELDS EYE HOSPITAL, LONDON UK

ΔΙΓΕΝΗ 17 Βούλα (Δέχεται με ραντεβού)

Τηλ.: 210 8952.275 - κιν. 6976.424083
e-mail: emfietzoglou@hotmail.com

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ προς ενοικίαση διώροφο ή τριώροφο κτίριο,

στο Κορωπί, με νόμιμη άδεια, 600τ.μ. περίπου, με αντίστοιχο

προαύλιο για δημόσιο Γυμνάσιο και Λύκειο. Πληροφορίες

210-6020630 κ. Δελλίου και 69766797245 κ. Κερασοβίτη. 

ΒΑΣ. ΠΑΥΛΟΥ 65 ΒΟΥΛΑ - Τηλ. επικ. 6944358877

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΚΥΡΙΑ για Ανθοπωλείο στη Βούλα. Προ-

τιμάται κάτοχος αυτοκινήτου. Τηλ. 210 8952.919

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΠΩΛΗΤΡΙΕΣ από την αλυσίδα Γυναικών Εν-

δυμάτων  SUGARFREE για το κατάστημά της στο ΑΕ-

ΡΟΔΡΟΜΙΟ.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ: ΓΝΩΣΗ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΚΑΙ Η/Υ, ΗΛΙΚΙΑ 20-40

ΕΤΩΝ. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΝΑ ΣΤΑΛΟΥΝ:

ΦΑΞ: 210-9622313 ή με • e-mail: pmisthou@bluepoint.gr

ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 210-9612412 κα. ΜΙΣΘΟΥ

Η Ιδιωτική εταιρεία ΚΤΕΟ AUTOCHECK Ε.Π.Ε 

με έδρα το Κορωπί ζητεί

α) πτυχιούχους ΤΕΙ ειδικότητας μηχανολόγου, ηλεκτρολόγου,

ηλεκτρονικού, μηχανικού οχημάτων με ή χωρίς πιστοποίηση

ελεγκτού ΙΚΤΕΟ

β) απόφοιτους ΤΕΕ Β΄ Κύκλου ή άλλης ισότιμης σχολής, εδικό-

τητας μηχανολόγου, μηχανικού αυτοκινήτων, μηχανών και

συστημάτων αυτοκινήτων ή ηλεκτρολόγου αυτοκινήτων με ή

χωρίς πιστοποίηση ελεγκτού ΙΚΤΕΟ

γ) υπαλλήλους για τηλεφωνικό κέντρο και γραμματειακή υπο-

στήριξη

Πληροφορίες: 6974848134, 6947566101

ΒΟΥΛΑ, ενοικιάζεται υπερυψωμένο ισόγειο

90τ.μ. σε τιρόφορη οικοδομή, φωτεινό διαμπερές,

με κήπο, βεράντες, σε ήσυχη περιοχή. 

Τηλ. 210 8953.066.

Το ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
Συνεδριάζει Δευτέρα 21/4  21.00μ.μ.

Το Νομαρχιακό Συμβούλιο συνεδριάζει την Δευτέρα 21 Απριλίου

στις 7μ.μ. με 16 θέματα στην ημερήσια διάταξη. Επιλέγουμε:

2. Εγκριση πρόσληψης προσωπικού για επείγουσες ανάγκες.

3. Συγκρότηση Συμβουλίου Χωροταξίας Οικισμού και Περιβάλλο-

ντος (ΣΧΟΠ).

4. Τροποποίηση κανονιστικής απόφ. «περί λειτουργίας των Περι-

φερειακών Αγορών Δήμων και Κοινοτήτων 

6. Απόφ. Περιβαλ. μελέτης για ανισόπεδο κόμβο Κερατέας (Σταυ-

ρού - Λαυρίου).

10-14 Κατεδαφίσεις αυθαιρέτων.

Το ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΒΟΥΛΑΣ
Συνεδριάζει Δευτέρα 21/4  8μ.μ.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Βούλας συνεδριάζει την Δευτέρα 21 Απριλίου στις

8μ.μ. με 2 θέματα στην ημερήσια διάταξη:

1. Εγκριση Επιχειρησιακού Προγράμματος Δήμου.

2. Εγκριση έκθεσης διαδικασιών κατάρτισης επιχειρησιακού προγράμματος.

Το ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΒΑΡΗΣ
Συνεδριάζει Δευτέρα 21/4  8μ.μ.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Βάρης συνεδριάζει την Δευτέρα 21 Απριλίου στις

8μ.μ. με 16 θέματα στην ημερήσια διάταξη. Επιλέγουμε:

1. Ανάθεση στη Δημ. Επιχείρηση την οργάνωση του Αλιευτικού Καταφυγίου.

2. Παράταση προγραμμ. σύμβασης του 3ου Δημοτικού (Ασύρματο).

5. Προσληψη εποχιακού προσωπικού.

11. Απόφαση για χαρακτηρισμό ξενοδοχειακής μονάδας σε εποχική.



...για την υγειά μας

Αναβαθμίζεται η υγεία στην Ανατ. Αττική
Προς υλοποίηση το Κέντρο Άνοιας και ο Ξενώνας περίθαλψης
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Το 1ο Ιατρικό συνέδριο Αν. Αττικής (Ι.Σ.Α.Α.),

που πραγματοποίησε ο Σύλλογος Ιατρών Αν.

Αττικής, (Σάββατο 12/4) στο ξενοδοχείο  Sofitel

στο αεροδρόμιο είχε μεγάλη επιτυχία και ευχά-

ριστες εξελίξεις στα θέματα υγείας στην Ανατ.

Αττική. Η επιτυχία εντοπίζεται σε δύο σημαντι-

κές ειδήσεις.

Η  ανακοίνωση του Μητροπολίτη Μεσογαίας

και Λαυρεωτικής κ. Νικολάου, ότι ιδρύεται ο

πρώτος Ξενώνας Περίθαλψης στη χώρα μας,

(το είχε υποσχεθεί προ δύο ετών στον ίδιο χώ-

ρο, στην πρώτη ημερίδα του Ι.Σ.Α.Α.), στα πλαί-

σια του διεθνούς κινήματος Hospice, με την

συνδρομή της εκκλησίας, η οποία δωρίζει για

τον σκοπό αυτό δύο ιδιοκτησίες της και της Νο-

μαρχίας, που είχε κατ’ αρχή εκφράσει τις επι-

φυλάξεις της για το εγχείρημα. 

«Έτσι τα Hospice που υπάρχουν πια όχι μόνο σε

όλες σχεδόν τις προηγμένες Ευρωπαϊκές χώ-

ρες, αλλά και στην Ινδία, το Μπαλί, τη Ζιμπά-

μπουε, θα ξεκινήσουν και στην Ελλάδα», σημεί-

ωσε στην ομιλία του ο Σεβασμιότατος. 

ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΟΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΑΙΑΝΙΑ,

ΞΕΝΩΝΑΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΣΤΑ ΣΠΑΤΑ

Σαν χώρους, που πληρούν τις προδιαγραφές

της υπάρχουσας νομοθεσίας, ο Μητροπολίτης

Μεσογαίας υπέδειξε δυο ιδιοκτησίες της Εκ-

κλησίας στην Παιανία και τα Σπάτα. Στην πρώ-

τη θα λειτουργήσει και Κέντρο Άνοιας, με εξω-

τερικούς ασθενείς ημέρας, ενώ στον δεύτερο

Ξενώνα θα περιθάλπονται τα βαρύτερα περι-

στατικά, καθώς και ασθενείς τελικού σταδίου. 

Τη συγχρηματοδότηση των Ξενώνων Περίθαλ-

ψης από τη Νομαρχία και την Εκκλησία ανα-

κοίνωσε ο Νομάρχης  Λ. Κουρής. Ηταν η πιο αι-

σιόδοξη ανακοίνωση του συνεδρίου.

Σε δρόμο υλοποίησης 

το Γενικό Νοσοκομείο στην

Ανατολική Αττική

Η διαπιστωμένη ανάγκη υλοποίησης Γενικού Νο-

σοκομείου στην Αν. Αττική και μάλιστα στην έκτα-

ση των 500 περίπου στρεμμάτων του Νοσοκομεί-

ου Νταού Πεντέλης στη Ραφήνα, από τους πολι-

τικούς όλων των πτερύγων αποτέλεσε το δεύτε-

ρο αισιόδοξο μήνυμα του συνεδρίου και η γρήγο-

ρη κατασκευή του μέσω ΣΔΙΤ. 

Ο Υφυπουργός Ανάπτυξης   Γεώργιος Βλάχος, κη-

ρύσσοντας την έναρξη του συνεδρίου,  μίλησε για

την ανάγκη του Νοσοκομείου και του εκσυγχρονι-

σμού των Κέντρων Υγείας, στα πλαίσια ενός συ-

στήματος εφημεριών, που δεν θα αφήνει ακάλυ-

πτους τους κατοίκους της Ανατολικής Αττικής. 

Σωστή χαρακτήρισε την επιλογή της θέση του

Νταού για το νέο νοσοκομείο ο βουλευτής του

ΠΑΣΟΚ  Βασίλης Οικονόμου, υπογραμμίζοντας

την ανάγκη να αξιοποιηθεί η Ολυμπιακή Πολυκλι-

νική στην Βόρεια Αττική, της οποίας η κατασκευή

και ο εξοπλισμός εντυπωσίασαν πριν τέσσερα

χρόνια. «Η πολυκλινική χαιρετίστηκε με τυμπανο-
κρουσίες, ενώ σήμερα παραμένει αναξιοποίητη»
Την ανάγκη να λυθούν τα προβλήματα της πρω-

τοβάθμιας περίθαλψης στην περιοχή τόνισε ο

βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Θανάσης

Μπούρας, ενώ  υπερασπίστηκε τη μέθοδο ΣΔΙΤ,

για την κατασκευή του Νοσοκομείου, απαντώντας

στις επιφυλάξεις του Θ. Πάγκαλου. «Το κράτος
κατασκευάζει μια σειρά σχολεία με ΣΔΙΤ. Φοβά-
ται, τάχα, κανείς ότι τα σχολεία αυτά θα πάψουν
να είναι δημόσια;», σχολίασε ο Θ. Μπούρας.

ΤΟ  ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ 

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ

ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ

Σημαντικές ήταν οι δυο κεντρι-

κές εισηγήσεις για την Πρωτο-

βάθμια Περίθαλψη, από τον

Αντιπρόεδρο των γιατρών και

πρώην Διευθυντή της Νομαρχια-

κής Μονάδας Υγείας του ΙΚΑ

Αγ. Παρασκευής  Δημήτρη Γιαν-

νουσόπουλο και από τον πρώην

Διοικητή του Νοσοκομείου Μο-

λάων  Πέτρο Μπαλαούρα.

Εκ μέρους του ΣΥΡΙΖΑ μίλησε ο

Ιωάννης Τόλιος, μέλος της Κε-

ντρικής Πολιτικής Επιτροπής

του Συνασπισμού, ενώ τις θέ-

σεις του ΚΚΕ ανέπτυξε ο για-

τρός Ν. Σ. Ιπποκράτης Κοκκινό-

πουλος.

Εντυπωσιακή ωστόσο υπήρξε η ολοκληρωμένη

κριτική στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Υγείας

για την Πρωτοβάθμια Περίθαλψη που άσκησε η

οφθαλμίατρος  Άρτεμις Τσικνιά-Μαράκη εκ μέ-

ρους του ΛΑΟΣ. Καθώς επίσης και οι τοποθετή-

σεις της Καθηγήτριας του Παν/μίου και πολιτευτή

της Ν. Δ.  Λυδίας Ιωαννίδου-Μουζάκα, που πρό-

τεινε τη σύσταση δύο επιτροπών στο Συνέδριο,

για τη μελέτη των προβλημάτων της πρωτοβάθ-

μιας περίθαλψης και τη διατύπωση συγκροτημέ-

νων προτάσεων και της Πνευμονολόγου και Δ. Σ.

Μαρκοπούλου  Γεωργίας Στουραΐτη, η οποία πε-

ριγράφοντας τις μεθόδους που χρησιμοποιεί το

Υπουργείο, για να λύσει τα προβλήματα του Κέ-

ντρου Υγείας Καλυβίων, υπογράμμισε ότι δεν αρ-

κούν τα εγκαίνια για να λειτουργήσει η πρωτο-

βάθμια περίθαλψη. 

Θα πρέπει ίσως να σταθούμε στην ομιλία του Δι-

οικητή του Νοσοκομείου Παίδων Πεντέλης και Ν.

Σ. ιατρού Σταύρου Παπασταυρόπουλου, καθώς

και την τοποθέτηση του Καρδιολόγου και πρώην

Δήμαρχου Μαραθώνα  Ευάγγελου Μέξη, ο οποί-

ος μαζί με τον παθολόγο Δ. Σ. Ν. Μάκρης Νίκο

Τουρούκη, προήδρευαν στο Στρογγυλό Τραπέζι Ο

Στ. Παπασταυρόπουλος περιέγραψε τα δύσκολα

χρόνια της ιατρικής στο Λαύριο, από τα οποία πα-

ρά την τοπική και εθνική πρόοδο, η κατάσταση

δεν απέχει ακόμα πολύ, ενώ ο Ε. Μέξης υπερα-

μύνθηκε του νομοσχεδίου, αναπτύσσοντας πτυ-

χές στις σχέσεις δημόσιας και ιδιωτικής ιατρικής,

ώστε να λυθούν μια σειρά προβλήματα. 

Επισημάνθηκε επίσης από όλους ανεξαιρέτως

τους γιατρούς, στα προβλήματα που παρουσιάζο-

νται από τη «δυαρχία» που κυριαρχεί στην πρω-

τοβάθμια περίθαλψη, καθώς οι γιατροί του ΕΣΥ

υπάγονται στο Υπουργείο Υγείας, ενώ οι συνά-

δελφοί τους του ΙΚΑ στο Υπουργείο Απασχόλη-

σης. 

Στο καθαρά επιστημονικό πεδίο συζητήθηκαν

πολλά κρίσιμα προβλήματα υγείας, θα μνημονεύ-

σουμε όμως το Στρογγυλό Τραπέζι για την άνοια

και τους Ξενώνες Περίθαλψης, όπου εκτός από

το Μητροπολίτη Νικόλαο, συμμετείχαν οι Νευρο-

λόγοι Ντόσκας, υπεύθυνος του ιατρείου μνήμης

και άνοιας του Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών και

Βαγενάς, υπεύθυνος του αντίστοιχου ιατρείου

στο 1ο Νοσοκομείο ΙΚΑ, μια και η μεγάλη είδηση

καλύπτει ακριβώς αυτόν τον τομέα.  

Από αριστερά Ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Β. Οικονόμου, η Λυδία
Μουζάκα πολιτευτής, ο Σταύρος Παπασταυρόπουλος διοικητής
του Παίδων Πεντέλης, η δημ. σύμβουλος Μαρκοπούλου Γεωργία
Στουραΐτη και ο αντινομάρχης Θεοδ. Γρίβας.  

Ο πρόεδρος του Ι. Σ. Α. Α. κ. Ευάγγελος Μαυ-
ρουδής 

Από την Αγγελική Ραγκούση

Το Διαδημοτικό Δίκτυο Υγείας & Κοινωνικής

Αλληλεγγύης ΟΤΑ  πραγματοποίησε 4ο Ετή-

σιο Πανελλήνιο Συνέδριό (11 - 12/4), στο Πο-

λιτιστικό Κέντρο «ΜΙΚΗΣ ΘΕΟΔΟΡΑΚΗΣ»

του Δήμου Αργυρούπολης με συμμετοχή εκ-

προσώπων από 109 Δήμους - μέλη του δικτύ-

ου.

Ο σημαντικός ρόλος της Τοπικής Αυτοδιοίκη-

σης στo διάλογο και  την ευαισθητοποίηση

των πολιτών, σε θέματα που αφορούν την

ποιότητα ζωής και την υγεία, αποτέλεσε το

κεντρικό θέμα του 4ου Πανελληνίου Συνεδρί-

ου.

Ο Υπουργός Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγ-

γύης  Δημήτρης Αβραμόπουλος στην ομιλία

του μεταξύ άλλων τόνισε ότι:

«Ενθαρρύνουμε  και στηρίζουμε τις Διαδημο-

τικές συνεργασίες. Ένας από τους τομείς,

που μπορεί να φέρει κοντά τους φορείς της

Τοπικής Αυτοδιοίκησης είναι η υγεία. Η

υγεία, η πρόνοια και η κοινωνική αλληλεγγύη

είναι βασικής προτεραιότητας για την τοπική

αυτοδιοίκηση. Οι Δήμοι χρειάζεται να ενισχύ-

σουν περισσότερο τις δομές τους, να έρθουν

πολύ πιο κοντά στον πολίτη.

Το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλλη-

λεγγύης ΟΤΑ αγκαλιάζει τις ιατρικές, τις κοι-

νωνικές και ψυχολογικές υπηρεσίες, που λει-

τουργούν στα πλαίσια των Δήμων. Αξιοποι-

ούμε την αμεσότητα και την εμπιστοσύνη,

που χαρακτηρίζουν τη σχέση του πολίτη με

την τοπική αυτοδιοίκηση, για την προαγωγή

της υγείας, την πρόληψη, αλλά και την πρω-

τοβάθμια φροντίδας υγείας».

Ο Πρόεδρος του Διαδημοτικού Δικτύου Υγεί-

ας και Δήμαρχος Αμαρουσίου Γιώργος Πα-

τούλης τόνισε, με τη σειρά του ότι: «Ήρθε η

ώρα στη χώρα μας οι ΟΤΑ να αναλάβουν αρ-

μοδιότητες στον τομέα της Υγείας, στη δια-

δημοτική συνεργασία για την ανάπτυξη προ-

γραμμάτων πρόληψης Υγείας. Με τη συνερ-

γασία όλων μας, Κράτους, Αυτοδιοίκησης και

ιδιωτικής πρωτοβουλίας μπορούμε να δημι-

ουργήσουμε καλύτερες και αποτελεσματικό-

τερες κοινωνικές υποδομές».

Την έναρξη του Συνεδρίου έκανε ο φιλοξε-

νών Δήμαρχος Αργυρούπολης  Δημήτρης

Ευσταθιάδης, ο οποίος στο χαιρετισμό του-

σημείωσε ότι:  «Η Διαδημοτική αυτή συνερ-

γασία, η οποία προέρχεται από τα σπλάχνα

της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, πρέπει να βρει

το δρόμο της και να αναδείξει τον κοινωνικό

χαρακτήρα της Τ.Α. Ανάλογα με τις ανάγκες

του κάθε Δήμου οργανώνονται οι δράσεις,

που απευθύνονται στους πολίτες, με στόχο

την ευαισθητοποίησή τους, σε θέματα που

αφορούν την πρόληψη και τη διατήρηση της
υγείας. Πρωταρχικός στόχος της τοπικής αυ-

τοδιοίκησης είναι να προσφέρει στον πολίτη

της υπηρεσίες υγείας».  

4ο ΕΤΗΣΙΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

«Η Πρόληψη για την Υγεία και η Κοινωνική Μέριμνα στους Δήμους»
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Ενόψει των εορτών του Πά-

σχα και της Πρωτομαγιάς

και προκειμένου να διευκο-

λυνθεί η διέλευση των οχη-

μάτων αποφασίσθηκε να

διακοπούν προσωρινά από

την Μεγάλη Δευτέρα

(21/4/08) οι εργασίες αντι-

κατάστασης του δικτύου

ύδρευσης, τοποθέτησης

αγωγού ομβρίων και κρα-

σπεδόρειθρων επί της Λ.

Καραμανλή στο τμήμα Σπά-

τα-Αρτέμιδα της επαρχια-

κής οδού 40 (Παιανία-Σπά-

τα-Λούτσα), σε μήκος 3 χι-

λιομέτρων στο εντός σχε-

δίου τμήμα του Δήμου Αρ-

τέμιδας.

Οι εργασίες στο δίκτυο

ύδρευσης και ομβρίων προ-

βλέπεται να ολοκληρω-

θούν, όπως σημειώνει η Νο-

μαρχία, στις επόμενες δύο

εβδομάδες, ενώ θα γίνει

προσωρινή ασφαλτόστρω-

ση στο τμήμα αυτό της λε-

ωφόρου με παράλληλη

απόσυρση της εργοταξια-

κής σήμανσης ώστε να γί-

νεται απρόσκοπτα η κίνηση

των οχημάτων και στα δύο

ρεύματα της οδού για την

περίοδο των εορτών. 

Επιπλέον ενημερώνουν

τους πολίτες ότι αν και ο

αρχικός σχεδιασμός προέ-

βλεπε την συντομότερη

ολοκλήρωση των εργασιών,

η καθυστέρηση του Δήμου

Αρτέμιδας να αποδώσει

τον απαιτούμενο χώρο για

κατασκευή κρασπέδων και

των απαραίτητων φρεατίων

υδροσυλλογής με την κοπή

των δένδρων που βρίσκο-

νται στις άκρες της οδού,

χωρίς την οποία δεν είναι

δυνατόν να ολοκληρωθούν

οι εργασίες όπως προβλέ-

πονται στην εγκεκριμένη

μελέτη του έργου, έχει

οδηγήσει σε καθυστερή-

σεις.

Παράλληλα, και πέραν των

προβλεπομένων από τον

αρχικό σχεδιασμό, ζητήθη-

κε από τον Δήμο Αρτέμιδας

η συνδρομή της Νομαρχίας

Ανατολικής Αττικής για την

αναβάθμιση του δικτύου

ύδρευσης στο συγκεκριμέ-

νο τμήμα της οδού. Η αλλα-

γή προέβλεπε την εγκατά-

σταση των αγωγών ύδρευ-

σης στο πεζοδρόμιο. Μετά

όμως την καθυστέρηση

στην απόδοση του χώρου

επί των πεζοδρομίων ο Δή-

μος Αρτέμιδας αποφάσισε

την 1η Απριλίου 2008 την

τοποθέτηση των αγωγών

ύδρευσης επί του οδο-

στρώματος και στα δύο

ρεύματα κυκλοφορίας. Το

έργο αυτό κατασκευάζεται

με χρηματοδότηση της Νο-

μαρχίας Ανατολικής Αττι-

κής.

Οι εργασίες θα συνεχι-

σθούν από την Δευτέρα 5

Μαΐου σύμφωνα με τον αρ-

χικό σχεδιασμό και προβλέ-

πεται να ολοκληρωθούν

μέχρι το τέλος Ιουνίου,

εφόσον προχωρήσουν οι

εργασίες απόδοσης των

χώρων στο εντός σχεδίου

τμήμα  της Λ. Καραμανλή.

Η Νομαρχία δίνει οδηγίες

στους οδηγούς, να τηρούν

τα όρια ταχύτητας, τη σή-

μανση, όπως επίσης και να

συμμορφώνονται στις υπο-

δείξεις της Τροχαίας για

την ασφαλή διέλευση των

οχημάτων και την αποφυγή

της όποιας τυχόν ταλαιπω-

ρίας.

Διακοπή εργασιών στην οδό Σπάτων-Αρτέμιδας
λόγω των εορτών

Μ
ε επιστολή του προς

τον Γενικό Επιθεωρη-

τή Δημόσιας Διοίκη-

σης Λ. Ρακιτζή ο Νο-

μάρχης Ανατολικής Αττικής

Λ. Κουρής ζήτησε, μετά τα

πρόσφατα δημοσιεύματα και

τις δηλώσεις παραγόντων

του δημόσιου βίου στο εν

εξελίξει θέμα της οικίας ιδιο-

κτησίας Σουφλιά στην Ν.Α.

Αττική, την διενέργεια ελέγ-

χου για τις μέχρι σήμερα

ενέργειες των υπηρεσιών της

Πολεοδομίας Μαρκοπούλου

καθώς και την παρακολούθη-

ση των μελλοντικών ενεργει-

ών τους επί του θέματος.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΕΕ-ΕΠΑΛ ΒΑΡΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΒΑΡΗΣ

Μουτούση 2 Βάρη, Τ.Κ. 166 72

Τηλ.: 210-8973394

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ

ΤΟΥ ΤΕΕ – ΕΠΑΛ ΒΑΡΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΑΡΗΣ
Η Σχολική Επιτροπή του ΤΕΕ-ΕΠΑΛ Βάρης Δήμου Βάρης

Διακηρύσσει ότι:

Εκτίθεται σε πλειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφο-

ρές η ανάθεση της λειτουργίας του κυλικείου του ΤΕΕ-ΕΠΑΛ

Βάρης συμπεριλαμβανομένων και των σπουδαστών του ΙΕΚ Βά-

ρης που συστεγάζεται στον ίδιο χώρο και θα λειτουργεί στο

πρωινό και απογευματινό ωράριο των σχολικών μονάδων που θα

εξυπηρετούνται από το προαναφερόμενο κυλικείο, για το χρονι-

κό διάστημα από: 1ης Ιουλίου του 2008 έως 30 Ιουνίου του 2012.

Ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς ορίζεται το ποσό των τριών

3,00€ ανά μαθητή ετησίως. 

Δικαίωμα συμμετοχής στον πλειοδοτικό διαγωνισμό έχουν τα

φυσικά και νομικά πρόσωπα που έχουν τις προϋποθέσεις της

κοινής υπουργικής απόφασης Δ4/11927/9-2004 (ΦΕΚ 242/Β΄/94)

όπως διορθώθηκε με το ΦΕΚ 926/Β/2004. 

Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει από την αρμόδια επι-

τροπή διαγωνισμού στις 22 Μαΐου 2008, ημέρα Πέμπτη και ώρα

11.00π.μ. στο γραφείο του ΤΕΕ-ΕΠΑΛ Βάρης. Προσφορές που

υποβάλλονται μετά την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης

δεν γίνονται δεκτές. 

Απαραίτητα δικαιολογητικά για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό είναι:

1. Έγγραφη αίτηση με πλήρη στοιχεία του ενδιαφερόμενου.

2. Έγγραφη προσφορά, για το κατά μαθητή ποσό εντός κλειστού φα-

κέλου. 

3. Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας.

4. Πιστοποιητικό Εισαγγελίας ότι δεν είναι φυγόποινος ή φυγόδικος.

5. Πιστοποιητικό Ποινικού Μητρώου.

6. Ποσό εγγύησης για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό ορίζονται τα χί-

λια πεντακόσια (1.500,00€) €.

7. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 ότι δεν είναι ανάδοχος εκμετάλ-

λευσης άλλου κυλικείου δημόσιου ή ιδιωτικού σχολείου.

8. Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας. 

9. Ότι άλλο δικαιολογητικό ήθελε κριθεί κατά περίπτωση αναγκαίο. 

Η Σχολική Επιτροπή έχει το δικαίωμα να μην κατακυρώσει το

διαγωνισμό, εφόσον κρίνει τις προσφορές απαράδεκτες ή για

οποιοδήποτε άλλο λόγο κρίνει το αποτέλεσμα του διαγωνισμού

ασύμφορο.

Από την επιτροπή συνεκτιμώνται η τυχόν πείρα, η ειδικότητα και

γενικά η εμπειρία των διαγωνιζομένων και κάθε άλλο ουσιώδες

στοιχείο που εξασφαλίζει την καλή εκτέλεση της σύμβασης.

Λεπτομερή διακήρυξη, μπορούν να παραλάβουν οι ενδιαφερόμενοι

από τη Διεύθυνση του ΤΕΕ-ΕΠΑΛ Βάρης, (Μουτούση 2 Βάρη) κατά

τις εργάσιμες ημέρες και από ώρα 10:00π.μ. έως 12:00π.μ.

Βάρη, 15 Απριλίου 2008 

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής 

Τριανταφυλλόπουλος Κωνσταντίνος

Η Πολιτική κίνηση του Συνα-

σπισμού της Αριστεράς των

Κινημάτων και της Οικολο-

γίας καταγγέλλει τη Δημοτι-

κή αρχή της Ν. Μάκρης

όπου σύσσωμη η παράταξη

του Δημάρχου Ι. Λοΐζου

αποφάσισε να αυξήσει τα

τέλη ύδρευσης κατά 25%

στη συνεδρίαση της 25/2/08

για να διευθετήσει το χρέος

των 6.571.000 ευρώ που η

ίδια επί σειρά ετών δημιούρ-

γησε. 

Χαιρετίζουμε την  αντίδρα-

ση των 450 συμπολιτών μας

που με την ένστασή τους

προς τον Γραμματέα της

Περιφέρειας ζήτησαν την

ακύρωση των αυξήσεων.

Η ακύρωση από τον Περιφε-

ρειάρχη της απόφασης των

αυξήσεων είναι ένα θετικό

βήμα  έστω και αν δεν ομο-

λογείται ότι κρίθηκε επί της

ουσίας αλλά για τον τύπο.

Η Πολιτική μας κίνηση πι-

στεύει ότι το πρόβλημα

πρέπει να λυθεί με  σωστή

διαχείριση των Οικονομικών,

έλεγχο της κατανάλωσης

του νερού και χωρίς  επί

πλέον αυξήσεις. 

Καλούμε τους πολίτες της

Ν. ΜΑΚΡΗΣ να μην επιτρέ-

ψουν μια νέα απόφαση του

Δημοτικού Συμβουλίου στις

21/4/08 που θα φορτώσει τα

βάρη της σπατάλης και της

κακοδιαχείρισης ξανά στις

πλάτες τους.

Τη χρηματοδότηση οκτώ δήμων με το ποσό των 9 εκατομ-

μυρίων 400 χιλιάδων ευρώ για την ενίσχυση περιβαλλο-

ντικών τους προγραμμάτων κατά το έτος 2008, προβλέπει

Κοινή Υπουργική Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης

Χρήστου Φώλια και του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικο-

νομικών  Νίκου Λέγκα.

Πρόκειται για τους δήμους Ασπροπύργου, Ελευσίνας,

Μάνδρας, Αγίων Θεοδώρων, Εχεδώρου (Θεσσαλονίκης)

Ελευθερίου - Κορδελιού (Θεσσαλονίκης), Μεγάρων και

Νέας Περάμου, οι οποίοι χρηματοδοτούνται σύμφωνα με

τους νόμους 2289/95, 3054/2002 και 3335/05.

Στους δήμους αυτούς χορηγείται πρώτη δόση το ποσό των

5 εκατομμυρίων ευρώ ως εξής: Δ. Ασπροπύργου 1 εκατ.

375 χιλ. ευρώ, Δ. Ελευσίνας 900.000 ευρώ, Δ. Μάνδρας

300.000 ευρώ, Δ. Αγίων Θεοδώρων 865.000 ευρώ, Δ. Εχε-

δώρου 787.500 ευρώ, Δ. Ελευθερίου – Κορδελιού 262.500

ευρώ, Δ. Μεγάρων 400.000 ευρώ και Δ. Νέας Περάμου

110.000 ευρώ.

Σημειώνεται ότι το 2007 οι εν λόγω δήμοι χρηματοδοτή-

θηκαν με 8 εκατομμύρια 500 χιλιάδες ευρώ. 

8 Δήμοι χρηματοδοτούνται 

με 9.400.000,00 ευρώ

για περιβαλλοντικά 

Π. Κ. ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ         Αντιδρούν οι κάτοικοι 

της Ν. Μάκρης

στις υπερβολικές αυξήσεις νερού

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ                  Παλλήνη, 17/4/2008

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ανακοινώνεται ότι με την αρ. πρωτ. Οικ. 132493/5-9-07 ΚΥΑ του

ΥΠΕΧΩΔΕ, του ΥΠ. ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ,

του ΥΠ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ και του ΥΠ. ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι του έργου «περιβαλλοντική

αποκατάσταση παραλίας Θορικού Ν.Α. Ανατ. Αττικής». 

Η παραπάνω απόφαση βρίσκεται στην διάθεση κάθε ενδιαφερο-

μένου, στο Γραφείο του Νομαρχιακού Συμβουλίου (17ο χλμ. Λε-

ωφ. Μαραθώνος, Παλλήνη) όπου μπορεί να προσέλθει για να

ενημερωθεί. 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ν.Σ.

ΜΑΡΙΑ ΚΑΤΣΙΜΙΧΑ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ 12/3/2008

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ανακοινώνεται ότι με την αρ. ΠΕΧΩ 7770/ φ. Περιβ. 9/07//10-12-07 από-

φαση του Γενικού Γραμματέα της περιφέρειας Αττικής, Δ/νση ΠΕ.ΧΩ.,

εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι για το εργοστάσιο κατασκευής κου-

τιών συσκευασίας υγρών τροφίμων και ειδικών εκτυπωτικών εργασιών

της εταιρείας «Κ.Δ. ΑΔΑΜ ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ ΑΒΕΕ» που βρίσκεται

στη θέση Πάνορμο του Δήμου Λαυρεωτικής.

Η παραπάνω απόφαση και η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων του

έργου βρίσκονται στην διάθεση κάθε ενδιαφερομένου, στο Γραφείο του

Νομαρχιακού Συμβουλίου (17ο χλμ. Λεωφ. Μαραθώνος, Παλλήνη), όπου

μπορεί να προσέλθει για να ενημερωθεί. 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ν.Σ.

ΜΑΡΙΑ ΚΑΤΣΙΜΙΧΑ
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ΝΕΑ ΤΗΣ
ΕΠΣΑΝΑ

Το πρώτο βήμα για την

κατάκτηση της πέμπτης

θέσης του Πρωταθλήματος

της Α1 ανδρών η οποία

οδηγεί στο LEN Trophy,

έκανε η Βουλιαγμένη, που

επικράτησε με 8-7 του Πα-

λαιού Φαλήρου, στο κολυμ-

βητήριο του Λαιμού.

Ο ΝΟΒ μπήκε δυνατά στο

παιχνίδι και κατάφερε να

προηγηθεί με 3-0 στο ημί-

χρονο, βάζοντας τις βάσεις

για το θετικό αποτέλεσμα. 

Αξίζει να σημειωθεί, ότι αυ-

τή ήταν η πρώτη νίκη της

Βουλιαγμένης, επί του Πα-

λαιού Φαλήρου, τη φετινή

περίοδο, αφού στην κανο-

νική διάρκεια του Πρωτα-

θλήματος, η ομάδα του

Βλάχου είχε επικρατήσει

και στις δύο αναμετρήσεις.

Στον επόμενο αγώνα η

Βουλιαγμένη,  επικρά-

τησε με 7-5 στην έδρα του

Παλαιού Φαλήρου και

έφτασε στο 2-0.

Η ομάδα της Βουλιαγμένης

δεν ξεκίνησε καλά, αφού

βρέθηκε να χάνει στο ημί-

χρονο με 3-2. Και σαν να

μην έφτανε αυτό, ο Γιάννης

Γιαννουρής, είδε τον Χα-

τζηδάκη να αποβάλλεται με

αντικατάσταση 1.30 πριν το

τέλος του πρώτου μέρους.

Παρά το γεγονός ότι ο

ΝΟΒ έπαιξε χωρίς τον βα-

σικό φουνταριστό του για

το υπόλοιπο του αγώνα, οι

παίκτες δεν το έβαλαν κά-

τω.

Πραγματοποιώντας πολύ

καλή εμφάνιση με όπλο την 

καλή άμυνα, κατάφερε να

σημειώσει 4 αναπάντητα

τέρματα με αποτέλεσμα να

μετατρέψει το σκορ σε 5-7

και να πάρει τη μεγάλη νίκη

που του έδωσε την πέμπτη

θέση στη φετινή Α1.

Τα οκτάλεπτα: 1-0, 2-2, 2-1, 0-4

Τα γκολ των δύο ομάδων:

Παλαιό Φάληρο (Βλάχος):

Βουκίτσεβιτς 2, Γιάννης Γα-

βαλάς, Κατσουλάκης, Κό-

χειλας

Βουλιαγμένη (Γιαννουρής):

Αγγελίδης 2, Χατζηδάκης,

Χατζηγούλας, Φρανίτσε-

βιτς, Καρούντζος, Κατσα-

ούνης

Στο Μαρκόπουλο ο 4ος

αγώνας πρωταθλήματος
Στο Ολυμπιακό Κέντρο Ιππασίας στο Μαρκόπουλο θα

φιλοξενηθεί ο 4ος κατά σειρά αγώνας Πρωταθλήματος

Υπερπήδησης Εμποδίων, πριν από το Πρωτάθλημα Ελ-

λάδας 2008 και την ανάδειξη των φετινών Πρωταθλητών. Αυ-

τό το τριήμερο 18 – 20 Απριλίου η αφρόκρεμα της Ελληνικής

Ιππασίας θα δώσει το παρών στον αγώνα πρωταθλήματος, που

θα πραγματοποιηθεί στο ιπποδρόμιο με χόρτο του κέντρου

90Χ90 και όχι στο Ολυμπιακό ιπποδρόμιο. 

Η πρώτη μεγάλη Εθνική διοργάνωση της Ελληνικής Ιππασίας

είναι μετά το Πάσχα, από 8 έως και 11 Μαΐου και πάλι στο

Ολυμπιακό Κέντρο Ιππασίας στο Μαρκόπουλο. Πρόκειται για

το Πρωτάθλημα Ελλάδας Υπερπήδησης Εμποδίων, στο οποίο

θα αναδειχθούν οι Πρωταθλητές Παίδων, Εφήβων, Νέων Ιππέ-

ων και Ενηλίκων 2008. 

Διακρίσεων συνέχεια στο Toscana Tour

Χρυσό η Στ. Παπαδημητρίου

Οι διακρίσεις των Ελλήνων ιππέων και αμαζόνων στο διάσημο

διεθνή αγώνα υπερπήδησης εμποδίων, Toscana Tour, που διε-

ξάγεται στο Arezzo της Ιταλίας, συνεχίζονται με αμείωτη

ένταση. Το περασμένο τριήμερο, 11 – 13 Απριλίου, τρεις Έλ-

ληνες ιππείς κατάφεραν να ανεβάσουν την Ελλάδα στο βά-

θρο. Ο λόγος για τη Στεφανία Παπαδημητρίου και την Flamme

D’Aunis, που κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο σε αγώνισμα

ύψους 1.35μ., στο οποίο συμμετείχαν συνολικά 70 αθλητές. Η

Ελληνίδα αμαζόνα έκανε διπλή άπταιστη διαδρομή και τον κα-

λύτερο χρόνο, 26,01. Ο Αλέξανδρος Φουρλής και η Cappucino

Z κέρδισαν τη 2η θέση σε αγώνισμα ύψους 1.40μ. μετά από δι-

πλή άπταιστη διαδρομή και χρόνο, 29,34, ενώ και η Hannah

Μυτιληναίου διακρίθηκε σε αγώνισμα ύψους 1.35μ. Η Πρωτα-

θλήτρια Ενηλίκων 2007 μαζί με τον Lucky S κατέλαβε την 3η

θέση με άπταιστη διαδρομή στον αγώνα διαβάθμισης και χρό-

νο 29,01. Ο διεθνής αγώνας του Toscana Tour ολοκληρώνεται

αυτή την εβδομάδα. 

ΙΠ
Π
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Μια ακόμη πετυχημένη και άρτια οργανωμέ-

νη Αθλητική Εκδήλωση στο ενεργητικό του

Αθλητικού Οργανισμού του Δήμου Σπάτων.

Με την συμμετοχή 17 Δήμων,  65 Ομάδων

και 300  και πλέον μικρών αθλητών  διεξήχθη

το  Σάββατο 12 Απριλίου 2008  η 5η Διαδη-

μοτική συνάντηση πετοσφαίρισης κατηγο-

ρίας Μίνι στο κατάμεστο κλειστό Γυμναστή-

ριο του Δημοτικού Σταδίου Δ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ.

Την έναρξη των αγώνων έκανε ο  Αντιδήμαρ-

χος και Πρόεδρος του Α.Ο.  Χρήστος Γ. Μάρ-

κου, ο οποίος στο σύντομο χαιρετισμό του

καλωσόρισε και ευχαρίστησε τους παρευρι-

σκόμενους φορείς για την παρουσία τους και

την ενεργή συμμετοχή τους σ΄ αυτόν τον θε-

σμό.

Τον γενικό συντονισμό της διοργάνωσης εί-

χε  η Επιστημονική σύμβουλος του Α.Ο.  Ισι-

δώρα Μπάτρη, και την υλοποίηση του προ-

γράμματος ο τεχνικός Δι/ντής των Ακαδη-

μιών πετοσφαίρισης  Φώντας Τσαμπής και

οι υπεύθυνες γυμνάστριες  Κ. Γαλατιανού

και Μ. Παπαδάκη. 

Τα αποτελέσματα των αγώνων  διαμορφώ-

θηκαν ως εξής:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΓΟΡΙΩΝ

1η Θέση: ΘΕΤΙΣ –ΒΟΥΛΑΣ

2η Θέση: ΕΝΩΣΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΤΥΦΩΝΑΣ

3η Θέση:  Α.Ο. ΠΑΛΛΗΝΗΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ

1η Θέση: ΔΕΞΑΜΕΝΗ –ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ

2η Θέση: Α.Ο.Δ.Ν. ΙΩΝΙΑΣ 2

3η Θέση: ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ 3

Τις απονομές των επάθλων στις νικήτριες ομά-

δες  έκαναν ο Αντιπρόεδρος του Αθλητικού Ορ-

γανισμού Χρήστος Γεωργακόπουλος και ο Δη-

17 Δήμοι, 65 ομάδες Βόλεϊ

Πρωταθλήτρια η “Θέτις” Βούλας

5η Διαδημοτική συνάντηση πετοσφαίρισηςΥΔΑΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ

Στο κλειστό αθλητικό γυμναστήριο της πόλης

διεξήχθησαν οι αγώνες της Επιτραπέζιας Αντι-

σφαίρισης και σε ξενοδοχείο διεξήχθησαν οι

αγώνες Σκάκι. 

Τα αποτελέσματα των αγώνων για την Επι-

τραπέζια Αντισφαίριση είναι:

Άνδρες

1ος: Δημακόπουλος Περικλής (Ελευσίνα)

2ος: Σκορδάς Κων/νος (Αθήνα)

3ος: Βανταράκης Βαγγέλης (Ζάκυνθος)

4ος: Καμπούρης Ανδρέας (Αθήνα)

5ος: Ιωάννου Βασίλης (Αθήνα)

6ος: Κολίδης Παναγιώτης (Αλεξ/λη)

Γυναίκες

1η: Φιλιππα Σοφία (Αθήνα)

2η: Καλοπούλου Άννα (Αθήνα)

3η: Καλλιπολίτου Άννα (Καβάλα)

Τα αποτελέσματα των αγώνων στο Σκάκι είναι:

Άνδρες

1ος: Μαραντίδης Παναγιώτης (Μύκονος)

2ος: Κασάπης Νικόλαος (Κομοτηνή)

3ος: Ταγαρίδης Γιώργος (Τρίκαλα)

Στη διοργάνωση των αγώνων της Επιτραπέ-

ζιας Αντισφαίρισης προσέφεραν υπηρεσίες δι-

αιτησίας οι Βετεράνοι – Ανεξάρτητοι αθλητές:

Κυριακόπουλος Δημ., Μαλατέστας Μηχ., Πα-

γουρτζής Παν., Προκοπίου Μαν., Σιψάς Κων.

Την οργάνωση του πρωταθλήματος επιμελήθη-

κε ο καθηγητής Φυσικής Αγωγής Άγγελος Μα-

κρής. 

5ο  ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ 

ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑΣ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ & ΣΚΑΚΙΟΥ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ

Βουλιαγμένη-Παλαιό Φάληρο: 8-7

Παλαιό Φάληρο-Βουλιαγμένη: 5-7

Το 5ο Πανελλήνιο πρωτάθλημα των Εφοριακών στην Επιτραπέζια Αντισφαίριση

και στο Σκάκι διεξήχθη στην όμορφη πόλη των Σερρών (3-6 Απριλίου). Η συμμε-

τοχή ήταν Πανελλαδική. Για την Επιτραπέζια Αντισφαίριση συμμετείχαν 36 άτο-

μα και για το Σκάκι 24 άτομα. 

Αλλαγή Αγώνα
Ο αγώνας μεταξύ των ομά-

δων Α.Ο. ΩΡΩΠΟΣ - ΟΛΥ-

ΜΠΙΑΚΟΣ ΛΑΥΡΙΟΥ  θα διε-

ξαχθεί την Κυριακή 20 Απρι-

λίου στις 17:00,, στο γήπεδο

Ν. ΠΑΛΑΤΙΩΝ.

Ποινές
Ο αγώνας μεταξύ των ομά-

δων ΠΑΝΣΤΑΥΡΑΪΚΟΣ - ΚΥΑ-

ΝΟΥΣ Α ΒΑΡΗΣ κατακυρώνε-

ται με σκορ 0-3 υπέρ της ομά-

δας του σωματείου ΚΥΑΝΟΥΣ

Α ΒΑΡΗΣ διότι η ομάδα του

ΠΑΝΣΤΑΥΡΑΪΚΟΥ δεν προ-

σήλθε να αγωνισθεί. Επιπλέ-

ον τιμωρείται και με αφαίρεση

3 βαθμών από τον βαθμολογι-

κό πίνακα. 

Ποινές Ποδοσφαιριστών

Πρωταθλήματος

Οι παρακάτω αθλητές επιβα-

ρύνονται με 1 αγωνιστική και

το χρηματικό ποσό των 10

ευρώ: Κ. Πελέκης (ΟΦ ΓΕΡΑ-

ΚΑ), Φ. Κοκκίνης (ΕΘΝ.ΝΕΑΣ

ΜΑΚΡΗΣ), Κ. Παπαδόπουλος

(ΘΥΕΛΛΑ ΡΑΦΗΝΑΣ), Χ. Για-

μπαμίδης (ΑΠΟ ΝΙΚΟΛΑΚΑ-

ΚΗΣ), Χ. Νικολάου (ΠΑΝ-

ΣΤΑΥΡΑΪΚΟΣ), Α. Σακελάρης

(ΔΟΞΑ ΑΓ.ΑΝΝΑΣ), Γ. Μπυ-

ρώσης (ΜΑΧΗ ΜΑΡΑΘΩΝΑ).




