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Έγραφα στο προηγούμενο φύλλο της «7ης» για την περι-

στολή των δαπανών που μας ζήτησε η κομισιόν και εξέφρα-

ζα την άποψη ότι, επειδή η οικονομία εκτός από οικονομικό

φαινόμενο, σαν πραγματικό κοινωνικό φαινόμενο είναι και

ψυχολογικό, έπρεπε η Κυβέρνηση να λάβει ορισμένα οικο-

νομικά μέτρα με θετικές ψυχολογικές προεκτάσεις. Επανα-

λαμβάνω συνοπτικά:

– Να περικόψει τους διάφορους μανδαρίνους στον απολύ-

των αναγκαίο αριθμό.

– Να μειώσει τις απολαβές τους από τον Πρωθυπουργό και

κάτω κατά 10%;

– Να μειώσει τον αριθμό των βουλευτών.

– Να σταματήσει να διασπαθίζει το χρήμα σε διάφορους πα-

ρατρεχάμενους σφραγιδοφόρους και είναι πάααρα πολλοί».

Ε, λοιπόν, πώς να μην είμαι ικανοποιημένος;

Ταυτόχρονα με την εκκπόνηση του άρθρου μου, η Κυβέρνη-

ση ανακοίνωσε ότι «στο Μέγαρο Μαξίμου, υπό την προεδρία

του Πρωθυπουργού Κώστα Καραμανλή […] για τηνπεριστο-

λή των δαπανών στο δημόσιο τομέα, αποφασίστηκε η περι-

κοπή κατά 10% των ελαστικών δαπανών του δημοσίου […]

περικοπή των αμοιβών των διοικητικών στελεχών του ευρύ-

τερου δημόσιου τομέα με όριο το ύψος του μισθού του Γ.

Γραμματέα Υπουργείου»…» αλλά, δυστυχώς, μόνο μια από

τις απόψεις μου, κι  αυτή κουτσή: την περικοπή των αμοιβών

των διοικητών ΔΕΚΟ κλπ, και όχι από τον Πρωθυπουργό και

κάτω. Όχι περικοπή του αριθμού των βουλευτών. Άρα; Άρα

μην αναμένετε ευμενή ψυχολογική επίδραση στους φορο-

λογούμενους. Κουτσό και αποσπασματικό μέτρο – ατελέ-

σφορο μέτρο. 

Απέχω λοιπόν, συλλέγω υλικό, αυτοσυγκεντρώνομαι και

…περιμένω. Ως τότε παραχωρώ το χώρο μου στον Οικονο-

μολόγο Νίκο Θωκταρίδη. Κώστας Βεντσάνος

Πριν ο αλέκτωρ...
Δεν θα γράψω σήμερα άρθρο,

γιατί……επαναπαύομαι 

στις «δάφνες» μου!

Καλά νέα για το Ασκληπιείο
Ανανέωση κτιρίων και νέες τεχνολογίες

Συνοπτική ανάλυση της
οικονομικής κρίσης στην

Ελλάδα  
Μέτρα αντιμετώπισης αυτής

Νίκος  Γ.  Θωκταρίδης

Ι -  ΒΑΣΙΚΟΤΕΡΑ ΑΙΤΙΑ

α) Η αλλαγή του νομίσματος, από δραχμή σε ευρώ, χω-

ρίς  την  πρόληψη, για την επερχόμενη οικονομική επί-

πτωση και τις συνέπειες αυτής, με έμμεση συνέπεια την

ακαριαία « πτώχευση » των Ελλήνων,  λόγω  μείωσης

της  αγοραστικής  αξίας του εθνικού μας πλέον νομί-

σματος, σε σχέση, με τα των αντιστοίχων εταίρων μας,

κρατών μελλών, της  Ε.Ε. 

β) Η σκανδαλώδης, επικρατήσασα ασυδοσία και έλλει-

ψης κρατικής ελεγκτικής επίβλεψης των τραπεζών, στον

υπέρμετρο  και  αλόγιστο υπερδανεισμό, ο οποίος απο
Συνέχεια στη σελ. 9

Απολογισμό δράσεων 2008 για το Ασκληπι-

είο Νοσοκομείο Βούλας, παρουσίασε ο Διοι-

κητής του Ηρακλής Καραγεώργος, την Πέ-

μπτη 26 Φεβρουαρίου στο αμφιθέατρο του

Νοσοκομείου, και συνάμα έκοψε η Διοίκηση

την πίτα παρουσία του Μητροπολίτη Γλυφά-

δας κ. Παύλου και του π. Κωνσταντίνου που

ιερουργεί στην εκκλησία του Νοσοκομείου.

Μας κάνει αισιόδοξους η ανανέωση που γί-

νεται, και θα γίνει στα κτίρια και οι νέες τε-

χνολογίες που επανδρώνουν τα τμήματα.

ΟΙ ΝΕΟΙ ΟΔΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Με όραμα το 2014

Από το ΥΠΕΧΩΔΕ ανακοινώθηκε την πε-

ρασμένη Παρασκευή (20/2) ότι κατατέθη-

κε στα Νομαρχιακά Συμβούλια Αθήνας

και Ανατ. Αττικής η Μελέτη Περιβαλλο-

ντικών Επιπτώσεων για τους νέους Αυτο-

κινητόδρομους της Αττικής, προκειμένου

να τηρηθεί η διαδικασία διαβούλευσης με

τους ενδιαφερόμενους φορείς και το κοι-

νό, όπως προβλέπεται από την ελληνική

και ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Σ.Σ. Εδώ πρέπει να αναφέρουμε επιστο-

λή-καταγγελία του Νομάρχη Λ. Κουρή και

Δημάρχων της περιοχής την οποία μας

κοινοποίησαν και έχουμε δημοσιεύσει

στο προηγούμενο φύλλο μας, ότι ουδέ-

ποτε έγινε αυτή η διαβούλευση 

Επομένως κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί

να λάβει γνώση από τα αρμόδια γραφεία

των Νομαρχιών και να εκφράσουν τις

απόψεις τους γραπτώς. Το κατά πόσο αυ-

τό είναι εφικτό, όταν ης χετική μελέτη

περιλαμβάνεται σε επτά ογκώδη ντοσιέ,

δημιουργέι ένα εξ’ ίσου ογκώδες ερωτη-

ματικό!

Το Υπουργείο πάντως που έστειλε τη με-

λέτη και στους όμορους Δήμους, «θα λά-

βει υπ’ όψιν του τις παρατηρήσεις τους

και στη συνέχεια θα προχωρήσει στη δη-

μοπράτηση του έργου».

Η συνέντευξη Σουφλιά 

για τους νέους οδικούς άξονες

Οι νέοι οδικοί άξονες που ανακοινώθηκαν

σε συνέντευξη τύπου από τον Υπουργό

ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Γ. Σουφλιά στις 17 του μη-

νός, είναι συνολικού μήκος 62 περίπου

χλμ και έχουν προΫπολογιστεί στα 1.658

εκατομμύρια ευρώ. Το κόστος έχει αυξη-

θεί σημαντικά, καθώς επελέγη η λύση της

πλήρους υπογειοποίησης στη δυτική

πλευρά του Υμηττού. Ετσι παραμένουν

ανέγγιχτες οι παρυφές του προς Βύρωνα,

Ηλιούπολη, Αργυρούπολη και Ελληνικό.

Θα κατασκευαστούν δεν με σύμβαση πα-

ραχώρησης.

Οι νέοι αυτοκινητόδρομοι, όπως είπε ο

Υπουργός, διπλασιάζουν:

«τους ασφαλείς και σύγχρονους αυτοκι-

νητόδρομους ταχείας κυκλοφορίας μέσα

στο λεκανοπέδιο συμβάλλοντας αποφα-

σιστικά στην περιβαλλοντική αναβάθμιση

και κυκλοφοριακή αποσυμφόρηση των

αστικών κέντρων της Αττικής».

Ο επίσημος χάρτης με απεικόνιση των νέ-

ων οδικών αξόνων παρουσιάζεται στην

τελευταία σελίδα μας.
Συνέχεια στη σελ. 20

Σελ. 3

Η Βάρη τίμησε τους

εθελοντές 

Ο Δήμαρχος βραβεύει την αντιδήμαρχο
Δήμητρα Σουτόγλου, η οποία παραδίδει
τη σκυτάλη στον αντιδήμαρχο Τάσο Χα-
τζηδαυιτίδη.

Ο Γρηγόρης Κωνσταντέλος
υποψήφιος στις δημοτικές εκλογές

Σελ.2

Συνέχεια στη σελ. 13
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Ο μύθος του Σισσύφειου αν-

θρώπου γιάννης κορναράκης Σελ. 8

Μισθοφόρους είχαμε και στο

Βυζάντιο   Γρ. Ρώντας Σελ. 9

Πολεοδομικό, Μηλαδέζα στο

Δ.Σ. Βάρης Σελ. 6

Μακρά συζήτηση για την παι-
δεία στην Παλλήνη Σελ. 7

3 οικόπεδα παραχωρεί ο Δή-
μος Σπάτων για σχολεία Σελ. 8

Βελτιώσεις συνθηκών στο 
2ο Γυμνάσιο Κορωπίου, Σελ.12

Διαβήτης κύησης Σελ.17

Αποκριάτικα ξεφαντώματα
στους Δήμους  Σελ.10-11

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ

Εγκατάλειψη θύματος

Ανατολυκής Ρωμυλίας αρ. 199

στην περιοχή της Πετρούπολης

την Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου στις

5.5 το πρωί, Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο μάρ-

κας μερσεντές, το οποίο φέρει υλι-

κές ζημιές στο πίσω αριστερό του

τμήμα ενεπλάκη σε τροχαίο ατύ-

χημα με δίκυκλη μοτοσικλέτα με

αποτέλεσμα το σοβαρό τραυματι-

σμό της οδηγού αυτής, και στη συ-

νέχεια ο οδηγός του άγνωστου

οχήματος τον εγκατέλειψε στον

τόπο του ατυχήματος.

Οποιος γνωρίζει κάτι που θα βοη-

θούσε στην ανακάλυψη του άγνω-

στου οδηγού, να επικοινωνήσει με

το Τμήμα Τροχαίας Περιστερίου

στα τηλέφωνα 210 5788600 –

5788616 & 5788619.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Λόγω εργασιών στο οδόστρωμα,

θα πραγματοποιηθούν προσωρι-

νές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

στην περιοχή του Κορωπίου μέ-

χρι τις 23 Απριλίου.

Α) Διακοπή της κυκλοφορίας

στην Λ. Βασ. Κων/νου στο τμήμα

από την οδό Χρ. Ζωίτσα μέχρι

την οδό Αλαγιάννη, ρεύμα προς

Μαρκόπουλο.

Β) Διακοπή των οχημάτων στη Β.

Κωνσταντίνου, τμήμα από Χρ. Ζω-

ίτσα μέχρι την οδό Αδριανού, ρεύ-

μα κυκλοφορίας προς Παιανία.

Κατά τις παραπάνω διακοπές η

διεξαγωγή της κυκλοφορίας θα

πραγματοποιείται ως εξής:

- Κατεύθυνση από  Μαρκόπουλο

– Βάρη προς Παιανία: Από το

εναπομένον πλάτος του οδο-

στρώματος της Λ. Βασ. Κων/νου.

- Κατεύθυνση από Παιανία προς

Μαρκόπουλο – Βάρη: Λ. Βας.

Κων/νου, δεξιά Αδριανού, αρι-

στερά Ισιδώρου Μωραϊτη, αρι-

στερά αναγνώστου, ευθεία Αλα-

γιάννη, δεξιά Λ. Βασ. Κων/νου,

συνέχεια κανονικά.

Γ) Καθορισμός ανώτατου ορίου τα-

χύτητας 40χλμ./ώρα στη Λ. Βασ.

Κων/νου, στο τμήμα της μεταξύ

των οδών Αλαγιάννη και Αδριανού,

ρεύμα κυκλοφορίας προς Παιανία.

Δ) Απαγόρευση της στάσης και

στάθμευσης στη Λ. Βασ.

Κων/νου, στο τμήμα της μεταξύ

των οδών Αλαγιάννη και Αδρια-

νού.

Με τους αιθέρες, το τιμόνι της Βούλας

θα διεκδικήσει 

ο Γρηγόρης Κωνσταντέλος
στις προσεχείς δημοτικές εκλογές

Από το Αστυνομικό Δελτίο

Σε γνωστό ξενοδοχείο της Γλυφάδας, στις τακτι-

κές συναντήσεις του Αττικού Πνευματικού Ομίλου

Γλυφάδας, ο αντιπρόεδρος  και επίτιμος λυκειάρ-

χης Τρ. Γιατίλης, μίλησε για το Σωκράτη.

Σε μια ιδιαίτερα πνευματική ατμόφαιρα από τα λό-

για του κ. Γιατίλη ζωντάνεψε το διαχρονικό, αρ-

χαίο ελληνικό πνεύμα.

Ηθικές αρχές και κανόνες που πρέπει να συνθέ-

τουν τη ζωή μας, αν θέλουμε να τη λέμε έντιμη.

Είναι ευτύχημα που ο Πνευματικός αυτός Ομιλος

κοσμείται από τέτοιους ομιλητές.

γιάννης κορναράκης του μάνθου

Παραιτήθηκε από τη θέση

του Δημοτικού Συμβούλου

στο Δήμο Βουλιαγμένης

ο Σωτήρης Ελευθερίου

Με ανακοίνωσή του προς το Δ.Σ. Βουλιαγμένης, που κα-

τάθεσε προχθές Πέμπτη 26/2, παραιτήθηκε, για άγνω-

στους μέχρι στιγμής λόγους, ο Δημοτικός Σύμβουλος Σω-

τήρης Ελευθερίου. Δηλαδή δεν ανεξαρτητοποιήθηκε, απο-

σύρεται παντελώς

από το παρόν Δημοτι-

κό Συμβούλιο.

Ο Σωτήρης Ελευθερί-

ου, έχει θητεύσει από

τα έδρανα της μειο-

ψηφίας 24 συναπτά

έτη. Στις τελευταίες

εκλογές κατήλθε με

το ψηφοδέλτιο του

νυν δημάρχου Γρ. Κα-

σιδόκωστα. Ηταν έκ-

πληξη για όλους, τό-

τε η είσοδος του Ελευθερίου στην παράταξη του Κασιδό-

κωστα. Προφανώς δεν τον “σήκωσε” το κλίμα, και τα “βρό-

ντηξε”.

Εχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον ο λόγος παραίτησής του και θα

προσπαθήσουμε να τον διερευνήσουμε.

Η διεκδίκηση του Δήμου Βούλας από τον μέχρι τώ-

ρα Αντιδήμαρχο Γρηγόρη Κωνσταντέλο θεωρείτο

βεβαία, αν και πολλοί διατύπωναν αντίθετες από-

ψεις με δεδομένη επίσης την κάθοδο του Προέδρου

Ανδρέα Κάσδαγλη, που μέχρι στιγμής έχει εξασφα-

λίσει την υποστήριξη του Δημάρχου.

Εμείς είχαμε τη διαβεβαίωση από τον Γρ. Κωνστα-

ντέλλο: ότι δημόσια ανακοίνωση θα γίνει μέχρι τέ-

λους Φεβρουαρίου και ήδη αποδεικνύεται συνεπής

στο ραντεβού του.

Χθες Παρασκευή προτού μας αποχαιρετήσει ο Φλε-

βάρης, σε συνάντηση που είχε με τον τοπικό Τύπο,

ανακοίνωσε δημόσια την απόφασή του να διεκδική-

σει το δημαρχιακό θώκο στις προσεχείς δημοτικές

εκλογές 2010.

Λεπτομέρειες θα παρουσιαστούν στο προσεχές

φύλλο μας.

Ετσι επισήμως στη Βούλα, μέχρι στιγμής έχουμε,

όπως είναι ήδη γνωστό δύο υποψηφιότητες. Ο πρ.

Δήμαρχος Άγγελος Αποστολάτος και ο Αντιδήμαρ-

χος Γρηγόρης Κωνσταντέλος
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Πέντε ξεχωριστές χορωδίες με σημαντικό έργο στο ενεργητι-

κό τους χάρισαν μια μαγική βραδιά στο κοινό που βρέθηκε στο

Δημοτικό Θέατρο Βάρης στις 22 Φεβρουαρίου.

Στο 2ο Χορωδιακό Φεστιβάλ που οργάνωσε το Πνευματικό

Κέντρο Δήμου Βάρης με τη στήριξη της Νομαρχίας Ανατολι-

κής Αττικής συμμετείχαν η Χορωδία του Πνευματικού Κέ-

ντρου Δήμου Βάρης, η Χορωδία του Δήμου Περάματος, η

Χορωδία του Δήμου Βούλας, η Δημοτική Χορωδία Ελληνικού

και η «Χορωδία Κηφισιάς 1937».

Οι χορωδίες μάς θύμισαν αξέχαστα, αγαπημένα τραγούδια

που ανέδυαν ποιότητα και πολιτισμό. Την αυλαία άνοιξε η Χο-

ρωδία Πνευματικού Κέντρου του Δήμου με τραγούδια όπως:

ΠΑΜΕ ΜΙΑ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΦΕΓΓΑΡΙ (στίχοι Ν. Περγιάλης, μουσική

Μ. Χατζιδάκης, εναρμόνιση Χ. Μιχαηλίδης), ΔΕΝ ΣΕ ΘΕΛΩ ΠΙΑ

«Δρόμος Νιχαβέντ» από τα τραγούδια της Σμύρνης τη σύνθεσή

του διεκδικεί ο Τούνοτς. Εναρμόνιση: Μ. Κοκκίνη και ΝΑ ΤΙ ΘΑ ΠΕΙ

ΕΛΛΑΔΑ (Μουσική: Γιώργος Μυρογιάννης, Στίχοι: Κώστας Κιούσης,

Σόλο: Φάνης Χατζηβασιλείου, Ενορχήστρωση: Μαρίνα Κατσαρού).

Σε μια κατάμεστη αίθουσα, στο

Δημοτικό Θέατρο Βάρης (21/2), ο

Δήμος Βάρης τίμησε την Εθελο-

ντική ομάδα Πυροπροστασίας-

Πυρασφάλειας του Δήμου, κα-

θώς και όλους όσους συμμετεί-

χαν στην δενδροφύτευση που

πραγματοποιήθηκε στην περιοχή

Σ.Ε.Ο. στις 18 Ιανουαρίου 2009.

Την εκδήλωση επιμελήθηκε η

αντιδήμαρχος Δήμητρα Σουτό-

γλου η οποία στην ομιλία της

ανέφερε:

«Αισθάνομαι μεγάλη χαρά και

υπερηφάνεια. Μεγάλη χαρά γιατί

βρίσκομαι ανάμεσα σε καλούς φί-

λους και συνεργάτες και υπερη-

φάνεια γιατί καλούμαι να βρα-

βεύσω, αφενός μεν μια ομάδα

ανθρώπων που με την εθελοντική

τους εργασία βοήθησαν να προ-

στατεύσουμε την πόλη μας από

τις πυρκαγιές, αφετέρου συμπο-

λίτες μας και φορείς που μας

βοήθησαν στην δενδροφύτευση

του Δήμου μας σε συνεργασία με

το ΣΠΑΥ στις 18/1. Αξίζουν συγ-

χαρητήρια σε όλους. 

Θα σταθώ όμως στην συγκινητική

παρουσία των μαθητών από τα

σχολεία της πόλης μας, που με

πολύ μεράκι και όρεξη βοήθησαν

στην δενδροφύτευση. Αυτή την

εμπειρία την κατέγραψαν στις εκ-

θέσεις που έγραψαν στο σχολείο

τους. Σήμερα θα βραβεύσουμε

τις καλύτερες από αυτές, αν και η

επιτροπή δυσκολεύτηκε πολύ μέ-

χρι να καταλήξει, αφού όλες οι

εκθέσεις των παιδιών ήταν εντυ-

πωσιακές».

Μετά τη βράβευση των παιδιών,

ακολούθησε η απονομή των βρα-

βείων στους εθελοντές καθώς και

ο χαιρετισμός των επισήμων προ-

σκεκλημένων που παρεβρέθησαν

στην εκδήλωση. 

Στην εκδήλωση παρευρέθησαν οι

βουλευτές Πέτρος Δούκας, Νίκος

Καντερές και Β. Οικονόμου, οι πο-

λιτευτές Λυδία Μουζάκα Κων/να

Τριλίκη και Παν. Ξανθόπουλος, οι

νομαρχιακοί σύμβουλοι  Μαρία

Φουρναράκη & Παντ. Ασπραδάκης.

Ένα νέο πυροσβεστικό όχημα

Στο τελευταίο μέρος της εκδήλω-

σης έγινε η παράδοση-παραλαβή

ενός πυροσβεστικού οχήματος

από την Υπηρεσία Πολιτικής Αερο-

πορίας στο Δήμο. Πρόκειται για

ένα όχημα 8 τόννων με το οποίο ο

Δήμος αποκτά μεγαλύτερη επάρ-

κεια σε πυροσβεστικά μέσα.

Στο περιθώριο της εκδήλωσης ο

Δήμαρχος Παν. Καπετανέας παρέ-

δωσε τιμητική πλακέτα στην αντι-

δήμαρχο Δήμητρα Σουτόγλου για

την προσφορά της και ευχήθηκε

καλή επιτυχία στον αντιδήμαρχο

Αναστάσιο Χατζηδαϋιτίδη που

αναλαμβάνει από σήμερα τον το-

μέα της Πυρασφάλειας.

Η Βάρη βράβευσε τους εθελοντές της

Ο Συνδυασμός “Δ.Α.Δ.Α. με ΟΡΑΜΑ” γιόρτασε την Τσικνοπέμπτη
Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε

την Τσικνοπέμπτη η γιορτή που διοργάνω-

σε ο νέος Δημοτικός Συνδυασμός Δ.Α.Δ.Α.

με ΟΡΑΜΑ με προσκεκλημένους τα μέλη

και τους φίλους του ΚΑΠΗ Βούλας.

Ο Υποψήφιος Δήμαρχος Άγγελος Αποστο-

λάτος καλωσόρισε τους πολυπληθείς προ-

σκεκλημένους που είχαν κατακλύσει την

αίθουσα («Αντώνης») και τσούγκρισε μαζί

τους το ποτήρι του, ενώ μέρος στη γιορτή

πήραν η Αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμ-

βουλίου Ηλέκτρα Τσιριγώτη και οι Δημοτι-

κοί Σύμβουλοι Νανά Κάραγιαν και Τζούλια

Γερακίου. 

Μαγικό το Χορωδιακό Φεστιβάλ στη Βάρη

Ο εξωραϊστικός Σύλλογος “Κάτω Βούλα” την περασμένη Κυριακή 22/2, πραγμα-

τοποίησε Γενική Συνέλευση με ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου και κοπή

της καθιερωμένης πίτας.

Στον απολογισμό του ο πρόεδρος Κ. Τσιριγώτης αναφέρθηκε στα προβλήματα

που έχει η συνοικία της Ευρυάλης, από την ηχορύπανση της παραλίας, στην

ημερίδα που πραγματοποίησε για το θέμα αυτό, στο Ασκληπιείο Νοσοκομείο

και τον εκσυγχρονισμό που χρειάζεται αλλά και στα κυκλοφοριακά προβλήμα-

τα που αντιμετωπίζει η συνοικία μετά την εφαρμογή κάποιας κυκλοφοριακής με-

λέτης.

Σ’ αυτό εστιάστηκαν και

τα μέλη, που επεσήμαναν

τους κινδύνους που βιώ-

νουν καθημερινά από τη

μιά και την ταλαιπωρία

που υφίστανται για να

πάνε στο σπίτι τους.

Αφού ολοκλήρωσε ο πρό-

εδρος τον απολογισμό

της διετίας, εγκρίθηκε ο

οικονομικός απολογισμός

και έκοψαν την πίτα.

Αμέσως μετά την ψηφοφορία προέκυψε νέο Δ.Σ. με τους παρακάτω συμβού-

λους κατά αλφαβητική σειρά:

Αθ. Αυγέρης, Αννα Βενετσάνου, Γωγώ Βικελή, Εφη Γαβριλάκη, Δ. Ζησιμόπου-

λος, Θέμις Κοσίδας και Κώστας Τσιριγώτης.

Ενα ξεχωριστό γλέντι πραγματοποίησε ο Σύλλογος την Πέμπτη το βράδυ στο
“Μικρό μαγαζί” στη Γλυφάδα, που είχαμε προαναγγείλει. Καλό φαγητό και χο-
ρός βοήθησαν να γίνει όλο το μαγαζί μία παρέα. Και του χρόνου.

Εκλογές και εκδηλώσεις του

Εξωραϊστικού Συλλόγου Κάτω Βούλα
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Μια κινηματογραφική συνάντηση επτά χωρών, μέσα

από τη ματιά δεκατριών αξιόλογων σκηνοθετών ξε-

κινάει στην Πλάκα 

αφιέρωμα σε Έλληνες δημιουργούς 

Η πρώτη ημέρα του Φεστιβάλ – Τετάρτη 4 Μαρτίου -

είναι αφιερωμένη σε Έλληνες δημιουργούς που μας

ταξιδεύουν εντός και εκτός Ελλάδας.

Οι προβολές των ταινιών (παραγωγές από την Ελ-

λάδα, τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, την Ισπα-

νία, την Ινδία, την Κίνα, την Ολλανδία και την Πολω-

νία) θα πραγματοποιούνται τις Τετάρτες 4, 11 και 18

Μαρτίου από τις 18:00-23:00, στο ισόγειο του κτηρί-

ου της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ στην οδό Τριπόδων

28 στην Πλάκα. 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκε-

φθείτε τον δικτυακό χώρο www.ellet.gr ή να επικοι-

νωνήσετε με τα τηλέφωνα 210 3225245 εσωτ. 4 & 8

και το email: sepi@ellinikietairia.gr

Την Τετάρτη 4 Μαρτίου προβάλλονται:

18.00 Το αίμα του Κουάν Κουάν. 60’ Γιώργος Αυγε-

ρόπουλος. Ελλάδα 2008
Ο Αμαζόνιος πεθαίνει και μαζί με το μοναδικό οικοσύστη-
μά του, χάνονται και φυλές που ζούσαν εκεί για εκατο-
ντάδες χρόνια. Οι μεγάλες βιομηχανίες πετρελαίου οργα-
νώνουν και εκτελούν ένα ακόμη έγκλημα, μια μαχαιριά
στον πλανήτη...

19.00 Ναός Αγροτέρας Αρτέμιδος. 30’ Χρίστος

Ακρίδας (από την εκπομπή Φωτόσφαιρα). Ελλάδα
Μια σημαντική καταγραφή του ιστορικού τοπίου γύρω από
τη θέση του περίφημου Ναού της Αρτέμιδος Αγροτέρας
που απειλείται. Ένα οδοιπορικό στους πρόποδες του Αρ-
δητού στο Μετς, κοντά στο κέντρο της Αθήνας και στις

προσπάθειες προστασίας του. 

Μετά το τέλος της προβολής της ταινίας, θα ακο-
λουθήσει συζήτηση για το θέμα που την ίδια ημέρα
θα συζητείται στο Συμβούλιο της Επικρατείας. 

20.15 Πάρβας, Άγονη Γραμμή. 78’ Γεράσιμος Ρήγας.

Ελλάδα 2008
Στην χώρα της Αμοργού, οι εποχές εναλλάσσονται και μα-
ζί τους ξετυλίγεται και η ζωή μιας Αμοργιανής οικογένει-
ας. Ένα ποιητικό ντοκιμαντέρ για το Αιγαίο που αλλάζει. 

21.45  Μια Τρύπα στο Νερό. 58’ Μάνος Παπαδάκης.

Ελλάδα 2008
Μια υποθαλάσσια αρτηρία που προκαλεί αντιδράσεις, δι-
χάζει τη Θεσσαλονίκη και όχι μόνο. Ο σκηνοθέτης συνα-
ντά ειδικούς και απλούς πολίτες που μιλούν για ένα έργο
που το ΥΠΕΧΩΔΕ χαρακτηρίζει εθνικό και οι Περιβαλλο-
ντικές οργανώσεις καταστροφικό. Θα το διασκεδάσετε...

6ο Πανόραμα Οικολογικών Ταινιών «Παράθυρα στον Πλανήτη»

ΘΑΝΑΣΗΣ ΠΟΛΥΚΑΝΔΡΙΩΤΗΣ
«40 Χρόνια Επιτυχίας σε μια Βραδιά»

2 ΜΑΡΤΙΟΥ 2009  ώρα 17.00

ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ του Δήμου Ιλίου

Το Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου Ιλίου οργανώνει συναυ-

λία με το Θανάση Πολυκανδριώτη 

μετά την καρναβαλική παρέλαση, με κέφι και χορό για το

αποκριάτικο ξεφάντωμα.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει: 

- Γνωστά ορχηστικά κομμάτια αλλά και τραγουδιστικό μέ-

ρος με τραγούδια από το κλασικό λαϊκό και έντεχνο ρε-

περτόριο Ελλήνων συνθετών όπως Ξαρχάκος, Θεοδωρά-

κης, Πλέσσας.

- Τραγούδια γνωστά στο ευρύ κοινό, που έχουν ερμηνευ-

τεί από μεγάλα ονόματα της ελληνικής μουσικής σκηνής.

- Συνθέσεις του Θανάση Πολυκανδριώτη 

- Σύγχρονα μουσικά ακούσματα
Πληροφορίες: Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου Ιλίου τηλ. 210 2637395

ΣΤΟ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ
Μασκέ πάρτυ

1η Μαρτίου, Κλειστό Γυμναστήριο

Το Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Μαρκοπούλου και οι

Σύλλογοι Γονέων & Κηδεμόνων Δημοτικών Σχολείων

Μαρκοπούλου διοργανώνουν Αποκριάτικο Πάρτι, την Κυ-

ριακή 1 Μαρτίου στις 10.30 το πρωί, στο χώρο του Κλει-

στού Γυμναστηρίου του Γυμνασίου (οδός Παπαβασιλείου

35, δίπλα στο Πολιτιστικό Κέντρο Μαρκοπούλου).

Σας περιμένουν μασκαρεμένους, εσάς και τα παιδιά σας,

για ένα ξεφάντωμα στους έντονους ρυθμούς του μουσι-

κού προγράμματος που έχει ετοιμάσει ειδικά για την πε-

ρίσταση η Φιλαρμονική Μαρκοπούλου, τους παραδοσια-

κούς χορούς από τη Χορευτική Ομάδα του Πνευματικού

Κέντρου και τις μοναδικές αφηγήσεις αποκριάτικων ιστο-

ριών από τους Περίακτους.

Τα παιχνίδια και τα σκέρτσα των κλόουν και ξυλοπόδα-

ρων, ο χορός μέχρι τελικής πτώσης από τον dj, εγγυώνται

την καλύτερη υποδοχή για τη φετινή Αποκριά. Η είσοδος

είναι ελεύθερη.

Προσοχή: Για την προστασία του γηπέδου, αλλά και για

χορό ...ξεκούραστο, να φοράτε μόνο αθλητικά παπούτσια.

Με την ευκαιρία του εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας

της Γυναίκας, ο Δήμος Γλυκών Νερών διοργανώνει ανοι-

κτή εκδήλωση στις 8/3, ημέρα ΚΥΡΙΑΚΗ από τις 19.00

μέχρι 21:00 στην αίθουσα εκδηλώσεων του 1ου Δημοτι-

κού Σχολείου Γλυκών Νερών (ΚΟΡΑΗ & ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ

31).

ΕΝΟΤΗΤΕΣ:  Γυναίκα και Πολιτισμός,  Γυναίκα και Εκπαί-

δευση, Γυναίκα και Ιατρική, Γυναίκα και Κοινωνική  Συμ-

μετοχή , Γυναίκα  και Τοπική Ανάπτυξη, Γυναίκα και Περι-

βάλλον.

Ομιλήτριες: Γυναίκες – Επιστήμονες

ΓΕΡΜΑΝΟΥ ΒΑΣΙΑ: Μέλος Ε΄ ΕΛΜΕ.

ΚΟΥΝΕΝΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ: Πρόεδρος Δ. Σ. Ένωσης  Συλλό-

γων Γονέων Παλλήνης.

ΛΙΘΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ: Πρόεδρος Δ.Σ. Εργαζομένων Δή-

μου Γλυκών Νερών.

ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ: Πρόεδρος Δ.Σ. Εξωραϊστι-

κού Πολιτιστικού Συλλόγου Γλυκών Νερών «Πράσινος

Λόφος».

ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΡΙΑ: Πρόεδρος Δ.Σ. Πολιτιστικού Συλλό-

γου Φούρεσι  Γλυκών Νερών.

ΠΕΤΡΟΥ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ: Πρόεδρος Δ.Σ. Εξωραϊστικού

Πολιτιστικού Συλλόγου Παλλήνης  «Ο Παλληνεύς».  

Οι Οργανωτές θα τιμήσουν για την προσφορά τους, Γυ-

ναίκες - Ενεργούς Πολίτες.

Πληροφορίες : 2132016028, 2106658329, 6979792905,

6936028152, 6946271213, 6942058221.

ΣΤΗ ΓΛΥΦΑΔΑ

100 ΧΡΟΝΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ

Το Δημοτικό Ωδείο Γλυφάδας  θα πραγματοποιήσει την 9η

Μαρτίου, ημέρα Δευτέρα και ώρα 20:00΄ στα Αστέρια

Γλυφάδας συναυλία αφιερωμένη στα 100 χρόνια της Ελ-

ληνικής Οπερέτας.

Συμμετέχουν η Φιλαρμονική Ορχήστρα του Δήμου Γλυφά-

δας και Καλλιτέχνες από την Εθνική Λυρική Σκηνή.

Θα ακουστούν αποσπάσματα από τις ωραιότερες ελληνι-

κές οπερέτες. Η είσοδος θα είναι ελεύθερη.

“Η αναγκαιότητα της συμμετοχής της Γυναίκας

στη σύγχρονη Κοινωνία ως Ενεργός Πολίτης”

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ
Ο Σύνδεσμος Ελληνίδων Επιστημόνων οργανώνει

εκδήλωση για την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας,

αφιερωμένη στην αείμνηστη Αμαλία Φλέμινγκ (πρό-

εδρό τους) με την ευκαιρία της συμπλήρωσης 85

ετών από την ίδρυσή του.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 4

Μαρτίου στις 6.30μ.μ. στο νέο κτίριο του Μουσείου

Μπενάκη (Πειραιώς 138) με την οικονομική υποστή-

ριξη της Γραμματείας Ισότητας και της Βουλής των

Ελλήνων και την ευγενή προσφορά του Μουσείου

Μπενάκη.

ΒΑΡΗ, Κυριακή 8 Μαρτίου 

Δημοτικό Θέατρο Βάρης

Το Δημοτικό Πνευματικό Κέντρο Βάρης οργανώνει

μία σημαντική  ομιλία με θέμα την ενδοοικογενεια-

κή βία, με αφορμή την Ημέρα της Γυναίκας, την Κυ-

ριακή 8 Μαρτίου στις 7.30μ.μ. Ομιλήτριες θα είναι η

Σούλα Παναρέτου, Πρόεδρος Συνδέσμου για τα δι-

καιώματα της γυναίκας, όπου θα αναφερθεί στην εν-

δοοικογενειακή βία στην Ελλάδα και στο νομοθετι-

κό πλαίσιο και η Δέσποινα Σαγγανά, μέλος του Συ-

ντονιστικού του IFE-EFI, όπου θα αναφερθεί στην

ενδοοικογενειακή βία 

στην Ευρώπη. 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ, 8 ΜΑΡΤΙΟΥ

ΣΤΑ ΓΛΥΚΑ ΝΕΡΑ
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Locksmith

ΣΤΟ ΓΕΡΑΚΑ
Ωρα 12.00 (Πάρκινγκ – Κολυμβητηρίου)

Παραδοσιακά και λαϊκά τραγούδια με την Ορχήστρα

“DELAPARO”, Χορός, λαγάνες, ελιές, χαλβάς, φα-

σολάδα και κρασί για όλους, από το Δήμο Γέρακα.

Φουσκωτά Παιχνίδια. 

ΣΤΗ ΒΑΡΗ
ώρα 12.00

Ανατολική Παραλία Βάρκιζας

Το Δημοτικό Πνευματικό Κέντρο Βάρης και ο Επιμορφω-

τικός Σύλλογος προσκαλούν όλους τους Δημότες και κα-

τοίκους στο παραδοσιακό γλέντι για τα Κούλουμα την Κα-

θαρή Δευτέρα, στην ανατολική παραλία της Βάρκιζας.

Θα γιορτάσουμε με παραδοσιακούς χορούς, μουσική και

Σαρακοστιανά. 

Συμμετέχουν τα χορευτικά συγκροτήματα:  του Πνευματι-

κού Κέντρου Βάρης, του Ελληνικού παραδοσιακού χορευ-

τικού ομίλου, το Κρητικό χορευτικό “Δικταίοι-Καστρινοί”

και ο Πολιτιστικός Σύλλογος “Η Εθνική Εστία”. 

Ακόμη, διαγωνισμός για τον πλέον πρωτότυπο, ωραιότε-

ρο χαρταετό καθώς και γι’ αυτόν που θα ανέβει υψηλότε-

ρα. Οι νικητές των τριών κατηγοριών θα βραβευθούν με

αντίστοιχα έπαθλα.

ΣΤΗΝ ΚΕΡΑΤΕΑ

Την Καθαρά Δευτέρα 2 Μαρτίου από τις 11 το πρωί ο Δήμος

καλεί όλους και όλες (που αλλού;) στο Οβριόκαστρο για να

γιορτάσουν τα Κούλουμα με χαρταετούς και παραδοσιακή

φασολάδα. Μαζί θα είναι και η ορχήστρα δημοτικής μουσι-

κής “Τα Καγκέλια”. Τα Κούλουμα στο Οβριόκαστρο οργανώ-

νονται φέτος για 3η συνεχή χρονιά ύστερα από την επιτυχία

με την μεγάλη προσέλευση του κόσμου 2007 και 2008.

ΣΤΗ ΒΟΥΛΑ

Καθαρή Δευτέρα οργανώνει και φέτος ο

Εξωραϊστικός Σύλλογος “Πανόραμα” Βούλας στην

πλατεία του Πανοράματος με ζεστή φασολάδα και

άφθονο κρασί. Και βέβαια μουσική...

ΣΤΟ ΚΟΡΩΠΙ

Την Καθαρή Δευτέρα ο Δήμος Κορωπίου οργανώνει

γιορτή στο Κίτσι στην Παιδική Χαρά (Παπαγιαννο-

πούλου) στις 10 το πρωί.

ΣΤΑ ΚΑΛΥΒΙΑ

Ο Δήμος Καλυβίων συνεχίζοντας την παράδοση των

τελευταίων ετών, διοργανώνει και φέτος την Καθα-

ρά Δευτέρα 2 Μαρτίου, τα Κούλουμα στην παραλία

της Κιτέζας (41ο χλμ. Λεωφ. Αθηνών – Σουνίου, θέ-

ση Πεύκο) από τις 10 π.μ. 

Οσοι ...προλάβουν θα γευθούν σαρακοστιανά εδέ-

σματα και θα απολαύσουν ζωντανή μουσική σε ένα

παραδοσιακό γλέντι. 

Η Δημοτική Αρχή καλεί όλους τους δημότες, τους

φορείς της πόλης αλλά και όλους τους πολίτες της

Αττικής να δώσουν δυναμικό «παρών» στην εκδή-

λωση και να δηλώσουν την αντίθεσή τους στο ξε-

πούλημα της παραλίας και τη διαμαρτυρία τους κα-

θώς εξακολουθούν να μένουν σε εκκρεμότητα οι δε-

σμεύσεις της κυβέρνησης για απόδοση της παρα-

λίας – που παραχωρήθηκε το Νοέμβριο του 2003

από τα «Ελληνικά Τουριστικά Ακίνητα» στον όμιλο

επιχειρήσεων «Αττικός Ήλιος Α.Ε.»  - στο  Δήμο Κα-

λυβίων προκειμένου να παραμείνει ελεύθερη και

ανοιχτή προς όλους τους πολίτες. 

Κούλουμα στους Δήμους

ΣΤΗΝ ΠΑΛΛΗΝΗ
Στο Λόφο Παλλήνης

Το Πνευματικό & Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου Παλλή-

νης διοργανώνει στο Πεδίο του Άρεως (Λόφος Παλλήνης)

εκδήλωση για το καλωσόρισμα της Σαρακοστής.

Με τον παραδοσιακό τρόπο θα γιορτάσουν και οι Παλλη-

νιώτες τα Κούλουμα, φέρνοντας πιο κοντά τους δημότες,

οι οποίοι θα έχουν την ευκαιρία να γλεντήσουν και να γευ-

τούν παραδοσιακά σαρακοστιανά εδέσματα και άφθονο

κρασί υπό τους ήχους παραδοσιακής μουσικής. 

Χορευτικό πρόγραμμα θα παρουσιάσει το Τμήμα Παραδο-

σιακών Χορών του ΠΠΚΔΠ ενώ μικροί και μεγάλοι δημό-

τες, όπως προστάζει το έθιμο, θα μπορούν να πετάξουν

τον παραδοσιακό αετό.

Πούλμαν του Δήμου από τις 10:30-11:30 το πρωί και ανά

τέταρτο θα μεταφέρουν τους δημότες από την Πλατεία

του Αγίου Τρύφωνα προς το Πεδίο Άρεως.

Επιστροφή από τις 14:30-15:30.

Την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13/3  και ώρα 21.00 οργανώνεται συ-

νεστίαση μελών και φίλων στο κέντρο ΣΤΑΝΗ ΙΙ, στη Βά-

ρη (Δίλοφο) με μουσική, φαγητό και καλό πολιτικό

....κρασί. Τιμή πρόσκλησης 25€. (για προσκλήσεις

τηλ.6944988051 και 6942011555)

2) Την ΤΕΤΑΡΤΗ 18/03 και ώρα 06:30 μμ, στην αίθουσα

της Πνευματικής Εστίας του Δήμου Βούλας θα γίνει

πολιτική εκδήλωση με ομιλητή το Βουλευτή Μίμη Αν-

δρουλάκη και με θέμα τις πολιτικές εξελίξεις.

Επίσης ενημερώνουμε τα μέλη και τους φίλους του ΠΑ-

ΣΟΚ ότι τα Γραφεία της Οργάνωσης στην οδό Πλαστή-

ρα 12, θα είναι ανοιχτά, κάθε Δευτέρα και Πέμπτη

(6:30–8:00 μμ). 

ΤΟΠΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΑΣΟΚ ΒΟΥΛΑΣ

Ένας διεθνής διαγωνισμός αφιερωμένος στη ΜΕΓΑΛΗ

ΤΕΧΝΗ ΤΗΣ ΟΠΕΡΑΣ, στη μεγάλη τέχνη της ανθρώπινης

φωνής.

«Grand Prix Μαρία Κάλλας

για Όπερα, Ορατόριο-Λιντ»
Κυριακή 8 έως Κυριακή 15 Μαρτίου 

Για 35η χρονιά στην Αθήνα από το Ατενέουμ σε συνεργα-

σία με τον Πολιτισμικό Οργανισμό του Δήμου Αθηναίων

Πενήντα δυο νέοι λυρικοί τραγουδιστές από όλο τον κό-

σμο, μεταξύ των οποίων τέσσερις Έλληνες, επελέγησαν

-από τους 74 που υποβάλλανε τη σχετική αίτηση- για το

φετινό διαγωνισμό  «Grand Prix Μαρία Κάλλας 2009 για

Όπερα, Ορατόριο-Λιντ», που διοργανώνεται από το Διε-

θνές Καλλιτεχνικό Κέντρο Ατενέουμ, σε συνεργασία με

τον Πολιτισμικό Οργανισμό του Δήμου Αθηναίων, υπό

την Αιγίδα του ΥΠΠΟ και στο πλαίσιο της Ομοσπονδίας

Διεθνών Μουσικών Διαγωνισμών της Ουνέσκο. 

Ένας διαγωνισμός, στα 35 συνεχή χρόνια διοργάνωσής

του, παραμένει πάντα νέος, βρίσκει μεγάλη ανταπόκριση

στον καλλιτεχνικό κόσμο του λυρικού τραγουδιού διε-

θνώς, και συνεχίζει με τις αυστηρές του προδιαγραφές

και το υψηλό του κύρος να βραβεύει τους καλύτερους νέ-

ους λυρικούς τραγουδιστές, που μερικοί από αυτούς,

ίσως, αποτελέσουν το μέλλον της όπερας.
Ξεχωριστοί καλλιτέχνες και διευθυντές λυρικών θεάτρων αποτε-

λούν την διεθνή Κριτική Επιτροπή, της οποίας φέτος θα προε-

δρεύσει η διάσημη υψίφωνος Τσέρυλ Στούντερ. Τα υπόλοιπα μέλη

της κριτικής επιτροπής είναι: Λουίτζι Άλβα (τενόρος Ιταλία -Περού), Πήτερ

Κάτονα (Καλλιτεχνικός Διευθυντής Κόβεν Γκάρντεν, Αγγλία), Μαρίνα Κρί-

λοβιτς (Ελλάδα - Ρουμανία), Νέλλυ Μιριτσόγιου (υψίφωνος, 1ο βραβείο,

παμψηφεί, στον πρώτο διεθνή διαγωνισμό Όπερας, Ορατόριου-Λιντ “Μα-

ρία Κάλλας” το 1975 Ρουμανία), Γιεβγκένι Νεστερένκο (βαθύφωνος Ρω-

σία-Αυστρία), Γκούο Σουτσέν (υψίφωνος, Κίνα), Πήτερ Τιμπόρις (Γενικός

και Καλλιτ. Διευθυντής της  MidAmerica Productions, ΗΠΑ), Τζιοβάνι Πά-

κορ (Καλλ. Διευθυντής Λυρικής Σκηνής Ιταλία – Ελλάδα), Άρης Χριστο-

φέλλης (Ελλάδα).

Οι 52 διαγωνιζόμενοι καλλιτέχνες διεκδικούν τα βραβεία:

• Grand Prix: Χρυσό μετάλλιο, 9.000€, Δίπλωμα και διοργάνωση

κοντσέρτων από το Athenaeum, στο εξωτερικό και την Ελλάδα

Ανά κατηγορία: Όπερα-γυναίκες, Όπερα-άντρες,  Ορατόριο-Λιντ,

στη μνήμη της Αλεξάνδρας Τριάντη
• 2ο Βραβείο: Ασημένιο μετάλλιο, 5.000€, Δίπλωμα

Ανά κατηγορία, συνολικά τρία βραβεία

• 3ο Βραβείο: Ασημένιο μετάλλιο, 3000€, Δίπλωμα

Ανά κατηγορία, συνολικά τρία βραβεία

Αποκλειστικός Χορηγός των Βραβείων: ΕΚΔ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ Π. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗ

Ο Διαγωνισμός, που είναι ανοικτός στο φιλόμουσο κοινό, διεξάγεται σε

τρεις κύκλους:

1ος Κύκλος (προκριματικά)

Κυριακή 8, Δευτέρα 9 & Τρίτη 10  Μαρτίου 2009 

Εισιτήρια: € 10, φοιτητικά € 5

Athenaeum, Αίθουσα  La Divina (Αδριανού 3, τηλ. 210 32 11 955)

2ος  Κύκλος, ημιτελικός

Πέμπτη 12  & Παρασκευή 13 Μαρτίου, στις 18:30

Αίθουσα «Δημήτρης Μητρόπουλος», Μέγαρο Μουσικής

Εισιτήρια: € 27,17 φοιτητικά € 6

3ος Κύκλος, Τελικός & Απονομή των Βραβείων 

«Grand Prix Μαρία Κάλλας 2009»

Κυριακή 15 Μαρτίου 2009, στις 18:30

Αίθουσα «Φίλοι της Μουσικής», Μέγαρο Μουσικής

Εισιτήρια: € 60, 45, 33, 20 φοιτητικά € 10

**
Τους φιναλίστες, που θα διεκδικήσουν το ΜΕΓΑΛΟ ΒΡΑΒΕΙΟ θα συνο-

δεύσει  η Φιλαρμονική  Ορχήστρα  του  Ιασίου  Ρουμανίας, υπό  την  δι-

εύθυνση του Αρχιμουσικού Gheorghe Costin (Γκέοργκ Κοστίν)
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Ερωτήσεις λοιπόν για τον κα-

θορισμό ζωνών χρήσης του

Υμηττού, όπου θέτουν υπό κα-

θεστώς ομηρίας την περιοχή,

όπως είπε. Κυκλοφορεί από

τον Οργανισμό Αθήνας ένα

σχέδιο για την τροποποίηση

του Προεδρικού Διατάγματος

που περιγράφει τις χρήσεις

γης περί προστασίας του

Υμηττού, το οποίο αν εφαρμο-

στεί ενταφιάζει κάθε ελπίδα

για ρύθμιση του προβλήματος

νόμιμης στέγασης πολλών συ-

μπολιτών μας.

Κύριε Δήμαρχε, σε άρθρο
εντύπου της παράταξής σας,
αναφερόμενος στις δυσκολίες
που συναντάτε στο έργο σας,
γράψατε ότι σάς εμποδίζει η
αντιπολιτευση που δεν υποβά-
λει προτάσεις, απηύθυνε ερώ-

τηση ο Δ. Κυπριώτης.

Ετσι λοιπόν, ανάγνωσε ό,τι

προτάσεις έχει κάνει κατά και-

ρούς στα Δημοτικό Συμβού-

λια. Και υπάρχουν και πολλές

άλλες, όπως είπε, που έχουν

γίνει προφορικά και που βε-

βαίως πρέπει να συμπεριλαμ-

βάνονται μέσα στα Πρακτικά.

Για το ΓΠΣ
Για το Γενικό Πολεοδομικό

Σχέδιο (ΓΠΣ) που δεν έχει κα-

ταθέσει ακόμη ο Δήμαρχος με

συνεχείς αναβολές από τον

Αύγουστο του 2008, ενώ το

είχε θέσει ως “ύψιστη προτε-
ραιότητα για την παράτασή
του πριν τις εκλογές”.
Και αναρωτήθηκε: υπάρχει κά-

ποια ιδιαίτερη σκοπιμότητα;

Οι γέφυρες 

στο Κόρμπι
Για τις δύο γέφυρες που είχαν

προγραμματιστεί να γίνουν σε

τρεις μήνες από τη Νομαρχία

και τελικά άνοιξαν μία τρύπα

που στη συνέχεια την έκλει-

σαν για να μην πέσει κανένας

μέσα και σταμάτησε το έργο.

Ο Δήμαρχος Παν. Καπετανέας

απάντησε σε όλες τις ερωτή-

σεις

Για το ΓΠΣ είπε ότι θέλει να

έχει πιθανότητα επιτυχίας

98% και γι’ αυτό έχει καθυστε-

ρήσει να το φέρει στο Συμβού-

λιο.

“Ομως, αργήσαμε λίγο, αλλά
θα πάμε καλά, γιατί έχουν γί-

νει διαβουλεύσεις και πολλοί
Σύλλογοι κατέθεσαν προτά-
σεις και το είδαν θετικά. Μπο-
ρεί να έρθει σε ένα μήνα και
θα γίνουν προτάσεις και μέσα
στο Δ.Σ. Πάντα έχουμε στο
νου μας την ποιοτική πόλη με
λιγότερο τσιμέντο και περισ-
σότερο πράσινο”, δήλωσε ο

Δήμαρχος.

Για τις γέφυρες απάντησε ότι

είναι ευθύνη της Νομαρχίας.

“Εμείς προχωρήσαμε να εξυ-
πηρετήσουμε τον κόσμο. Εγι-
νε η μελέτη δωρεάν, πήγε στη
Νομαρχία, εγκρίθηκε και
στράβωσε.
Δεν ήταν κατοχυρωμένη η
ασφάλεια των γεφυρών. Ετσι
σταμάτησε το έργο και προ-
χωρεί η οριοθέτηση του ρέμ-
ματος στο Κόρμπι· και θα δού-
με το έργο συνολικά”.

Κάπου μιάμιση ώρα λοιπόν

ακούγαμε ερωτήσεις και δια-

λόγους, από τα πιο απλά

πράγματα μέχρι τα σύνθετα.

Ετσι  που ο Δήμαρχος εξέ-

φρασε τη δυσφορία του λέγο-

ντας: “Εγώ πάντα στεναχωριέ-
μαι όταν ακούω ερωτήσεις,
που θα τις είχατε απαντήσει
αν είχατε έρθει στο Δήμο”.

Για τις πινακίδες που αλλά-

ζουν θέση επανήλθε η Λ. Αρ-

γυροπούλου για να πάρει την

απάντηση από την Αντιδήμαρ-

χο Δημ. Σουτόγλου, ότι:

“έστειλα την Τεχνική Υπηρε-
σία, έκανε αυτοψία και μου εί-
παν ότι δεν είδαν καμία μετα-
κίνηση”

Τα ίδια περίπου απάντησε και

ο Δήμαρχος και πρόσθεσε ότι

μίλησε για το θέμα και με το

Δήμαρχο Βουλιαγμένης και με

τη Νομαρχία και δεν ήξεραν

ποιος και αν μετακίνησε τις πι-

νακίδες!

Αμεση παρέμβαση στα φρεά-

τια στο Δίλοφο, που μυρίζουν

άσχημα και βουλώνουν κάθε

τόσο, έκανε αναφορά η Λ. Αρ-

γυροπούλου.

“Για τη βρώμα στο Δίλοφο
έχουμε κάνει όλες τις ενέρ-
γειες και η εντολή η δική μου
είναι να αρχίσουν αύριο”. απά-

ντησε ο Δήμαρχος.

Ο Δ. Αναστασίου επανήλθε σε

ερώτηση που είχε καταθέσει

σε προηγούμενο συμβούλιο

για την αναβάθμιση Η/Υ και

την αναβάθμιση των προγραμ-

μάτων Πληροφορικής.

Η Αντιδήμαρχος Δ. Σουτόγλου

το χρεώθηκε απαντώντας “Κύ-
ριε Πρόεδρε, ήταν παράλειψη
δική μου. Στο επόμενο συμ-
βούλιο θα σας απαντήσω”.

Για τη Μηλαδέζα

Για τις εισφορές στη Μηλαδέ-

ζα και τις εισπράξεις που

έχουν κάνει μέχρι σήμερα εί-

χε ζητήσει η Λ. Αργυροπού-

λου στο προηγούμενο συμ-

βούλιο και επανήλθε.

Η Αντιδήμαρχος Δ. Σουτόγλου

της απάντησε ότι μέχρι πριν 3

μήνες ήταν υπεύθυνη η ίδια

(Αργυροπούλου) στην Τεχνική

Υπηρεσία και όφειλε να γνω-

ρίζει αν το επιθυμούσε.

Της σύστησε δε, να πάει στις

υπηρεσίες του Δήμου και να

δει όποια λεπτομέρεια θέλει.

Για το θέμα αυτό, πάντως,

απάντησε και ο Βασ. Γούλας

αιτιολογώντας ίσως την έλλει-

ψη χρημάτων, ότι “για τις ει-

σφορές στη Μηλαδέζα πιέ-

στηκε τότε πολύ ο Δήμος και

κατ’ επέκταση η Νομαρχία για

να είναι πάρα πολύ χαμηλές.

Υστερα μερικά οικόπεδα είναι

πολύ μεγάλα, έκαναν προ-

σφυγές στα δικαστήρια και με-

ρικά δεν έχουν ξεκαθαρίσει

ακόμα”.

Προσλήψεις

Εποχιακές προσλήψεις απο-

φάσισε να κάνει ο Δήμος και

προσλήψεις με σύμβαση μί-

σθωσης έργου.

“Ο πολιτισμός θέλει
χρήματα”

Ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός

του Πνευματικού Κέντρου

“Αναγυρούς”. Ο Δ. Κυπριώτης

δήλωσε “παρών”.

“Αδοκιμο να ψηφίζουμε προϋ-
πολογισμό χωρίς να έχουμε
έναν απολογισμό”, δήλωσε

και θεώρησε μεγάλο το ποσό

των 469.000 ευρώ που είχε

έξοδα το Πνευματικό Κέντρο.

Σχολίασε μάλιστα ότι “ο πολι-
τισμός λειτουργεί κατά βάση
με χορηγίες, ενώ εσείς έχετε
μία υστέρηση”. 
Η πρόεδρος του Πνευμ. Κέ-

ντρου Αγγελική Ράπτη, επε-

σήμανε ότι τα έξοδα για τα

πολιτιστικά δρώμενα είναι κά-

τω από 100.000 € και “πρέπει
να γνωρίζετε ότι ο πολιτισμός
απαιτεί χρήματα”, τόνισε επι-

σημαίνοντας ότι από τα έξοδα

ένα κονδύλι 140.000€ είναι μι-

σθοί.

Σ.Σ. Πάντως, το Πνευματικό Κέ-

ντρο έχει στο ενεργητικό του ιδι-

αίτερα ενδιαφέρουσες εκδηλώ-

σεις με ανεβασμένο επίπεδο· και

αυτό πρέπει να το πούμε.

Αναφερόμενη στον προϋπολογι-

σμό του ΚΑΠΗ η πρόεδρός του

Κική Μποζιάρη τόνισε ότι το ΚΑ-
ΠΗ έχει κάνει τις περισσότερες
εκδρομές και τις περισσότερες
διαλέξεις. Ολες οι εκδηλώσεις
έγιναν με πολύ αγάπη και ιδιαίτε-
ρο ενδιαφέρον, και πολλές φορές
με λίγες δυνάμεις εργατικού δυ-
ναμικού. 
Αναβλήθηκαν τα θέματα που αφο-

ρούν εκλογή νέου Διοικητικού

Συμβουλίου όλων των ΝΠΔΔ του

Δήμου. Ο λόγος καθαρά γραφειο-

κρατικός, αφού στη Νομαρχία

που έπρεπε να έχει επικυρώσει τα

προηγούμενα συμβούλια δεν

έχουν προχωρήσει γιατί έχουν

χάσει το φάκελο.

Ετσι ενώ τα συμβούλια έχουν

κλείσει τη θητεία τους δεν έχουν

ανανεωθεί και αναβλήθηκε το θέ-

μα.

Βοήθεια στους πρόσφυ-

γες του Κουρδιστάν

Με επιστολή τους οι πολιτικοί

πρόσφυγες του Κουρδιστάν ζη-

τούν την βοήθεια του Δήμου για

να αντεπεξέλθουν στις δύσκολες

συνθήκες που βιώνουν στο Λαύ-

ριο.

Με επιστολή τους που απέστει-

λαν στο Δήμο τονίζονουν ότι: «οι
συνθήκες διαβίωσης στον καταυ-
λισμό είναι άθλιες και τα παιδιά
υποσιτίζονται. Μολονότι το ελλη-
νικό κράτος υπέγραψε διεθνείς
συνθήκες σχετικά με τους πρό-
σφυγες και είναι υποχρεωμένο να
εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του,
δεν ανταποκρίνεται ούτε στον
ελάχιστο βαθμό”.
Ζητούν συλλογή τροφίμων και ει-

δών πρώτης ανάγκης. Το τηλέφω-

νο του Πολιτιστικού Κέντρου

Κουρδιστάν είναι 210 3812.371

(Καπνοκοπτηρίου 4 Αθήνα) και

στο Λαύριο 6978759563 (Χικμέτ).

Ο Δήμαρχος, όπως πάντα, ευαι-

σθητοποιημένος στον ανθρώπινο

πόνο, δήλωσε ότι θα βοηθήσει και

κάλεσε όλους τους πολίτες του

Δήμου να προσφέρουν για να

ανακουφίσουν τους πολιτικούς

πρόσφυγες.         

Α.Μπουζιάνη

Γενικό Πολεοδομικό, Μηλαδέζα, 

Πνευματικό Κέντρο, ΚΑΠΗ

Δημοτικό Συμβούλιο στη Βάρη, Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου. Αν και είχε ποδοσφαιρικό ντέρμπι, οι

δημοτικοί σύμβουλοι είχαν μία μακρά προ ημερησίας συζήτηση επί ερωτήσεων, κυρίως, του Δημ.

Κυπριώτη και δευτερευόντως της Λυδίας Αργυροπούλου.

Τους “εξόντωσε” ο Κυπριώτης με την αναλυτικότητά του. Μέχρι απολογισμό του έργου του, επί

των προτάσεων, που έχει κατά καιρούς καταθέσει έκανε.

Κι αυτό γιατί, όπως είπε, έγραψε κάπου ο Δήμαρχος ότι η αντιπολίτευση δεν κάνει προτάσεις.
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Οι δημοτικές παρατάξεις

της αντιπολίτευσης «ΠΑΛ-

ΛΗΝΗ ΜΕΛΛΟΝ» και

«ΠΑΛΛΗΝΗ-ΕΝΟΤΗΤΑ &

ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ» πήραν την

πρωτοβουλία, (άρθρο 95

του Ν3463/2006) και μετά

την συνεργασία τους με τη

Ένωση Γονέων των συλλό-

γων Γονέων & Κηδεμόνων

των Δημοσίων Σχολείων

Παλλήνης και φορείς της

Εκπαιδευτικής Κοινότητας,

εισηγήθηκαν στο Δημοτικό

Συμβούλιο με μοναδικό θέ-

μα την παιδεία μια σειρά

θέματα όπως:

– Ασφάλεια και υγιεινή

των μαθητών μας

– Προγραμματισμός Σχολι-

κής Στέγης με όραμα

δεκαετίας

– Θεσμοθετήσεις δράσεων,

συμμετοχών σε επίπεδο

Δημοτικού Συμβουλίου,

Δημοτικής Επιτροπής

Παιδείας και Διοικητι-

κών Συμβουλίων Νομι-

κών Προσώπων

Εισηγητές ήταν οι δημοτικοί

σύμβουλοι της μειοψηφίας

Πόπη Ζινέλη και Τάσος

Μπουντουβάς. Την παρου-

σίαση στο Δ.Σ. έκανε η Πόπη

Ζηνέλη, η οποία έχει ασχο-

ληθεί με θέματα παιδείας, ως

αντιδήμαρχος και είναι γνώ-

στης των θεμάτων από κο-

ντά. Είπε δε μεταξύ άλλων:

Εισηγούμαστε την ψήφιση

των παρακάτω αποφάσεων,

γιατί πιστεύουμε ότι η κατά-

θεση προτάσεων για προβλη-

ματισμό- αξιολόγηση-υιοθέ-

τηση, είναι βαθιά δημοκρατι-

κή, παραγωγική και αποτελε-

σματικότερη, πράγμα που εί-

ναι και το ζητούμενο.

Α. Ασφάλεια και υγιεινή των

μαθητών 

Προτείνουν μεταξύ άλλων:

A1  Την εκπόνηση κτιριακών

σχεδίων σε όσες σχολικές μο-

νάδες δεν διασώζονται ή έχουν

υποστεί παρεμβάσεις (είναι οι

περισσότερες)  έτσι ώστε να εί-

ναι ευκολότερος και ο έλεγχος

στατικότητας από τον ΟΣΚ και η

κατάρτιση σχεδίου πυρασφάλει-

ας από την Πυροσβεστική Υπη-

ρεσία.

Α2   Παρεμβάσεις στο εσωτερικό

των σχολικών κτηρίων, όπως:

Α2α-Τον ετήσιο Έλεγχο στατικό-

τητας και αντισεισμικής προστα-

σίας.

Α2β- Την τοποθέτηση αντιολι-

σθητικών ταινιών στα σκαλοπά-

τια, κλπ.

Α3. Την βελτίωση της προσβασι-

μότητας στις σχολικές μονάδες

με:

Α3α-Την εφαρμογή της κυκλο-

φοριακής μελέτης, κατά προτε-

ραιότητα  όσον αφορά τις πεζο-

δρομήσεις μπροστά από τα σχο-

λεία.

Α3β-Την επαναδιεκδίκηση από

το ΥΠΕΧΩΔΕ των πεζογεφυρών

που έχουν στο παρελθόν ζητηθεί

και απορρίφθηκαν.

Α3γ-Την τοποθέτηση μετρητών

ταχύτητας,  αλάρμ και κάμερας

καταγραφής (όπως προτάθηκε

από τον Πρόεδρο του συλλόγου

Γονέων του 1ου Λυκείου Παλλή-

νης) μπροστά από το συγκρότη-

μα 1ου Λυκείου-1ου Γυμνασίου, το

Αθλητικό Κέντρο,το 1ο Δημοτικό

και το συγκρότημα του 2ου Γυ-

μνασίου-2ου Λυκείου, ώστε να

ευαισθητοποιηθούν οι οδηγοί

της Λ. Μαραθώνος –Εθνικής

Αντιστάσεως-Λεονταρίου. 

Α3δ-Την απαίτηση από την Τρο-

χαία της ουσιαστικής παρουσίας

και παρέμβασης της σε ώρες

Σχολικής αιχμής.

Α4.Βελτίωση της Φύλαξης των

σχολείων μας με

Α4α-Την επανατοποθέτηση

όλων των σχολικών φυλάκων

στις σχολικές μονάδες..

Α4β-Την πρόσληψη νέων σχο-

λικών Φυλάκων, ιδίως για τις

σχολικές μονάδες της πρωτο-

βάθμιας εκπαίδευσης.

Α5.Την προστασία της υγείας

των μαθητών και της  υγιεινής

των ευαίσθητων σχολικών χώ-

ρων.

Β.  Τον προγραμματισμό της

Σχολικής Στέγης με ορίζοντα

δεκαετίας. 

Γ. Θεσμοθετήσεις δράσεων,

συμμετοχών, μεταξύ άλλων:

Γ1-Θεσμοθέτηση ετήσιας συ-

νεδρίασης του Δημοτικού Συμ-

βουλίου, με προτεινόμενο μή-

να τον Μάιο, με αντικείμενο

συζήτησης αποκλειστικά θέμα-

τα παιδείας.

Γ2-Θεσμοθέτηση της συμμετο-

χής εκπροσώπων δευτεροβαθ-

μίων οργάνων (όπως η ένωση

Γονέων) σε διοικητικά συμβού-

λια Νομικών προσώπων. 

Γ3-Θεσμοθέτηση της διευρυ-

μένης, σε τακτά χρονικά δια-

στήματα, συνεδρίασης της Δη-

μοτικής Επιτροπής Παιδείας,

με την συμμετοχή όλων των

εμπλεκομένων φορέων.

Γ4-Πρόσκληση προς το Συμ-

βούλιο Νεολαίας για την κατά-

θεση προτάσεων.

Πρέπει να σημειώσουμε ότι

παρίσταντο όλοι οι εκπρόσω-

ποι φορέων και εκπαιδευτι-

κοί, οι οποίοι μίλησαν μάλι-

στα καταθέντοντας προτά-

σεις.

Δεν πάρθηκε καμία απόφα-

ση. Ο Δήμαρχος δεν δεσμεύ-

θηκε, αλλά είπε ότι θα έρθει

ο ίδιος σε επαφή με τους

σχολικούς φορείς για έναν

κύκλο συζητήσεων.

Κατηγόρησε την παράταξη

του Θ. Γκοτσόπουλου γιατί

ως Δήμαρχος στην προηγού-

μενη δημοτική θητεία, δεν τα

έπραξε αυτός. 

Γενικά η εντύπωση που έδω-

σε στο κοινό, που είχε κατα-

κλύσει την αίθουσα, ήταν η

υπεροψία που τους αντμετώ-

πισε, πράγμα που στηλίτευ-

σαν πολλοί από τους παρι-

σταμένους.

Α.Μ.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ.Πρ.: 2383

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Ο Δήμαρχος Βάρης Διακηρύσσει ότι

Ο Δήμαρχος Βάρης προκηρύσσει

πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με

σύστημα ενιαίο ποσοστό έκπτωσης

κατά ομάδες του άρθρου 4 παράγρα-

φος 4 περίπτωση α του Ν. 1418/84

και του άρθρου 6 του Π.Δ. 609/85 με

σφραγισμένες προσφορές για το έρ-

γο «ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑ-

ΣΕΙΣ» συνολικού προϋπολογισμού

44.899,90 ευρώ συμπεριλαμβανομέ-

νου του Φ.Π.Α.

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 10-

03-2009 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00π.μ.

(Λήξη επίδοσης προσφορών) στο Δη-

μαρχείο Βάρης στη Βάρη ενώπιον αρ-

μόδιας επιτροπής.

Το έργο έχει ενταχθεί στο Τεχνικό

Πρόγραμμα έτους 2009 του Δήμου Βά-

ρης προϋπολογισμού 44.899,90 ευρώ

(συμπεριλαμβανομένου του Γ.Ε. &

Ο.Ε. 28% των απρόβλεπτων 15% και

του Φ.Π.Α. 19%) θα χρηματοδοτηθεί

από τον Δήμο μας και θα βαρύνει τον

Κ.Α.30.7323.0013.

Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμε-

τάσχουν εργολήπτες, εργοληπτικές

επιχειρήσεις ή κοινοπραξίες εργολη-

πτικών επιχειρήσεων εφόσον ανήκουν

στην Α1 ή Α2 ή 1ης τάξης (εφ’ όσον

έχουν έδρα στο Νομό Αττικής) για έρ-

γα κατηγορίας Οδοποιίας.

Συνολική προθεσμία περαίωσης του έρ-

γου ορίζεται σε τριών μηνών αρχής γινο-

μένης από την υπογραφή της σύμβασης.

Εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε 2%

επί του προϋπολογισμού με επιστολή

του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή του Τ.Π.&Δ. ή ανα-

γνωρισμένης τράπεζας ποσού 754,62

ευρώ (άρθρο 15 Διακήρυξης).

Αναλυτική διακήρυξη και τεύχη της με-

λέτης καθώς και άλλες πληροφορίες

δίνονται από την Τεχνική Υπηρεσία

του Δήμου μέχρι και την 6-3-09 τις ερ-

γάσιμες Δευτέρα – Πέμπτη και 8:00 –

13:00 και Παρασκευή 8:00 – 12:30.

Πληροφορίες κος Βασιλειάδης Ιορδά-

νης τηλ. 210-2030421.

Είναι υποχρεωτική η παραλαβή της

διακήρυξης.

Ο Δήμαρχος  Παν. Καπετανέας

Βασικά θέματα που συζητήθηκαν

ήταν:

Η Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτε-

ρικής Υπηρεσίας  Δήμου Παλλήνης

(ψηφίστηκε ομόφωνα)

Η απόφαση για τροποποίηση του τε-

χνικού προγράμματος  του Δήμου, οι-

κονομικού έτους 2009 (ψηφίστηκε

κατά πλειοψηφία)

Διαπίστωση άξιας μιμήσεως και από

άλλα Συμβούλια είναι η παραδειγμα-

τική διεξαγωγή δημοκρατικής διαδι-

κασίας, για την οποία ο Δήμος Παλ-

λήνης έχει παράδοση και επί  Γκο-

τσόπουλου και Κωνσταντά τουλάχι-

στον, που παρακολουθούμε τις συνε-

δριάσεις του. Διάλογος, επιχειρημα-

τολογία, αλληλοσεβασμός, ήπιο κλί-

μα, διάθεση θετικής συνεισφοράς

στην κατάληξη της απόφασης, προς

το συμφέρον της πόλης, ακόμη και

επί διχογνωμιών.

Θα ήταν μια άψογη διαλεκτική διαδι-

κασία – όπου μέσα από τις αντιθέ-

σεις, μετά από δημιουργικό διάλογο,

αντιπαράθεσης επιχειρημάτων, θέση-

αντίθεση, προέκυπτε η «σύνθεση»,

ως καλύτερη συνιστώσα γνωμών, θέ-

σεων και συμφερόντων ίσως – αν η

σιγουριά της δεδομένης πλειοψη-

φίας δεν προσέδιδε μια «αλαζονική»

τάση στο Δήμαρχο να εμμένει ανυ-

ποχώρητα στις θέσεις του, σχεδόν

πάντα. Σεβόμενος όμως τους αντιπά-

λους του πάντα χωρίς φωνές, χωρίς

ειρωνείες, χωρίς περισσότερο ύβρεις

ή απειλές. Υπόδειγμα δεύτερον προς

ορισμένους Δήμους, ιδιαίτερα των

«αριστοκρατικών» παραλίων.

Ο οργανισμός εσωτερικής υπηρεσίας

Επισημαίνουμε για τους αναγνώστες

μας ότι ο «Οργανισμός» είναι μια κα-

τάσταση που προβλέπει τη διάρθρω-

ση των υπηρεσιών του Δήμου, τις αρ-

μοδιότητές τους, τον αριθμό των

υπαλλήλων που προβλέπονται σε

πλήρη ανάπτυξη, την ειδικότητα, τα

προσόντα τους, το βαθμό κατάταξής

κλπ.

Επισημαίνουμε ότι «σε πλήρη ανά-

πτυξη» δηλαδή σε προοπτική χρό-

νου, για να διευκρινίσουμε ότι, όταν

ο «Οργανισμός» προβλέπει ε.π. 5 πο-

λιτικούς μηχανικούς, αυτό δεν σημαί-

νει ότι «αύριο» ο Δήμος θα σπεύσει

να προσλάβει 5 μηχανικούς. Εχει, ας

πούμε, ήδη 2, προκύπτει «σήμερα»

ανάγκη ακόμη για άλλους 2, έχει εξα-

κριβώσει και την οικονομική δυνατό-

τητά του, τους προσλαμβάνει. Η μία

κενή θέση μπορεί να περιμένει. Αυτά

σε ιδανική περίπτωση, γιατί δυστυ-

χώς η Δημόσια Διοίκηση, κεντρική ή

περιφερειακή για λόγους πελατεια-

κούς και ψηφοθηρικούς ή ρουσφετο-

λογικούς, υπερκαλύπτει τις προβλε-

πόμενες θέσεις και το χειρότερο,

ενίοτε, με ακατάλληλο προσωπικό

και βέβαια χωρίς πραγματικά αξιο-

κρατικά κριτήρια.

Αυτή είναι η γενεσιουργός αιτία της

πληθωρικής, αναποτελεσματικής, κα-

ταπιεστικής και ευρωβόρου Δημόσιας

Διοίκησης, ακολουθούμενης από δε-

κάδες επιβαρυντικούς και «ιογενείς»

επιθετικούς προσδιορισμούς.

Επί του περιεχομένου της τροποποί-

ησης του συγκεκριμένου Οργανι-

σμού, στα κυριότερα σημεία του,

προβλέπει:

– τη σύσταση «γραφείο αλλοδαπών»,

- την πρόσληψη 2 δικηγόρων «με έμ-

μισθη εντολή»

– τρεις θέσεις ειδικών συμβούλων, ή

επιστημονικών συνεργατών

– στο Διοικητικό προσωπικό, επιπλέ-

ον 9 θέσεις συνολικά

– αλλά καταργούνται οι 7 θέσεις φυ-

λάκων σχολικών κτιρίων

– προστίθεται μια θέση Τ.Ε. στο Τε-

χνικό προσωπικό

– Εργατικές θέσεις καθαριότητας,

έργων κλπ. συνολικά 99

– προσωπικό Ειδικής υπηρεσίας (Δη-

μοτική Αστυνομία) προβλέπονται

συνολικά 9 θέσεις

Επέρχονται κι άλλες αλλαγές που

αφορούν ειδικές περιπτώσεις, όπως

κατάργηση προσωποπαγών θέσεων

κλπ.

Αλλα θέματα

– Ψηφίστηκε η 3η Ανάρτηση κτηματολογί-

ου Πράξης Εφαρμογής της ΠΕ 4 Άνω

Μπαλάνα του Δήμου για υποβολή δηλώ-

σεων ιδιοκτησίας.

– Απόφαση για ανταλλαγή οικοπέδου

ιδιοκτησίας της εταιρείας «ΒΙΑΡΩΜ  ΑΕ-

ΒΕ» με οικόπεδο ιδιοκτησίας Δήμου Παλ-

λήνης στην περιοχή Βακαλόπουλο ΠΕ11.

– Χρηματοδοτείται ο Δήμος από ΥΠΕΣ-

ΔΑΑ  για την υλοποίηση του προγράμμα-

τος για τον  σχολικό τροχονόμο και επι-

χορήγηση των σχολικών επιτροπών.

– Χρηματοδοτείται ο Δήμος από την ΤΕΔ-

ΚΝΑ για την προμήθεια αυτόνομου ρυ-

μουλκούμενου  συστήματος   για την κά-

λυψη δασοπυρόσβεσης.

– Χρηματοδοτείται ο Δήμος από το ΕΤΕΡ-

ΠΣ για την ανάπλαση αύλειου χώρου

Μουσείου Οίνου.

– Χρηματοδοτείται ο Δήμος για την  αντι-

κατάσταση και επέκταση του δικτύου

ύδρευσης στου Βακαλόπουλου.

– Τροποποιείται η προγραμματική σύμβα-

ση μεταξύ ΝΝΑΑ και Δήμου για δημιουρ-

γία προσβασιμότητας των ΑΜΕΑ σε δημό-

σια κτίρια.

Μετά τη θυελλώδη συνεδρίαση της περασμένης Δευτέρας με μο-

ναδικό θέμα τα προβλήματα της παιδείας στην Παλλήνη, που προ-

κάλεσε η αντιπολίτευση, σύμφωνα με τον κώδικα, (κοίτα άλλη

στήλη) ακολούθησε η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβου-

λίου Παλλήνης, την περασμένη Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου, με 30

θέματα.

Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας και άλλα

Α π ο φ ά σ ε ι ς  σ τ ο  Δ η μ ο τ ι κ ό  Σ υ μ β ο ύ λ ι ο  Π α λ λ ή ν η ς

Μακρά συζήτηση για την

παιδεία, χωρίς απόφαση
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Φυσικό είναι,  γύρω από κάθε  λατρεία,  να προβάλλεται

ένα ιστορικό συμβάν  ή ένα επώνυμο πρόσωπο.  Και πλά-

θεται ο σχετικός μύθος. 

Κατά καιρούς, θεοί, ήρωες και πολεμιστές, αλλά και τεχνί-

τες του χρωστήρα της σμίλης και της πέννας, ήρθαν  στο

λατρευτικό προσκήνιο. Άλλοτε με την αξία τους άλλοτε

τυχαία  ή επίτηδες, σπρωγμένοι από περιστασιακές κατα-

στάσεις.  Ο μύθος πάντως αποτελεί την πίστη και η λα-

τρεία,  τον τρόπο θεραπείας του τιμωμένου. 

Στην Ελλάδα, όπως και σε άλλες χώρες,  εξαιρετικές μορ-

φές του παρελθόντος εξυψώθηκαν, σε επίπεδο συμβόλου

διαχρονικά ή εφήμερα, όπως  ευμετάβλητη  είναι και η συ-

μπεριφορά του ανθρώπου στις προτιμήσεις της.  Στην ελ-

ληνική θρησκεία (και ιστορικά ελληνική θρησκεία είναι η

Αρχαία Ελληνική) και ελληνική ηρωική μυθολογία, ένα πα-

ραστατικό πλούσιο σε περιεχόμενο,  ξεχωρίζει.  Η ελληνι-

κή  μυθολογία δεν είναι μόνο η αφήγηση,  αλλά και η μού-

σα για ποίηση και τέχνη. Συνάμα δε, η αλληγορική  υπό-

σταση της δίνει  διαχρονική  επιβίωση, αλλά μαζί και  αί-

τηση για παιδευτική διεκδίκηση και συμμετοχή σε ένα κοι-

νωνικό πλάσιμο, έστω μήνυμα, στις επερχόμενες γενιές.

Δεν γνωρίζω πόσες φορές  έχετε εντυπωσιαστεί  ή έχετε

διαβάσει ελληνική μυθολογία. Σας συνιστώ όμως,  να αρ-

χίσετε  από τώρα.  Η μυθολογία η δική μας, είναι μέρος

από τις παραδόσεις μας, είναι μέρος από την παιδεία μας.

Και μην ξεχνάτε πως αυτή η γοητεία της,  την έκανε  να γί-

νει γνωστή και αγαπητή, στα πέρατα της οικουμένης. Ίσως

σε όλους, εκτός από μας τους Έλληνες.

Στα τέλη του 8ου αιώνα π.Χ.,  η Κόρινθος άρχισε να ανα-

πτύσσεται.  Ήταν όμως θλιμμένη,  σε σύγκριση με το Άρ-

γος, γιατί υστερούσε σε τοπικούς μύθους και ήρωες. Τότε

επινοήθηκε ο “Κόρινθος”,  ένας  χτίστης το επάγγελμα,

σαν γιός του Δία.  Καταγόταν από την κοντινή  πόλη Εθύ-

ρα και είχε μάλιστα συμβάλει στο χτίσιμο της Κορίνθου.

Ιδρυτής και κατά άλλους και  βασιλιάς της Εφύρας ήταν  ο

Σίσσυφος, γιός του Αιόλου και εγγονός του Βελερεφόντη.

Ο Όμηρος τον περιγράφει  πανούργο, πανουργότατο και

σύμφωνα με τα λόγια του «κέρδιστον των ανδρών». Ειχε

πολύ κακή φήμη και οι παρέες του τον βοηθούσαν σε αυ-

τό. Ο Αυτόλυκος, γιός του Ερμή,  σεσημασμενος απατεώ-

νας, ήταν ο καθημερινός του φίλος.  Μαζι στον Κιθαιρώνα

βοσκούσαν τα βόδια τους. Αλλά ο Αυτόλυκος πάντοτε,

του τα έκλεβε, σβήνοντας μάλιστα και  τα διακριτικά ση-

μάδια ιδιοκτησίας που υπήρχαν στη ράχη των ζώων με

κοκκινισμένο  στη φωτιά σίδερο.  

Κάποτε ο Σίσσυφος  το

ανακάλυψε και βάζο-

ντας κρυφά σημάδια

στις οπλές των ζώων

διέσωσε τα βόδια του. Ο

Σίσσυφος έκανε και άλ-

λα πράγματα.  Λέγεται

ότι όταν κάποτε ήρθε η

ώρα του να πεθανει,  κα-

τάφερε να αναβάλει το

θάνατο του.  Παγίδευσε

με τέχνασμα τον Δαίμο-

να του θανάτου, τον

απεσταλμένο των θεών,

τον έδεσε με χονδρές αλυσσίδες  και τον φυλάκισε.  Από τό-

τε κανείς δεν πέθαινε στη γη. Το έμαθε όμως ο Άρης και θύ-

μωσε· θύμωσε και τον ελευθέρωσε. Το πρώτο μέλημα του δαί-

μονα του θανάτου  ήταν να επαναφέρει την τάξη  στον κόσμο:

Να οδηγήσει τον Σίσσυφο στον Άδη. 

O Σίσσυφος,  προτού ακολουθήσει τον δαίμονα του Θανά-

του, στο   τελευταίο του ταξείδι,  κατάφερε να συναντηθεί

με τη γυναίκα του και να την πείσει να μην τηρήσει τις κα-

θιερωμένες εξόδιες τελετουργικές διαδικασίες, νεκρικής

προσφοράς στους θεούς,  ταφής και  λοιπά. Αυτό όμως θε-

ωρήθηκε από τους θεούς προσβολή μεγάλη  και κατηγο-

ρήθηκε γι’ αυτό. Εκείνος όμως απέδωσε λάθος, αμέλεια

και ενοχή στη γυναίκα του, αποσιωπώντας την πραγματι-

κότητα. Ζήτησε λοιπόν ειδική άδεια για να επανέλθει με

σκοπό να επανορθώσει τα της ταφής του σώματός του.

Πήρε την έγκριση, επέστρεψε στη γη, αλλά ...ξέχασε να

ξαναγυρίσει στον Άδη. Τελικά, ο ίδιος ο Ερμής τον συμμά-

ζεψε και τον οδήγησε στον κάτω κόσμο. 

Ο Σίσσυφος πέθανε σε βαθειά  γηρατειά, κερδίζοντας και τη φή-

μη του πιο πανούργου ανθρώπου και όπως το τονίζει ο Ομηρος

τη φήμη του «κέρδιστου των ανδρών», του πιο δηλαδή, δολίου. 

Εκεί, στον Άδη  όμως, ξανάκανε πάλι την  βρωμοδουλειά

του. Αντιλήφθηκε πως ο Δίας είχε αρπάξει την Αίγινα, την

κόρη του Ασωπού και είχε μαζί της εξαφανιστεί στο πρό-

γραμμα των συνηθισμένων του  σεξουαλικών δραστηριο-

τήτων. Ετσι, άρχισε να το διαδίδει.  Το έμαθε ο Ασωπός και

έτρεξε στον Σίσσυφο, να του πάρει λόγια·  πληροφορίες.

Ο Σίσσυφος έβαλε  τους όρους του: «Θα σου πω, αν μου
φτιάξεις, μια πηγή με δροσερό νερό στον Ακροκόρινθο». Η

συμφωνία κλείστηκε. Η δροσοπηγή φτιάχτηκε, ο Δίας απο-

καλύφθηκε και διασύρθηκε, χωρίς βέβαια και να τον πολυ-

νοιάζει γιατί δεν ήταν και  η πρώτη του αταξία.  

Ηθελε όμως να εκδικηθεί τον προδότη  μαρτυριάρη. Τον

υποχρέωσε να  σηκώνει στην πλάτη του, ένα βαρύ βράχο

και να τον ανεβάζει στην κορυφή του λόφου. Και μόλις

φτάνει τον βράχο στην κορυφή, ο βράχος να ξεγλυστρά

από τα χέρια του, να κυλά πίσω, στους πρόποδες. Και ο

Σίσσυφος να ξαναρχίζει την προσπάθεια του. 

Η τιμωρία θα τέλειωνε,  μόνο αν κατάφερνε να στεριώσει

το βράχο στην κορυφή.  Λέγεται πάλι πως οι λόγοι της τι-

μωρίας  ήταν άλλοι, που οι θεοί εσκεμμένα τους αποσιώ-

πησαν. Δηλαδή, πως ο Σίσσυφος πονηρός ών, ανακάλυπτε

τα κακά σχέδια των θεών και τα αποκάλυπτε στους αν-

θρώπους, δίνοντας έτσι την ευκαιρία να προφυλάσσονται

και να ζουν καλύτερα.

Ο μύθος του Σίσσυφου  αγκαλιάστηκε από τη δυτική κουλ-

τούρα στο πρόσωπο του Καμύ.  Ο Σισσύφειος μύθος έγρα-

ψε ο Αλμπέρτ Καμύ,  μας δίνει την εικόνα του  αγώνα που

κάνει ο άνθρωπος κάθε μέρα για να απαλλαγεί από τη μι-

ζέρια του και την κακομοιριά του. 

γιάννης κορναράκης του μάνθου

––––––––––––

Βοηθήματα

1)  Ιστορία Ελληνικού Έθνους. Εκδοτική Αθηνών.

2)  Ελληνική Μυθολογία, Εκδοτική Αθηνών.

3)  Εγκυκλοπαίδεια Πάπυρος - Λαρούς - Μπριτάννικα         

Ο μύθος του διαχρονικού

Σισσύφειου ανθρώπου

Τα προβλήματα επάρκειας της σχολι-

κής στέγης εξετάστηκαν σε ευρύτατη

σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε την

Τρίτη 24 Φεβρουαρίου στην αίθουσα

συνεδριάσεων του Δ.Σ. στα Σπάτα, με

τη συμμετοχή των Διοικήσεων των

συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων

όλων των σχολείων της πόλης των

Σπάτων  και των Προέδρων των Σχολι-

κών Επιτροπών.

Ο πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής

Παιδείας, Αντιδήμαρχος Χρήστος

Μάρκου, που προέδρευε  αναφέρθηκε

στη σύντομη εισήγησή του στις απο-

φάσεις της ΔΕΠ της ΝΕΠ και τις ανα-

μενόμενες του Υπ. Παιδείας αποφά-

σεις έγκρισης σύστασης 5 νέων Σχο-

λείων ( Ε΄ Νηπιαγωγείο, Στ΄ Νηπιαγω-

γείο, Δ΄ Δημοτικό, Β΄ Γυμνάσιο, Β΄

Λύκειο) καθώς και στην πρόσφατη

απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Σπάτων (αρ. απ.228/2008 της

15/12/2008) με την οποία εγκρίνεται η

παραχώρηση στον ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΣΧΟ-

ΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ τριών οικοπέδων

ιδιοκτησίας του Δήμου εντός του

εγκεκριμένου σχεδίου της πόλης με

σκοπό την κατασκευή 4 νέων σχολι-

κών κτιρίων.

Ακολούθησαν παρεμβάσεις των  Δημο-

τικών Συμβούλων, Προέδρων των Σχο-

λικών Επιτροπών (Ιωάννη Μάρκου

Προέδρου του ΔΣ, Κ. Γκίκα, Π. Κα-

τσούλη, Χρ. Γεωργακόπουλο, Γ. Παπα-

χρήστου, Γ. Γιώργα) καθώς και τοπο-

θετήσεις των Προεδρείων  των Συλλό-

γων Γονέων και Κηδεμόνων αναφορι-

κά με το καθιερωμένο ετήσιο πρό-

γραμμα «ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑ-

ΣΙΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

έτους 2009».

Η συνάντηση έληξε με την ψηφοφορία

και την ανάδειξη της  Χριστίνας Βρετ-

τού  και του Αλέξη Γιαννακόπουλου

ως τακτικού και αναπληρωματικού

αντίστοιχα μέλους της ΔΕΠ. 

Τρία οικόπεδα παραχωρεί ο Δήμος Σπάτων 

για σχολικά συγκροτήματα
Σε αναμονή η έγκριση 5 νέων σχολείων από το Υπ. Παιδείας 
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Αφού στερήσαμε από τους νέους μας όσο

περισσότερη Ελλάδα μπορούσαμε κι

απτόητοι συνεχίζουμε να το πράττουμε,

ήρθε η ώρα να τους στερήσουμε και το δι-

καίωμα, την υποχρέωση και την τιμή να

υπηρετούν στις Ένοπλες Δυνάμεις της πα-

τρίδας τους. Αρχικά στο Ναυτικό και στην

Αεροπορία. Κι αργότερα, όταν οι συνθήκες

θα έχουν ωριμάσει-έως σαπίσει-γιατί όχι

και στον Στρατό.

Είναι πολύπλοκα τα σύγχρονα όπλα, υπο-

στηρίζουν οι καλλιεργητές της ιδέας ενός

αμιγώς μισθοφορικού στρατεύματος. Οι

καλλιεργητές κάθε ιδέας αφελληνισμού.

Ναι, ας βάλετε επταετείς στα πολύπλοκα

συστήματα. Αλλά η Αεροπορία και το Ναυ-

τικό μας δεν είναι μόνο αυτά. Μα θα μπο-

ρούν οι νέοι μας να υπηρετούν στον Στρα-

τό Ξηράς, σου απαντούν οι εκσυγχρονι-

στές. Ναι, προς το παρόν. Όμως οι Ένο-

πλες Δυνάμεις μας είναι τρεις. Κι οι θά-

λασσές μας κι ο αέρας δικά μας είναι. Ή

μήπως των γειτόνων;

Δεν μπορώ, λοιπόν, να κατανοήσω με

ποιό δικαίωμα κάποιοι ηγετίσκοι-σατρα-

πίσκοι με το έτσι θέλω λαμβάνουν ελα-

φρά τη καρδία μιά τέτοια απόφαση. Με

ποιό δικαίωμα μας φτύνουν κατάμουτρα,

εισάγοντας τη βέβηλη ιδέα της αποστέ-

ρησης του κάθε Έλληνα από την τιμή να

εκπαιδεύεται για να υπερασπισθεί την

πατρίδα εάν παραστεί ανάγκη. Έπειτα η

στρατιωτική θητεία εάν δαπανάται ορθο-

λογικά και παραγωγικά, υποβοηθά στην

ανάπτυξη της κοινωνικότητας των νέων,

του ομαδικού πνεύματος, της πειθαρ-

χίας και της χαλύβδωσης του σώματος

και της ψυχής.

Ποιός αρρωστημένος νους σκέφτηκε ότι

αν ο μη γένοιτο ξεσπάσει πόλεμος, οι

Έλληνες νέοι θα πρέπει να τον παρακο-

λουθούν από την τηλεόραση; Να παρα-

κολουθούν, δηλαδή, κάποιους στρατιώ-

τες δημοσίους υπαλλήλους να πολε-

μούν και να πεθαίνουν για μιά υπόθεση

χρέους και τιμής όλων των Ελλήνων. Τι

είναι ο πόλεμος για την υπεράσπιση της

πατρίδας; Ποδοσφαιρικός αγώνας Ελλά-

δας-Τουρκίας;

Μήπως η χώρα μας αντιμετωπίζει λιγό-

τερους κινδύνους και απειλές σε σχέση

με το Ισραήλ, όπου η στρατιωτική θητεία

είναι υποχρεωτική για όλους ανεξαιρέ-

τως τους άνδρες και τις γυναίκες; 

Μόνιμοι στρατιωτικοί υπήρχαν βέβαια σε

όλους τους πολέμους, αλλά με τον τσα-

μπουκά και το πάθος των στρατευμένων

τους κερδίσαμε. Ο ανθός των έμπειρων

αξιωματικών μας που είχαν πολεμήσει

στην Μικρασιατική εκστρατεία, ήταν

εκτός στρατεύματος, ή στις φυλακές

του καθεστώτος Μεταξά ως Βενιζελικοί,

όταν μας επιτέθηκε η Ιταλία. Οι έφεδροι

πήραν πάνω τους το ’40 και το έκαναν

έπος με την ορμή και την τρέλα τους.

Άντε να δούμε ποιά θα είναι η επόμενη

φαεινή. Ο Βαλλιανάτος ως υπουργός

Άμυνας, ίσως; Κι έπειτα με τι μούτρα θα

διδάσκουμε στα παιδιά μας ότι οι πρόγο-

νοί τους υπηρετούσαν την πατρίδα και

εν καιρώ πολέμου και εν καιρώ ειρήνης,

όταν αυτή η διδαχή δεν θα υποστηρίζε-

ται από την σύγχρονη πραγματικότητα;

Τελικά ο Τσίπρας του 7% κυβερνά αυτόν

τον τόπο, ώστε να υλοποιούνται οι προ-

τάσεις του για σταδιακή κατάργηση της

θητείας;

Μισθοφόρους είχαμε και στο 

Βυζάντιο, αλλά προκόψαμε
Γράφει ο Γρηγόρης Δ. Ρώντας

Συνέχεια από τη σελ. 1

σκοπούσε αποκλειστικά στα τοκογλυφικά υπερκέρδη αυτών,

αδιαφορώντας για την επερχόμενη, με μαθηματική ακρίβεια,

αδυναμία  αποπληρωμών, με άμεση συνέπεια  την  αναπτυξιακή

ύφεση, με εκατομμύρια ακάλυπτων επιταγών, γραμματίων,

ασφαλιστικών και φορολογικών υποχρεώσεων και σε ολοκλή-

ρωση της συμφοράς, ήρθε το πλήθος των  κατασχεθέντων και

πτωχευθέντων  επιχειρήσεων, ακόμη  και ιδιωτών.
γ) Η  κρατική  αναπτυξιακή  εγκατάλειψη,  των  βασικών   εθνι-

κών πλουτοφόρων  πηγών,  όπως  ο τουρισμός, η ναυτιλία, η

γεωργία,  η κτηνοτροφία, η αλιεία, η βιομηχανία, η κατάργηση

των πριμοδοτήσεων των εξαγόμενων προϊόντων και εμπο-

ρευμάτων, κλπ, κλπ.

δ) Ο κρατικός υπερδανεισμός, από  όλες τις  μεταπολεμικές

κυβερνήσεις, τόσο από το εξωτερικό, όσο και από το εσωτε-

ρικό, με έμμεσο δανεισμό, (γραμ. Ελλ. Δημ. ομόλογα Δομη-

μένα, κλπ). η γνωστή λαθροχειρία στα ασφ/κά ταμεία, με απο-

κορύφωμα βεβαίως, την άκαιρη τέλεση των ολυμπιακών αγώ-

νων, από την ελλειμματική ελληνική  οικονομία,  με σκοπό την

«ωφέλεια  προβολής » και ό,τι  άλλο, των κρατούντων  και

των  «παραφυάδων»  αυτών,  αδιαφορώντας  παντελώς,  για

το  πόσο  αυτές  οι  αλόγιστες ενέργειες, θα υποσκάψουν  εκ

βάθρων,  την  οικονομική  ανάπτυξη   και  το  μέλλον  της Ελ-

λάδος.

ε) Η διάλυση  του  ελεγκτικού  και φοροεισπρακτικού   μηχα-

νισμού (ΣΔΟΕ),  αλλά   και  η  αποδιοργάνωση  των  ασφαλι-

στικών  ταμείων, σε συνδυασμό και παράλληλα με την ανέλε-

γκτη διακίνηση πλαστικού χρήματος, με εικονικές επιταγές

και γραμμάτια «ευκολίας», στις εμποροβιομηχανικές συναλ-

λαγές, με την  καταφανέστατη  ανοχή  κυβερνώντων και τρα-

πεζών, με  εγκληματικές  ευθύνες που  παραμένουν  ατιμώ-

ρητες. ( Πού  ήταν  το Υπουργείο  Εθνικής Οικονομίας, η Τρά-

πεζα της Ελλάδος,  και  οι  λοιποί «αρμόδιοι»)

στ) Η ευθύνη και των Ελλήνων πολιτών, δεν ήταν καθόλου

αμελητέα.

Αρρωστημένη  τάση,  πρόσκαιρου «υπερευδαιμονισμού»,  σε

συνδυασμό με τον άκρατο μιμητισμό-μαϊμουδισμό, με την

υποβοήθηση και των Μ.Μ.Ε, για την καλοπέραση με δανεικά,

με πρωταρχικό μέλημα  το ακριβό ΙΧΕ, το σκάφος, το εξοχικό,

τα πολλαπλά  ταξίδια  αναψυχής  και  της  κατασπατάλησης

ξένου  κεφαλαίου   (διακοποδάνεια, εορτοδάνεια, κλπ, κλπ.)  

Συμπερασματικά, η οικονομική κατάσταση που έχει δημιουρ-

γηθεί, θα μπορούσε να προσομοιασθεί, με κατοχική περίοδο

και εν πολλοίς με «εμπόλεμη κρίση».    

ΙΙ. ΜΕΤΡΑ  ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ  ΤΗΣ  ΚΡΙΣΗΣ

α) Αμεση  περιστολή  των  οικονομικών απολαβών  της  άρχουσας

τάξης, ήτοι υπουργών, βουλευτών, διοικητών  ΔΕΚΟ, κρατικών λει-

τουργών, (κοινώς όλων των  “golden  boys”),  με  παράλληλη ελαχι-

στοποίηση των διοικητικών  οργάνων,  με  συνενώσεις των κρατικών

υπηρεσιών και των  αντίστοιχων  δήμων  και  κοινοτήτων. Ας σημει-

ωθεί ότι  αριθμούμε  εξαπλάσιο  αριθμό  δημοσίων υπαλλήλων, από

Ευρωπαϊκές χώρες με τον ίδιο πληθυσμό, με εμάς.  

β) Αμεση κρατική παρέμβαση για την διάλυση όλων των «καρτέλ»

και των μεσαζόντων κάθε μορφής, με υποχρεωτική την επιβεβαίωση

των κοστολογίων σε βασικά είδη, όπως, πετρέλαιο, βενζίνη, γαλα-

κτοκομικά, δημητριακά, τρόφιμα, εικονικές εκπτώσεις Super

Market,‘υπό’ και ‘υπέρ’ τιμολογήσεις εμπορευμάτων και  προϊόντων,

με στόχευση πάντοτε τα αφανή και αφορολόγητα υπερκέρδη,  που

αναπόφευκτα, εκτινάσσουν κατακόρυφα τον πληθωρισμό, σε βαθμό

που να έχει καταστεί η Ελλάδα, μία από τις ακριβότερες χώρες του

κόσμου  και  με  άμεσες  επιπτώσεις, τόσο  στον τουρισμό, όσο  και

στην επιδείνωση της υφιστάμενης φτώχειας.

γ) Αμεση κρατικοποίηση τριών τραπεζών, της Εθνικής, της Αγροτι-

κής και του Ταμιευτηρίου, εις τρόπον ώστε, να επιβληθεί η  χρημα-

τοδοτική αποστολή και των άλλων ιδιωτικών τραπεζών, στην ανα-

γκαστική  ανταγωνιστική  ευθυγράμμιση, με τις  αμιγώς  κρατικές.

δ) Αμεση άρση της μονιμότητας στο δημόσιο, για τους νεοπρο-

σλαμβανόμενους, εις τρόπον ώστε, αφ’ ενός να υπάρξει  περιστολή

των περιττών κρατικών δαπανών, αφ’ ετέρου δε, να καταστεί απο-

δοτικότερη  και  υπευθυνότερη η  εργασιακή  απόδοση,  εξαλείφο-

ντας  οριστικά  από τους πολιτικούς, την πηγή της εύκολης ψηφο-

θηρίας και της  σύμπραξής  τους,  στην  επιβράβευση  της  αναξιο-

κρατίας, με την παράλληλη ανάσχεση της πνευματικής  και επιμορ-

φωτικής των  ανέλιξης, αφού διασφαλίζονται βιοποριστικά, δια  βί-

ου.

ε) Αμεσος διπλασιασμός των κατωτάτων ορίων, συντάξεων και  μι-

σθών, ξεπερνώντας τα όρια της φτώχειας και ευθυγραμμιζόμενα με

τα αντίστοιχα των Ευρωπαίων συναδέλφων των.

Δεν είναι νοητές εντολές και οδηγίες, του διευθυντηρίου των Βρυ-

ξελλών, για περιστολές  και  επιτηρήσεις  οικονομικές,  αγνοώντας

την  καταφανέστατη  συγκριτική  ανισότητα, στον τομέα  των  κα-

τωτάτων μισθών και συντάξεων.

Ας υπάρξει κάποτε, έστω και η  μερική  σύγκλιση των ακροτήτων,

περιορίζοντας εις το ελάχιστο, την υπάρχουσα άκρατη ανισοκατα-

νομή, του εθνικού μας  εισοδήματος και πλούτου, με αποκλειστική

ευθύνη  των  πολιτικών.

στ) Σε ποιά λογική εδράζεται, η  αναλογικά υπέρμετρη  στρατιωτική

δαπάνη,  που  κατ’ έτος  επιβαρύνει  τον  ελληνικό  κρατικό  προϋ-

πολογισμό, με βασικό αιτιολογικό κυρίως   «τον εξ ανατολών κίνδυ-

νο», εφ’ όσον «υποτίθεται» ότι είμαστε, αφ’ ενός μέλος της Ευρω-

παϊκής Ενωσης και αφ’ ετέρου, του στρατιωτικού σκέλους του ΝΑ-

ΤΟ.

Εάν αυτές οι «συμμαχίες», δεν παρέχουν την  διασφάλιση της  εδα-

φικής ακεραιότητας και υπόστασης της Ελλάδος,  ποιόν σκοπό εκ-

πληρούν, αφού  προφανώς θα μείνουν παντελώς αμέτοχες, στην

όποια τυχόν απειλή και εμπλοκή.

Συνεπώς, το επιζητούμενο απο τις συμμαχίες  μας, είναι η  μόνιμη

και κατ’ έτος οικονομική αφαίμαξη, για «άχρηστους» εξοπλισμούς,

επ’ ωφελεία των συμμάχων προμηθευτών, κατέχοντες έτσι οι Ελλη-

νες την μεγαλύτερη αναλογική συμμετοχή στο κατά  κεφαλήν εισό-

δημα.

Διερωτάται κανείς εάν σε αυτό μπορεί να δωθεί άλλος χαρακτηρι-

σμός, πλην του σαφέστατου εκβιασμού και αντίστοιχα οι πολιτικοί

πόση «υποτελική»  ανεκτικότητα  πρέπει να έχουν  διαχρονικά  επι-

δείξει προς τους «συμμάχους» μας, εκτός και εάν συνέτρεχε πα-

ράλληλα  άδηλη  υποκρυπτόμενη  και  μη  ανακοινώσιμη ωφέλεια.

Αμεσα, εν πάσει περιπτώσει,  επιβάλλεται η δραστική  μείωση,  με

στόχο την ελαχιστοποίηση των εξοπλιστικών δαπανών, επ’ ωφελεία

της  παιδείας, της περίθαλψης, της κοινωνικής συνδρομής στούς

ασθενέστερους  οικονομικά, της ανεργίας, δωρεάν παιδείας  και της

οικονομικής  ανάπτυξης  της  Ελλάδος.   

ζ) Τα ανωτέρω μέτρα, για να τύχουν εφαρμογής με αποτελεσματι-

κότητα, θα πρέπει να υπάρξει, αναγκαστική πολιτική συναίνεση και

καθολική σύμπραξη όλων των πολιτικών παρατάξεων, εάν βεβαίως

επιθυμούν να αισθάνονται και να είναι συνειδητά ΕΛΛΗΝΕΣ, μετα-

βάλλοντες το «επάγγελμα» του πολιτικού, σε «λειτούργημα».

Το πολιτικό κόστος είναι ατομικό ενδιαφέρον των  πολιτικών και σα-

φέστατα παντελώς αδιάφορο για τον  Ελληνα  ψηφοφόρο,  που

στην  παρούσα  κρίσιμη  κατάσταση, προέχει  πάντων  η  ανάγκη της

προσωπικής  και  οικογενειακής του  αξιοπρεπούς επιβίωσης, συνει-

δητοποιώντας την τεράστια ευθύνη όλων των πολιτικών, αλλά και

την ατομικά, δική του.

η) Η επιβεβλημένη εφ’ εξής  ριζική αλλαγή της  υφιστάμενης  νοο-

τροπίας, πολιτικών και  πολιτών, για την εμπέδωση της ανάγκης

προσαρμογής, στην διαμορφωθείσα παγκόσμια οικονομική κατάστα-

ση, αποτελεί αναπόδραστη πραγματικότητα, μακροχρόνιας διάρκει-

ας,  που  όσο  ταχύτερα  ευθυγραμμισθούμε  με  αυτήν,  τόσο ανω-

δυνότερα,  θα  τύχουμε  της,  μερικής  έστω,  αποθεραπείας. 

Συνοπτική ανάλυση της οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα  
Μέτρα αντιμετώπισης αυτής

Νίκος  Γ.  Θωκταρίδης

(Οικονομολόγος 

– Φοροτεχνικός) 
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Κλόουν, αρλεκίνοι, ξυλοπόδαροι κι ένας

τεράστιος Μπαγκς Μπάνυ  έδωσαν την

αποκριάτικη ατμόσφαιρα στο Πνευματικό

Κέντρο του Δήμου Μαραθώνα την περα-

σμένη Κυριακή. 

Ετσι οι μικροί θαμώνες έζησαν διαγωνι-

σμούς χορού και τραγουδιού, ενώ δυσκο-

λεύτηκαν πολύ για τη βράβευση της πιο

ευφάνταστης στολής.

Άφθονη έρεε η σοκολάτα από το ειδικό σι-

ντριβάνι.

Συνωστισμός στο εργαστήρι του βασιλιά

καρνάβαλου. Μικροί και μεγάλοι επιδόθη-

καν σε λαμπερές κατασκευές. Χειροποίη-

τες μάσκες, καπέλα και πολλή χρυσόσκονη

μεταμόρφωσαν ακόμα κι αυτούς που αντι-

στέκονταν στο έθιμο. 

Και η πολύχρωμη πεταλούδα με την παλέ-

τα της, άφησε σε πολλά πρόσωπα το μαγι-

κό άγγιγμα των χρωμάτων της χαράς.

Οι μουσικές επιλογές του Δημήτρη Τσιού-

μα στον ήχο ξεσήκωσαν όχι μόνο τους μι-

κρούς αλλά και τους γονείς τους και ο χο-

ρός καλά κρατούσε μέχρι να εμφανιστεί ο

μάγος Μπλάκυ που κατέπληξε τους μι-

κρούς θεατές.

Σείστηκε το κλειστό γυμναστήριο από το

ηχηρό ΝΑΙ ..που ξεφώνισαν μικροί και μεγά-

λοι όταν τους ρώτησε ο Δήμαρχος “Σας άρε-

σε η γιορτή; Θέλετε να την ξανακάνουμε;”.

Κι αυτή η κραυγή, τα αναψοκοκκινισμένα

μάγουλα και τα λαμπερά ματάκια των παι-

διών ήταν η επιβράβευση για όλους όσους

κουράστηκαν για την διοργάνωση:

Η αντιδήμαρχος Κατερίνα Τσαντουλή –Κα-

λέμη, τα μέλη του Δ.Σ. του Π.Π.Κ.Δ.Μ. 

(Άγγελος Λένας, Λέττα Μπέκα) και το ερ-

γατοτεχνικό προσωπικό του Δήμου.

Οι λιχουδιές που γεύτηκαν μικροί και με-

γάλοι ήταν προσφορά όλων των φούρνων

του Μαραθώνα, ενώ χορηγός επικοινωνίας

ήταν η Δημοτική Επιχείρηση.

ΑΠΟΚΡΙΑΤΙΚΑ ΞΕΦΑΝΤΩΜΑΤΑ 

Μια αξέχαστη για τα παιδιά,

εκδήλωση με κλόουν και ξυ-

λοπόδαρους, που τους δια-

σκέδασαν με εκπλήξεις και

τα «κέρδισαν» με την ευαι-

σθησία, τη δεξιοτεχνία και

τη ζωντάνια τους πραγμα-

τοποιήθηκε την Κυριακή

στην Κεντρική Πλατεία. Η

προσέλευση του κόσμου

ήταν μεγάλη, πολλά παιδιά

διασκέδασαν με την ψυχή

τους σε μια εκδήλωση γε-

μάτη χρώματα, εικόνες,

ήχους και πολύ κέφι. 

Στην εκδήλωση που είχε

τίτλο «Ας παίξουμε πάλι!»

συμμετείχε και το «Θέατρο

του παπουτσιού πάνω στο

δέντρο», το οποίο αντλεί

υλικό για τις παραστάσεις

του από την ελληνική πα-

ράδοση και δημιουργεί

σύγχρονα θεάματα. Πρό-

κειται για παραστάσεις με

ζωντανή μουσική, κίνηση,

χορό και τραγούδια. 

Στο τέλος της εκδήλωσης

μοιράστηκαν δώρα σε όλα

τα παιδιά. 

ΣΤΟ ΜΑΡΑΘΩΝΑΣΤΑ ΚΑΛΥΒΙΑ

Μουσείο Μαραθώνιου δρόμου
Έχει αρχίσει να αποδίδει καρπούς η ένταξη του Μουσείου Μαραθωνίου Δρόμου στο

επίσημο πρόγραμμα εκπαιδευτικών εκδρομών του Υπ. Παιδείας.

Τακτικά το κέντρο του Μαραθώνα γεμίζει από μαθητές, επισκέπτες του μουσείου που

μετά την ξενάγηση βρίσκουν την ευκαιρία να επισκεφθούν και την πόλη και τα τοπικά

καταστήματα.

Στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Παλλήνης
Για 6η συνεχόμενη χρονιά ο Σύλλογος

Γονέων διοργάνωσε με επιτυχία, το

Σάββατο 21-2, αποκριάτικο χορό για

τους μαθητές του σχολείου, με την

προσέλευση του κόσμου να ξεπερνά

κάθε προηγούμενο. 

Το πρόγραμμα άρχισε με παραδοσια-

κούς χορούς, επηρεασμένους από

αποκριάτικα έθιμα της χώρας μας, υπό

την καθοδήγηση της δασκάλας του

Πνευματικού και Πολιτιστικού Κέντρου

Παλλήνης Έρης Κονδάρα-Νικητοπού-

λου.

Η συνέχεια ήταν εκπληκτική. Όλοι μα-

ζί, γονείς και μαθητές, με πρωτότυπες

αμφιέσεις, χόρεψαν υπό τους ήχους

της μοντέρνας μουσικής του DJ Μάριο

και το κέφι εκτοξεύτηκε στα ουράνια. 

Την εκδήλωση τίμησε με την παρουσία

της η πρόεδρος του Πνευματικού και

Πολιτιστικού Κέντρου Παλλήνης Κατε-

ρίνα Γκόνου.

Εκδήλωση όμως είχε και

για τους μεγάλους

Εθιμα, τραγούδια και χοροί της αγροτικής Απο-

κριάς από διάφορα μέρη της Ελλάδας, που σατι-

ρίζουν το ήθος γυναικών και ανδρών, γραιών και

γερόντων, παπάδων, καλογραιών, καθώς και τη

λαιμαργία, τη μωρία, τη λαγνεία κτλ. Στην εκδή-

λωση παρουσιάστηκαν από το Χορευτικό Τμήμα

του Πνευματικού Κέντρου του Δήμου.

Στη συνέχεια σειρά είχε η αστική Αποκριά έτσι

όπως γιορτάζεται σήμερα με την επίδραση

των δυτικών ρυθμών στο χορευτικό και τρα-

γουδιστικό ρεπερτόριο, με βαλς, τάνγκο, τσα-

τσά, αλλά και με αγαπημένους χορευτικούς

ρυθμούς των Ελλήνων.

Στο σκηνικό μιας ταβέρνας στη δεκαετία του ’50,

στο Τραγουδοποιείον «Η Ωραία Ελλάς», οι χορευ-

τές του τμήματος τραγούδησαν και χόρεψαν στους

παραπάνω ρυθμούς μιμούμενοι σκηνές από μεγά-

λες επιτυχίες του ελληνικού κινηματογράφου. 
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Γνήσια ιταλική κουζίνα, 

απλή ανεπιτήδευτη, 

που θα σας γοητεύσει

Μπιζανίου 3 Πανόραμα Βούλας, τηλ. 210 9659526 και 9659469
Ανοιχτά Τρίτη - Παρασκευή τα βράδια, Σάββατο Μεσημέρια & Βράδια *Κυριακές και αργίες μεσημέρια. 

Η Κεντρική Πλατεία του Δήμου Γέρακα

πλημμύρισε από παιδιά και μεγάλους, που

ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα του Πνευμα-

τικού Κέντρου του Δήμου, προκειμένου να

συμμετέχουν στις εκδηλώσεις των Από-

κρεω.

Μια γιορτή αφιερωμένη στα παιδιά, που

απόλαυσαν στιγμές χαράς μέσα από το

παιχνίδι, τη δημιουργία και τη φαντασία. Το

πρόγραμμα άνοιξε με εικαστι-

κά εργαστήρια, φουσκωτά

παιχνίδια, face painting,

karaoke, κυνήγι θησαυρού και

εξελίχθηκε σε μια πρωτότυπη

παρέλαση, με τη συμμετοχή

της Φιλαρμονικής ορχήστρας

και του παιδικού τμήματος μα-

ζορετών του Δήμου Γέρακα,

στην πρώτη του εμφάνιση,

υπό τα φώτα των πυροτεχνη-

μάτων.

Οι μεγάλοι ξεχάστηκαν από

τις εικόνες που έβλεπαν με τα

παιδιά να χαίρονται και αψή-

φησαν το τσουχτερό κρύο με

την προσφορά τσικουδιάς, ξη-

ρών καρπών και οφτής πατά-

τας από τον Σύλλογο Κρητών

Γέρακα «Η Μεγαλόνησος». 

Η βραδιά έκλεισε με χορευτι-

κά σύνολα από τον Σύλλογο

Ηπειρωτών Γέρακα και  Latin

ρυθμούς από το συγκρότημα

Fuego de Cuba δίνοντας έναν

ξεχωριστό τόνο στις φετινές

απόκριες.

Αριστερά οι μικρές μαζορέτες
και η παρέλαση των παιδιών.

ΑΠΟ ΔΗΜΟΥΣ ΚΑΙ ΦΟΡΕΙΣ

Στιγμιότυπο από το latin group Fuego de Cuba

Τον χορό άνοιξε ο Σύλλογος Κρητών Γέρακα “Η Μεγαλόνησος”.

Αποκριάτικο πάρτυ πραγματοποίησε το ξενοδοχείο “ΑΥΡΑ” στη Ρα-
φήνα σε συνεργασία με τοπικό γυμναστήριο. Το ξενοδοχείο επιφύλα-
ξε δύο εκπλήξεις για τους καλεσμένους του. Χορευτικό ζευγάρι ξε-
σήκωσε τον κόσμο σε λατιν ρυθμούς και δύο χορεύτριες λικνίστικαν
σε ανατολίτικους ρυθμούς ανεβάζοντας τον κόσμο στα τραπέζια. Το
πάρτυ κράτησε μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες.

Ξεφάντωσε η Ραφήνα

ΣΤΟ ΓΕΡΑΚΑ

Η νέα αντιδήμαρχος Διοίκησης και

Οικονομικών του Δήμου Κρωπίας

Γεωργία Kόγκα-Γιανίτσα, την Πα-

ρασκευή 20/2,  οργάνωσε αποκριά-

τικη γιορτή στην αίθουσα πολλα-

πλών χρήσεων της Αγίας Μαρίνας

Κορωπίου. Μαζί της ο Πρόεδρος

του Δ.Σ. του ΚΑΠΗ και δημοτικός

σύμβουλος Κων/νος Παπαμιχάλης

και το μέλος του Δ.Σ. Παπακωστο-

πούλου. 

Οι πολίτες της Αγ. Μαρίνας και οι εκπρόσωποι του Δήμου γιόρτασαν όλοι μαζί σε ένα

ευχάριστο και δημιουργικό κλίμα. 

Σε αποκριάτικους ρυθμούς και η Αγ. Μαρίνα
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Η συνδρομή σας στην ΕΒΔΟΜΗ βοηθάει στην ελευθερία του Τύπου

ΠΛΗΡΩΣΕ ΜΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ
με ένα τηλεφώνημα στο 210 6030.655, 210 8959.004 

ή στην Τράπεζα: Ε.Τ.Ε. 656 440077-11

Το  όραμα, η θέληση, η προσπάθεια, η …

πίεση και η ανταπόκριση δημιούργησαν

συνθήκες που έδωσαν πνοή άνεσης στις

κτιριακές εγκαταστάσεις του 2ου Γυμνα-

σίου Κορωπίου. Το υπάρχον υλικό επα-

νεκτιμήθηκε, ανακυκλώθηκε, μεταποιή-

θηκε με μεράκι κι ενθουσιασμό και το

αποτέλεσμα, ευεργετικό και πρακτικό,

βελτίωσε την ασφυκτική καθημερινότητα

της σχολικής κοινότητας. Ο λόγος για

τις βελτιώσεις που έγιναν πρόσφατα στο

2ο Γυμνάσιο της πόλης.

Αρχικά, πολύ σημαντικό βήμα ήταν η το-

ποθέτηση δύο προκατασκευασμένων αι-

θουσών διδασκαλίας στο χώρο πίσω από

το κτίριο, τον οποίο σπάνια χρησιμοποι-

ούσαν οι μαθητές κατά τα διαλείμματα.

Με τη στέγαση δύο τάξεων σ’ αυτές τις

αίθουσες ελευθερώθηκε χώρος στον

οποίο διαμορφώθηκε αίθουσα πολλα-

πλών χρήσεων· ευρύχωρος, φωτεινός

και χαρούμενος.

Σε ένα τμήμα της αίθουσας υπάρχει μι-

κρή σχολική βιβλιοθήκη, η οποία τώρα,

που ο χώρος αποδεσμεύτηκε από τη φι-

λοξενία τάξεων, θα εξωραϊστεί και θα

εμπλουτιστεί για να εξυπηρετεί κατάλ-

ληλα τις ανάγκες των μαθητών για έρευ-

να και δανεισμό. Εδώ, επίσης, θα οργα-

νώνονται ποικίλες εκδηλώσεις και θα

λαμβάνουν χώρα οι σχολικές εορτές,

έτσι ώστε να μη χρειάζεται να … μετα-

ναστεύουν οι μαθητές σε άλλους χώ-

ρους εκτός σχολείου.  θα τοποθετηθεί

τηλεόραση και θα υπάρχει συλλογή εκ-

παιδευτικών CD για παρακολούθηση

προγραμμάτων που στόχο έχουν να υπο-

στηρίξουν τα διδασκόμενα μαθήματα.

Είναι εξίσου σημαντικό ότι το σχολείο

απέκτησε αίθουσα τεχνολογίας. Ετσι οι

συσκευές, τα όργανα και γενικά ο εξο-

πλισμός που χρησιμοποιείται βρήκε μόνι-

μη στέγη. 

Επίσης διαμορφώθηκε δεύτερο γραφείο

καθηγητών μια που το γραφείο των κα-

θηγητών είναι ασφυκτικά περιορισμένο.

Ο χώρος, αν και μικρός, είναι φωτεινός,

ήσυχος και φροντισμένος.

Τέλος, έγινε διεύρυνση του διαδρόμου

στον πρώτο όροφο. Μ’ αυτό τον τρόπο

διευκολύνεται η μετακίνηση των παιδιών

κατά την είσοδο στις αίθουσες διδασκα-

λίας και την έξοδό τους απ’ αυτές, εφ’

όσον ο διάδρομος είναι βασικό πέρασμα

προς τις αίθουσες και τα γραφεία.

Αναμφισβήτητα, η Σχολική Επιτροπή αξί-

ζει εύσημα για την υλοποίηση των σχε-

δίων που βελτιώνουν καθημερινά ην ποι-

ότητα ζωής του πληθυσμού του 2ου Γυ-

μνασίου. 

Η πίεση που της ασκήθηκε είχε καλά

ελατήρια. Όλα τα μέλη της Σχολικής Επι-

τροπής γνωρίζουν πόσο σημαντικές εί-

ναι αυτές οι 4 αλλαγές, και γι’ αυτό ο Δι-

ευθυντής του σχολείου  Χρήστος Θεο-

χαρόπουλος και ο Σύλλογος  Καθηγη-

τών τους ευχαριστούν ιδιαίτερα. 

Βελτίωση συνθηκών στο 2ο Γυμνάσιο Κορωπίου

Εμβρόντητοι όλοι οι Έλληνες πολίτες

παρακολουθούμε τις τελευταίες μέ-

ρες την κορύφωση μιας πρωτοφα-

νούς υπόθεσης που ντροπιάζει την

κοινή λογική και εκθέτει ανεπανόρθω-

τα τη σημερινή πολιτική ηγεσία. Το

μέγεθος της ρύπανσης του Ασωπού

και οι κίνδυνοι για τη δημόσια υγεία,

που έχουν επανειλημμένα επισημαν-

θεί, επιβεβαιώνονται από έρευνα του

Ινστιτούτου Γεωλογικών και Μεταλ-

λευτικών Ερευνών, η οποία παρέμεινε

κρυμμένη στο συρτάρι της Κεντρικής

Υπηρεσίας Υδάτων του ΥΠΕΧΩΔΕ

εδώ και ένα χρόνο, παρά τις συνεχείς

ερωτήσεις που κι εγώ προσωπικά έχω

καταθέσει στη Βουλή για το θέμα.  

Ακόμη, μόλις τις προηγούμενες ημε-

ρες, το Υπουργείο Υγείας μας γνω-

στοποίησε τις προθέσεις του να δια-

τάξει επιτέλους την εκπόνηση επιδη-

μιολογικής μελέτης, όπως είχα επα-

νειλημμένα ζητήσει, αφού τα κρού-

σματα καρκίνου στην περιοχή δεν

μπορούν πλέον να αποδίδονται σε τυ-

χαίους παράγοντες. Και φυσικά, ανα-

ρωτώμαι: γιατί επί τόσα χρόνια το

υπουργείο απαξίωνε συστηματικά τον

κοινοβουλευτικό έλεγχο, σιωπώντας

στις επανειλημμένες ερωτήσεις που

εγώ και άλλοι συνάδελφοι βουλευτές

είχαμε υποβάλει, ζητώντας την εκπό-

νηση επιστημονικής μελέτης και τη

λήψη άμεσων μέτρων; 

Όπως φαίνεται, για την ηγεσία του

ΥΠΕΧΩΔΕ, η συνεχιζόμενη αυθαιρε-

σία της ανεξέλεγκτης επιχειρηματι-

κής δραστηριότητας στην περιοχή

αξιολογείται ως περισσότερο σημα-

ντική από την προστασία του περιβάλ-

λοντος και της ζωής χιλιάδων πολι-

τών. Όσο για το Υπουργείο Υγείας, θα

περιμέναμε πιο γρήγορα αντανακλα-

στικά, και όχι τέτοια εγκληματική κα-

θυστέρηση, για ένα θέμα με τεράστια

σημασία για τη δημόσια υγεία.

Η υπομονή μας έχει πλέον εξαντλη-

θεί, καθώς νιώθουμε απροστάτευτοι

πολίτες κάποιας τριτοκοσμικής χώ-

ρας. Είναι καιρός η κυβέρνηση και οι

αρμόδιοι υπουργοί να σταματήσουν

να κρύβονται, να αναλάβουν επιτέ-

λους τις ευθύνες τους, να τιμωρη-

θούν άμεσα όσοι εγκληματούν και πα-

ραβιάζουν την περιβαλλοντική νομο-

θεσία και έστω, αυτήν την ύστατη

στιγμή, να σωθεί η περιοχή, ο Ασω-

πός και η υγεία των πολιτών. Κάθε

ολιγωρία ή σιωπή, είναι πλέον εγκλη-

ματική.

“Μας ντροπιάζει η απόκρυψη

στοιχείων από το ΥΠΕΧΩΔΕ

για τον Ασωπό ποταμό”

Εύη Χριστοφιλοπούλου, 
βουλευτής ΠΑ.ΣΟ.Κ. Περιφ. Αττικής

Η νέα «κινηματογραφική» απόδραση του Παλαιοκώστα

από τις φυλακές Κορυδαλλού, είναι το θέμα των ημερών

σε όλα τα ΜΜΕ σε Ελλάδα και Εξωτερικό.

Είχε συμβεί και το 2006, με τον ίδιο ακριβώς τρόπο! Μάλι-

στα την επομένη της τωρινής απόδρασης εκδικαζόταν η

πρώτη του απόδραση στα δικαστήρια!

Ειδικό σχέδιο λήψης μέτρων

Τότε λοιπόν ο βουλευτής Ντίνος Βρεττός είχε καταθέσει ερώτημα στον αρ-

μόδιο Υπουργό Δημόσιας Τάξης ο οποίος του απάντησε στις 4 Ιουλίου 2006

μεταξύ άλλων ότι «για την αντιμετώπιση αποδράσεων έχει εκπονηθεί ειδικό
σχέδιο λήψης μέτρων περιμετρικά του συγκροτήματος του Καταστήματος
Κράτησης Κορυδαλλού, το οποίο υλοποιείται από τις αρμόδιες υφιστάμενες
Υπηρεσίες με τη διάθεση σε 24ωρη βάση των αναγκαίων δυνάμεων και μέ-
σων.

Δεν τους ενημέρωσαν!
Στο σημείο αυτό πρέπει να επισημάνουμε ότι στις αρμόδιες Υπηρεσίες μας
δεν είχαν περιέλθει σχετικές πληροφορίες για επικείμενη απόδραση με τον
τρόπο που έγινε η πρόσφατη απόδραση των δυο κρατουμένων από το ανω-
τέρω Σωφρονιστικό Κατάστημα και επομένως δεν είχαν ληφθεί ειδικά μέ-
τρα, πέραν αυτών που λαμβάνονται καθημερινά (συνήθης κατάσταση)».

Σ.Σ. Ε, αυτό πάλι. Να μη τους έχει ειδοποιήσει ο Παλαιοκώστας ότι θα απο-
δράσει με τέτοιο τρόπο! Και καλά την πρώτη φορά. Ούτε τη δεύτερη!

“Πήραμε τα μέτρα μας”
ήταν η απάντηση στην 1η απόδραση

σε ερώτηση του βουλευτή Ντίνου Βρεττού
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Συνέχεια από τη σελ. 1

Ο Ηρακλής Καραγεώργος διανύει την δεύτερη

θητεία του στη θέση του Διοικητή του Ασκληπι-

είου και έχει επιδείξει μια δραστηριότητα που

«ανεβάζει» το Νοσοκομείο και κατά γενική ομο-

λογία καλή συνεργασία με το προσωπικό του.

Είναι ο πρώτος διοικητής που καθιέρωσε απο-

λογισμό και είναι η δεύτερη χρονιά που γίνεται.

Κάτι που κρίνεται πολύ σημαντικό και για τους

εργαζόμενους μέσα στο Νοσοκομείο, αλλά και

για τους κατοίκους της περιοχής που «κρέμο-

νται» από το Νοσοκομείο, αφού δεν υπάρχει

άλλο, σε ακτίνα πολλών χιλιομέτρων.

Ο Διοικητής ανέπτυξε με πίνακες και στοιχεία

τη δραστηριότητα του κάθε τμήματος.

Θα τολμήσω να πω ότι τα στοιχεία που ακούσα-

με και είδαμε στους πίνακες αναλυτικά, μας κά-

νουν αισιόδοξους, ότι κάποιος άλλος – ούριος –

άνεμος φυσάει στο Νοσοκομείο.

Η αύξηση των νοσηλευθέντων, η μείωση της μέ-

σης διάρκειας νοσηλείας δείχνουν ότι υπάρχει

μία δυναμική στο Νοσοκομείο που πρέπει να

αξιοποιηθεί περαιτέρω.

Όπως είπε ο Διοικητής  τα ΤΕΠ (Τμήμα Επειγό-

ντων Περιστατικών) έχουν εξαντλήσει τη δυνα-

μικότητά τους. Λειτουργούν στο μάξιμουμ.

Δουλεύουν στο κόκκινο. Το ίδιο και τα ΤΕΙ (Τμή-

μα Εξωτερικών Ιατρείων). 

Η κάθε τρεις ημέρες γενική εφημερία που έχει

το Νοσοκομείο, δείχνει μία αδυναμία να υποδε-

χτεί παθολογικά περιστατικά. Παρ’ όλα αυτά,

όπως δείχνει και ο πίνακας, τις ημέρες που δεν

εφημερεύει (με γενική εφημερία) το Νοσοκο-

μείο αντιμετωπίζει επείγοντα περιστατικά. Αυ-

τό δείχνει τον ουσιαστικό ρόλο που παίζει το

Ασκληπιείο στη γενικότερη περιοχή, σε διάφο-

ρα τμήματα.

Ο Διοικητής τόνισε ότι «η ανάπτυξη του Νοσο-

κομείου, λαμβάνοντας υπόψη τα νέα πληθυ-

σμιακά και επιδημιολογικά δεδομένα, τον υφι-

στάμενο ανταγωνισμό και το συνεχώς μεταβαλ-

λόμενο οικονομικά και τεχνολογικά περιβάλ-

λον, κινείται επάνω σε τρεις άξονες, σύμφωνα

με το Επιχειρησιακό Σχέδιο 2008-2009.

1. Εκσυγχρονισμός και επαύξηση υποδομών 

2. Ανανέωση και προσθήκη νέου εξοπλισμού

3. Μετεξέλιξη του Ασκληπιείου σε ολοκληρω-

μένο Γενικό Νοσοκομείο, με ενδυνάμωση

του παθολογικού τομέα, οργάνωση του

τραυματιολογικού του ρόλου και αξιοποίη-

ση της ορθοπεδικής παράδοσης με τη δημι-

ουργία εξειδικευμένων μονάδων. 

Επισκευή των Β’ και  Γ’ ορόφων του Κεντρικού

Κτιρίου (Κονιαλίδειο). Ετσι θα δημιουργηθούν

δύο νοσηλευτικά τμήματα με 50 κλίνες. Εχει

εγκριθεί από τη Νομαρχία και έχει προχωρήσει

από το Υπ. Υγείας και από το ΥΠΕΧΩΔΕ. Εχουν

εγκριθεί και τα τεύχη δημοπράτησης από το Νο-

σοκομείο και έχουν πάει στη Νομαρχία. Εγκε-

κριμένος προϋπολογισμός 3.200.000 € (ΠΔΕ

ΣΕΑ 091, ΚΑΕ 2007 ΣΕ 09100001).   

Επίσης έχει εγκριθεί η κατασκευή Απορροής

Ομβρίων Υδάτων και η δημιουργία υπαίθριου

χώρου στάθμευσης προς την παραλιακή λεω-

φόρο. Εγκεκριμένος προϋπολογιμσός 600.000

€ (ΠΔΕ ΣΑΕ 091, ΚΑΕ 2007 ΣΕ 09100003)

Όπως ενημέρωσε ο Ηρ. Καραγεώργος «είχε

παγώσει η δημιουργία τμημάτων. Τώρα ξεπά-

γωσε. Ετσι κάθε Διευθυντής θα αποκτήσει τμή-

μα» (ΩΡΛ κλπ.)

Αυτό σηματοδοτεί ίσως την αισιοδοξία μας, ότι

τελικά, το Ασκληπιείο θα προχωρήσει ως Δημό-

σιο Νοσοκομείο. Ότι έχουν εκλείψει οι «εκσυγ-

χρονιστές» που το προωθούν για ιδιωτικοποίη-

ση ή πώληση!

Το Λοβέρδειο θα φιλοξενήσει τα τμήματα:

– Νευρολογικό

– Τμήμα Φ.Ι.ΑΠ.

– Τμήμα Οφθαλμολογικό

– Τμήμα Ουρολογικό

Στο Σταθάτειο γίνεται ανακατασκευή και προ-

σθήκη νέας πτέρυγας.

Στο Αικατερίνης προχωράει η ανακατασκευή

του. Το κεντρικό κτίριο (Νικολούδιο) θα ανα-

καινιστεί και θα βαφτεί.

Στο Ροδουσάκειο γίνεται κατασκευή νέου δι-

κτύου κενού και πεπιεσμένου αέρα, και ανανέ-

ωση χρωματισμών

Στο Αθανασάκειο γίνεται αλλαγή εξωραϊσμός

και αντικατάσταση δαπέδου.

Τμήμα Εργοθεραπείας

Εγινε επέκταση του κτιρίου σε παρακείμενη

αποθήκη και διαμόρφωσή του σε διαμέρισμα

Placebo με διαμόρφωση του περιβάλλοντα χώ-

ρου.  

«Αξίζει τον κόπο να το επισκεφθείτε», παρακί-

νησε τους ακροατές ο Διοικητής.

Ετσι, τελειώνοντας η εκδήλωση το επισκεφθή-

καμε, αλλά δυστυχώς το βρήκαμε κλειστό, αν

και ήταν 13.45.

Ψηφιακός Εκσυγχρονισμός

Δουλεύουν εντατικά για να οργανώσουν σύ-

στημα χρήσης Τεχνολογιών Πληροφορικής και

Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) Στόχος η υλοποίηση προ-

γράμματος της Κοινωνίας της Πληροφορίας 

Μηχανοργάνωση όλων των Υπηρεσιών του Νο-

σοκομείου στα πλαίσια της ενιαίας υλοποίησης

του προγράμματος στα Νοσοκομεία της πρώην

Β’ ΔΥΠΕ.

Τον Απρίλιο θα έχουν έτοιμο ένα πληροφοριακό

σύστημα. Είναι στοίχημα για όλους, εργαζόμε-

νους και Διοίκηση. Είναι ένα στοίχημα που θα

το κερδίσουμε, είπε χαρακτηριστικά ο Διοικη-

τής.

Ηδη βρίσκονται στο στάδιο ανανέωσης της

ΜΕΘ (Μονάδας Εντατικής Θεραπείας). Από το

Σεπτέμβριο λειτουγεί με την προσθήκη 3 κρεβα-

τιών και αποθήκης. Ανανεώνεται και εκσυγχρο-

νίζεται ο εξοπλισμός της.

Στόχος είναι η δημιουργία νέας ΜΕΘ με 9 ακό-

μη κλίνες.

4 Εξοπλισμός στο Καρδιολογικό τμήμα με

έναν σύγχρονο φορητό υπερηχοκαρδιογράφο,

Συσκευές και μηχανήματα Καρδιολογικού  και

Μονάδες καρδιοαναπνευστικής ανάνηψης.

Επιδίωξη η Δημιουργία Αιμοδυναμικού Εργα-

στηρίου - Ψηφιακός Στεφανιογράφος. (Εχει επι-

χορηγηθεί από το Υπ. με 700.000 ευρώ για το

σκοπό αυτό).

Τον Οκτώβριο του 2008 εγκαταστάθηκε το Ψη-

φιακό Σύστημα Εξωσωματικής Λιθοτριψίας

στο Ουρολογικό τμήμα.

Ακτινολογικό
Εχει ξεκινήσει η προσπάθεια αναβάθμισης του

Ακτινολογικού. Καταργήθηκαν τα κλασικά εμ-

φανιστήρια. Δημιουργήθηκε χώρος αναμονής

των ασθενών και των συνοδών τους. Εχει ψη-

φιοποιηθεί πλήρως, και διαθέτει έναν από τους

καλύτερους πανευρωπαϊκά ακτινολόγους (ο δι-

ευθυντής του) και ο ψηφιακός αγγειογράφος θα

έρθει σύντομα, ενημέρωσε ο Διοικητής Ηρ. Κα-

ραγεώργος.

Βρίσκονται δε στις διεργασίας για την απόκτη-

ση Μαγνητικού Τομογράφου.

Το Νοσοκομείο διατηρεί πιστοποίηση συστήμα-

τος περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά τον Ευ-

ρωπαϊκό Κανονισμό EMAS και ISO 14001:2004

Κλείνοντας ο Διοικητής είπε: Ολοι μας έχουμε

κάνει βήματα το 2008 γιατί δείχνουμε πίστη και

εμπιστοσύνη σ’ αυτό. Κέντρο της προσπάθειάς

μας ο ασθενής. Παρέχουμε εξατομικευμένη

φροντίδα. Προσηλωμένοι στο επίπεδο μάθησης

και γνώσης. Το Ανθρώπινο Δυναμικό αποτελεί

το κρίσιμο μέγεθος. Ο ρόλος μας είναι να υπη-

ρετούμε πιστά όλους τους εργαζόμενους και τα

στελέχη που πασχίζουν κάθε ημέρα στην εκ-

πλήρωση του οράματος της αναβάθμισης του

Ασκληπιείου.

Εκλεισε δε με τη φράση του Jean Monnet: «Τί-

ποτε δεν είναι πιο επικίνδυνο από το να θεω-

ρούμε τις δυσκολίες ως αποτυχίες, γι’ αυτό η

προσπάθεια δε σταματά ποτέ.

Εμείς αισιοδοξούμε, ότι τελικά, η τοπική κοι-

νωνία ακούστηκε. Ότι τελικά το Ασκληπιείο θα

παραμείνει δημόσιο και θα αναβαθμιστεί.

Παραμένει σε εκκρεμότητα η υπογραφή του Υπ.

ΠΕΧΩΔΕ για τη μείωση του συντελεστή δόμη-

σης που πήρε ομόφωνη απόφαση το Δημοτικό

Συμβούλιο, για να κόψει την όρεξη στα «πιράγ-

χας» που περιμένουν. 

Και μένει βέβαια μία πολιτική απόφαση. Να πε-

ριέλθει καθ’ ολοκληρία στο Δημόσιο. Γιατί η φι-

λοσοφία των πρωτεργατών αυτή ήταν. Και οι

δωρεές όλων των ευεργετών την ίδια φιλοσο-

φία είχαν. 

Παραβρέθηκαν ακόμη η νομαρχιακή σύμ-

βουλος Μαίρη Φουρναράκη, εκπροσωπώ-

ντας το Νομάρχη και ο δημοτικός σύμβου-

λος Βούλας Δημ. Δαβάκης.

Πολλοί γιατροί και νοσηλευτικό προσωπικό

παρακολούθησαν με ενδιαφέρον τον απο-

λογισμό.

Αξιον αναφοράς η έλλειψη παρουσίας της

Δημοτικής Αρχής του Δήμου Βούλας, τη

στιγμή μάλιστα, που το Νοσοκομείο βρί-

σκεται μέσα στα διοικητικά της όρια και

όφειλε να συμμετέχει στα δρώμενα του

Νοσοκομείου.

Και η άλλη άποψη

Το Σωματείο Εργαζομένων του Ασκληπιείου

μοίραζε ανακοίνωση στην οποία ανέφερε ότι:

«Το Νοσοκομείο υποβαθμίζεται διαρκώς. 

- Όταν οι εργαζόμενοι εξουθενώνονται

- οι δραστηριότητες περιορίζονται

- λειτουργούμε στο κόκκινο όριο από τις δραμα-

τικές ελλείψεις, είτε προσωπικού είτε υλικών.

- αφήνουμε τη διοίκηση στην απέραντη μοναξιά

του ατέλειωτου μονόλογου χωρίς αντίλογο.

Αννα Μπουζιάνη

Καλά νέα από το Ασκληπιείο

ΕΞΕΤΑΣΘΕΝΤΕΣ ΣΕ ΗΜΕΡΕΣ ΜΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΜΗΜΑ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Βαθμός Ασφαλείας
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ Βάρη   17/02/2009   
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ.Πρωτ. - 1939    -    
ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ Βαθμός Προτεραιότητας 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ   
ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: ΒΑΣ. ΚΩΝ/ΝΟΥ 25, 16672-ΒΑΡΗ                     
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΙΩΑΝΝΑ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2132030444 - ΦΑΞ : 2132030449

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Πλήρωσης   σαράντα   [40] θέσεων  με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορι-
σμένου χρόνου του Δήμου  που εδρεύει στη Βάρη επί της Βασ. Κων/νου αριθ. 25. 
Έχοντας υπόψη:

1. 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.
2. 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 [προ-
κειμένου για κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα υπηρεσιών ΟΤΑ].
3. Την 14/2009 απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής και την υπ’ αριθ. πρωτ.
08/ΔΤΑ/2693/13.2.2009 απόφαση έγκρισης Γ.Γ. Περιφέρειας Αττικής.
4. Τον Ο.Ε.Υ. του Δήμου.

Ανακοινώνει
Την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου
χρόνου, συνολικού αριθμού σαράντα (40) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή πα-
ροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα υπηρεσιών του Δήμου για τις εξής,
κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητες, με τα αντίστοιχα τυπικά προσόντα και την αντί-
στοιχη χρονική περίοδο.

Ειδικότητα Αριθμός Ειδικά τυπικά προσόντα Χρονική
διάρκεια

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
ΕΡΓΑΤΕΣ Δεν απαιτούνται ειδικά 
ΚΑΘ/ΤΑΣ [ΥΕ] 22 τυπικά προσόντα σύμφωνα 8 μήνες

με το άρθρο 5 παρ. 2 του Ν.2527/97
ΕΡΓΑΤΕΣ Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά
NEΚΡΟΤΑ- 3 προσόντα σύμφωνα με 8 μήνες 
ΦΕΙΟΥ [ΥΕ] το άρθρο 5 παρ. 2 του Ν.2527/97
ΕΡΓΑΤΕΣ Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά
ΥΔΡΕΥΣΗΣ [ΥΕ] 3 προσόντα σύμφωνα με το 8 μήνες

άρθρο 5 παρ. 2 του Ν.2527/97
ΟΔΗΓΟΙ ΑΠΟΡ/ΡΩΝ
[ΔΕ] 12 ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 8 μήνες

Α.:-Δίπλωμα Ι.Ε.Κ. ειδικοτήτων α]τεχνικού αυτοκινήτου
οχημάτων ή β] εκπαιδευτή υποψηφίων οδηγών αυτοκι
νήτων ή 
–Πτυχίου Α ή Β κύκλου σπουδών Τεχνικού Επαγγελμα
τικού Εκπαιδευτηρίου [ΤΕΕ] ειδικότητας Μηχανών και 
Συστημάτων Αυτοκινήτου ή απολυτήριος τίτλος:
-Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου Τμήματος 
Μηχανικών Αυτοκινήτων ή
-Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής Δευτερο βάθμιας 
Εκπαίδευσης ειδικότητας Μηχανών αυτοκινήτου ή Σχο
λής Μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν.1346/83 ειδικότητας 
Μηχανοτεχνίτη αυτοκινήτου ή συναφούς ειδικότητας, 
δηλαδή: Τεχνικού Ηλεκτρολόγου Αυτοκινήτων Οχημά
των ΙΕΚ ή
-Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Αυτοκινήτο ή
-Ηλεκτρομηχανικών Συστημάτων και Αυτο ματισμού 
Αυτοκινήτου ΤΕΕ ή
-Ηλεκτρικού Συστήματος Αυτοκινήτου ΤΕΣ δευτερο
βάθμιας εκπαίδευσης ή
-Ηλεκτροτεχνίτη Αυτοκινήτων Σχολής Μαθητείας του 
ΟΑΕΔ του Ν.1346/1983 ή 
-άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδα
πής ή αλλοδαπής , αντίστοιχης ειδικότητας.

Β. Ισχύουσα Επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ κατηγο
ρίας.
ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
Α. Σε περίπτωση που δεν καθίσταται δυνατή η πλήρωση των

θέσεων από υποψηφίους με τα προσόντα της προηγούμενης παραγράφου επιτρέ-
πεται η πρόσληψη με προσόν διορισμού οποιοδήποτε απολυτήριο τίτλο σχολικής
μονάδας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή ΙΕΚ καθώς και ισχύουσα επαγγελματική
άδεια οδήγησης Γ κατηγορίας και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον έξι[6] μηνών.

Β. Σε περίπτωση που δεν καθίσταται δυνατή η πλήρωση των
θέσεων από υποψηφίους με τα προσόντα της προηγούμενης παραγράφου επιτρέ-
πεται η πρόσληψη με προσόν διορισμού τίτλο Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης [δηλαδή
απολυτήριο τίτλο Τριταξίου Γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει
μέχρι και το 1980 [απολυτήριο Δημοτικού Σχολείου], ή ισοδύναμο απολυτήριο τίτλο
Κατώτερης Τεχνικής Σχολής του ΝΔ 580/70 ή απολυτήριο  τίτλο     Εργαστηρίων Ει-
δικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, του άρθρου 1 Ν.2817/2000 ή
άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής και ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγη-
σης Γ κατηγορίας και αντίστοιχη εμπειρία τριών [3] ετών τουλάχιστον.

Γ. Σε περίπτωση που δεν καθίσταται δυνατή η πλήρωση των
θέσεων από υποψηφίους με τα προσόντα της προηγούμενης παραγράφου επιτρέ-
πεται η πρόσληψη με προσόν διορισμού τίτλο Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης [δηλα-
δή απολυτήριο τίτλο Τριταξίου Γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτή-
σει μέχρι και το 1980 [απολυτήριο Δημοτικού Σχολείου], ή ισοδύναμο απολυτήριο
τίτλο Κατώτερης Τεχνικής Σχολής του ΝΔ 580/70 ή απολυτήριο  τίτλο  Εργαστη-
ρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, του άρθρου 1
Ν.2817/2000 ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής  και ισχύουσα επαγγελματι-
κή άδεια οδήγησης Γ κατηγορίας και αντίστοιχη εμπειρία έξι [6] μηνών τουλάχι-
στον.
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 εκτέ-

λεση των καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν.
3. Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη,
υποδικία, δικαστική συμπαράσταση), με την επιφύλαξη  της επόμενης εξαίρεσης.
Εξαίρεση: Οι υποψήφιοι για θέσεις βοηθητικού  ή  ανειδίκευτου προσωπικού
υπό την προϋπόθεση ότι έχουν εκτίσει την ποινή ή τα μέτρα ασφαλείας που
τους έχουν επιβληθεί έχουν αρθεί ή έχουν απολυθεί υπό όρο (Ν.2207/1994 άρ-
θρο 4 παρ. 6). 

Β.  ΚΡΙΤΗΡΙΑ  ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑΣ

• Οι υποψήφιοι κατατάσσονται σε πίνακες  κατά κλάδο ή ειδικότητα με την σει-
ρά 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 επικουρικά προσόντα. Αν δεν καλυφθεί ο αριθμός των προσλαμβανο-
μένων από τους έχοντες τα κύρια ή επικουρικά προσόντα της πρώτης εντοπιότη-
τας προσλαμβάνονται οι υποψήφιοι που έχουν τα αντίστοιχα προσόντα της δεύ-
τερης κ.ο.
Η σειρά κατάταξης μεταξύ αυτών που έχουν τα ίδια προσόντα, κύρια ή επικου-

ρικά, γίνεται με βάση τη βαθμολογία που συγκεντρώνουν στα βαθμολογούμενα
κριτήρια [ανεργία, αριθμός τέκνων πολύτεκνης οικογένειας κ.λ.π.] 

Προτάσσονται κατά σειρά:
α) OI ΔΗΜΟΤΕΣ:
(1) Του Δήμου Βάρης που εδρεύει ο φορέας [α΄ βαθμός εντοπιότητας] 
(2) 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  ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ  ως ακολούθως: 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΟΝΑΔΕΣ
1. Χρόνος  Ανεργίας
α. Τεσσάρων (4) μηνών ανεργίας 1000
β. Άνω των τεσσάρων (4) μηνών με ανώτατο 
όριο τους δώδεκα (12) μήνες, προστίθενται ανά μήνα ανεργίας 50

Σημείωση: 'Ανεργος είναι ο υποψήφιος που έχει τέσσερις (4) τουλάχιστον συ-
νεχείς μήνες ανεργίας, υπολογιζόμενους από την τελευταία ημέρα της προθε-
σμίας υποβολής των αιτήσεων και προς τα πίσω.. Επίσης, χρόνος ανεργίας θε-
ωρείται και ο χρόνος παρακολούθησης προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρ-
τισης του ΟΑΕΔ,  καθώς και εκείνων του  Υπουργείου  Απασχόλησης και Κοι-
νωνικής 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 λογίζε-
ται 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 συμμετοχή
στα προγράμματα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας [STAGE] του ΟΑΕΔ θεω-
ρείται ως χρόνος εμπειρίας και όχι ανεργίας.

2. 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 οικογέ-
νειας κατά το ίδιο ημερολογιακό έτος στον ίδιο φορέα (παρ. 1 άρθρο 9 Ν.3051/2002).

3. Αριθμός ανηλίκων τέκνων.
α.  Για καθένα από τα δύο (2) πρώτα ανήλικα τέκνα 30.
β.  Για το τρίτο ανήλικο τέκνο 50.
4. 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
5. 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
6. 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 περισσότερες μονάδες στο πρώτο κριτήριο  (χρόνος ανεργίας) και αν,
αυτές συμπίπτουν, αυτός που έχει τις περισσότερες μονάδες στο δεύτερο
κριτήριο (αριθμός τέκνων  πολύτεκνης οικογένειας) και ούτω καθεξής.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ
• Υποψήφιος που είναι ταυτόχρονα πολύτεκνος και τέκνο πολύτεκνης οικογένει-
ας δικαιούται να κάνει χρήση της προσφορότερης βαθμολογικά εκ των δύο ιδιο-
τήτων, αποκλειόμενης της αθροιστικής βαθμολόγησης.
• Ο πολύτεκνος βαθμολογείται με 50 μονάδες για κάθε τέκνο του και το τέκνο πο-
λύτεκνης οικογένειας βαθμολογείται με 50 μονάδες για κάθε μέλος της οικογέ-
νειας 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 βαθ-
μολογία υπολογίζεται μόνο στα ζώντα μέλη της οικογένειας.
• Ως εμπειρία νοείται η απασχόληση με σχέση εργασίας ή σύμβαση έργου στο δη-
μόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα ή άσκηση επαγγέλματος σε καθήκοντα ή έργα συνα-
φή με το γνωστικό αντικείμενο του τίτλου σπουδών ή με το  αντικείμενο της προς
πλήρωση θέσης, μετά την απόκτηση του βασικού 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 άδειας.
• 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 εφαρμόζονται τα προαναφερόμενα κριτήρια, εκτός από το
κριτήριο του τίτλου σπουδών [παρ. 12 άρθρο 21 Ν.2190/1994 όπως ισχύει].
• Ο υπολογισμός του δωδεκαμήνου, μέσα στο οποίο η απασχόληση του υποψή-
φιου δεν πρέπει να υπερβαίνει τους οκτώ [8] μήνες, για να μην έχει κώλυμα πρό-
σληψης γίνεται με αφετηρία το τέλος της νέας απασχόλησης και προς τα πίσω.
Οι πίνακες αναρτώνται το πολύ εντός είκοσι [20] ημερών από την τελευταία ημέ-
ρα της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων. Από την επόμενη της ανάρτησης των
πινάκων, ο φορέας μπορεί να προβεί στην πρόσληψη, οπότε τεκμαίρεται ότι αρ-
χίζει ο χρόνος απασχόλησης. Σε κάθε περίπτωση ο υπολογισμός του δωδεκαμή-
νου, μέσα στο οποίο ο υποψήφιος δεν μπορεί να έχει απασχόληση μεγαλύτερη
των οκτώ [8] μηνών, παραμένει σταθερός ακόμη και αν η πρόσληψη του προσω-
πικού γίνει μετά παρέλευση ικανού χρόνου από της αναρτήσεως των πινάκων, ή
οι τελευταίοι παρέλευση των είκοσι (20) ημερών, χωρίς βέβαια στις περιπτώσεις
αυτές να επηρεάζεται η  διάρκεια της πραγματικής απασχόλησης του προσλαμ-
βανομένου. 
Δυνατότητα άρσης κωλύματος πρόσληψης, λόγω υπέρβασης της 8μηνης απα-
σχόλησης υφίσταται μόνο στην περίπτωση που ο αριθμός των υποψηφίων που
προσέρχονται για κάλυψη των προκηρυσσομένων θέσεων και διαθέτουν τα απαι-
τούμενα προσόντα είναι μικρότερος του αριθμού των θέσεων αυτών ή δεν προ-
σέρχονται καθόλου υποψήφιοι μη έχοντες κώλυμα πρόσληψης (αρθ. 2 παρ. 6 Ν.
3260/2004).
Δεν κατατάσσονται υποψήφιοι που έχουν συνάψει με τον φορέα διαδοχικές συμ-
βάσεις, όπως αυτές περιγράφονται στο άρθρο 5 του Π.Δ. 164/2004, εκτός αν η
πρόσληψή 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 επαναπρο-
κήρυξη των θέσεων θα έχει τα ίδια αρνητικά αποτελέσματα.
Για τον αριθμό των επιτρεπόμενων διαδοχικών συμβάσεων και τη συνολική διάρ-
κεια 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 υπη-
ρεσίας μας , οδός Βασ. Κων/νου αριθ. 25 και ειδικότερα στο Γραφείο Προ-
σωπικού αρμόδια υπάλληλος κ.Παπαμιχαήλ Ιωάννα, εντός  προθεσμίας δέ-
κα (10) ημερών, που αρχίζει από την επομένη ημέρα της τελευταίας δημο-
σίευσης 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
εφημερίδες (παρ.10 άρθρο 21 Ν.2190/1994).

Δ.  ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρε-
ωτικά 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 πε-
ρίπτωση 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
βαθμολογίας στο θεωρητικό μέρος των εξετάσεων πιστοποίησης, ο αναφερόμε-
νος σε βεβαίωση 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 Επαγγελ-
ματικής Κατάρτισης και βεβαίωση του ΟΕΕΚ από την οποία να προκύπτει ο μέσος
όρος βαθμολογίας του στο θεωρητικό μέρος των εξετάσεων πιστοποίησης ή βε-
βαίωση 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 μέρος των εξετάσεων πιστοποίησης και η ακριβής ημερομη-
νία που ο συγκεκριμένος υποψήφιος κατέστη διπλωματούχος.
3. Φωτοαντίγραφο ισχύουσας άδειας οδήγησης.
Για τις άδειες οδήγησης αυτοκινήτων, όταν δεν προκύπτει η ημερομηνία της αρ-
χικής κτήσης, της κατά την προκήρυξη απαιτούμενης άδειας, αλλά μόνο η ημε-
ρομηνία λήξης της άδειας,  πρέπει οι υποψήφιοι να συνυποβάλλουν και σχετική
βεβαίωση της οικείας υπηρεσίας συγκοινωνιών.
Σε περίπτωση αδυναμίας της αρμόδιας υπηρεσίας να χορηγήσει την βεβαίωση
αυτή, λόγω καταστροφής  ή φθοράς των αρχείων της, αρκεί:
-η προσκόμιση της βεβαίωσης της υπηρεσίας αυτής στην οποία να αναφέρεται ο
λόγος αδυναμίας καθώς και
-η προσκόμιση Υπεύθυνης Δήλωσης  κατά το άρθρο 8 του ν.1599/1986 του υπο-
ψηφίου στην οποία να δηλώνει την ακριβή ημερομηνία αρχικής κτήσης της κατη-
γορίας επαγγελματικής άδειας οδήγησης που ζητείται από την προκήρυξη.
Στην περίπτωση που οι υποψήφιοι είναι κάτοχοι επαγγελματικής άδειας οδήγη-
σης αλλοδαπής, για να γίνουν δεκτοί πρέπει να προσκομίσουν βεβαίωση της αρ-
μόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Συγκοινωνιών ‘’περί ισοδυναμίας και αντιστοι-
χίας της άδειας οδήγησης αλλοδαπής με τις επαγγελματικές άδειες οδήγησης
ημεδαπής”.
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 εργο-
δότης, το είδος και η χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας.
- Για δε τους ελεύθερους επαγγελματίες, χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δή-

λωση κατά το άρθρο 8 του Ν.1599/1986, για το είδος και την χρονική διάρκεια
της εξειδικευμένης εμπειρίας και μία τουλάχιστον σχετική σύμβαση ή δελτία  πα-
ροχής  υπηρεσιών, που καλύπτουν ενδεικτικώς τη διάρκεια της εξειδικευμένης
εμπειρίας.
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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 φο-
ρείς του δημοσίου τομέα είτε η εμπειρία αυτή είναι εξειδικευμένη είτε όχι μπορεί
πάντοτε να αποδείξει τέτοια εμπειρία με βεβαίωση του φορέα που έχει απασχο-
ληθεί, χωρίς να απαιτείται στην περίπτωση αυτή βεβαίωση του ασφαλιστικού φο-
ρέα ενώ  απαιτείται η άδεια άσκησης επαγγέλματος ως τυπικό προσόν διορισμού.

4α. Ειδικά για τους επαγγελματίες οδηγούς που εργάζονται ως οδηγοί στο δικό
τους αυτοκίνητο αποδεικνύουν την εμπειρία τους με πιστοποιητικό του Ταμείου
Συντάξεως Αυτοκινητιστών ,που βεβαιώνει το χρόνο ασφάλισής τους σε αυτό σε
συνδυασμό με υπεύθυνη δήλωση κατά το άρθρο 8 του ν.1599/1986,στην οποία να
δηλώνουν σαφώς ότι οι ίδιοι είναι οδηγοί του αυτοκινήτου τους και διαθέτουν την
εμπειρία που δηλώνουν στην αίτησή τους.
Όταν η εμπειρία έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή
Για εμπειρία η οποία έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή επιπλέον των λοιπών, κατά περί-
πτωση, δικαιολογητικών που απαιτούνται, ο υποψήφιος προσκομίζει:
(1) Όταν κατά το ισχύον νομικό καθεστώς του κράτους η ασφάλιση των εργαζομένων
για συγκεκριμένο επάγγελμα ή συγκεκριμένη σχέση εργασίας είναι υποχρεωτική:
Βεβαίωση του εργοδότη στον οποίο απασχολήθηκε, στην οποία να αναφέρεται ο χρό-
νος και το είδος της απασχόλησης του ενδιαφερομένου και
Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού οργανισμού, είτε πρόκειται για αμιγώς κρατική  ή
αμιγώς ιδιωτική ή μικτή ασφάλιση.
(2) Όταν κατά το ισχύον νομικό καθεστώς του κράτους η ασφάλιση των εργαζομένων
για συγκεκριμένο επάγγελμα ή συγκεκριμένη σχέση εργασίας είναι μη υποχρεωτική:
Βεβαίωση του εργοδότη στον οποίο απασχολήθηκε, στην οποία να αναφέρεται ο χρό-
νος και το είδος της απασχόλησης του ενδιαφερομένου.
Υπεύθυνη δήλωση του ιδίου κατά το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986, στην οποία να αναγρά-
φονται επακριβώς ο χρόνος απασχόλησης και το είδος της εμπειρίας του, τα στοιχεία
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 ασφάλιση
για το συγκεκριμένο επάγγελμα ή τη συγκεκριμένη σχέση εργασίας δεν είναι υποχρε-
ωτική, κατά τη νομοθεσία του κράτους τούτου.
(3) Όταν ο χρόνος εμπειρίας έχει διανυθεί σε υπηρεσίες δημοσίου χαρακτήρα της αλ-
λοδαπής 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
οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία), απάτη,
εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί
την υπηρεσία,     παράβαση καθήκοντος καθ' υποτροπή, συκοφαντική δυσφήμιση,
καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα  κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονο-
μικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, β) ότι δεν είναι υπόδικοι και δεν
έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα
της προηγούμενης περίπτωσης, έστω και αν το αδίκημα παραγράφηκε, γ) ότι δεν
έχουν, λόγω καταδίκης, στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα  και για όσο χρό-
νο 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 περιο-
δικών ή πρόσκαιρων αναγκών , ή όχι προκειμένου να κριθεί εάν αυτός [υποψή-
φιος] έχει κώλυμα πρόσληψης ή όχι, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο ΚΕΦ. ΕΠΙ-

ΣΗΜΑΝΣΕΙΣ.
Σε περίπτωση που έχει απασχοληθεί να δηλώνει την υπηρεσία στην οποία απασχο-
λήθηκε και την ακριβή χρονική διάρκεια της απασχόλησής του [έναρξη και λήξη].
7.  Η ανεργία αποδεικνύεται με πρόσφατη βεβαίωση του ΟΑΕΔ [που είναι αρμό-
διος προς τούτο], η ημερομηνία έκδοσης της οποίας δεν θα απέχει περισσότε-
ρο από πέντε [5] εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία έναρξης της προθε-
σμίας 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 έναρξης και λήξης της συμμετοχής του υποψηφίου στο
πρόγραμμα  ή σε περίπτωση που δεν έχει λήξει, το χρονικό διάστημα παρακο-
λούθησης του προγράμματος και β) βεβαίωση του ΟΑΕΔ από την οποία να προ-
κύπτει η ημερομηνία εγγραφής τους ως ανέργων στα σχετικά μητρώα.
9. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, πρόσφατης έκδοσης, προκειμένου
για υποψηφίους  που έχουν ανήλικα τέκνα.
10. Οι πολύτεκνοι και τα τέκνα πολυτέκνων οικογενειών: Πιστοποιητικό της  οι-
κογενειακής τους κατάστασης  του Δήμου ή της Κοινότητας, πρόσφατης έκδο-
σης, ή αντίστοιχο πιστοποιητικό αρμόδιας αλλοδαπής αρχής ,συνοδευόμενο από
πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος (άρθρο
6,παρ.2,Ν.3454/2006). Αρκεί η προσκόμιση του ενός εκ των δύο πιστοποιητικών,
εφόσον από αυτό αποδεικνύεται αναμφίβολα η πολύτεκνη ιδιότητα (απόφαση
Ολομέλειας Α.Σ.Ε.Π. της 14-12-2006). Τα τέκνα των πολυτέκνων προστατεύονται
και απολαμβάνουν τα σχετικά δικαιώματα, όσο διαρκεί η πολυτεκνική ιδιότητα
έστω και του ενός γονέα (άρθ.6, παρ.3 ν.3454/2006).
11. Εάν  ο τίτλος έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή:

α] Προκειμένου για Δευτεροβάθμια μη Τεχνική ή μη Επαγγελματική Εκπαίδευση,
βεβαίωση ισοτιμίας από την αρμόδια Δ/νση του Υπουργείου της Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευμάτων και για Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση Αλλοδαπής,
Πράξη ισοτιμίας και κατάταξης της Επιτροπής Ισοτιμιών του Οργανισμού Επαγ-
γελματική 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 ομογενών 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 είναι εγγεγραμμένος  στο δημοτολόγιο.  

Για υποψηφίους των υπολοίπων νομών που δεν έχουν το κριτήριο της εντοπιό-
τητας, όπως ορίζεται στο κεφάλαιο  Β΄ του παρόντος, απαιτείται η υποβολή βε-
βαίωσης 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
προκήρυξη πρέπει να είναι επικυρωμένοι και επίσημα μεταφρασμένοι στην ελλη-
νική γλώσσα.
Οι ανωτέρω τίτλοι υποβάλλονται σε πρωτότυπο ή σε ακριβές αντίγραφο του πρω-
τοτύπου 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). Οι ως άνω τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις, όταν
προσκομίζονται σε φωτοτυπία μη επικυρωμένη από την αρχή που τους εξέδωσε,
επικυρώνονται 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 επικυρώνονται από όλες τις διοικητικές
αρχές και τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ). Η επίσημη μετάφρασή 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 ερ-
μηνέα 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 μεταφράσεις αυ-
τών, στις οποίες γίνεται μνεία ότι στους νόμιμους μεταφραστές είχαν προσκομι-
σθεί τα πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντίγραφα των τίτλων. Εάν όμως προσκομίζο-
νται τα πρωτότυπα των τίτλων ή επικυρωμένα αντίγραφα αυτών, αρκεί η προ-
σκόμιση απλού φωτοαντιγράφου της μεταφράσεως αυτών, η ακρίβεια του περιε-
χομένου 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
Εθνικής έννομης τάξης, προερχόμενα από ημεδαπές διοικητικές αρχές ή τις Υπη-
ρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας, όπως τίτλοι σπουδών – άδειες – πιστοποιητι-
κά – βεβαιώσεις κ.λ.π.), υποβάλλονται σε πρωτότυπο 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 Αστυνο-
μίας ή δικηγόρο ή συμβολαιογράφο.
Ο υποψήφιος μπορεί επίσης να υποβάλει  αντίγραφα δημοσίων εγγράφων που ζη-
τούνται με την προκήρυξη, συνοδευόμενα όμως απαραιτήτως με υπεύθυνη δή-
λωση κατά το άρθρο  8  παρ. 4 ν. 1599/1986, στην οποία ο ενδιαφερόμενος βε-
βαιώνει ότι τα αντίγραφα που επισυνάπτει αποτελούν γνήσια αντίγραφα εκ των
πρωτοτύπων που έχει στα χέρια του.
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 Δι-
οίκηση, όπως τα πρωτότυπα.
β) Ιδιωτικά έγγραφα ημεδαπής (δηλαδή έγγραφα που δεν εκδίδονται από δημό-
σιες αρχές της ημεδαπής, όπως αποδείξεις παροχής υπηρεσιών, βεβαιώσεις ιδιω-
τών εργοδοτών κ.λ.π.) υποβάλλονται σε πρωτότυπα ή σε  αντίγραφα συνοδευό-
μενα με υπεύθυνη δήλωση κατά το άρθρο 8 παρ. 4 του ν. 1599/1986, στην οποία
ο ενδιαφερόμενος βεβαιώνει ότι τα αντίγραφα που επισυνάπτει αποτελούν γνή-
σια 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
ανακοινώσεων 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 υπηρεσίας, συ-
ντασσομένου πρακτικού ανάρτησης, υπογραφόμενου από δύο (2) υπαλλήλους της υπηρεσίας.
Κατά των ανωτέρω πινάκων οι ενδια φερόμενοι  μπορούν να υποβάλλουν  ένστα-
ση στον ΑΣΕΠ, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία, η οποία λήγει μετά την πάρο-
δο 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

Το Κορωπί συνεδρίασε την περασμένη Τρί-

τη 24 Φεβρουαρίου. Προ ημερησίας ανα-

φέρθηκαν στους νέους αυτοκινητόδρο-

μους της Αττικής και ζήτησαν ενημέρωση,

οι σύμβουλοι της μειοψηφίας.

Ο Δήμαρχος ενημέρωσε ότι “μόλις σήμερα

τα πήραμε και εμείς”. Θα αποσταλεί  το υλι-

κό στους συμβούλους, αλλά μπορεί να

ενημερωθεί και κάθε φορέας· μέχρι τις 15

Μαρτίου θα γίνει ένα Δημοτικό Συμβούλιο

με μοναδικό θέμα τους αυτοκινητόδρο-

μους.

Επί μακρόν απασχόλησε το Δ.Σ. αίτηση της

Eurobank, η οποία διαθέτει ένα χώρο δεκά-

δων στρεμμάτων στην περιοχή της Αγίας Μα-

ρίνας, με ένα μισογκρεμισμένο κτίσμα μέσα,

επί εποχής Κωσκοτά. Το κτίσμα αυτό θα γίνει

ξενοδοχειακό συγκρότημα και η Τράπεζα ζη-

τάει κάποιες διαφοροποιήσεις στο σχέδιο πό-

λης, προκειμένου να μη πειραχτούν ζωτικοί

χώροι για τη λειτουργία του.

Πρότεινε δε να δώσει στο Δήμο 5.5 στρέμ-

ματα προκειμένου να βρεθεί λύση για να

διευκολύνει το Δήμο.

Δύσκολη η ενημέρωση, πάνω στο χάρτη,

των συμβούλων, παρά το ότι το μελετητικό

γραφείο είχε χαράξει δύο προτάσεις.

Ο Δ. Κιούσης πρότεινε να γίνει νέα μελέτη

και να ληφθεί υπόψιν στην πρόταση ανάρ-

τησης η κυκλοφοριακή σύνδεση της οδού

Κέκρωπος με το υπόλοιπο οδικό δίκτυο,

διότι εκεί είναι δύσκολο το σημείο, ο δρό-

μος κάνει καμπύλη και θα δημιουργηθούν

ατυχήματα. Και το ξενοδοχείο δεν θα  εξυ-

πηρετείται εύκολα και από τις δύο πλευρές

του δρόμου.

Το θέμα αναβλήθηκε προκειμένου να γίνει

νέα μελετητική πρόταση.

Το 2ο θέμα «Έγκριση Πρότασης κυκλοφο-

ριακής ρύθμισης μονοδρόμησης ανωνύμου

αγροτικής οδού στην Βιομηχανική Περιοχή

του Καρελλά  μεταξύ των οδών Αιγαίου &

Ερμού», αναβλήθηκε για τυπικούς λόγους.

– Εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός της Κοινω-

νικής Επιχείρησης Δήμου Κρωπίας (ΚΕΔΚ)

έτους 2009.

Πάνω στο θέμα αυτό, και επειδή μέχρι

31/12 η προηγούμενη Δημοτική Επιχείρηση

είχε τη διαχείριση των διαφημιστικών πινα-

κίδων, η μειοψηφία ζήτησε εξηγήσεις γιατί

δεν έχουν ξηλωθεί οι πινακίδες, τη στιγμή

που έχει παρθεί ομόφωνη απόφαση του

Δ.Σ. γι’ αυτό.

Οι συμβάσεις των «νόμιμων» πινακίδων

έχουν λήξη από τις 31/12/08 και έχουν ει-

σπραχθεί, δήλωσε ο πρόεδρος της ΚΕΔΚ

Αποστολόπουλος. Μετά την 1η του 2009

δεν έχει αρμοδιότητα η ΚΕΔΚ επ’ αυτού.

Υπήρξε ένας έντονος διάλογος για το θέ-

μα από την πλευρά της μειοψηφίας. Ο Δή-

μαρχος επικαλέστηκε τον Περιφερειάρχη.

Σ.Σ.: Το ξήλωμα των πινακίδων είναι στην
αρμοδιότητα της Δημοτικής Αρχής. Αν πε-

ριμένει από τον Περιφερειάρχη «ζήσε Μάη
μου…». 
Να φροντίσει να βρει τον τρόπο, όπως έκα-
ναν και άλλοι Δήμοι και τις ξήλωσαν, γιατί
έχει παραγίνει το κακό, ιδιαίτερα στη λεω-
φόρο Κορωπίου που είναι η μία δίπλα στην
άλλη και είναι γιγάντιες!      

Αλλα θέματα

– Εγκρίθηκε το 1ο Α.Π. για την «Επισκευή

υπογείου στο παλαιό κτίριο 1ου  Γυμνασίου»

– Εγκρίθηκε το 1ο Α.Π. για τη «Διαμόρφω-

ση εσωτερικών χώρων 1ου Λυκείου»,

– Εγκρίθηκε το 1ο Α.Π. για το έργο «Κατα-

σκευή φρεατίων υδροσυλλογής» 

Εγκρίθηκε η ανάρτηση των διορθωμένων

σχεδίων της Πολεοδομικής μελέτης της Γ΄

Γειτονιάς με τίτλο: «Πράξη εφαρμογής πε-

ριοχών  Β΄ Κατοικίας Αγίας Μαρίνας Κο-

ρωπίου.

Αννα Μπουζιάνη

Κόντρα για το ξήλωμα των πινακίδων 

στο Δημοτικό συμβούλιο Κορωπίου
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τα χρήσιμα και τ’ άχρηστα...

ΔΕΥΤΕΡΑ 9, ΠΕΜΠΤΗ 12 & ΚΥΡΙΑΚΗ 15/3

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 - Σύμβαση με ΟΓΑ & ΝΑΤ
ΑΘ. ΔΙΑΚΟΥ 9 ΒΑΡΗ

THΛ.: 210 9656.484, κιν.  6973975069

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  57  ΚΟΡΩΠΙ

Ι Α Τ Ρ Ο Σ  Ρ Ε Υ Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ο Σ

ΛΟΥΚΙΑ ΚΟΥΤΣΟΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ
ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗ  ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΑΡΘΡΩΣΕΩΝ & 

ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Δέχεται με ραντεβού
Ιατρείο: Ν. Ζέρβα 28 Γλυφάδα Τηλ.: 210 8941.650
(έναντι Δημαρχείου) κιν. 6977373618

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

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Στ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
Ε Ι Δ Ι ΚΟ Σ  Π ΑΘ ΟΛΟ Γ Ο Σ - Δ Ι Α Β Η Τ ΟΛΟ Γ Ο Σ

Ιατρείο Υπέρτασης - Σακχαρώδη Διαβήτη
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

ΒΑΣ. ΠΑΥΛΟΥ 65 ΒΟΥΛΑ - Τηλ. επικ. 6944358877

Το ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
Συνεδριάζει ΤΕΤΑΡΤΗ 11/3  7.00μ.μ.

Ο  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΣΠΗΛΙΟΥ του Κωνσταντίνου  και

της Παρασκευής, το γένος  ΜΑΣΤΡΑΝΔΡΕΟΥ, που γεννή-

θηκε στη Αθήνα και  κατοικεί στη Κερατέα και η ΑΛΙΚΗ

ΕΞΑΡΧΟΥ του  Βασιλείου και της Μαργέτας, το γένος ΠΑ-

ΡΑΣΥΡΗ, που γεννήθηκε στο Μαρούσι και κατοικεί στην

Πεύκη,  θα έλθουν σε γάμο στη Κερατέα Αττικής.

ΓΑΜΟΙ

Το Δημοτικό Συμβούλιο Βουλιαγμένης συνεδριάζει την

Τετάρτη 11 Μαρτίου στις 7 μ.μ. με 15 θέματα στην ημε-

ρήσια διάταξη. Μεταξύ άλλων και:

10. Απόφαση περί κατάπτωσης εγγυητικών επιστολών

της μίσθωσης των καντινών.

ΗΛΙΑΣ Κ. ΜΠΟΥΡΝΑΖΟΣ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΟΣ
Οστεοπόρωση - Παθήσεις αρθρώσεων - μυοσκελετικού, αυτοά-
νοσα συστηματικά νοσήματα, Νοσήματα του συνδετικού ιστού.

Δέχεται καθημερινά 17.00 - 21.00 (εκτός Σαββάτου) - Πρωί με ραντεβού

Συμβάσεις με ταμεία: ΟΑΕΕ, ΔΗΜΟΣΙΟ, ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ, ΤΥΔΚΥ

Τριπτολέμου 6 (πλησίον εκκλησίας), Βάρη

τηλ. 210- 8970415 - κιν. 6977 954452

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΓΙΩΤΑ Κ. ΘΕΟΥ - ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΑΚΗ

ΟΛΓΑ Π. ΦΩΤΑ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

(Δηλώσεις - Τακτοποίηση τίτλων - Τεχνική υποστήριξη)
ΑΣΤΙΚΟ, ΕΜΠΟΡΙΚΟ, ΝΑΥΤΙΚΟ, ΕΡΓΑΤΙΚΟ, ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ 4, ΒΟΥΛΑ 166 73 - ΤΗΛ: 210-8954242
FAX: 210.8954290 e-mail: fotatheo@otenet.gr

ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΜΑΡΚΟΥ
ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ-NEUROLOGIST

Eπιμελητής 251 Γεν. Νοσοκομείου Αεροπορίας

Ηλεκτροεγκεφαλογραφίας, Ηλεκτρομυογραφίας, Προκλητών

Δυναμικών, Ηλεκτρονυσταγμογραφίας

ΤΗΛ.: 210 9689449 - 6944160550 e-mail: ioannismarkou@yahoo.com

Πλαστήρα 12 Βούλα (1ος ορ. πλησίον Ταχυδρομείου)

ΔΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ - ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑΜΕΙΑ

ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ
αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά και ιταλικά

ΜΑΡΙΑ Σ. ΣΙΔΕΡΗ
n n n

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

LLM Διεθνές Εμπορικό Δίκαιο

Περικλέους 11, Σπάτα 190 04 - Τηλ. 210 6633658, 6973248621
E-mail: siderim1@otenet.gr
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. . . γ ια την υγειά μας

Ως “διαβήτης κύησης” χαρακτηρίζεται η δυσανεξία στους υδα-

τάνθρακες ποικίλης σοβαρότητας, η οποία αναγνωρίζεται (εντο-

πίζεται για α΄ φορά) κατά τη διάρκεια της κύησης, ανεξάρτητα αν

εξακολουθεί να υφίσταται ή όχι μετά το πέρας αυτής.

Η υπεργλυκαιμία της μητέρας καθώς και η αφθονία και άλλων με-

ταβολικών καυσίμων, όπως λιπιδίων και αμινοξέων, αυξάνουν τον

κίνδυνο μακροσωμίας (μεγάλου εμβρύου) με συνέπεια κίνδυνο

τραυματισμού κατά τον τοκετό, καθώς επίσης αυξάνουν και τον

κίνδυνο υπογλυκαιμίας στο νεογνό. Επιπλέον, πρόσφατα δεδο-

μένα οδηγούν στην διαπίστωση ότι η επίδραση του διαβήτη κύη-

σης εκδηλώνεται και μετά τη νεογνική περίοδο, με πιθανότητα

για μελλοντικό διαβήτη, παχυσαρκία και ανώμαλη νευροψυχια-

τρική ανάπτυξη.

Η Αμερικανική Διαβητολογική Εταιρεία (American Diabetes

Association -ADA-) συνιστά όλες οι εγκυμονούσες γυναίκες με

παράγοντες κινδύνου (παχυσαρκία, προηγηθείς διαβήτης κύη-

σης, ιστορικό τοκετού παιδιού με βάρος περισσότερο από 4 κιλά,

γλυκοζουρία ή οικογενειακό ιστορικό σακχαρώδους διαβήτη) να

υποβάλονται σε έλεγχο για διαβήτη κύησης κατά την 24η- 28η

εβδομάδα κύησης, αρχικά με λήψη 50g γλυκόζης ασχέτως ώρας

της ημέρας και ασχέτως χρονικής απόστασης από το τελευταίο

γεύμα, και μέτρηση γλυκόζης πλάσματος μετά από μία ώρα. Αν

αυτή βρεθεί περισσότερο από 140mg/dl τότε πρέπει να τελείται η

τρίωρη δοκιμασία με λήψη 100g γλυκόζης και μέτρηση σακχάρου

πλάσματος στους χρόνους 0΄, 60΄, 120΄ και 180΄ μετά τη λήψη

της γλυκόζης. Η δοκιμασία αυτή τελείται με ορισμένες προϋπο-

θέσεις: 8-14 ώρες νηστείας και άφθονη λήψη υδατανθράκων τις

προηγούμενες 3 ημέρες. Αν βρεθούν  δύο ή περισσότερες τιμές

παθολογικές (σάκχαρο νηστείας περισσότερο από 95mg/dl, σάκ-

χαρο 1 ώρα μετά τη λήψη της γλυκόζης περισσότερο από

180mg/dl, σάκχαρο 2 ώρες μετά τη λήψη της γλυκόζης περισσό-

τερο από 155mg/dl και σάκχαρο 3 ώρες μετά, περισσότερο από

140mg/dl) τότε μιλάμε για διαβήτη κύησης. (κριτήρια O‘ Sullivan &

Mahan με τροποποίηση από τους Carpenter και Coustan).

Η βάση της αντιμετώπισης του διαβήτη κύησης είναι η σωστή δια-

τροφή, η οποία πρέπει 1)να παρέχει τα απαραίτητα θρεπτικά

στοιχεία για τη μητέρα και το έμβρυο, 2)να οδηγεί σε φυσιολογι-

κά σάκχαρα, 3)να προλαμβάνει πιθανή εμφάνιση κετόνης στο αί-

μα και 4)να έχει ως συνέπεια σωστή αύξηση βάρους. Στόχοι της

διατροφής κατά την κύηση είναι: Σάκχαρο νηστείας £95 mg/dl,

σάκχαρο μία ώρα μετά τα γεύματα £140 mg/dl και σάκχαρο δύο

ώρες μετά τα γεύματα £120 mg/dl. Πρόσφατα μάλιστα η βιβλιο-

γραφία συνιστά ακόμη πιο αυστηρά όρια με σάκχαρο νηστείας

£90 mg/dl και σάκχαρο μια ώρα μετά το γεύμα £120 mg/dl.

Παράγοντες που επηρεάζουν τα επίπεδα των σακχάρων είναι

1)stress (φυσικό  stress με τη μορφή τραύματος, φλεγμονής, λοί-

μωξης ή ορμονικών διαταραχών καθώς και το ψυχικό stress),

2)ώρα της ημέρας, 3)άσκηση,  4)ποσό των ληφθέντων υδαταν-

θράκων. 

Είναι χαρακτηριστικό ότι η κύηση επιτείνει τη φυσιολογική πρωι-

νή δυσανεξία υδατανθράκων που οφείλεται στα υψηλά επίπεδα

κορτιζόλης και αυξητικής ορμόνης. Για το λόγο αυτό, συχνά πα-

ρουσιάζεται υπεργλυκαιμία μετά το πρωινό γεύμα στο διαβήτη

κύησης, εκτός και αν περιοριστεί η λήψη υδατανθράκων στο πρω-

ινό. Είναι αξιοσημείωτο ότι οι υδατάνθρακες γίνονται καλύτερα

ανεκτοί αργότερα στη διάρκεια της ημέρας.

Από την άλλη μεριά, η άσκηση μειώνει τα επίπεδα της γλυκόζης

αίματος, αυξάνοντας την πρόσληψη της γλυκόζης στα κύτταρα,

χωρίς την ανάγκη επιπλέον ινσουλίνης.

Το ποσό των υδατανθράκων που καταναλώνονται σε ένα γεύμα

έχει άμεση επίδραση στα επίπεδα γλυκόζης πλάσματος. Το είδος

των υδατανθράκων εξάλλου έχει μεγάλη σημασία: Οι κατεργα-

σμένες τροφές που περιέχουν απλά σάκχαρα αυξάνουν τα επί-

πεδα της γλυκόζης πολύ γρήγορα, με κορύφωση συνήθως στη

μια ώρα μετά το γεύμα.   Οι φυτικές ίνες εξάλλου (φυτικά στοι-

χεία που δεν διασπώνται περαιτέρω από τα ένζυμα της ανθρώπι-

νης πεπτικής οδού) έχουν μεγάλη σημασία στον έλεγχο των επι-

πέδων γλυκόζης της εγκύου και όχι μόνο. Συγκεκριμένα, οι δια-

λυτές φυτικές ίνες (φρούτα, λαχανικά, δημητριακά κλπ) σχηματί-

ζουν γέλη που καθυστερεί την απορρόφηση των θρεπτικών συ-

στατικών από το έντερο με αποτέλεσμα πιο ομαλή είσοδο γλυ-

κόζης στο αίμα και μικρότερη ανάγκη για ινσουλίνη.

Με βάση τα όσα αναφέρθηκαν διαμορφώνονται οι εξής διαιτητι-

κές οδηγίες για γυναίκες με διαβήτη κύησης:

1) Αποφυγή γλυκών: Προκαλούν υπεργλυκαιμία και είναι συνή-

θως πλούσια σε θερμίδες και φτωχά σε θρεπτικά συστατικά.

2) Αποφυγή “εύκολων φαγητών”: Συνήθως προκαλούν ταχεία

αύξηση επιπέδων γλυκόζης, είναι πλούσια σε λίπος και οδηγούν

σε αύξηση βάρους.

3) Λήψη μικρών-συχνών γευμάτων: Μειώνεται έτσι η μεταγευ-

ματική υπεργλυκαιμία καθώς και η προγευματική εμφάνιση κετό-

νης νηστείας. Συνήθως συνιστώνται 3 κύρια γεύματα και 3 ενδιά-

μεσα  γευματίδια, τα οποία εμποδίζουν τις εγκύους από την πρό-

σληψη μεγάλης ποσότητας τροφής στο επόμενο γεύμα. Ενθαρ-

ρύνεται  η πρόσληψη πρωτεϊνούχων τροφών γιατί πέπτονται και

απορροφώνται αργότερα από τους υδατάνθρακες και προκαλούν

μικρότερη γλυκαιμική απάντηση. 

4) Λήψη πολύ μικρού πρωινού, φτωχού σε υδατάνθρακες (<10%

των ημερησίων θερμίδων), επειδή τα πρωινά επίπεδα γλυκόζης είναι πι-

θανό να είναι υψηλά στο διαβήτη κύησης. Να αποφεύγονται τα φρούτα

και οι χυμοί και να περιορίζεται το γάλα ή και να παραλείπεται τελείως

από το πρωινό αν αυτό προκαλεί μεταγευματική υπεργλυκαιμία. 

5) Προτίμηση σε τροφές υψηλής περιεκτικότητας σε φυτικές

ίνες.

6) Χαμηλή πρόσληψη λίπους: Ο διαβήτης κύησης και η παχυσαρκία

είναι ανεξάρτητοι παράγοντες που προκαλούν υπέρμετρη ανάπτυξη του

εμβρύου, ενώ η υπερβολική αύξηση του βάρους της μητέρας επιτείνει τη

δυσανεξία των υδατανθράκων.

7) Τροφές που μπορούν να προσλαμβάνονται ελεύθερα: Πρόκει-

ται για τροφές που περιέχουν λιγότερο από 20 θερμίδες η μερίδα, είναι

πολύ χαμηλές σε υδατάνθρακες και μπορεί η γυναίκα με διαβήτη κύησης

να τις τρώει οποτεδήποτε νιώθει πείνα. (λάχανο, αγγούρι, κολοκύθια, μα-

νιτάρια, μαρούλι, σέλινο, σπανάκι, πράσινα φασολάκια).

8) Σχεδιασμός γευμάτων σε διαβήτη κύησης: Προτείνεται κατανο-

μή των προσλαμβανόμενων θερμίδων σε 3 κύρια και 3 ενδιάμεσα γευμα-

τίδια, με ιδιαίτερη προσοχή στις θερμίδες και την περιεκτικότητα σε υδα-

τάνθρακες του πρωινού. Πρωινό: 10-15% των ημερησίων θερμίδων, δε-

κατιανό: 5-10% των θερμίδων, γεύμα: 20-30% των θερμίδων, απογευμα-

τινό: 5-10% των θερμίδων, δείπνο:30-40% των θερμίδων, γευματίδιο προ

ύπνου 5-10% των θερμίδων.

Ευτυχία Χαλά, Παθολόγος

Συνέχεια στο επόμενο

JCB SECURITY SERVICES
Από μεγάλη εταιρεία SECURITY ΖΗΤΕΊΤΑΙ προσωπικό

ασφαλείας για τις περιοχές Αερολιμένα Ελ. Βενιζέλος,

Ανθούσα, Παλλήνη, Μαρκόπουλο, Γέρακα, Κορωπί, Λού-

τσα, Παιανία και ευρύτερη περιοχή των Μεσογείων. 

Δεκτοί και συνταξιούχοι. 

Τηλ.: 210-9577254, 210-9577218, 210-9577216

ΖΗΤΕΙΤΑΙ

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ

Καφέ – Μπουφέ – Ταμείο

Ζητούνται νέοι και νέες για εργασία στην περιοχή του

Αεροδρομίου. Για Εxtra – Σ/Κ – Μόνιμοι 

Ευχάριστο περιβάλλον εργασίας.Προοπτικές εξέλιξης.

Τηλ 2109656388 

Αναψυκτήριο

Ζητούνται νέοι και νέες για εργασία στην περιοχή του

Αεροδρομίου. Για  Εxtra – Σ/Κ – Μόνιμοι 

Ευχάριστο περιβάλλον εργασίας. Προοπτικές εξέλιξης.

Τηλ 2109656388 

Λάντζα

Ζητούνται άτομα για λάντζα και άτομα για μάζεμα δί-

σκων από εστιατόριο στον χώρο του αεροδρομίου. Για

Εxtra – Σ/Κ – Μόνιμοι 

Ευχάριστο περιβάλλον εργασίας. Τηλ 2109656388

Μάγειρες και Βοηθοί 

Ζητούνται από εστιατόριο στον χώρο του αεροδρομίου.

Για  Εxtra – Σ/Κ – Μόνιμοι 

Ευχάριστο περιβάλλον εργασίας Τηλ 2109656388

Μίνι Μάρκετ

Υπάλληλοι για ταμείο και πώληση μικροαντικειμένων

στον χώρο του αεροδρομίου. Για Εxtra – Σ/Κ – Μόνιμοι 

Ευχάριστο περιβάλλον εργασίας Τηλ 2109656388

Βοηθοί Αποθηκάριοι 

με δίπλωμα Β και Γ κατηγορίας στον χώρο του αερο-

δρομίου. Για Εxtra – Σ/Κ – Μόνιμοι 

Ευχάριστο περιβάλλον εργασίας - Τηλ 2109656388

Ζαχαροπλάστες και Βοηθοί 

Ζητούνται από catering  στην περιοχή της Βάρης

Ευχάριστο περιβάλλον εργασίας. Για  Εxtra – Σ/Κ – Μό-

νιμοι. Τηλ 2109656388

Η ΛΥΣΗ ΕΙΝΑΙ Η ΠΡΟΛΗΨΗ. ΟΧΙ ΟΙ ΠΡΟΛΗΨΕΙΣ.

Ο Δήμος Βάρης, σε συνεργασία με το Εθνικό Δίκτυο Δή-

μων Προαγωγής Υγείας, την Α΄ Χειρουργική Κλινική του

Νοσοκομείου «Υγεία», το Prolepsis Medical Group και το

Κέντρο Υγείας Βάρης, οργανώνει ημερίδα την Τετάρτη 4

Μαρτίου ώρα 19:00 μ.μ., στην αίθουσα στο Δημοτικού

Θεάτρου Βάρης, (Άττιδος & Εστίας).

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ:

«Καρκίνος του Παχέος Εντέρου: Πρόληψη και
Αντιμετώπιση», Δημήτρης Λινός, M.D., F.A.C.S., 

«Καρκίνος του τραχήλου της Μήτρας», Γιαλεδάκη

Καλλιόπη, Μεταπτυχιακό στη Δημόσια Υγεία - Μαία Κέντρου

Υγείας Βάρης

«Εμβόλιο Κατά Του Καρκίνου του Τραχήλου της
Μήτρας», Ελένη Πατρόζου, M.D.   Παθολόγος 

Ο ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΝΙΚΙΕΤΑΙ

Η 6η Μαρτίου έχει καθοριστεί ως πανευρωπαϊκή ημέρα

λογοθεραπείας. Η Πνευματική Εστία του  Δήμου Βού-

λας, σε συνεργασία με το Λογοθεραπευτικό Κέντρο

Βούλας, πραγματοποιεί δωρεάν αξιολογήσεις στους κα-

τοίκους της Βούλας. 

Η εκδήλωση απευθύνεται σε όλους τους κατοίκους ανε-

ξαρτήτου ηλικίας για τον έλεγχο τυχόν δυσκολιών ομι-

λίας, λόγου και επικοινωνίας. Οι αξιολογήσεις θα πραγ-

ματοποιηθούν από έμπειρους και καταρτισμένους λογο-

θεραπευτές, όλοι μέλη του Συλλόγου Επιστημόνων Λο-

γοπαθολόγων – Λογοθεραπευτών Ελλάδος (ΣΕΛΛΕ). 

ΗΜΕΡΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΩΝ: Σάββατο 7 Μαρτίου 

ΩΡΕΣ : 12.00 - 14.30  &  16.00 -  20.00

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΒΟΥΛΑΣ (Ζεφύρου 2, Πλ. Βούλας

(Πάρκο έναντι  Αη-Γιάννη)

ΡΑΝΤΕΒΟΥ στο τηλέφωνο της ΠΕΒ: 210 8958327

Ημέρα Λογοθεραπείας

Διαβήτης κύησης
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Παλλήνη, 24-2-2009

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις της παραγρ. 2 του άρθρου 5 του Ν.1650/86,

όπως αυτή τροποποιήθηκε με τον Ν.3010/02 και των υπ’ αριθμ.

104247/26-5-2006, 104248/26-5-2006 και 37111/2021/26-9-2003, Κ.Υ.Α.,

καθώς και το υπ. Αρ. 136563/19-2-2009 του ΥΠΕΧΩΔΕ/ Γενική Δ/νσης Πε-

ριβάλλοντος/ Ε.Υ.Π.Ε.

Ανακοινώνεται ότι:

Α) Στο Νομαρχιακό Συμβούλιο, περιήλθε Μελέτη Περιβαλλοντικών Επι-

πτώσεων για τα Νέα Οδικά Έργα Αττικής.

Β) Η ως άνω μελέτη, βρίσκεται στην διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου, στην

Δ/νση Περιβάλλοντος της Νομαρχίας (17ο χλμ. Λεωφ. Μαραθώνος, Παλ-

λήνη), όπου μπορεί να προσέλθει, εντός τριάντα (30) ημερών από τη δη-

μοσίευση της ανακοίνωσης αυτής, προκειμένου να ενημερωθεί και να

υποβάλλει τυχόν ενστάσεις.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ν.Σ.

ΜΑΡΙΑ ΚΑΤΣΙΜΙΧΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Παλλήνη, 20-2-2008

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του Ν.

1650/86, όπως αυτή τροποποιήθηκε με τον Ν.3010/02 και των υπ’ αριθμ.

104247/26-5-2006, 104248/26-5-2006 και 37111/2021/26-9-2003, Κ.Υ.Α.,

καθώς και το υπ. Αρ. ΠΕΧΩ 5839/Φ. περιβ./08//26-1-2009 έγγραφο της Πε-

ριφέρειας Αττικής Γενικής Δ/νσης Περιφέρειας Δ/νση ΠΕΧΩ.

Ανακοινώνεται ότι:

Α) Στο Νομαρχιακό Συμβούλιο, περιήλθε Προκαταρτική Περιβαλλοντική

Εκτίμηση και Αξιολόγηση του έργου: «Αποχέτευση Οικισμού Αγίου Κων-

σταντίνου». 

Β) Προμελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων του παραπάνω έργου, βρί-

σκεται στην διάθεση κάθε ενδιαφερομένου, στο γραφείο της Νομαρχίας

(17ο χλμ. Λεωφ. Μαραθώνος, Παλλήνη) όπου μπορεί να προσέλθει, προ-

κειμένου να ενημερωθεί και να υποβάλλει τυχόν ενστάσεις. 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ν.Σ.

ΜΑΡΙΑ ΚΑΤΣΙΜΙΧΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Βουλιαγμένη 24/2/2009

ΔΗΜΟΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ Αρ. Πρωτ. 1557

Ταχ. Δ/νση: Αφροδίτης 2, Βουλιαγμένη 

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Ο Δήμαρχος Βουλιαγμένης διακηρύσσει ότι:

Εκτίθεται σε φανερή προφορική, πλειοδοτική δημοπρασία η εκμίσθωση

κοινόχρηστου παραλιακού χώρου για εκμετάλλευση της υπάρχουσας

δημοτικής καντίνας – αναψυκτηρίου στην παραλιακή περιοχή «Λιμανάκι

Μαλτσινιώτη», για το χρονικό διάστημα ενός (1) έτους αρχής γενομένης

από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης, δυνάμενου να παραταθεί κατά

ένα (1) έτος με την έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου, μετά από αίτηση

του αναδόχου. 

Τιμή εκκίνησης ορίζεται το ποσό των 55.000,00€ ετησίως.

Η δημοπρασία θα διενεργηθείς το Δημοτικό Κατάστημα, στις 11 Μαρτίου,

ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00π.μ. – 10:30π.μ. ενώπιον της αρμόδιας επι-

τροπής.

Απαραίτητη προϋπόθεση συμμετοχής στη δημοπρασία είναι η προσκόμι-

ση: α) εγγυητικής επιστολής αναγνωρισμένης Τράπεζας ή του Τ.Π.Δ. σε

ποσοστό 10% επί της τιμής εκκίνησης και β) εγγυητικής επιστολής ανα-

γνωρισμένης Τράπεζας ή του Τ.Π.Δ. ποσού 5.000,00€.

Απαραίτητος είναι ο εγγυητής που θα συνυπογράψει τα πρακτικά της δη-

μοπρασίας.

Πληροφορίες και λεπτομερείς όροι διακήρυξης: 9:00π.μ. – 14:00μ.μ.

Ο Δήμαρχος 

Γρηγόρης Κασιδόκωστας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Βουλιαγμένη 24/2/2009

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 1553

ΔΗΜΟΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ Δ.Ε.

Ταχ. Δ/νση: Αφροδίτης 2, Βουλιαγμένη

Πληροφορίες:  210-9673307

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Ο Δήμαρχος Βουλιαγμένης διακηρύσσει ότι:

Εκτίθεται σε φανερή προφορική, πλειοδοτική, δημοπρασία η εκμίσθωση

κοινόχρηστου παραλιακού χώρου για την εκμετάλλευση δημοτικής κα-

ντίνας – αναψυκτηρίου (προκατασκευασμένη καντίνα εκ μπετόν) στην

περιοχή Παιδικών Κατασκηνώσεων στον όρμο Ζώσκας, για το χρονικό

διάστημα ενός (1) έτους αρχής γενομένης από την ημέρα υπογραφής της

σύμβασης.

Τιμή εκκίνησης ορίζεται το ποσό των 34.000,00€ ετησίως.

Η δημοπρασία θα διενεργηθείς το Δημοτικό Κατάστημα, στις 10/3/09 ημέ-

ρα Τρίτη και ώρα 10:00π.μ. – 10:30π.μ. ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής.

Απαραίτητη προϋπόθεση συμμετοχής στη δημοπρασία είναι η προσκόμι-

ση εγγυητικής επιστολής αναγνωρισμένης Τράπεζας, ή του Τ.Π.Δ. σε πο-

σοστό 10% επί της τιμής εκκίνησης και β) μια επιπλέον εγγυητική επι-

στολή συμμετοχής ποσού ίσου με 5.000,00€.

Απαραίτητος είναι ο εγγυητής που θα συνυπογράψει τα πρακτικά της δη-

μοπρασίας.

Πληροφορίες και λεπτομερείς όροι: 9:00π.μ. – 14:00μ.μ. στα γραφεία του

Δήμου.

Ο Δήμαρχος

Γρηγόρης Κασιδόκωστας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

2η ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΔΗΜΟΥ ΚΡΩΠΙΑΣ Αρ. Πρωτ.: 9

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Προκήρυξης Πλειοδοτικού Διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές

για την εκμίσθωση κυλικείου του 4ου 12/θέσιου Δημοτικού Σχολείου Κο-

ρωπίου.

Η 2η Ενιαία Σχολική Επιτροπή Δήμου Κρωπίας, έχοντας υπόψη την ισχύ-

ουσα νομοθεσία για τις μισθώσεις των κυλικείων των σχολείων.

Προκηρύσσει

Δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για τη μί-

σθωση του κυλικείου του 4ου 12/θέσιου Δημοτικού Σχολείου Κορωπίου,

με τις παρακάτω προϋποθέσεις και όρους:

1) Ο διαγωνισμός θα γίνει την 1η Απριλίου 2009, ημέρα Τετάρτη και ώρα

11:00π.μ. στο γραφείο του Δ/ντή του σχολείου, ενώπιον της αρμόδιας

επιτροπής.

2) Ως ελάχιστο όριο εκκίνησης προσφορών κατά μαθητή ορίζεται το πο-

σό των τεσσάρων ευρώ (4,00).

3) Δεν γίνονται δεκτοί στο διαγωνισμό:

Α) Όσοι απασχολούνται στο Δημόσιο ή σε Ν.Π.Δ.Δ. με οποιαδήποτε ερ-

γασιακή σχέση.

Β) Συνταξιούχοι.

Γ) Όσοι έχουν κώλυμα διορισμού στο Δημόσιο σύμφωνα με τα άρθρα 4,

(παρ. 1,2,3 και 4), 5, 7, 8 και 9 του Ν. 3528/2007 ΦΕΚ 26 τ.Α 9-2-07.

Δ) Όσοι είναι ανάδοχοι εκμετάλλευσης άλλου κυλικείου Δημοσίου ή Ιδιωτικού.

4. Γίνονται δεκτοί στο διαγωνισμό:

Α) Φυσικά πρόσωπα καθώς και δημοτικά ή κοινοτικά νομικά πρόσωπα.

Β) Πολίτες των κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γνώστες της

Ελληνικής γλώσσας.

5) Απαιτούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής:

Α) Έγγραφη αίτηση συμμετοχής.

Β) Οικονομική προσφορά τοποθετημένη σε σφραγισμένο φάκελο.

Γ) Πιστοποιητικό προϋπηρεσίας

Δ) Πιστοποιητικό πολυτεκνίας

Ε) Πιστοποιητικό φορολογικής Ενημερότητας.

Στ) Πιστοποιητικό  Εισαγγελίας ότι δεν είναι φυγόδικος ή φυγόποινος.

Ζ) Πιστοποιητικό Ποινικού Μητρώου

Η) Ποσό εγγύησης τριακοσίων (300) ευρώ

Θ) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία δηλώνεται ότι δεν είναι ανά-

δοχοι εκμετάλλευσης άλλου κυλικείου δημοσίου ή ιδιωτικού σχολείου.

Για τη συμμετοχή των δημοτικών ή κοινοτικών νομικών προσώπων απαι-

τούνται όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά εκτός του πιστοποιητικού Εισαγ-

γελίας, της υπεύθυνης δήλωσης του Ν.1599/86 και του αποσπάσματος

ποινικού μητρώου.

Απαιτείται όμως, επιπλέον αποδεικτικό έγγραφο του εξουσιοδοτουμένου

να συμμετάσχει στο διαγωνισμό ατόμου. Τα δημοτικά ή κοινοτικά πρόσω-

πα που συμμετέχουν πρέπει να έχουν τη δυνατότητα λειτουργίας σχολι-

κών κυλικείων εκ του καταστατικού τους.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται στον

Δ/ντή του Σχολείου κ. Σαλαώρα Παύλο τηλ. 210-6020809 ή στο Δήμο κ.

Τσιλίκη Περσεφόνη τηλ. 210-6623628, κατά τις εργάσιμες ημέρες και

ώρες.

Κορωπί 25 Φεβρουαρίου 2009

Ο Πρόεδρος της 2ης Εν. Σχ. Επιτροπής

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΑΠΑΜΙΧΑΛΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

2η ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΔΗΜΟΥ ΚΡΩΠΙΑΣ Αρ.Πρωτ.: 8

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Προκήρυξης Πλειοδοτικού Διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές

για την εκμίσθωση κυλικείου του 3ου 12/θέσιου Δημοτικού Σχολείου Κο-

ρωπίου.

Η 2η Ενιαία Σχολική Επιτροπή Δήμου Κρωπίας, έχοντας υπόψη την ισχύ-

ουσα νομοθεσία για τις μισθώσεις των κυλικείων των σχολείων.

Προκηρύσσει

Δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για τη μί-

σθωση του κυλικείου του 3ου 12/θέσιου Δημοτικού Σχολείου Κορωπίου,

με τις παρακάτω προϋποθέσεις και όρους:

1) Ο διαγωνισμός θα γίνει την 31η Μαρτίου 2009, ημέρα Τρίτη και ώρα

11:00π.μ., στο γραφείο του Δ/ντή του σχολείου, ενώπιον της αρμόδιας

επιτροπής.

2) Ως ελάχιστο όριο εκκίνησης προσφορών κατά μαθητή ορίζεται το πο-

σό των τεσσάρων ευρώ (4.00).

3) Δεν γίνονται δεκτοί στο διαγωνισμό:

Α) Όσοι απασχολούνται στο Δημόσιο ή σε Ν.Π.Δ.Δ. με οποιαδήποτε ερ-

γασιακή σχέση. 

Β) Συνταξιούχοι.

Γ) Όσοι έχουν κώλυμμα διορισμού στο Δημόσιο σύμφωνα με τα άρθρα 4,

(παρ. 1,2,3, και 4), 5,7,8 και 9 του Ν. 3528/2007 ΦΕΚ 26 τ.Α. 9-2-07.

Δ) Όσοι είναι ανάδοχοι εκμετάλλευσης άλλου κυλικείου Δημοσίου ή Ιδιωτικού.

4. Γίνονται δεκτοί στο διαγωνισμό:

Α) Φυσικά πρόσωπα καθώς και δημοτικά ή κοινοτικά νομικά πρόσωπα.

Β) Πολίτες των κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γνώστες της

Ελληνικής γλώσσας.

5) Απαιτούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής:

Α) Έγγραφη αίτηση συμμετοχής.

Β) Οικονομική προσφορά τοποθετημένη σε σφραγισμένο φάκελο.

Γ) Πιστοποιητικό προϋπηρεσίας.

Δ) Πιστοποιητικό πολυτεκνίας

Ε) Πιστοποιητικό Φορολογικής Ενημερότητας.

Στ) Πιστοποιητικό Εισαγγελίας ότι δεν είναι φυγόδικος ή φυγόποινος.

Ζ) Πιστοποιητικό Ποινικού Μητρώου.

Η) Ποσό εγγύησης τριακοσίων (300) ευρώ

Θ) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία δηλώνεται ότι δεν είναι

ανάδοχοι εκμετάλλευσης άλλου κυλικείου δημοσίου ή ιδιωτικού σχολείου.

Για τη συμμετοχή των δημοτικών ή κοινοτικών νομικών προσώπων απαι-

τούνται όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά εκτός του πιστοποιητικού Εισαγ-

γελέα, της υπεύθυνης δήλωσης του Ν. 1599/86 και του αποσπάσματος

ποινικού μητρώου.

Απαιτείται όμως, επιπλέον αποδεικτικό έγγραφο του εξουσιοδοτουμένου

να συμμετάσχει στο διαγωνισμό ατόμου. Τα δημοτικά ή κοινοτικά πρόσω-

πα που συμμετέχουν πρέπει να έχουν τη δυνατότητα λειτουργίας σχολι-

κών κυλικείων εκ του καταστατικού τους.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται στον

Δ/ντή του Σχολείου κ. Βασταρούχα Κωνσταντίνο τηλ. 210-6623613 ή στο

Δήμο κ. Τσιλίκη Περσεφόνη τηλ. 210-6623628, κατά τις εργάσιμες ημέρες

και ώρες.

Κορωπί 25 Φεβρουαρίου 2009 

Ο Πρόεδρος της 2ης Εν. Σχ. Επιτροπής

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΑΠΑΜΙΧΑΛΗΣ

Σε ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση καλούνται τα μέλη της

Ενώσεως Κρητών Βούλας – Βάρης – Βουλιαγμένης, στα γρα-

φεία του Σωματείου στη Βούλα και επί της οδού Πλαστήρα 12

την 8η Μαρτίου ημέρα Κυριακή στις 11:30π.μ. με τα ακόλουθα

θέματα ημερήσιας διάταξης:

Α) Έγκριση απολογισμού, προϋπολογισμού και έκθεσης πε-

πραγμένων του Δ.Σ.

Β) Μελέτη της Έκθεσης της Ελεγκτικής Επιτροπής και απαλλα-

γή ή όχι του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη.

Γ) Έγκριση συμμετοχής της Ένωσης στην Ομοσπονδία Κρητικών

Συλλόγων και Σωματείων Ανατολικής Αττικής με την ονομασία

«Η Κρήτη» και εξουσιοδότηση μέλους του Δ.Σ. για την υπογρα-

φή της ιδρυτικής πράξης.

Δ) Έγκριση εγγραφής νέων μελών και εισηγήσεων του Δ.Σ.

Ε) Προκήρυξη αρχαιρεσιών για νέο Διοικητικό Συμβούλιο.

Στ) Ανακοινώσεις.

Εάν δεν υπάρξει απαρτία η Γ.Σ. θα επαναληφθεί στις 15-03-2009

στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα. 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Γ. Λεμονάκης

Ενώσεως Κρητών

Βούλας – Βάρης – Βουλιαγμένης

Δήμος Αρτέμιδας

Ο Δήμαρχος και το Δημοτικό Συμβούλιο Αρτέμιδος καλούν σε δημόσια διαβούλευση με

θέμα: «Επιχειρησιακό πρόγραμμα Αρτέμιδος Α’ φάση» την Κυριακή 8.3.2009 στις 11π.μ.

στο Πνευματικό και Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου (Λ. Βραυρώνος 3η στάση).

Το σχέδιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος είναι δημοσιευμένο στην ιστοσελίδα του

Δήμου: www.artemida.gov.gr.
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ΥΔΑΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ Ν.Ο.Β.

Επιτυχίες στο Πρωτάθλημα 

υπερπήδησης εμποδίων

Ιππικά νέα

ΞΕΧΩΡΙΣΑΝ ΜΑΡΤΙΝΗ, ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ & ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ

Με απόλυτη επιτυχία

άνοιξε το τριήμερο η αυ-

λαία του Πρωταθλήματος

Ελλάδας 2009 στο άθλη-

μα της Υπερπήδησης

Εμποδίων. 

Ιππείς και αμαζόνες από

όλη την Ελλάδα έδωσαν

το παρών στον 1ο αγώνα

πρωταθλήματος, που έγι-

νε στις εγκαταστάσεις

του κλειστού ιπποδρομίου

στο Ολυμπιακό Κέντρο Ιπ-

πασίας στο Μαρκόπουλο. 

Στις σημαντικότερες κα-

τηγορίες του τριημέρου

ξεχώρισαν οι παρουσίες

των αδελφών Μαρτίνη

στις κατηγορίες παίδων

και εφήβων του Σταύρου

Γεωργόπουλου και του

Πάρι Κουτσογιάννη στις

ψηλές κατηγορίες. Συγκε-

κριμένα, η Λάουρα Μαρτί-

νη πήρε 2 πρώτες θέσεις

στην κατηγορία παίδων

ύψους 1.15μ. και η αδελ-

φή της, Μόνικα Μαρτίνη

ήταν νικήτρια με τον κα-

λύτερο χρόνο στο μπαράζ

στην κατηγορία εφήβων

ύψους 1.35μ. 

Ο Σταύρος Γεωργόπουλος

και ο Πάρις Κουτσογιάννης

με άπταιστες διαδρομές

κέρδισαν τις υψηλότερες

κατηγορίες των αγώνων,

αντίστοιχα ύψους 1.40μ.

και 1.45μ. 

Το καλό ξεκίνημα που

πραγματοποίησε στο ματς

ο Ν.Ο.Β. οδήγησε την αν-

δρική ομάδα σε σπουδαία

νίκη με 9-4 στο "Ιωνικό" κο-

λυμβητήριο επί της Χίου για

την 15η αγωνιστική της Α1.

Οι παίκτες του Γιάννη Γιαν-

νουρή προηγήθηκαν μέχρι

και με 8-1 γεγονός που δεν

άφησε περιθώρια στους

"Χιώτες" να μπουν στο

ματς. 

Πλέον η ομάδα διατηρεί τις

ελπίδες της για είσοδο

στην τετράδα.

ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΕΠΣΑΝΑ 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

Ο Πρόεδρος κ. Ανδρέας Γιαννάκης και η Γραμματεύς κα Καλή

Μπέκα του σωματείου υπό την επωνυμίαν «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΘΡΗ-

ΣΚΕΥΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΤΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ ΠΑΛΑΙ-

ΟΕΟΡΤΟΛΟΓΙΤΩΝ ΣΠΑΤΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ» με έδραν τα Σπάτα Αττι-

κής καλεί τα μέλη του εις Γενικήν Συνέλευσιν, ήτις θα λάβει χώ-

ρα την Κυριακήν 22 Μαρτίου 2009 κατά το πολιτικόν ημερολό-

γιον των τω Ιερώ Ναώ της Αναλήψεως του Σωτήρος, οδός Αγί-

ου Βασιλείου, αριθμός 11, Σπάτα Αττικής και ώρα τέσσερις απο-

γευματινή (16:00) με αντικείμενον τη λογοδοσίαν του Διοικητι-

κού Συμβουλίου επί των πεπραγμένων του προηγουμένου

έτους, έγκρισιν απολογισμού και ισολογισμού της ταμειακής

διαχειρίσεως και έκθεσιν εξελεγκτικής επιτροπής και έγκρισιν

της διαχειρίσεως, την εκλογήν Προσωρινού Προέδρου και Τρι-

μελούς Εφορευτικής Επιτροπής και την ενέργεια αρχαιρεσιών

(συμφώνως τω άρθρο 19ο του καταστατικού μας). Εν περιπτώ-

σει μη επιτεύξεως απαρτίας η γενική συνέλευσης θα επαναλη-

φθή  την αμέσως επομένην Κυριακήν. 

Εν Σπάτοις Αττικής την 20 Φεβρουαρίου 2009

Ο Πρόεδρος η Γραμματεύς

Ανδρέας Γιαννάκης Καλή Μπέκα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΛΛΗΝΗ 23-2-2009

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ - Αριθ. Πρωτ.: 2184

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ

Τμήμα: Χωροταξίας, Πολεοδομικών και 

Τοπογραφικών Σχεδίων και Εφαρμογών

Ταχ. Δ/νση: Λ. Μαραθώνος 100 τ.κ. 153 51

Τηλ.: 213-2005199 - Πληροφορίες: Δ. Μιχάλογλου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Για υποβολή δηλώσεων ιδιοκτησίας στην Πράξη Εφαρμογής της Πολεο-

δομικής Ενότητας 4 – Άνω Μπαλάνα του Δήμου Παλλήνης κατά την ΤΡΙ-

ΤΗ ανάρτηση ενημέρωσης κτηματογραφικών διαγραμμάτων.

Έχοντας υπόψη:

1. Την αρ. 79881/345/1984 (ΦΕΚ 862/Β/84) Απόφαση Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ.

2. Το άρθρο 12 του Ν. 1337/83 και ειδικότερα της παρ.5 όπως συμπληρώ-

θηκαν με τον Ν. 2242/1994 (ΦΕΚ 162/Α/03.10.1994).

3. Την αριθ. 93027/7188/1994 (ΦΕΚ 877/Β/25.11.94) Απόφαση Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ.

ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ

Οι κύριοι και νομείς των ακινήτων της πολεοδομικής ενότητας τέσσερα

(4) – Άνω Μπαλάνα του Δήμου Παλλήνης, να προσέλθουν στο Δημοτικό

Κατάστημα τις εργάσιμες μέρες και ώρες ή στο τμήμα Χωροταξίας, Δ/νση

Χωροταξίας και Πολεοδομίας, Ν.Α.Α.Α. να υποβάλλουν την προβλεπόμε-

νη δήλωση ιδιοκτησίας και τυχόν παρατηρήσεις επί των κτηματογραφικών

διαγραμμάτων και πινάκων όσον αφορά το ακίνητό τους, ώστε να λη-

φθούν υπ’ όψη στην διόρθωση των παραπάνω διαγραμμάτων και πινάκων.

Η προθεσμία υποβολής δηλώσεων ιδιοκτησίας και των παρατηρήσεων

ορίζεται σε 15 μέρες από την δημοσίευση της παρούσας πρόσκλησης.

Απαραίτητα στοιχεία τα οποία συνυποβάλλονται με την δήλωση ιδιοκτησίας

και τα οποία οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν μαζί τους σύμφωνα με την

90327/7188/15.11.94 Απόφαση Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ (ΦΕΚ 877/Β/94) είναι:

1. Φωτοαντίγραφα συμβολαίων του σημερινού ιδιοκτήτη του ακινήτου κα-

θώς και των ιδιοκτητών μέχρι την ημερομηνία 10 Μαρτίου 1982 και τα συ-

νοδεύοντα αυτά τοπογραφικά διαγράμματα.

2. Πιστοποιητικά μεταγραφής, βαρών, διεκδικήσεων, κατασχέσεων της

ιδιοκτησίας. 

3. Αντίγραφα μερίδων των ιδιοκτητών 10 Μαρτίου 1982.

Η υποβολή δήλωσης είναι υποχρεωτική σύμφωνα με τον > 2242/94 η δε

παράλειψη υποβολής συνεπάγεται όλες τις επιπτώσεις της παραγράφου

5 του άρθρου 6 του παραπάνω νόμου για την ιδιοκτησία. 

Διευκρινίζεται ότι το τμήμα Χωροταξίας δέχεται το κοινό Δευτέρα, Τε-

τάρτη και Παρασκευή από τις 10:00π.μ. έως 13:00μ.μ.

Ο Προϊστάμενος Χωροταξίας Ο Δ/ντής ΧΩ.ΠΟ.ΠΕ.

Ι. Καραΐσκος Δ. Παπακυριακόπουλος

Για 4η χρονιά το “Nea Makri Tennis Club” του Επιμορ-
φωτικού Συλλόγου Ν. Μάκρης έκοψε την πρωτοχρονιά-
τικη πίτα του (Σάββατο 14/2). Ετσι η γνωστή καφετέρια
flocafe γέμισε ασφυκτικά από παίκτες τέννις και φί-
λους του αθλήματος.

Το αήττητο της γυναικείας

ομάδας του ΝΟΒ σε Ελλάδα

και Ευρώπη σταμάτησε στον

Πειραιά όπου ηττήθηκε από

τον Εθνικό με 9-8 για την δέ-

κατη αγωνιστική της Α1.

Οι παίκτριες της Αλεξίας

Καμμένου δεν μπόρεσαν να

ξεπεράσουν τις απουσίες

και τα προβλήματα που

αντιμετώπισαν αρκετές

αθλήτριες κατά τη διάρκεια

της εβδομάδας.

Εκτός της Ρουμπέση που

δεν έχει αγωνιστεί από την

αρχή της σεζόν, έμεινε έξω

και η αρχηγός Άντυ Μελι-

δώνη λόγω τιμωρίας (είχε

αποβληθεί με αντικατάστα-

ση στο προηγούμενο ματς).

Ηττήθηκε από τον Εθνικό 

η γυναικεία ομάδα

Σάρωσαν οι άνδρες

Το Δ.Σ. ενημερώνει τα σωματεία ότι ο 6ος Τελι-

κός Κυπέλλου Ε.Π.Σ.ΑΝ.Α. μεταξύ των ομάδων

ΑΟ ΤΡΙΓΛΙΑ ΡΑΦΗΝΑΣ - ΑΠΟ ΠΑΜΠΑΙΑΝΙΚΟΣ

θα διεξαχθεί την Τετάρτη 18/3/2009 και ώρα

15.15 στο Δημοτικό γήπεσο ΣΠΑΤΩΝ “Δ. ΔΗ-

ΜΗΤΡΙΟΥ”.

Αθλητισμός στο Κορωπί

Το τμήμα Handball του

Γυμναστικού Συλλόγου

Κορωπίου χόρεψε την

Παρασκευή 20 Φεβρουα-

ρίου σε αποκριάτικους

ρυθμούς  και η συμμετο-

χή των φίλων του συλλό-

γου ήταν μεγάλη. Το

άθλημα αυτό στο Κορωπί

έχει γίνει πολύ δημοφι-

λές και η ομάδα έχει

σπουδαία αγωνιστική πο-

ρεία με συνεχώς αυξα-

νόμενη επιρροή και ανά-

πτυξη του αθλήματος

στην  πόλη.

Αποκριάτικος χορός

του Handball
Την Τετάρτη 25/2 πραγ-

ματοποιήθηκε σημαντική

σύσκεψη στην αίθουσα

Γ.Σ Παπασιδέρη στη Δη-

Σχολικός
αθλητισμός

Αγώνας Super
League Nέων

μοτική Βιβλιοθήκη με θέ-

μα την ανάπτυξη του

σχολικού αθλητισμού και

τη νέα οργάνωση του σε

ένα πλαίσιο περισσότερο

προσαρμοσμένο στις

σύγχρονες ανάγκες και

απαιτήσεις των μαθητών

και των γονέων τους. 

Πρωτεργάτες στη σύσκε-

ψη ήταν οι καθηγητές Φυ-

σικής Αγωγής των σχο-

λείων του Κορωπίου υπό

τη  προεδρεία της δημ.

συμβούλου Μαρίας Γκίκα,

Προέδρου του Αθλητικού

Οργανισμού και με συμ-

μετοχή του συνεργάτη

Δήμου Κρωπίας Κ. Πα-

νταζή.

Αγώνας διεξάγεται στο Δη-

μοτικό Στάδιο Κορωπίου

(Αντώνης Πρίφτης) για τη

Super League Nέων (κάτω

των 21) το Σάββατο 28 Φε-

βρουαρίου στις 13.00μμ με-

ταξύ ΑΕΚ και Skoda Ξάν-

θης. 

Η είσοδος είναι ελεύθερη. 

Ο Δημοτικός Αθλητικός Οργα-

νισμός Κερατέας ανακοίνωσε

τα αθλητικά προγράμματα για

όλες τις ηλικίες που είναι:

➢ Γυμναστική για Γυναίκες

Πρωινό και απογευματινό τμήμα

➢ Άσκηση για ηλικιωμένους

Πρωινό τμήμα

➢ Κολύμβηση-Υγρός Στίβος

(Σάββατο-Κυριακή στην πισί-

να Aquadom. Μεταφορά με

λεωφορεία του Δήμου)

Τμήμα παιδιών & ενηλίκων

➢ Ενόργανη Γυμναστική

Παιδιά από 5 ετών

Απογευματινό τμήμα

➢ Ρυθμική Γυμναστική

Κορίτσια από 5 έως 12 ετών

Απογευματινό τμήμα

➢ Γενική γυμναστική για παι-

διά και Αθλοπαιδιές (επιλογή

ταλέντων)

Απογευματινό τμήμα

➢ Ειδική Κινητική Αγωγή για άτο-

μα με ειδικές ανάγκες (ΑΜΕΑ)

Πρωινό τμήμα

Αθλητισμός για όλες τις

ηλικίες στην Κερατέα 
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Με όραμα το 2014 ΟΙ ΝΕΟΙ ΟΔΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Συνέχεια από τη σελ. 1

Στους οδικούς αυτούς άξονες, όπως είπε ο Υπουργός,

πρέπει να προστεθούν άλλα 28,5χλμ. «που ωριμάζουν ήδη
σε επίπεδο οριστικής μελέτης και πρόκειται να κατασκευ-
αστούν ως δημόσια έργα με δεσμευμένα κονδύλια της Δ’
Προγραμματικής Περιόδου». Αυτά είναι μεταξύ άλλων,

που αφορούν την Ανατ. Αττική:

– η επέκταση της οδού Λαυρίου με παράκαμψη του Μαρ-

κόπουλου και του Λαυρίου και 

– ο περιφερειακός άξονας Παιανίας – Μαρκοπούλου με

παράκαμψη Παιανίας και Κορωπίου.

«Με τα παραπάνω έργα και τους Νέους Αυτοκινητόδρο-
μους Αττικής, συνόλου 9085χλμ., σχεδόν ολοκληρώνονται
και ουσιαστικά εξαντλούνται οι ανάγκες για την κατα-

σκευή σημαντικών οδικών αξόνων στην περιοχή της Αττι-
κής», πρόσθεσε ο Υπουργός.

Τα έργα που είχαν ανακοινωθεί ήδη στις αρχές Ιουνίου του

2008, αφού περάσουν οι μελέτες από δημόσια διαβούλευ-

ση τους προσεχείς δύο μήνες, θα δημοπρατηθούν τον

προσεχή Μάιο, όπως δήλωσε ο Υπουργός (αν όλα πάνε

καλά, προσθέτουμε εμείς).

Το έργο με προοπτική περατώσεως το 2014 σταδιακά θα

παραδίδεται στην κυκλοφορία, όπως π.χ. το τμήμα προς

το Ελληνικό και αυτό προς την παραλιακή λεωφρόρο του

Σαρωνικού, στο ύψος της Αγ. Μαρίνας Κορωπίου.

Αξίζει να επισημανθεί ότι μόνο το 16% αναλογούν σε

υπέργειο τμήμα των παραπάνω αυτοκινητόδρομων, ενώ το

μεγαλύτερο τμήμα τους είναι υπόγειο.

Περιγραφή των νέων οδικών αξόνων

1. Η μεγάλη σήραγγα Υμηττού ενώνει το Λεκανοπέδιο, με

τα Μεσόγεια και την Νοτιο-δυτική με την  Ανατολική (Ρα-

φήνα) και Νότια Αττική (Λαύριο), καθώς και με την Εθνική

οδό Αθηνών - Λαμίας μέσω Αττικής οδού.

2. Οργανώνει την ανάπτυξη των περιοχών Ανατολικής και

Νότιας Αττικής με πλήρες δίκτυο αναβαθμισμένων αξό-

νων: Αττική οδός και Λεωφ. Λαυρίου (υπάρχουν) με Σή-

ραγγα Υμηττού (νέο έργο), προς το πρ. αεροδρόμιο Ελλη-

νικού και την παραλιακή λεωφόρο. Αλλος άξονας: Ραφή-

να και μέσω σήραγγας Υμηττού με παραλιακή Λεωφόρο

καθώς και με τη Βάρης-Κορωπίου – Αγίας Μαρίνας, στο

ύψος της παραλιακής μετά τη Βάρκιζα.

Κ. Βενετσάνος

Οι νέοι αυτοκινητόδρομοι Αττικής

περιλαμβάνουν:

1. Τη Δυτική Περιφερειακή Υμηττού, από

την νότια απόληξη της Αττικής Οδού στην

Κατεχάκη έως την Λ. Ποσειδώνος,

14,749χλμ.

2. Τη μεγάλη Σήραγγα Υμηττού.

3. Τον Οδικό Άξονα σύνδεσης Μεσογείων –

Ραφήνας, από τον Α/Κ Μεσογείων (μετά τη

μεγάλη Σήραγγα Υμηττού) μέχρι τη Ραφή-

να, 18.628χλμ. με ενδιάμεσο Α/Κ προς Αττι-

κή Οδό και Αεροδρόμιο. Προβλέπεται η

επέκταση και η σύνδεσή τους από τη Ραφή-

να μέχρι την Εθνική Οδό Αθηνών – Λαμίας.

4. Τον Οδικό άξονα Μεσογείων – Αγ. Μα-

ρίνας, από τον Α/Κ Μεσογείων μέχρι την

Αγία Μαρίνα, 13.863χλμ.

5. Την ολοκλήρωση του Άξονα Σταυρού –

Ραφήνας, 3.339χλμ. μέχρι τον Α/Κ Σπά-

των, (επί του άξονα Α/Κ Μεσογείων Ραφή-

νας).

6. Την ανακατασκευή και υπογειοποίηση

της Λεωφ. Ποσειδώνος, 1.690χλμ.

Ευκαιρία ο Δήμος Βούλας να επικαιρο-

ποιήσει παλαιότερη πρόταση του Υπουρ-

γείου για υπογειοποίηση της Λ. Καρα-

μανλή (Ποσειδώνος) στο ύψος της Πλατ.

Κυριακή 8 Μαρτίου, αναδασώνουμε  στη θέση

Παλάτι- Αγ. Θωμάς, Κορωπίου , 11π.μ.

Πάρτε κι εσείς μέρος. Αξίζει να συμμετέχετε.

Επικοινωνία/ Δηλώσεις συμμετοχής
Δήμος Κρωπίας: 800 11 34 600 - 210-6625410

Fax : 210-6624963 l e-mail : koropi@hol.gr

ΣΠΑΥ: 210 99 45 594 l e-mail : spay@otenet.gr

Αναδα…σώνουμε  Παλάτι - Αγ. Θωμάς, Κορωπί

Μεγάλος Χορηγός Cosmote
ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΒΔΟΜΗ , Επίκαιρα, Πυξίδα, Επταήμερο


