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“Σύντροφοι”,

πέρασαν 36 χρόνια!
3 Σεπτέμβρη 1974 – 2010

Πέρασαν 36 χρόνια από την ημέρα που ο Ανδρέας Πα-

πανδρέου με το ζιβάγκο και τη ρομφαία υψωμένη ενά-

ντια στο «κατεστημένο», ίδρυσε το Πανελλήνιο Σοσια-

λιστικό Κίνημα με την ενθουσιώδη απο-

δοχή των ιδρυτών και μεγάλης μερίδας

του Λαού, της Ιδρυτικής Διακήρυξης.

Μιας διακήρυξης που σήμερα φαντάζει

σαν ειρωνεία ή σαν κιτρινιασμένος

μουσειακός πάπυρος!

Χωρίς αξία, χωρίς αντίκρυσμα, χωρίς

αντικείμενο. Ένα είδωλο ξεφτισμένο

μιας άλλης εποχής, άλλων ανθρώπων,

άλλων ιδεών και ιδεωδών.

Σαν αφιέρωμα στην επέτειο, παραθέτω

κάποια χαρακτηριστικά αποσπάσματα,

λόγω καθορισμένου χώρου, γιατί όλη η διακήρυξη είναι

“χαρακτηριστική».

Διαβάστε, συγκρίνατε, σκεφθείτε και αποφασίστε να

σεβαστείτε τον … εαυτό σας:          Συνέχεια στη σελ. 2

του Κώστα
Βενετσάνου

Κέντρο Φροντίδας Ηλικιωμένων

στην Παλλήνη
Σελίδα  11

Πέντε συνδυασμοί στην
Παλλήνη!
Σελίδα  11

“Σαρωνική Συμμαχία”

Σταμάτης Γκίνης 

ο αυτοδιοικητικός
Σελίδα 24

Ο θεός έφτιαξε τη Βουλιαγμένη

Μια συνέντευξη με το Γιώργο Ράπτη, επικεφαλής της “Παρέμβασης” που έχει θητεύσει ως αρχηγός της μεί-

ζονος μειοψηφίας στο Δημοτικό Συμβούλιο της Βουλιαγμένης και γηγενή Βουλιαγμενιώτη, έχει βαρύτητα.

Και έχει βαρύτητα γιατί γνωρίζει εκ των έσω την πόλη και αυτούς που την διοικούν.  Δηλώνει λοιπόν, μετά

από «απουσία» τεσσάρων χρόνων ότι επανέρχεται στηρίζοντας Αποστολάτο. Η φωτογραφία είναι τραβηγ-

μένη το 1984 από τον τότε Δήμαρχο Π. Καραγεώργο και είναι η παραλία του μεγάλου Καβουρίου σε πρώτο

πλάνο. Τη σημερινή κατάσταση τη γνωρίζουμε όλοι                                                              Σελίδες 12-13
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Τα αίτια της παρακμής της

Οθωμανικής αυτοκρατίας 
γ. κορναράκης Σελ. 8

Απλή αναλογική Γρ. Ρώντας Σελ. 9

Ανθρακες ο θησαυρός!
Γεωργία Γρηγοροπούλου Σελ. 9

Υπατος άθλος... Σελ. 7

Χρυσοί αθλητές Σελ. 22

Πόσοι σύμβουλοι εκλέγονται ανά
Δήμο; Σελ. 6

Βαριές καταγγελίες για ανικανότη-
τα από Σωτηρόπουλο Σελ. 6

Κτίριο φροντίδας ηλικιωμέ-
νων στην Παλλήνη Σελ. 11

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ“Σύντροφοι”, πέρασαν 36 χρόνια!
3 Σεπτέμβρη 1974 – 2010

ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Παρακαλούμε όσοι κάτοικοι έχουν υπο-

στεί ζημιές λόγω των εργολαβιών της

ΔΕΗ ή του ΟΤΕ (μπάζα που εν έχουν απο-

μακρυνθεί, κακοτεχνίες κλπ.), να το γνω-

στοποιήσουν εγγράφως στο Δήμο, υπόψη

κου Δημάρχου εντός δέκα ημερών.

Ο Δήμαρχος Βάρης

Παναγιώτης Καπετανέας

Συνέχεια από τη σελ. 1

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ της ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

της 3ης Σεπτέμβρη 1974

«…Για να προστατέψουμε το έθνος,

για να ανοίξουμε το δρόμο που οδηγεί

στην αδέσμευτη λαϊκή κυριαρχία και

τη δημοκρατία. Σ’ αυτά τα πλαίσια πρέ-

πει να ερμηνευτεί και η δικιά μας από-

φαση να προχωρήσουμε σήμερα σε

μια πολιτική πράξη, στη διακήρυξη των

βασικών αρχών και στόχων ενός νέου

πολιτικού Κινήματος, του Πανελλήνιου

Σοσιαλιστικού Κινήματος. Μόνο με την

ενεργό πολιτική παρουσία των πολι-

τών, απ’ άκρου εις άκρο της Ελλάδας,

θα εξασφαλιστούν τόσο η εθνική μας

ανεξαρτησία όσο και η λαϊκή παρουσία

για τη διαμόρφωση του μέλλοντος της

χώρας μας. 

Η ρίζα της συμφοράς βρίσκεται στην

εξάρτηση της Πατρίδας μας». […]

(Σ.Σ. για την Γ.Α.Π. 36 χρόνια μετά, αι-

τία του κακού είναι «το έλλειμμα αξιο-

πιστίας» της χώρας μας), ο Ανδρέας

όμως επιμένει και προφητικά θα ‘λεγα:

«Μεταβλήθηκε η πατρίδα μας σε ξέ-

φραγο αμπέλι, για να διαβρωθεί η οι-

κονομία μας από τις πολυεθνικές επι-

χειρήσεις των Η.Π.Α. και της Δύσης,

με τη συνεργασία πάντα του ντόπιου

μεταπρατικού κεφαλαίου. Για να μαρα-

θεί η ελληνική ύπαιθρος, για να μην

αποδίδει ο ιδρώτας του αγρότη» […]

«Η πορεία προς την υποτέλεια, την

υπονόμευση των εθνικών μας συμφε-

ρόντων, τη διάβρωση της λαϊκής κυ-

ριαρχίας, τον οικονομικό μαρασμό και

την εκμετάλλευση του έλληνα εργα-

ζόμενου πρέπει να ανακοπεί. […] 

Ανακοινώνουμε σήμερα την εκκίνηση

ενός νέου πολιτικού Κινήματος που πι-

στεύουμε ότι εκφράζει τους πόθους

και τις ανάγκες του απλού Έλληνα,

ενός Κινήματος που να ανήκει στον

αγρότη, τον εργάτη, το βιοτέχνη, το μι-

σθωτό, τον υπάλληλο, στη θαρραλέα

και φωτισμένη νεολαία μας. […] ενός

Κινήματος που θα προωθήσει ταυτό-

χρονα την εθνική μας ανεξαρτησία, τη

λαϊκή κυριαρχία, την κοινωνική απε-

λευθέρωση και τη δημοκρατία σ’ όλες

τις φάσεις της δημόσιας ζωής. 

Βασικός κυριαρχικός στόχος του Κι-

νήματος είναι η δηιουργία πολιτείας

απαλλαγμένης από ξένο έλεγχο ή

επεμβάσεις, πολιτείας απαλλαγμένης

από έλεγχο ή επιρροή της οικονομι-

κής ολιγαρχίας, πολιτείας ταγμένης

στην προστασία του έθνους και στην

υπηρεσία του Λαού. 

(Σ.Σ. Τ’ ακούς Γιαννάκη, Κωστάκη,

Γιωργάκη, Θεοδωράκη...)

Η εθνική ανεξαρτησία είναι αναπόσπα-

στα δεμένη με τη λαϊκή κυριαρχία, με

τη δημοκρατία σε κάθε φάση του ζωής

του τόπου, με την ενεργό συμμετοχή

του πολίτη σ’ όλες τις αποφάσεις που

τον αφορούν. Μα είναι ταυτόχρονα συ-

νυφασμένη με την απαλλαγή της οικο-

νομίας μας από τον έλεγχο του ξένου

μονοπωλιακού και ντόπιου μεταπρατι-

κού κεφαλαίου που διαμορφώνει την

οικονομική, την κοινωνική, την πολιτι-

κή και την πολιτιστική μας πορεία, σύμ-

φωνα με τα συμφέροντα όχι του Λαού

αλλά της οικονομικής ολιγαρχίας. Και

βέβαια πρέπει η Ελλάδα να αποχωρή-

σει και από το στρατιωτικό και από το

πολιτικό ΝΑΤΟ. […] Πίσω από το ΝΑ-

ΤΟ, πίσω από τις αμερικάνικες βάσεις

είναι οι μονοπωλιακές πολυεθνικές

επιχειρήσεις και τα ντόπια υποκατά-

στατά τους. Γι’ αυτό η κοινωνική απε-

λευθέρωση, ο σοσιαλιστικός μετασχη-

ματισμός, αποτελεί το θεμέλιο λίθο

του Κινήματός μας. Για να απολαμβά-

νει ο αγρότης το προϊόν του ιδρώτα

του και της γης του, για να απολαμβά-

νει ο εργάτης, ο βιοτέχνης, ο μισθω-

τός, ο υπάλληλος, ο απλός Έλληνας το

προϊόν του μόχθου του. […] Για να πά-

ψει η εκμετάλλευση ανθρώπου από

άνθρωπο. Για να συμμετέχει ενεργά ο

Λαός στον προγραμματισμό της οικο-

νομικής, κοινωνικής και πολιτιστικής

πορείας της Χώρας. Για να εξασφαλι-

στεί η εργασία και η κατοικία σε όλους

τους Έλληνες. Για να καταργηθούν τα

προνόμια των λίγων στην ιατρική, νο-

σοκομειακή και φαρμακευτική περίθαλ-

ψη. Για να προστατευτούν η μητέρα,

το παιδί, τα γερατειά. Για να κατοχυ-

ρωθεί η κοινωνική και η οικονομική ισό-

τητα των δύο φύλων. Για να ελευθερω-

θεί η σκέψη και να γίνει η παιδεία κτή-

μα όλων των Ελλήνων».

[…] «Η σημερινή μας διακήρυξη αποτε-

λεί την πυξίδα που θα καθοδηγεί την

πορεία μας προς μια νέα αναγεννημέ-

νη, ανθρώπινη, σοσιαλιστική και δημο-

κρατική Ελλάδα, μια Ελλάδα που να

ανήκει στους Έλληνες. 

Το Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα εί-

ναι πολιτικό Κίνημα που αγωνίζεται για

τους ακόλουθους στόχους:

ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ

ΛΑΪΚΗ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Ο αγώνας του Πανελλήνιου Σοσιαλι-

στικού Κινήματος για την εθνική μας

αναγέννηση, για μια σοσιαλιστική και

δημοκρατική Ελλάδα, στηρίζεται στην

αρχή πως η εθνική μας ανεξαρτησία

αποτελεί προϋπόθεση για την πραγμά-

τωση της λαϊκής κυριαρχίας, πως η

λαϊκή κυριαρχία αποτελεί προϋπόθεση

για την πραγμάτωση της κοινωνικής

απευλευθέρωσης, πως η κοινωνική

απελευθέρωση αποελεί προϋπόθεση

για την πραγμάτωση της πολιτικής δη-

μοκρατίας».

Θα ήταν ντροπή ν’ αντιπαραθέσω σ’

αυτό το κείμενο λόγια και πράξεις κυ-

ρίως του Γ.Α. Παπανδρέου, της παρέας

του και των επιλογών των μυστακοφό-

ρων και γενιοφόρων με το επαναστατι-

κό τζάκετ που αντεκατεστάθη από την

«τρέντι» κυριλέ εμφάνιση και το εν γέ-

νει «λουκ» των 48 και των 10.048 κα-

ρεκλοκένταυρων, κρατικοδίαιτων, θλι-

βερών και μοιραίων τροκτικών, που νέ-

μονται τα λάφυρα της εξουσίας.

Κώστας Βενετσάνος

Εκλογικό Κέντρο

ανοίγει 

ο Α. Κάσδαγλης

Τη Δευτέρα 13 Σεπτεμβρίου,

ανοίγει το εκλογικό κέντρο του

συνδυασμού “Νέα Πορεία για

ποιότητα ζωής”, του υποψηφίου

Δημάρχου Βάρης, Βούλας, Βου-

λιαγμένης Ανδρέα Κάσδαγλη,

επί της Βασ. Παύλου 88, στην

κεντρική πλατεία της Βούλας.

ΣΤΟ ΠΙΕΣΤΗΡΙΟ!

Ο ΚΑΣΙΔΟΚΩΣΤΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

Αφού είχαμε κλείσει την εφημε-

ρίδα, ήρθε δελτίο τύπου από τη

Βουλιαγμένη με επιστολή του

δημάρχου Γρηγόρη Κασιδόκω-

στα που ανακοινώνει την υπο-

ψηφιότητά του.

Διαβάστε τη:

www.ebdomi.com
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Ο φετινός Πολιτιστικός Σεπτέμβρης στην

Παλλήνη αγκαλιάζει όπως και τα προη-

γούμενα χρόνια όλες τις τέχνες. Και

αγκαλιάζεται από όλους τους δημότες. 

Το ποικίλο φάσμα των μουσικών επιλογών

με καταξιωμένους ερμηνευτές, οι θεατρι-

κές παραστάσεις με διαχρονικά έργα, η

πνευματική αναγνώριση λογοτεχνών συ-

μπολιτών, η στήριξη σε έθιμα που αναδει-

κνύουν την παράδοση του τόπου, η επι-

βράβευση της επιτυχίας στους νέους, η

συνέργεια με συλλόγους της πόλης συν-

θέτουν τα πολιτιστικά δρώμενα του φετι-

νού Σεπτεμβρίου, που θα λάβουν χώρα σε

κάθε γειτονιά της πόλης. 

Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων συνεχί-

ζεται ως εξής:

Κυριακή 12/9 Νεοπαλλήνεια Θέατρο
Σκιών με τον Άγγελο Αλιμπέρτη,  στην

Πλατεία Αγίου Γεωργίου Νέας Παλλήνης,

ώρα 20.30

«Ο Μαύρος Ξιφομάχος». Η μονομαχία του

Μαύρου της Ανατολής με τον Ήρωα των

Αγράφων, Κατσαντώνη.

Δευτέρα 13/9 Θεατρική παράσταση «Φαί-
δρα» του Ρακίνα, με τη Μαίρη Βιδάλη στο

Εργοστάσιο Καμπά, 21.00

Σκηνοθεσία: Κώστας Αρζόγλου Μουσική:

Μίκης Θεοδωράκης

Συμμετέχουν οι ηθοποιοί: Τέλης Ζώτος,

Ελένη Μαυρομάτη, Τάσος Πολιτόπουλος,

Πάνος Νικολαίδης, Πάνος Κατέρης, Αλε-

ξάνδρα Αποστολίδου

Η «Φαίδρα», έργο διαχρονικό, συνδυάζει

την αναγεννησιακή γραφή του κλασικού

Γάλλου συγγραφέα με τον έντονο ερωτικό

μύθο του Ιππόλυτου από την ομώνυμη

τραγωδία του Ευριπίδη. 

Τετάρτη 15/9 Θέατρο Σκιών με τον Άγγε-

λο Αλιμπέρτη, «Ο Καραγκιόζης Γραμματι-
κός», στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Παλλήνης,

ώρα 20.00

Ο Καραγκιόζης γίνεται γραφιάς στο Σαράι

του Πασά, όπου μέσα από την αφέλεια που

τον διακρίνει, παρερμηνεύει ό,τι γράφει και

δημιουργούνται κωμικές παρεξηγήσεις.

Κυριακή 19/9 Συναυλία με τον Σταύρο

Ξαρχάκο.

Αφιέρωμα στο Νίκο Γκάτσο. Ερμηνεύει η

Έλλη Πασπαλά. Εργοστάσιο Καμπά, ώρα

21.00

Μια συναυλία που συνδέει, τον πρωτοπό-

ρο συνθέτη που σφράγισε με το προσωπι-

κό του ύφος την έντεχνη μουσική με τον

ποιητή της ελληνικής ψυχής Νίκο Γκάτσο

και τη μοναδική ερμηνεύτρια Έλλη Πασπα-

λά.

Δευτέρα 20/9 Το Εικαστικό Εργαστήρι κα-

λωσορίζει τη νέα σχολική χρονιά στο Ερ-

γαστήρι Εικαστικών Τεχνών, Τήνου 2, ώρα

19.30

Η αυλή του Εργαστηρίου Εικαστικών Τε-

χνών ανοίγει στις 20 Σεπτεμβρίου και γί-

νεται ένας μεγάλος παιδότοπος που υπο-

δέχεται τους μαθητές των Δημοτικών Σχο-

λείων της πόλης σε μια πρωτόγνωρη γιορ-

τή μέσα από παιχνίδι, κατασκευές και

χρώματα, καλωσορίζοντας τη νέα σχολική

χρονιά.

Παρασκευή 24/9 Συναυλία με τον Φίλιππο

Πλιάτσικα και τον Μύρωνα Στρατή Κεντρι-

κή Πλατεία Παλλήνης, ώρα 21.00

Δύο καλλιτέχνες που ο καθένας με τον

τρόπο του ενσαρκώνει και μια διαφορετική

γενιά του ελληνικού ροκ. Η συνάντησή

τους επί σκηνής είναι μοναδική και αποτε-

λεί ένα σημαντικό μουσικό γεγονός.

Σάββατο 25/9 Γιορτή Τσικουδιάς, Ρακοκα-

ζανέματα, με το μουσικό συγκρότημα  του

Γιώργου Στρηλίγγα και παραδοσιακούς

χορούς της Κρήτης,  «Τρίγωνο Κάντζας»,

ώρα 20.30 Σύλλογος Κρητών το «ΚΡΙ –

ΚΡΙ»

* Για τις εκδηλώσεις που θα γίνουν στις
13 και 19/09 θα πραγματοποιείται μεταφο-
ρά των δημοτών με πούλμαν του Δήμου
από τις 20:00 και ανά 15 λεπτά, από την
Πλατεία του Αγίου Τρύφωνα προς το Ερ-
γοστάσιο Καμπά 
Μετά τα πέρας των εκδηλώσεων τα πούλ-
μαν του Δήμου θα μεταφέρουν δημότες
από το Εργοστάσιο Καμπά προς την Πλα-
τεία του Αγίου Τρύφωνα

Και έπεται συνέχεια μέχρι τις 30 Σεπτεμ-
βρίου.

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗΣ στην ΠΑΛΛΗΝΗ

Θεατρικές παραστάσεις στο

Δήμο Κερατέας

― Θεατρική κωμωδία “ΚΥΡΙΕ …. ΜΠΑΜΠΑ” του Β. Αναστασιάδη, θα παορυ-

σιάσει το Θεατρικό Εφηβικό Εργαστήρι “ΘΕΣΠΙΣ” , το Σάββατο 11 – Κυριακή

12 Σεπτεμβρίου, ώρα 8:30μ.μ. στο Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου.

Σκηνοθεσία: Γ. Πετρινόλης. Είσοδος Ελεύθερη

― “ΤΑ ΔΕΝΤΡΑ ΠΕΘΑΙΝΟΥΝ ΟΡΘΙΑ” του Αλεσάντρο Κασόνα, το Σάββατο 18

– Κυριακή 19 Σεπτεμβρίου, ώρα 8:30μ.μ. στο Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου, επί-

σης  με το “ΘΕΣΠΙΣ”. 

Είσοδος Ελεύθερη.

Μαραθώνας 2500 χρόνια μετά
Σάββατο 11 Σεπτεμβρίου ώρα 8.30μ.μ. “Πανανθρώπινο Μαραθώνιο κάλεσμα.

Εκδήλωση μνήμης και τιμής στον Τύμβο των Μαραθωνομάχων. Τελετή έναρ-

ξης 8.30μ.μ. Ακολουθουν χαιρετισμοί.

21.30 Φωνές Ελευθερίας: διαδικτυακό μουσικό δρώμενο.

22:00 Μαραθών. 2500 έτη φωτός! Πολυμεσικό δρώμενο του Αλ. Χάχαλη.

Κυριακή 12/9: Θαλάσσιος Μαραθώνιος

10:00 εκκίνηση ιστιοδρομίας, Ριζάρι - Σχινιά Μαραθώνα.

Διοργάνωση: Ναυτικός Ομιλος Ελληνικών θαλασσών. 

7.30μ.μ. Ανήμερα της μάχης θα περπατήσουμε στον Τύμβο, να ξαναζήσουμε

την ιστορία, σε μια διαδρομή μνήμης προς τον Τύμβο με τη συμμετοχή διακε-

κριμένων ηθοποιών, που θα αφηγηθούν από τον Ηρόδοτο και άλλα αρχαία κεί-

μενα την περιγραφή της Μάχης.  

Έχουν ήδη δεχθεί να συμμετάσχουν η Λυδία Κονιόρδου και ο Λευτέρης Βο-

γιατζής. 

Η μουσική παρέμβαση ανήκει στον Νίκο Ξανθούλη, με αρχαία λύρα, αρχαία ελ-

ληνική σάλπιγγα και αυλό. 

Θα συμμετάσχει επίσης ο μουσικός Χάρης Λαμπράκης, στο ney (αρχαίο πνευ-

στό της Μεσοποταμίας), καθώς και η Μαρία Πολύζου, η πρώτη γυναίκα που

αναβίωσε τον Φειδιππίδειο Άθλο.

Την εκδήλωση οργανώνει η Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού

και ο Δήμος Μαραθώνα, οι οποίοι έχουν θέσει μακροπρόθεσμο στόχο τη στα-

διακή αποκατάσταση του τραυματισμένου ιστορικού τοπίου, που θα εδραιώσει

τον Μαραθώνα ως τόπο προορισμού για Έλληνες και ξένους επισκέπτες.

Δευτέρα 13/9 Θεατρική παράσταση “Προμηθέας Δεσμώτης” του Αισχύλου,

ώρα 8.30μ.μ. από το ΙΔΕΟ-ΘΕΑΤΡΟΝ του Ραδάμανθυ Αναστασάκη, σε συνερ-

γασία με την ΑΧΕΠΑ “Περικλής” στον Τύμβο Μαραθωνομάχων.

Φίλιππος Πλιάτσικας και Μύρωνας Στρατής στην Κεντρική Πλατεία Παλλήνης, 24 Σεπτεμβρίου.

Η σελίδα 5 με τα πολιτιστικά με-
ταφέρθηκε προσωρινά στην 7
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Την παρουσίαση των υποψηφίων του στη Βουλιαγμένη πραγ-

ματοποίησε την Πέμπτη 9/2 ο υποψήφιος Δήμαρχος του τρι-

δήμου, Γρηγόρης Κωνσταντέλλος, επικεφαλής του συνδυα-

σμού «Βάρη – Βούλα – Βουλιαγμένη: πόλεις για να ζεις».

Η παρουσίαση έγινε σε κέντρο της Βουλιαγμένης ενώπιον

του τοπικού τύπου. 

Κατά την παρουσίαση των υποψηφίων Συμβούλων από τη

Βουλιαγμένη, που στην πλειοψηφία τους είναι γυναίκες,

και μεταξύ των οποίων δύο μέλη του παρόντος Δημοτικού

Συμβουλίου – ο Αντιπρόεδρος Διονύσης Γεωργουλόπου-

λος και η Εννυ Φαρμακίδη, Αντιπρόεδρος Δημαρχιακής

Επιτροπής παρουσίασε εμβόλιμα και την ομάδα υποψη-

φίων συμβούλων του στη Βούλα, που προστέθηκε στην

ήδη υπάρχουσα. Σημαντικό όνομα και παρουσία, λόγω της

πολιτιστικής κυρίως δραστηριότητάς της, είναι η Αικατερί-

νη Σταμπέλου.

Κατά την παρουσίαση, ο Γρηγόρης Κωνσταντέλλος, μεταξύ

άλλων είπε: «Στις 7 Νοεμβρίου, εμείς οι πολίτες της Βάρης,

της Βούλας και Βουλιαγμένης, συνδημότες για πρώτη φορά

στο νέο Δήμο που γεννιέται, εκλέγουμε το νέο Δήμαρχο και

το Δημοτικό Συμβούλιο της περιόδου 2011 – 2014.

Επιλέγουμε ανθρώπους, ιδέες και πρόγραμμα για την θεμε-

λίωση των νέων δομών, των νέων υπηρεσιών και της προο-

πτικής των υπηρεσιών και της προοπτικής για το περιβάλλον

Ζωής μας, στο νέο Δήμο, τις επόμενες δεκαετίες. 

Σήμερα έχω τη χαρά να σας παρουσιάζω ανθρώπους, συνδη-

μότες μας από τη Βουλιαγμένη, που θα είναι υποψήφιοι για

το Δημοτικό Συμβούλιο και το Συμβούλιο του Δημοτικού Δια-

μερίσματος Βουλιαγμένης, καθώς και από τη Βούλα που επί-

σης θα είναι υποψήφιοι για το Δημοτικό Συμβούλιο. 

Με αυτούς τους συνδημότες και φίλους γνωριστήκαμε στο

πλαίσιο του ευρέως κοινωνικού διαλόγου που πραγματοποι-

ούμε τους τελευταίους μήνες, συζητήσαμε, διαπιστώσαμε ότι

συμφωνούμε και αποφασίσαμε να εργαστούμε μαζί για να οι-

κοδομήσουμε ένα Δήμο Δίκαιο, Πράσινο, καθαρό και Αποτε-

λεσματικό που θα προσθέτει αξία στη ζωή μας. 

Πρόκειται για συνδημότες μας, που είτε έχουν εμπειρία
στα δημοτικά δρώμενα, είτε είναι για πρώτη φορά υποψή-
φιοι στην Αυτοδιοίκηση, έχουν όλοι τους τις εμπειρίες ζω-
ής και την ικανότητα να προσφέρουν και να επιτύχουν. Το
σημαντικότερο έχουν την όρεξη να δουλέψουν σκληρά
για το νέο Δήμο που γεννιέται την 1η Ιανουαρίου. Να αξιο-

ποιήσουμε μαζί τα θετικά του παρελθόντος, να εξαλεί-
ψουμε τα αρνητικά, αλλά και να προσθέσουμε σ’ αυτά την
επόμενη ημέρα την μελλοντική προοπτική που αξίζουν οι
τρεις πόλεις μας».
Μετά την παρουσίαση δέχθηκε ερωτήσεις που περιστράφη-

καν κυρίως γύρω από το Γ.Π.Σ. και το παραλιακό μέτωπο.

Κλείνει στόματα

Με την παρουσίαση δέκα, εκ των δεκατεσσάρων που δι-

καιούται, υποψηφίων Συμβούλων στη Βουλιαγμένη, ο

Κωνσταντέλλος κλείνει τα στόματα ορισμένων της «5ης

Φάλαγκας», που διέδιδαν ότι θ’ αποσυρθεί ή θα …προ-

σχωρήσει!

Έχουμε εκφράσει ευθύς εξ αρχής την άποψη ότι ο Κων-

σταντέλλος θα φθάσει μέχρι το νήμα. Δεν διακνδυνεύου-

με την πρόβλεψη αν θα είναι πρώτος ή δεύτερος.

Τα ονόματα των Υποψηφίων Συμβούλων δημοτικού διαμε-

ρίσματος Βουλιαγμένης είναι: Διονύσης Γεωργουλόπου-

λος, Αντώνιος Ζαγοριανός, Ελεάννα Καραλή, Άννα Μαρία

Κόλλια, Γρηγόριος Λαμπίρης, Άννα Λεντή Τομοπούλου,

Εβίνα Μπουρνέλη, Βάνα Στεργίου Οικονομίδη, Έννυ Φαρ-

μακίδη, Αναστάσιος Σπανός.

Οι τρεις νέοι υποψήφιοι που προστέθηκαν στο Δημοτικό

διαμέρισμα της  Βούλας είναι οι Δημήτρης Γεωργιάκος,

Φώτης Μπόμπολας και Αικατερίνη Σταμπέλου.

Κ. Βενετσάνος 

“Κλείδωσαν” οι υποψήφιοι από Βουλιαγμένη 

στο συνδυασμό «Βάρη- Βούλα- Βουλιαγμένη Πόλεις Για Να Ζεις»

του Γρηγόρη Κωνσταντέλλου
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εξ’ απορρήτων…

Ο Κικίλιας δεν αντικαθίσταται

Δεν ξέρω γιατί  (το φαντάζομαι), κάτι δηλώσεις του Μεϊμαρά-

κη, που κάλεσε, όμως όλους να στηρίξουν την επιλογή του,

για μια πολιτική αντιπαράθεση με την κυβέρνηση, κάτι τα «βα-

μπίρ» των ΜΜΕ, δημιούργησαν μια δημοσιογραφική κουβέντα

αμφισβήτησης γύρω από την υποψηφιότητα του Βασίλι Κικίλια

στην Περιφέρεια Αττικής.

Αμεση και έμμεση λαχτάρα για την «αντικατάσταση» του Β.

Κικίλια, θ’ αφήσει πολλούς με …τη λαχτάρα.

Ο Βασίλης Κικίλιας δεν αντικαθίσταται. Πάμε παρακάτω, πολύ

παρακάτω:

Ο Κασιδόκωστας έμεινε “ορφανός»

Θεούς και δαίμονες έβαλε ο Κασιδόκωστας για να εξασφαλί-

σει τη στήριξη της Νέας Δημοκρατίας.

Ολοι οι εφοπλιστές που τους έχει φτιάξει ιδιωτικούς, τους δη-

μόσιους δρόμους, με μπάρες και κλειδιά, άσκησαν τις πιέσεις

τους στη Ρηγίλης, για να υποστηρίξει Κασιδόκωστα η Ν.Δ.

Δεν «μάσησε» όμως ο Σαμαράς, αν και το χειρίστηκε το θέμα

«διπλωματικά». Ο Σαμαράς θέλει αξιοκρατία και «καθαρούς»

ανθρώπους. Ετσι έμεινε ορφανός από τη Ν.Δ. ο Κασιδόκω-

στας. Πάνε οι εποχές που τον στήριζαν όλοι ελέω «θεού» (Λά-

τση), όπως το 1986 που  βγήκε Δήμαρχος ή μάλλον εγκατα-

στάθηκε στο Δημαρχείο με την πρωτότυπη και πρωτόγνωρη

υποστήριξη των δύο αντίπαλων μονομάχων: Ν.Δ. και ΠΑΣΟΚ!!!

Το σωσίβιο ήλθε από τη Βάρη. Εκεί που ήταν έτοιμος να πάει

…σπίτι του, ο τέως Δήμαρχος Δημ. Αναστασίου, με απόφαση

της πλειοψηφίας της ομάδας του (6-4), αποφάσισε να τον «υι-

οθετήσει» κι έτσι αναπτερώθηκε το ηθικό του Κασιδόκωστα.

Να πούμε και του στραβού το δίκηο. Αυτό οφείλεται εν πολ-

λοίς στην επικοινωνιακή πολιτική του Δ. Κοντονή, αλλά και του

Σπ. Πανά, που κατάφεραν να περάσουν την ψευδαίσθηση τον

«αέρα της νίκης». Ετσι, ο Αναστασίου, όχι προς θεού με αξιο-

κρατικά κριτήρια, είναι μορφωμένος άνθρωπος – αποφάσισε

να τον υποστηρίξει.

Τώρα ο Κασιδόκωστας το παίζει αδιάφορος: «τι να το κάνω το

χρίσμα της Ν.Δ.». Οσα δεν φτάνει η αλεπού τα κάνει κρεμα-

στάρια. 

Ου γαρ οίδασι…

Δεν θ’ αναφερθώ σε κάποιους Βουλιώτες που τον θαυμάζουν:

Δεν γνωρίζουν οι άνθρωποι και… πηθικίζουν. Δεν γνωρίζουν

ούτε τη Βουλιαγμένη, ούτε τον Κασιδόκωστα. Ας πάνε μια φο-

ρά στο Συμβούλιο να τον… θαυμάσουν. Θα τα ξαναπούμε.

Το ωραιότερο το είπε επαγγελματίας που συνεργάζεται με πο-

λίτες και από τις δύο πόλεις: Δεν καταλαβαίνω οι Βουλιαγμε-

νιώτες (που γνωρίζουν) ψηφίζουν Βουλιώτες και οι Βουλιώτες

(που δεν ξέρουν) ψηφίζουν Κασιδόκωστα!

Η ...κρυφή κάμερα

Έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο

πραγματοποιήσε η Βούλα την Τε-

τάρτη 8 Σεπτεμβρίου, με τα προ

ημερησίας θέματα να μονοπω-

λούν το ενδιαφέρον (παρά το ότι

ήταν έκτακτο με ένα μοναδικό θέ-

μα) και την προεκλογική περίοδο

να δηλώνει την παρουσία της, πιο

έντονα από κάθε άλλη φορά.

Ανοχύρωτο το Κάμπινγκ

Το συμβούλιο ξεκίνησε με ένταση

συζητώντας το θέμα του ανοίγμα-

τος της ακτής του Κάμπινγκ. Ακο-

λούθησε διαμάχη για το ποιός εί-

χε την ιδέα, ποιός την υλοποίησε,

αν η Περιφέρεια απομάκρυνε

τους αλλοδαπούς που είχανε βρει

στέγη στα εγκαταλελειμένα κτί-

ρια και άλλα τέτοια που αποσπού-

σαν τους ομιλιτές απ’ την ουσία

του θέματος. Τα πνεύματα ήρθε

να κατευνάσει ο Γρ. Κωνσταντέλ-

λος ζητώντας να μην πέσουν στην

παγίδα των εκλογών, που όλοι

τείνουν και να αντιμετωπίσουν

ομαδικά τέτοιου ίδιους ζητήματα.

Ανικανότητα καταγγέλλει

ο Σωτηρόπουλος

Μείζον θέμα αποδείχθηκε η πυρα-

σφάλεια του Δήμου. Μετά από

επιστολή που έδωσε προς δημοσί-

ευση ο Παν. Σωτηρόπουλος, η

οποία κατηγορεί για διαφθορά το

Δήμο γενικώς, για ανικανότητα

επί της ουσιας, αφού ζητάει και

την επέμβαση του εισαγγελέα(!),

ο Αγγελος Αποστολάτος, του ζή-

τησε διευκρινίσεις. Ο Παν. Σωτη-

ρόπουλος έκανε μία λεπτομερή

και ιδιαίτερα αποκαλυπτική ενημέ-

ρωση την οποία  παραθέτουμε πα-

ρακάτω:

«Δεν κάηκε η δική μας πλευρά
του Πευκωτού γιατί η Υπηρεσία
Πολιτικής Προστασίας του Δήμου
Βούλας είχε φροντίσει να κλαδέ-
ψει 10.000 πεύκα και να αποψη-
λώσει όλη την περιοχή.
Ζητώ από τον Μάρτιο πυροφύλα-
κες για την προστασία του δά-
σους, ζητώ χειριστές – οδηγούς
για τα μηχανήματα του Δήμου.
Δεν μου παρέχουν ούτε 1 οδηγό,
ούτε 1 χειριστή και μου φέρνουν 3
πυροφύλακες να φυλάξουν την
Τάσιανη και το Πανόραμα την 1η
Αυγούστου.  Δηλαδή το τρίμηνο
Μάιος – Ιούνιος – Ιούλιος, πήγε
χωρίς να έχουμε πυροφύλαξη. 
Την ίδια ώρα ο Δήμος Βουλιαγμέ-
νης έχει 41, ο Δήμος Βάρης 18 και
ο Δήμος Βούλας 3. Τι συμβαίνει
εδώ; 
Ζητώ τζάμια, να προστατεύσουμε
τους πυροφύλακες που φυλούν
πάνω στα Βουνά και τους λόφους
από τον αέρα και τον ήλιο, τελει-
ώνει πλέον η σεζόν, σε 10 μέρες
σταματάνε οι πυροφύλακες κι
ακόμα δεν τα έχουν φέρει. 
Ζητάει λουκέτα ο υπεύθυνος πο-
λιτικής προστασίας για τις μπά-
ρες, δεν του δίνουνε, δεν του τα
έχουνε δώσει ακόμα. 
Στο μέσω της αντιπυρικής περιό-
δου, χωρίς να με ρωτήσουν, χωρίς
καν να με ενημερώσουν, διαλύουν
ένα πυροσβεστικό όχημα που λέ-
γεται ότι είναι παράνομο, αλλά
που λειτουργούσε 15 χρόνια στο
Δήμο Βούλας και πετάνε στην κυ-
ριολεξία στα σκουπίδια ένα σύ-
στημα δασοπυροσβέσεως που κά-

νει 35.000 ευρώ. 
Μου αφαιρούν τον διακόπτη πά-
νω από τη Β’ πλαζ που είχαμε βά-
λει με απόφαση του Δ.Σ., ένα
απορριμματοφόρο στην 1η είσο-
δο και ένα βυτιοφόρο στη 2η εί-
σοδο, παίρνει φωτιά στο Πευκω-
τό, πάνε οι εθελοντές να πάρουν
το αυτοκίνητο να σβήσουν τη φω-
τιά που ήταν πλησίον του σημείον
πυρκαγιάς και βρίσκουμε χωρίς
διακόπτη το πυροσβεστικό όχη-
μα. Καταφέρνουμε βάζουμε μπρο-
στά με μια πρόκα που βρήκαμε,
και το πάμε στο χώρο καταστρο-
φής και εκεί παραλίγο να καούμε
και οι ίδιοι γιατί είχαν αφήσει το
όχημα χωρίς πετρέλαιο λέγοντας
ότι δεν έχουμε λεφτά για να βά-
λουμε. Αυτό έγινε στις 15 Αυγού-
στου.
Στις 24 Αυγούστου, μια εβδομάδα
μετά, έχουμε 4άρι, δηλαδή συνα-
γερμό για την προστασία του δά-
σους, δεν επιτρέπεται να ανέβει
ούτε πεζός στο δάσος. Ανεβαί-
νουν λοιπόν κάποιοι πάνω με
εντολή και πάνε και βγάζουνε τις
μπαταρίες από το πυροσβεστικό
αυτοκίνητο ακυρώνοντας την
χρήση του. Και μου λέτε γιατί κά-
νω καταγγελία;»

Να επέμβει ο Εισαγγελέας

Ο Αγγ. Αποστολάτος απάντησε:

«εάν είναι σοβαρά αυτά που λέτε,
και θέλω να πιστεύω ότι λέτε την
αλήθεια, πείτε μας ποιοί;! Γιατί
δεν το φέρατε στο Δ.Σ.; […] 
Θα σας συγχαρώ δημόσια εάν κα-
ταθέσετε όλα αυτά που λέτε ενυ-
πόγραφα στον εισαγγελέα». 

Ηλέκτρα Βενετσάνου

Ανικανότητα και σοβαρές ελλείψεις 

στην πυρασφάλεια καταγγέλλει 

ο Π. Σωτηρόπουλος στη Βούλα

Καθαρίζουμε την Ανατολική παραλία της Βάρκιζας!
25 Σεπτεμβρίου, 10 το πρωι από τη Δήμο

Ο Δήμος Βάρης σε συνεργασία με την HELMEPA και την OSG Ship Management Ltd (GR) συμμετέχει και φέτος στο Διεθνή Καθαρισμό των Ακτών, ο οποίος διοργανώνεται από

την Οργάνωση Ocean Conservancy, παγκοσμίως. Την Ελλάδα εκπροσωπεί επισήμως η HELMEPA η οποία συντονίζει όλες τις ναυτιλιακές εταιρείες, που συμμετέχουν στον κα-

θαρισμό των ακτών και συγκεντρώνει τα τελικά στοιχεία (εταιρείες που συμμετέχουν, ποσότητες και είδος σκουπιδιών κατά τη διαδικασία της αποκομιδής κ.λπ.), που προκύ-

πτουν από τη διοργάνωση αυτή. 

Σκοπός της διοργάνωσης είναι ο καθαρισμός των ακτών και η διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος σε θάλασσες και ακτές καθώς και η μετάδοση του μηνύματος της ευαι-

σθητοποίησης των πολιτών στην εθελοντική δραστηριοποίηση για την προστασία του φυσικού, αισθητικού και βιολογικού πλούτου, που πηγάζουν από αυτά.  

• Η Δημοτική Αρχή Βάρης καλεί όλους τους δημότες-πολίτες της Βάρης στις 25 Σεπτεμβρίου να συμμετάσχουν στην εθελοντική αυτή προσπάθεια, που θα πραγματοποιηθεί στις

10 το πρωί για τον καθαρισμό της Ανατολικής Παραλίας της Βάρκιζας. Στον καθαρισμό θα συμμετέχει και η Εθελοντική Ομάδα Δασοπροστασίας του Δήμου Βάρης.

Ο Δήμαρχος της Βάρης Παναγιώτης Καπετανέας καλεί να συμμετέχουν στον καθαρισμό της ανατολικής ακτής της Βάρκιζας (δίπλα από τον ΝΑΟΒΒ) τους πολίτες - δημότες,

τους φορείς - Συλλόγους της περιοχής καθώς και τα σχολεία.  
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O Δήμος Γέρακα και η Κοινωφελής

Επιχείρηση του Δήμου διοργανώ-

νουν για τρίτη  συνεχή χρονιά μια

σειρά εκδηλώσεων στο πλαίσιο του

Πολιτιστικού Σεπτέμβρη.

Οι εκδηλώσεις ξεκίνησαν το Σάββα-

το 11  Σεπτεμβρίου με λήξη την Κυ-

ριακή 29 /9.

Συγκεκριμένα:

― 16/9 Πέμπτη, ώρα 19.00 - ΠΟΛΙ-

ΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 

― Θεατρική Παράσταση «Ομήρου

Οδύσσεια - Το παραμύθι των παρα-

μυθιών» της Κάρμεν Ρουγγέρη

― 18/9, Σάββατο, ώρα 20:00 ΠΑΡ-

ΚΙΝΓΚ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ 

Γιορτή Τσικουδιάς  - Σύλλογος Κρη-
τών Γέρακα “Η Μεγαλόνησος”

― 19/9, Κυριακή, 20.00 στο Πολιτι-

στικό Κέντρο Εγκαίνια έκθεσης
γλυπτικής, Γιώργος Καλακαλλάς: Η
Ποιητική της φόρμας 

21:00 Πολιστικό Κέντρο Θεατρικό

έργο  «Το Γάλα», ένα εξαιρετικό έρ-

γο που δεν πρέπει να χάσει κανεις.

Πολιτιστικά στο ΔΗΜΟ ΓΕΡΑΚΑ

με την 

Τζωρτζίνα Καλέργη

«ΤΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΤΗΣ ΓΗΣ»
Οικολογική θεατρική παράσταση για παιδιά

Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης – Κεντρική Σκηνή

από 10 Οκτώβριου έως 26  Δεκέμβριου 2010

Από την ομάδα Λώτινος Ήλιος:

Υπηρετώντας με αγάπη και υπευθυνότητα το χώρο του

παιδικού θεάματος, η θεατρική παράσταση «Το Τραγούδι

της Γης» κέρδισε επάξια την επιβράβευση μικρών και με-

γάλων ως μια ψυχαγωγική και εκπαιδευτική παράσταση

υψηλής ποιότητας.

Είναι ένας ύμνος στη Μητέρα Γη κι ένα τρυφερό τρα-

γούδι που αγκαλιάζει τα πλάσματα της, προτάσσοντας

το «Εμείς» αντί του «εγώ». Είναι ένας παιάνας που αφυ-

πνίζει την οικολογική συνείδηση.

Απόλυτα συντονισμένη με το ρυθμό της παιδικής φαντα-

σίας, η παράσταση με το χιούμορ, τις εκπλήξεις και το

σφρίγος της συνεπαίρνει τα παιδιά. Επιβλητικές μάσκες,

γιγάντιες κούκλες και πολύχρωμες σκιές συναντούν την

εκφραστικότητα των ηθοποιών μέσα σε μια πανδαισία

χρωμάτων, μουσικής και χορού. 

Η εταιρεία πολιτιστικών δραστηριοτήτων «Λώτινος

Ήλιος» για δύο χρόνια ταξίδεψε με «Το Τραγούδι της

Γης» σε θέατρα όλης της Ελλάδας παίζοντας αποκλει-

στικά για τα σχολεία της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Το

Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης,  τον Οκτώβριο ανοίγει τις

πόρτες του θεάτρου του και δίνει την ευκαιρία στα παι-

διά να απολαύσουν την παράσταση.

Ενημερωτικά - εκπαιδευτικά έντυπα που διανέμονται δω-

ρεάν στην παράσταση:

Για τα παιδιά:  το ειδικό τεύχος με αφιέρωμα στην οικο-

λογία (32 σελίδες)

Για τους εκπαιδευτικούς: Βοήθημα σχεδιασμού μαθήμα-

τος με αφορμή την παράσταση με χρήσιμες πληροφο-

ρίες για το περιβάλλον (13 σελίδες)

«ΠΡΟΪΟΝ»

Mark Ravenhill

Bios [6 - 24/10]: μόνο 15 παραστάσεις

Ένας κινηματογραφικός παραγωγός προσπαθεί να πείσει

μία σέξυ στάρλετ ότι έχει το σενάριο που θα τους φέρει

την επιτυχία - το τέλειο προϊόν: μία ωραία επιχειρημα-

τίας, που έχει χάσει τον άντρα της στους Δίδυμους Πύρ-

γους, ζει μία θυελλώδη ερωτική σχέση με τον Μωχάμετ,

έναν βομβιστή αυτοκτονίας που σχεδιάζει ν’ ανατινάξει

την Ντίσνευλαντ στο Παρίσι…
Μαύρο χιούμορ και άγρια κριτική. Ο ωραίος τρομοκράτης σαν

απειλή κι ερωτική φαντασίωση. Η πραγματικότητα σαν προϊόν.

Το συναίσθημα παραμορφωμένο μέσα στο λαμπερό εμπόριο του

θεάματος. Οι εικόνες που επαναλαμβάνονται τόσες φορές και

σε τόσα μέσα, που δεν διακρίνεται πια το πραγματικό από τη μυ-

θοπλασία. Το Ισλάμ και η Δύση, ο φόβος κι ο εθνικισμός, το σεξ

και η βία, όλα ανακατεμένα σε ένα προκλητικό, ακραίο κι επιθε-

τικό έργο ανάμεσα στη φρίκη, τη διαστροφή και την ανοησία.

Μια ιστορία για την παθιασμένη ανάγκη του ανθρώπου να πι-

στέψει κάπου, σε κάτι, σε κάποιον. 

Ο Βρετανός συγγραφέας MARK RAVENHILL, γεννημένος το

1966, είναι ένας από τους πιο επιτυχημένους της γενιάς του και

εκπρόσωπος του περίφημου κινήματος του «in-yer-face» theatre.

Στην Ελλάδα έχουν παρουσιαστεί πολλά έργα του, ήδη από το

Shopping and Fucking το 1997. Το ΠΡΟΪΟΝ παρουσιάστηκε πρώ-

τη φορά στο Fringe Festival του Εδιμβούργου το 2005, με τον

ίδιο το συγγραφέα στο ρόλο του παραγωγού.

Στις 25 Αυγούστου του 2007, το Πά-

νειο όρος πιάνει φωτιά. Την ίδια μέ-

ρα, την ίδια ώρα, είχαν εκδηλωθεί

πυρκαγιές σε όλη τη χώρα. Στην πε-

ριοχή υπήρχαν μόνο 2 πυροσβεστικά

οχήματα, με αποτέλεσμα το βουνό

και το δάσος του, να καταστραφούν

και ο εθελοντής πυροσβέστης Βασί-

λης Φιλίππου να χάσει την ζωή του

στη μάχη με τις φλόγες.

Ο Δήμαρχος και το Δημοτικό συμβού-

λιο δεν το έβαλαν κάτω και οργάνω-

σαν μια εκστρατεία, για να ξαναζω-

ντανέψει η καμένη περιοχή. Χιλιάδες

εθελοντές συγκεντρώθηκαν σε μία

απίστευτη κινητοποίηση πολιτών και

φύτεψαν πάνω από 25.000 δένδρα

την 25η Νοεμβρίου του 2007 μόλις

τρεις μήνες μετά την καταστροφή.

Η ελπίδα για το μέλλον πηγάζει από

την ανταπόκριση αυτών των ανθρώ-

πων και ειδικά από τη συμμετοχή των

παιδιών.

Τρία χρόνια μετά την καταστροφική

πυρκαγιά στο Πάνειο Όρος, θα προ-

βληθεί στον κινηματογράφο Ορφέας

Σαρωνίδας η ταινία-ντοκιμαντέρ

«Ύπατος Άθλος-Πάνειο Όρος» από

16 έως 19 Σεπτεμβρίου 2010. 

Η ταινία πραγματεύεται την πρώτη

συλλογική προσπάθεια αναδάσωσης

που έγινε με τη συμμετοχή πολιτών

από όλη την Ελλάδα, στο Πάνειο

Όρος του Δήμου Καλυβίων Αττικής. 

Πρόκειται για την κινηματογραφική

καταγραφή της προσπάθειας που

πραγματοποιεί ο Δήμος Καλυβίων για

την αναδάσωση του Πανείου Όρους

και την αποκατάσταση του φυσικού

περιβάλλοντος στην περιοχή μετά

την πυρκαγιά του 2007. 

Το ντοκιμαντέρ είναι αποτέλεσμα

μιας πολύμηνης προσπάθειας του

σκηνοθέτη, ο οποίος κατέγραψε με

την κάμερά του όλες τις δενδροφυ-

τεύσεις που πραγματοποίησε ο Δή-

μος  με αφετηρία την πρώτη μεγάλης

κλίμακας οργανωμένη αναδάσωση

που έγινε το Νοέμβριο του 2007 σε

συνεργασία με τον ΣΚΑΪ. Για περισ-

σότερο από ενάμιση χρόνο, ο σκηνο-

θέτης Πολ Σκλάβος με τον παραγωγό

Στέλιο Τατάκη κινηματογράφησαν

καρέ – καρέ τις προσπάθειες αναγέν-

νησης των καμένων εκτάσεων καθώς

και την οργάνωση του μηχανισμού

συντήρησης και υποστήριξης αυτής.

Με τον τρόπο αυτό, ο σκηνοθέτης και

ο παραγωγός του ντοκιμαντέρ θέλη-

σαν μέσα από  τη δική τους ματιά  να

συνεισφέρουν στην αφύπνιση του

κόσμου για το περιβάλλον. 

Η κινηματογραφική παραγωγή προβλή-

θηκε στο 12o Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ

Θεσσαλονίκης 2010 στην ενότητα Ελ-

ληνικό Πανόραμα και στο Los Angeles

Greek Film Festival  ενώ η συμμετοχή

του έχει γίνει αποδεκτή  από το Φεστι-

βάλ Ντοκιμαντέρ Χαλκίδας. 

Παράλληλα, λόγω της 75ης επετείου

από την ίδρυση του ΟΡΦΕΑ θα προ-

βληθεί τις ίδιες ημερομηνίες το βρα-

βευμένο ντοκιμαντέρ της ΑΝΙΕΣ

ΣΚΛΑΒΟΥ με τίτλο «Ο κυρ Ορφέας».

Κινηματογράφος Ορφέας 

Λεωφόρος Σαρωνίδας 60, Σαρωνίδα.

Ώρες προβολών

Πέμπτη-Σάββατο 6-18/9,20.15 &

22.15 «Ο κυρ Ορφέας»

21:15 & 23:15  «Ύπατος Άθλος-Πά-

νειο Όρος»

Κυριακή 19/9, 20.15  «Ο κυρ Ορφέας»

21:15  «Ύπατος Άθλος-Πάνειο Όρος»

«ΥΠΑΤΟΣ ΑΘΛΟΣ» -  ΠΑΝΕΙΟ ΟΡΟΣ
Ταινία-ντοκιμαντέρ «Ύπατος Άθλος-Πάνειο Όρος» - κινηματογράφος Ορφέας Σαρωνίδας (Λ. Σαρωνίδας 60)

16 έως 19 Σεπτεμβρίου 2010.

16 Σεπτεμβρίου στο Γέρακα στο Πολιτιστικό Κέντρο, ώρα 7μ.μ.
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«Οταν ο Θεός παραχωρεί μια  θέση, χορηγεί

και τις ικανότητες που ζητά η θέση».

Οθωμανικό λαϊκό ρητό

Στο σημερινό άρθρο θα ανιχνεύσομε  τους λό-

γους, που οδήγησαν την Oθωμανική αυτοκρα-

τορία στο μαρασμό. Τον παραλληλισμό με τα

εν Ελλάδι σήμερα συμβαίνοντα, θα τον κάνει

ο καθείς εξ ημών κατά το δοκούν. 

Κατά την άποψη του ιστορικού Φίνλεϋ η πα-

ρακμή άρχισε, όταν οι σουλτάνοι έπαψαν να

συμμετέχουν  οι ίδιοι ενεργά στο στράτευμα,

όταν έπαψαν  να ηγούνται  οι ίδιοι προσωπικά

στις μάχες,  να δίνουν πρώτοι το παράδειγμα

της πατριωτικής αυτοθυσίας, και έτσι σαν πρό-

τυπα  να προκαλούν τη μίμηση.

Αυτή η μετατόπιση του ρόλου, από τον πρώ-

του τη τάξει στον  πρώτο στις απολαυές, φυ-

σικό ήταν να έχει  και συνέπειες. 

Οι Σουλτάνοι, ζώντες ολομερίς  και ολονυχτίς,

ανάμεσα στις γυναίκες του χαρεμιού τους,

κλεισμένοι με παρέα  ευνούχους και  κόλακες,

έχασαν προοδευτικά την ικανότητα του ορθώς

διοικείν, καθώς  ατόνισαν προς  κάθε ενεργό

δραστηριότητα.

Αποχαυνωμένοι στο ‘’χουζούρι’’ και στην εφή-

μερη ηδονή, του απολύτως προσωπικού “σή-

μερα”, συν τω χρόνω εκθηλύνθηκαν. Στην προ-

σπάθεια δε να επιτύχουν στο να καθυποτά-

ξουν όλους στη  δική τους κυβερνητική εξου-

σία, προέβαιναν σε ραδιουργίες, ενεπλέκοντο

σε δολοπλοκίες και σχέσεις συμφέροντος, γε-

νόμενοι συχνά   υποχείριοι των πέριξ αυτών

κολάκων. Αφού δε απώλεσαν την όποια  στε-

νή επαφή με τον απλό πολίτη,  στερήθηκαν

την εξ’ αυτής γνώση, όσον αφορά  την ικανό-

τητα  να διακρίνουν και να  επιλέγουν τον

άξιο, τον προορισμένο για την καίρια κρατική

θέση. Έτσι παρετηρείτο  από τη μια μεριά να

προωθούνται οι στενοί  συγγενείς, οι φίλοι και

οι οπαδοί χειροκροτητές  του Σουλτάνου, και

από την άλλη, να μπαίνουν στο περιθώριο οι

γενναιότεροι και ικανότεροι εκ των πολιτών.        

Τώρα στο δημόσιο σκηνικό, πρωταγωνιστού-

σαν οι ουτιδανοί  και διαφέντευαν οι ευνοού-

μενοι και οι ευνούχοι. Μάλιστα μερικοί από

τους ευνούχους,  εκμεταλλευόμενοι την ευ-

καιρίες που τους έδινε η  καθημερινή επαφή

με την αυτοκρατορική  αυλή στο να   αποκτούν

Υψηλές  συμπάθειες,  επηρέαζαν  τον όλο

κρατικό μηχανισμό.    Και αυτή η άτυπη  διαδι-

κασία,  γινόταν μέσα σε μια καθολική ηθική

σήψη. 

Ο συγκεντρωτικός δεσποτισμός με την επιλο-

γή των ανικάνων και αγραμμάτων, ακολούθη-

σε μοιραία και  συν τω χρόνω, τον συνηθισμέ-

νο εξελικτικό δρόμο, που οδηγεί από την δια-

φθορά, στην παρακμή. Εδώ η όλη ιστορία δι-

ευκολύνετο και από την Οθωμανική μοιρολα-

τρεία, την οποία ασμένως θεράπευε η  κρα-

τούσα εξουσία, γιατί αυτό την βόλευε. Ο λαός

είχε πια αποδεχθεί, πως το ανθρώπινο μυαλό

αδυνατούσε να καθοδηγήσει τον πρώτο τη τά-

ξει ηγεμόνα η τον μεγάλο Βεζύρη στην επιλο-

γή των κατάλληλων υπουργών και λοιπών συ-

νεργατών.  Σχετικά   κατά λέξη, γράφει ο Φίν-

λεϋ πως: «Το θρησκευτικό στοιχείο ήταν πά-

ντοτε τόσο ισχυρό στον μωαμεθανικό κόσμο,

ώστε είχε γίνει πια πίστη πως ήταν καλύτερο

να εμπιστεύεται κανείς στο θεό, παρά στους

ανθρώπους». Εξ ού και το οθωμανικό λαϊκο

ρητό, που ανέφερα  στην αρχή  ότι: «Όταν
παραχωρεί ο θεός μια θέση, ο θεός χορηγεί
και τις ικανότητες σε αυτόν που ζητά η θέ-
ση!»  
Ο  “αδαής” όχλος είχε σταματήσει να κρίνει

τον καινούριο μεγάλο Βεζύρη από το προσω-

πικό του ανάστημα αξίας και ήθους,  αλλά μό-

νο από την πελατειακή του σχέση, την σχέση

αμοιβαίου  συμφέροντος, που ήταν και η μο-

ναδική του κοινωνική επαφή,   με το αίτημα

του πολίτη. Είναι γνωστό, ότι  η δωροδοκία

αποτελούσε την τροχοπέδη για την επίλυση

των  δημοσίων υποθέσεων, συμπεριλαμβανο-

μένων και των δικαστικών   και φυσικά  των

ιδιωτικών τοιούτων. Τα αξιώματα παρεχωρού-

ντο, ή καλύτερα επωλούντο στον πλειοδότη,

σε εκείνον δηλαδή  που έδινε τα περισσότερα.

Βέβαια αυτή η πράξη της κολάσιμης  παρε-

κτροπής της δωροδοκίας και του μπαξισιού

δεν ήταν κάτι το κρυφό. Μάλιστα ήταν πασί-

γνωστη ακόμα και προ της Αλώσεως (1453).

Καταγεγραμμένη είναι η φιλαργυρία του Χα-

λήλ, του μεγάλου Βεζύρη του Μωάμεθ Β΄, την

περίοδο της Άλωσης, η δωροδοκία και η ύπο-

πτη συναλλαγή του   με τις κρατικές επιχορη-

γήσεις που ήλεγχε, αλλά και η ύποπτη σχέση

του με τους βυζαντινούς  που  όταν αποκαλύ-

φθηκαν από τον ίδιο τον σουλτάνο, του στοί-

χισαν  τη ζωή. Αλλά και μετέπειτα, οι χριστια-

νοί πατριάρχες της Πόλης πλειοδοτούσαν

αγοράζοντας από την Υψηλή Πύλη, τον θρη-

σκευτικό θρόνο τους.  Λέγεται μάλιστα, ότι η

δωροδοκία είχε φτάσει στο αποκορύφωμα

της, επί  εποχής του  Σουλτάνου Σουλεϊμάν

του  Νομοθέτη. Τότε ο Ρουστέμ, ο μεγάλος

βεζύρης του Σουλεϊμάν, διατίμησε  δημόσια το

κάθε αξίωμα, καθορίζοντας την χρηματική τι-

μή  του. Στο παιχνίδι είχε σταθερή συμμετοχή

και η δικαιοσύνη που είχε καταστεί και αυτή

αργυρώνητη.  Κάθε προαγωγή ακόμα και στην

στρατιωτική ιεραρχία συνεπαγόταν  το σχετι-

κό και ανάλογο δώρο. Οι παλιοί δοκιμασμένοι

πολεμιστές, το επίδοξο σώμα των γενιτσάρων

-για το οποίο κάποτε θα αναφερθώ εκτενέστε-

ρα – οι βετεράνοι αλλά και οι φρουροί των συ-

νόρων είχαν παντελώς παραμεληθεί, ενώ από

την άλλη μεριά οι γιοι των εμπόρων και οι

άσχετοι και “άκαπνοι” ακόλουθοι των πασά-

δων, αγόραζαν ανώτατα στρατιωτικά και διοι-

κητικά αξιώματα.  

Εδώ αν είναι κανείς δίκαιος, στις ιστορικές

του αναφορές του θα πρέπει να συμπεριλάβει

και να θυμηθεί,  ότι και στην Ευρώπη του 16ου

αιώνα τα πράγματα δεν ήταν και τόσο καλύτε-

ρα από το Ντιβάνι (Υψηλή Πύλη).  Αρκεί να

αναφέρω, την παπική εκκλησία  η οποία που-

λούσε αξιώματα για να αυξήσει τα εισοδήμα-

τα της, αλλά και τις αργυρολογίες των αξιω-

ματικών της φεουδαρχικής Αγγλίας επί Ιακώ-

βου Β΄, που κατεχρώντο τα πάντα και εκμε-

ταλλευόνταν τους πάντες, κάτω από το όνομα

του βασιλικού προνομίου προμηθειών.  

Η αντίληψη των μελών της οθωμανικής κυ-

βέρνησης ότι δεν είχαν να δώσουν λόγο στο

λαό για τις πράξεις τους,  στιγμάτισε την κρα-

τική λειτουργία, με τον καταλογισμό μιας σω-

ρείας παρανομιών ιδιοτελούς χαρακτήρα,.

Έδώ μόνο ο Σουλτάνος μπορούσε να ελέγξει

και όταν ήλεγχε έπαιρνε στην κυριολεξία κε-

φάλια, ακόμη και του μεγάλου Βεζύρη δηλαδή

του πρωθυπουργού.  Και οι Έλληνες τι έκαναν

όλα αυτά τα χρόνια;

Απλώς ηρκούντο να διαωνίσουν τα υπολείμ-

ματα της εθνική τους ύπαρξης, μέσα σε μια

κατάσταση συνεχούς και χωρίς ελπίδα ηθικού

εξευτελισμού, ενός  εξευτελισμού αλυσοδε-

μένου, που καταγράφεται σαν συνέχεια μιάς

οικονομικής μετριοπάθειας που ήρθε σαν ανα-

κούφιση μετά την αρπακτικότητα  των Βυζα-

ντινών αυτοκρατόρων.

Σ’ αυτή την ανακούφιση της μακάριας απο-

χαύνωσης που εξακολουθούν να ζούνε ακόμα

και σήμερα, όταν όλοι οι λαοί “οι βαρβαροι”

τους προσπερνούν. 

γιάννης κορναράκης του μανθου

Βοηθήματα

1) Γ. Φίνλεϋ: ‘’Ιστορία της Τουρκοκρατίας και της  Ενετο-

κρατίας στην Ελλάδα”, Εκδ. Τολίδη   
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3) W. Miller “H Τουρκία καταρρέουσα”, Ιστορία της Οθωμα-

νικής Αυτοκρατορίας μεταφρ. Σπ. Λάμπρου Αθήνα 1914 

Τα αίτια της παρακμής της Οθωμανικής 

Αυτοκρατορίας (και όχι μόνο)

Αγαπητή Διευθύντρια,

1. Διαβάζω αρκετά χρόνια την «ΕΒΔΟΜΗ». Θαυμάζω, χαίρομαι

την αρθρογραφία του κ. Κώστα Βενετσάνου, ιδιαίτερα όταν ανα-

φέρεται σε εθνικές αξίες, σε ανοιχτά εθνικά θέματα. Επίσης πα-

ρακολουθώ τα κείμενα των άξιων επιφυλλιδογράφων σας.

2. Στο φύλλο 646/28.8.10 και στη σελίδα 9 διάβασα το κείμενο της

κας Γεωργίας Γρηγοροπούλου – Μουγιάκου Νομικού Πρ. Νομικού

Συμβούλου και δικηγόρου Δήμου Βούλας, το οποίο διακρίνεται

για την σαφήνεια και ευκρίνεια, την έλλειψη βαρβαρισμών, σολοι-

κισμών και περιγράφει με εντυπωσιακό τρόπο, με ευθυκρισία,

παρρησία και πειστικότητα μια θλιβερή υπάρχουσα κατάσταση.

3. Επίσης στο ίδιο φύλλο και σελίδα 14 διάβασα μια επιστολή της

ανωτέρω Δικηγόρου με τίτλο «Θυμήθηκα και αηδίασα ξανά» η

οποία (επιστολή) αναφέρεται με την περιγραφή και την επισήμαν-

ση «σωματική αναπηρία» σε γνωστό συμπολίτη και συνδημότη

μας που υπηρετεί ως Νομικός στο Νομικό Τμήμα του Δήμου Βού-

λας. Επειδή η ίδια η επιστολογράφος δεν αναφέρει το όνομά του,

σέβομαι και εγώ την επιλογή, τη διακριτικότητά της. 

4. Είχα την ευμενή τύχη να είμαι ο πρώτος Λυκειάρχης του 2ου

Λυκείου Βούλας. Έτυχε τον Δικηγόρο αυτόν να τον έχω προ εί-

κοσι πέντε σχεδόν ετών (ένα τέταρτο του αιώνα θα έλεγε ο Αν-

δρέας Κάλβος εθνικός ποιητής μας και αυτός) μαθητή μου στο 2ο

Λύκειο Βούλας, όταν αυτό ιδρύθηκε και πρωτολειτούργησε το

1986. Μπορεί κάποιος ως Διευθυντής Σχολείου να έχει μια γενική

εικόνα σχετικά με την επίδοση αρκετών μαθητών του. Ειδικά

όμως εκείνη τη χρονιά είχα αναλάβει τη διδασκαλία αγνώστου

αρχαίου ελληνικού κειμένου – θέματος στην Τρίτη Δέσμη (Φιλο-

λογία, Νομική κλπ). Το τμήμα αυτό ήταν πολύ καλό και είχε επι-

τυχίες στις πανελλήνιες εξετάσεις. Ειδικά για το άτομο που ανα-

φερόμαστε ήταν πολύ καλός μαθητής στα Αρχαία Ελληνικά με

ιδιαίτερη έφεση στο ετυμολογικό μέρος. Η αρχαιογνωσία και η

αρχαιομάθεια ήταν σε αξιόλογα επίπεδα.

Πέρασε στη Νομική Κομοτηνής 6ος.

5. Θεωρώ χωρίς να υπεισέρχομαι σε θέματα διαδικασίας, δεοντο-

λογίας, ότι ήταν μια άτυχη στιγμή, μια συγγνωστή προσωπική πι-

κρία της κας Γρηγοροπούλου-Μουγιάκου, όταν αναφέρεται και

συνδυάζεται η σωματική αναπηρία με την πνευματική ικανότητα,

την επιστημοσύνη. Εξάλλου η πνευματική συγκρότηση, η διανόη-

ση, η ανθρώπινη και η κοινωνική ευαισθησία της κας Γρηγοροπού-

λου-Μουγιάκου θα έπρεπε να την είχαν ανασχέσει απ’ αυτό το

γλωσσικό, εκφραστικό ατόπημα, απαξιωτικό, ανεπίτρεπτο χαρακτη-

ρισμό. Γνωρίζει πολύ καλά ότι ο καταστατικός χάρτης (Σύνταγμα)

της πατρίδας μας αναγράφει ότι «το κράτος μεριμνά… και λαμβά-

νει μέτρα για την προστασία της αναπηρίας» (άρθρο 21§3).

6. Μου προκάλεσε ιδιαίτερη εντύπωση που η κα Γρηγοροπούλου-

Μουγιάκου, καίτοι Δικηγόρος, δεν έχει γραφείο. Εκτιμώ ιδιαίτερα

αυτή την επιλογή της. Εντυπωσιακή, πρωτότυπη. Ίσως να είχε υπ’

όψιν της τον αφορισμό, που ασφαλώς είναι ακραίος, του Σαριπό-

λου (πατρός), μεγίστου νομομαθούς, νομοΐστορος, Συνταγματο-

λόγου που έγραψε για την Νομική: «ως επιστήμη είναι μια ευει-

δεστάτη νεάνις και ως επάγγελμα είναι μια …» (θού φυλακήν τω

στόματί μου). Αυτός ο αποφθεγματικός λόγος του Καθηγητού της

Νομικής του Πανεπιστημίου Αθηνών επηρέασε τη σταδιοδρομία

μου και δεν το μετάνιωσα. 

7. Όσο για τις προσεχείς Δημοτικές Εκλογές, λόγω ηλικίας μόνο

και σε καμία περίπτωση λόγω εμπειρίας, μόρφωση και άλλων αλ-

λόκοτων εγωπαθών κριτηρίων, στοιχείων, θα ήθελα να πως στους

αγαπητούς υποψηφίους Δημάρχους από τη Βούλα, που είναι όλοι

τους γνωστοί μου, όπως και άλλοι υποψήφιοι Δημοτικοί Σύμβου-

λοι, παλιοί μαθητές μου, να είναι εύβουλοι, όχι δίβουλοι και πολύ

χειρότερα επίβουλοι και προπαντός να είναι «φιλόβουλοι», και

γιατί όχι «φιλοβουλότατοι». Ζητώ συγνώμην για τον νεολογισμό,

όσως και για την εννοιολογική παραποίηση της λέξης «φιλόβου-

λος» αλλά, ας όψεται η αγαπημένη Βούλα…!!

8. Σ’ αυτήν την προεκλογική περίοδο που διανύουμε, θα υπάρ-

ξουν, όπως εξάλλου απαιτεί το δημοκρατικό μας πολίτευμα, αντί-

λογοι, αντιθέσεις, κομματικές και πολιτικές αντιπαραθέσεις αλλά

σε καμία περίπτωση εχθρικές, κακόβουλες ενέργειες, γιατί πρέ-

πει οι επόμενες γενιές να ζήσουν σε μια ανθρωπότητα λιγότερο

απάνθρωπη. 

9. Τέλος, παραθέτω ένα απόσπασμα από το έργο του Σταγειρίτη-

Μακεδόνα φιλοσόφου Αριστοτέλους «Περί αρετών και κακίων»

§1: «Η φρόνηση είναι η αρετή του λογικού, η πραότητα και η αν-

δρεία του θυμικού, η σωφροσύνη και η εγκράτεια του επιθυμητι-

κού και οι αρετές ολόκληρης της ψυχής είναι η δικαιοσύνη και η

γενναιότητα και η μεγαλοψυχία». 

Με εκτίμηση

Απ. Γ. Αποστολίδης

Τέως Λυκειάρχης 2ου Λυκείου Βούλας (Φιλόλογος – Νομικός)

Σ.Σ.: Αγαπητέ κ. Αποστολίδη, διαβάσαμε ξανά και ξανά την επι-

στολή της κας Μουγιάκου και ουδαμού αναφέρεται και συνδυά-

ζεται η σωματική αναπηρία με την πνευματική ικανότητα”, όπως

ακριβώς γράφετε στην επιστολή. Προφανώς παρερμηνεύθηκε η

αναφορά της κ. Μουγιάκου στην ευνοιοκρατία που χαρακτήριζε

τον επίμαχο διορισμό. 
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Ζαλισμένοι από τ’ απανωτά χαστούκια οι Έλ-

ληνες φαίνονται ανήμποροι όχι μόνο ν’ αντι-

δράσουν, αλλά και να εστιάσουν στα πραγ-

ματικά αίτια της συμφοράς που μας βρήκε.

Ακόμα περισσότερο, δεν συνειδητοποιούμε

οι περισσότεροι την δύναμη των όπλων που

έχουμε στα χέρια μας και δεν τα σηκώνουμε,

δεν τα στρέφουμε σ’ όσους μας αντιμετωπί-

ζουν ως τον εχθρό λαό, όπως έγραψε πριν

τριάντα τόσα χρόνια ο Ιάκωβος Καμπανέλ-

λης και μελοποίησε ο Μίκης Θεοδωράκης:

Ήταν πατριώτη ένας λαός, ένας μεγάλος τοπικός εχθρός.
Ήθελε να ‘χει το σπιτάκι του, 
καθημερνά το μεροκαματάκι του.
Σκέψου πατριώτη τι εχθρός ήταν εκείνος ο παλιολαός.

Χρειαζόμαστε στόχους. Έχουμε ανάγκη να πιστέψουμε στις

δυνάμεις μας για να τους πετύχουμε. Χρειαζόμαστε και ηγέ-

τες, αλλά δυστυχώς εδώ και πολλά χρόνια έχουμε ψωνίσει

από σβέρκο. Είναι μεταπράτες, εντολοδόχοι και φερέφωνα

ξένων συμφερόντων. Μόνο η μαζικότητα των λαϊκών κινημά-

των μπορεί να παίξει ηγετικό ρόλο σύμφυτο με τα συμφέρο-

ντα του Έθνους και μόνο από το γκρέμισμα και το ξαναχτίσι-

μο του πολιτικού μας οικοδομήματος μπορεί να προκύψει μιά

μελλοντική ηγεσία, από τους Έλληνες για τους Έλληνες.

Τρέφουμε, κυριολεκτικά με το αίμα και τις σάρκες μας, μιά

πολιτικο-κομματική συντεχνία που λεηλατεί και καταλύει την

πατρίδα και τον λαό μας εδώ και 36 χρόνια. Τους εκλέγουμε

για να μας ξεπουλάνε στους «χορηγούς» τους. Μοιρολατρι-

κά αποδεχθήκαμε το παραμύθι του δικομματικού ολετήρα της

Ελλάδας για την αναπόφευκτη αναγκαιότητα των αυτοδύνα-

μων, μονοκομματικών και εναλλασσόμενων κυβερνήσεων

...για να μην υπάρχει ακυβερνησία, αστάθεια και χάος. Και

όμως λαβωθήκαμε θανάσιμα από αυτά ακριβώς τα ξορκισμέ-

να φόβητρα.

Εδώ και δεκαετίες, οι περισσότερες ευρωπαίκές χώρες κυ-

βερνώνται από πολυκομματικές κυβερνήσεις συνεργασίας

που εκλέγονται και αναγκάζονται να συμπράξουν σε κυβερ-

νητικά σχήματα, αφού η λαϊκή εντολή δίδεται με το εκλογι-

κό σύστημα της απλής αναλογικής. Εμείς, παγιδευμένοι και

πειθαναγκασμένοι από έναν καλπονοθευτικό εκλογικό νόμο,

δεν έχουμε την δυνατότητα να εκλέξουμε ως υπεύθυνοι και

απαιτητικοί πολίτες τους πολιτικούς ηγέτες μας, αλλά επιλέ-

γουμε σε εκλογικά ποσοστά που ενίοτε υπερέβησαν και το

80% τους δύο πολιτικούς μαστρωπούς μας με την ανομολό-

γητη αξιολόγηση του ποιός εκ των δύο θα είναι λιγότερο

σκληρός μαζί μας και θα μας πάρει τα λιγότερα. Η Ελλάδα

έχει χαρίσει σ’ όλον τον κόσμο τη συνταγή της Δημοκρατίας

και οι δικοί μας εκλογομάγειροι μαγειρεύουν και ταϊζουν

τους Έλληνες με το ανθυγειινό κουτόχορτο της δημοκρατι-

κοφανούς ολιγαρχίας. Σε δημοσκοπήσεις που δόθηκαν τα τε-

λευταία 15 χρόνια στη δημοσιότητα, ένα ποσοστό ψηφοφό-

ρων των δύο μεγάλων κομμάτων, που κυμαίνεται από 20 έως

40%, έχουν δηλώσει ότι θα ψήφιζαν κάποιο μικρότερο κόμμα

εάν δεν φοβούνταν την ακυβερνησία.

Η καθιέρωση της απλής και ανόθευτης αναλογικής, ως παγί-

ου και συνταγματικά κατοχυρωμένου εκλογικού συστήματος,

είναι η μόνη εξασφάλιση και προστασία μας από την διαιώνι-

ση των φαινομένων διαφθοράς και κακοδιαχείρισης που

απορρέουν από την αίσθηση της καισαροπαπικής παντοδυ-

ναμίας των μονοκομματικών κυβερνήσεων και έφτασαν την

Ελλάδα στο σημερινό της κατάντημα. Όμως, η σχεδόν καθο-

λική αποδοκιμασία του κατεστημένου εξουσίας από τους πο-

λίτες είναι ταυτόχρονα υποκριτική εφόσον στην μοιραία

πλειονότητά τους αυτοί οι πολίτες ψηφίζουν με αγελαία και

αθεράπευτη εμμονή τα δύο κόμματα εξουσίας και παραεξου-

σίας με το κριτήριο του ρητού: «το μη χείρον βέλτιστον» και

ενίοτε με το κριτήριο του ρουσφετιού.

Θα μπορούσαμε να ρωτήσουμε τους κοπτό-

μενους για την Δημοκρατία και τα δικαιώματα

του πολίτη, πολιτικούς των δύο κομμάτων

εξουσίας, πόσο δημοκρατικό είναι να απο-

κλείεται η εκπροσώπηση στη Βουλή ενός

κόμματος που έλαβε τις ψήφους του 1% των

ψηφοφόρων, ή και λιγότερους. Θα μπορού-

σαμε να τους ρωτήσουμε, την επόμενη φορά

που θα έρθουν γελαστοί να μας ξεγελάσουν,

πόσο δημοκρατικό είναι τα δύο μεγάλα κόμματα να μοιράζο-

νται τις ψήφους των κομμάτων που δεν έπιασαν το όριο του

3% για την εκπροσώπησή τους στο κοινοβούλιο. Εάν αυτή η

νόθευση και λαφυραγώγηση της λαϊκής εντολής θεωρείται

Δημοκρατία, τότε οι λέξεις έχουν χάσει το νόημά τους κι

εμείς τον μπούσουλα.

Απέναντι στις κυβερνήσεις συνεργασίας των περισσότερων

ευρωπαϊκών κρατών με τις αμοιβαία αποδεκτές συγκλίσεις

στόχων και προγραμμάτων, έχουμε τις δικές μας που άλλα

εξαγγέλουν προεκλογικά και άλλα –με ανερυθρίαστη ξεδια-

ντροπιά- εφαρμόζουν μετεκλογικά. Απέναντι στον εκατέρω-

θεν έλεγχο των κυβερνητικών συμμάχων, έχουμε την ανεξέ-

λεγκτη αυθαιρεσία των μονοκομματικών μας κυβερνήσεων

που θεωρούν εντελώς θεμιτό –όπως κακή ώρα η σημερινή

του νεοΠΑ.ΣΟ.Κ- να μην ενημερώνουν τη Βουλή και τον ελ-

ληνικό λαό για ύψιστης σημασίας, δεσμευτικές για τη χώρα

σε ορίζοντα δεκαετιών επιλογές τους, όπως το μνημόνιο Κα-

τοχής και εκποιήσεώς μας.

Όθεν, συνΕλληνες ψηφοφόροι των δύο μικρο-μέγαλων κομ-

μάτων μας, εάν τοιαύτη Δημοκρατία σας θέλγει, λουστείτε

την και μην παραπονιέστε. Άστε να γκρινιάζουμε εμείς οι

υπόλοιποι που λουζόμαστε τις δικές σας επιλογές. Εάν όμως

δεν σας ταιριάζει αυτή η υποτίμηση της αξιοπρέπειας, της

προσωπικότητας και της νοημοσύνης σας, τότε σε κάθε σας

δημόσια, μαζική διεκδίκηση θα πρέπει να προτάσσετε το αί-

τημα καθιέρωσης της απλής αναλογικής έναντι όλων των άλ-

λων αιτημάτων, αφού για να μπούμε στο σπίτι μας, να φάμε

και να ξεκουραστούμε, πρέπει πρώτα να ξεκλειδώσουμε την

πόρτα.

Από την παθητικότητα στην αντεπίθεση

ΑΠΛΗ ΑΝΑΛΟΓΙΚΗ
Για να έρθουν όλοι και όλα στο ύψος τους

Γρηγόρης Δημ. Ρώντας  

Σήμερα, όπως κάθε χρόνο τέτοια εποχή, γίνο-

νται στη Θεσσαλονίκη, τα εγκαίνια της Διε-

θνούς Εκθεσης, η οποία, ήταν πάντα από την

ίδρυσή της το 1925, το σημαντικότερο εμπορικό

γεγονός για την Ελλάδα, και τα Βαλκάνια, με

συμμετοχή πολλών εκθετών από διάφορες χώ-

ρες σε ιδιαίτερα περίπτερα και  πραγματοποίη-

ση πλήθους  δραστηριοτήτων (συναυλίες, hap-

penings κ.λ.π.) Μέχρι την μεταπολίτευση, η

ΔΕΘ παρέμενε πόλος έλξης εμπόρων και πα-

γκοσμίου κύρους εκθετήριο, με αξιοσημείωτα

οικονομικά ωφέλη για την Θεσσαλονίκη και την

υπόλοιπη χώρα! Ομως μετά την μεταπολίτευση,

ο ρόλος της ως εμπορικού και οικονομικού θε-

σμού συρρικνώθηκε, μεταλλάχθηκε  και κατέλη-

ξε να μην απασχολεί πλέον την κοινή γνώμη γι’

αυτό που είναι, αλλά γι’ αυτά που θα ακουστούν

εκεί από το στόμα του κάθε αναληθώς υποσχό-

μενου ομιλητή! Εγινε μιά αυλαία θεάτρου πολι-

τικών καρικατούρων και εξαπατητών γελωτο-

ποιών, όπου πρωθυπουργοί και αντιπολιτευτές,

άρχισαν ως αυτοκράτορες να εξαγγέλουν και

να υπόσχονται «μιράκολα»* στους δεινοπαθού-

ντες απ’ αυτούς δουλοπάροικους! Κατέληξε

ένα θλιβερό σόου κομματικής προβολής και πο-

λιτικής αναξιοπιστίας, αφού είναι πλέον γνω-

στόν τοις παροικούσιν την Ιερουσαλήμ, ότι σχε-

δόν ποτέ δεν τηρήθησαν από κανένα οι από το

βήμα των εγκαινίων εξαγγελθείσες παροχές και

δομικές αλλαγές, για κοινωνική δικαιοσύνη και

οικονομική ανάπτυξη!

Ας θυμηθούμε όλοι τα λόγια τα μεγάλα και τις

υποσχέσεις του ΓΑΠ, πέρυσι, αντιπολίτευση τό-

τε, που γέμισαν με αισιοδοξία τους συμπατριώ-

τες μας, για καλύτερες μέρες που θα έλθουν,

κόντρα στις κακές που εξήγγειλλε, ότι αναμέ-

νονται, ο ισάξιός του στην κακοπιστία, Κ. Καρα-

μανλής ο νεώτερος. Γεμάτος αυτοπεποίθηση,

(λεφτά υπάρχουν), με στόχους και πειστικά επι-

χειρήματα κατάφερε να κερδίσει τις εντυπώ-

σεις και να πάρει τον κόσμο με το μέρος του! Εί-

πε αυτά που ο ψηφοφόρος ήθελε διακαώς να

ακούσει, του χάιδεψε τ’ αυτιά για ένα ανύπαρ-

κτο οικονομικό και πολιτικό status quo, για από-

δοση ευθυνών, όπου δεί, για νοικοκύρεμα του

δημόσιου τομέα, για ολιγομελή κυβέρνηση, για

αποφασιστική λύση εξωτερικών προβλημάτων!

Κι έγινε πρωθυπουργός, υφαρπάζοντας με αυτά

τα γνωστά πιά σε όλους μας πολιτικά τεχνά-

σματα, την ψήψο του λαού! Κι  αμέσως μετά,

έκανε ακριβώς το αντίθετο! (πρόσφατο παρά-

δειγμα ο ανασχηματισμός και η πολυμελής (49)

κυβέρνηση)

Συγχρόνως στην αντίπερα όχθη η ομιλία του

τότε πρωθυπουργού, τον Σεπτέμβριο του 2008,

πάλι στην ΔΕΘ, απετέλεσε για τον αυτοεξόρι-

στο της Ραφήνας, το κύκνειον άσμα του για την

πολιτική του σταδιοδρομία και την εικόνα του,

ως σεμνού και ταπεινού ηγέτη, όπως διεκήρυτ-

τε! Μετά την αποποίηση των ευθυνών του σχε-

τικά με το σκάνδαλο του Βατοπεδίου και την

σθεναρή υπεράσπιση των συνοικονομησάντων

φίλων και συνεργατών του, άρχισε για αυτόν η

πολιτική του πτώση, (βοήθησαν και οι δηλώσεις

του στην ΔΕΘ του 2009 περί μηδενικών αυξή-

σεων). Ετσι, χάνοντας την εξουσία στις εκλο-

γές του Οκτωβρίου 2009, παραιτήθηκε και πήγε

σπίτι του! Και ίσως αυτή είναι και η μοναδική πε-

ρίπτωση τα τελευταία χρόνια, που η ΔΕΘ, εκτός

από γελοία κομματική φιέστα, αναδείχθηκε σε

λαϊκό Δικαστήριο, με ενόρκους τους ψηφοφό-

ρους, ακόμη και του κόμματός του, που παρα-

πλανημένοι, εξαπατημένοι και απογοητευμένοι,

εξέδωσαν την ετυμηγορία της αποπομπής του!

Ομως, φέτος, τα πράγματα είναι πιά ξεκάθαρα.

Οι μάσκες έπεσαν, παρασυρμένες από την δίνη

της οικονομικής καταστροφής, που τόσα χρόνια

παρά τις αντίθετες υποσχέσεις, οι κυβερνώντες

μας, αρχιτεκτόνευαν στις πλάτες μας! Αυγά

ανύπαρκτα, καλάθια άδεια! Και το μνημόνιο να

κουμαντάρει αδυσώπητα την ζωή μας! Τι πάει

να κάνει εκεί, λοιπόν, ο τοποτηρητής πρωθυ-

πουργός μας; Να μας πείσει ότι τα μέτρα που

πήρε ήταν αναγκαία και ότι βαίνουν προς διόρ-

θωση της οικονομίας και των οικονομικών μας;

Και ότι προσανατολίζονται προς διορθωτικές κι-

νήσεις με την λήψη κι άλλων μέτρων, ακόμη

αναγκαιότερων, προς δήθεν εξομάλυνση των

κοινωνικών αδικιών; Και που όμως ίσως θα είναι

πιό σκληρά και πιό ασήκωτα από τα προηγούμε-

να, μα με στόχο πάντα, την έξοδο από το τού-

νελ και μπλά-μπλά, μπλά.... και άλλα τραγικά

και ευτράπελα; Ή ότι με τον ανασχηματισμό της

κυβέρνησής του, που την αύξησε κατά 12 ακό-

μα μέλη(!) θα αλλάξει τα κακώς κείμενα και θα

δώσει άλλη προοπτική στη δυναμική των δήθεν

στόχων του; Ποιοί στόχοι και ποιά προοπτική;

Έπρεπε να μείνει καλύτερα στην Αθήνα! Ολοι

ξέρουμε καλά, το έχουμε εμπεδώσει, ότι άλλοι

κυβερνούν αυτήν εδώ την μικρή χώρα! Με το ν’

αλλάξει πόλη εξαγγελίας των μέτρων, ούτε το

προφίλ του μπορεί ν’ αλλάξει, που πέρασε πιά

στην Ιστορία, ως ο πλέον αντιλαϊκός πολιτικός,

αλλά ούτε και τα μέτρα του, τοις κείνων κελεύ-

σμασιν, να εξωραϊσει! Παρά τις ζητωκραυγές,

από τα κομματικά πλήθη, που τον συνοδεύουν,

παγιδευμένα στην υπόσχεση εύρεσης εργασίας

ή στην εκπλήρωση άλλων κομματικών  ρουσφε-

τιών! Δυστυχισμένοι άνθρωποι κι αυτοί, που ψά-

χνουν μια θέση στον ήλιο, μέσα στην καταχνιά

της ανεργίας και της επιβληθείσας φτώχειας!...

Ομως, έπρεπε να μείνει στην Αθήνα και για

έναν ακόμη λόγο! Διότι  εκώφευσε προς τις δια-

μαρτυρίες των χιλιάδων απανταχού ομογενών

Μακεδόνων, που με ψήφισμα που του παρέδω-

σαν, εκφράζουν την οργή, την αγωνία και τον

προβληματισμό τους, για την τοποθέτηση του κ.

Γιάννη Κωνσταντίνου, ελληνόφωνου κατά δή-

λωσή του και φιλοσκοπιανού, στη θέση του

Προέδρου της Διεθνούς Εκθεσης Θεσσσαλονί-

κης! Οποία δηλ. πρόκληση! Η στάση του αυτή

και μόνον, ήτοι της ανοχής και της αδράνειας,

τον καθιστά για όλους μας, αλλά περισσότερο

για τους Θεσσαλονικείς, πρόσωπο μη ευπρόσ-

δεκτο (persona non grata). Eνα πρόσωπο, που

κατά τον καθηγητή κ. Γιανναρά, είναι «ολίγιστο

ή εκτελεί διατεταγμένη υπηρεσία». Αλλά φαίνε-

ται ότι ίσως θέλει να ακούσει από πρώτο χέρι το

γιουχάισμα και να εισπράξει τα εύσημα της

ανοικτής παλάμης από τους εξοργισμένους πα-

ρευρισκόμενους!!!  Κι οι εκλογές του Νοεμβρίου

είναι κοντά !....

* μιράκολο = θαύμα στα ιταλικά.

ΑΝΘΡΑΚΕΣ Ο ΘΗΣΑΥΡΟΣ

γράφει η Γεωργία Γρηγοροπούλου-Μουγιάκου
Νομικός

πρ. Νομικός σύμβουλος & Δικηγόρος Δήμου Βούλας

e-mail:georgia.grigoropoulou@gmail.com
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επιμελείται η 

Ηλέκτρα Βενετσάνου

Ειδήσεις για όλους

Από την παιδική μου ηλικία θυμάμαι,

είχα ένα ερώτημα το οποίο δεν μπο-

ρούσα καν να εκφράσω. Ένα ερώτη-

μα διαχρονικό που μέχρι τώρα οι επι-

στήμονες έχουν προσπαθήσει να το

απαντήσουν με διάφορους τρόπους,

κι άλλοι πάλι, το αφήνουν στο ...Θεό.

Ο λόγος, για το σύμπαν. Αυτή την τέ-

λεια «μηχανή» που ο ανθρώπινος

νους αδυνατεί να συλλάβει. 

Το ερώτημα λοιπόν όλων νομίζω, εί-

ναι πώς δημιουργήθηκε το σύμπαν

και μάλιστα με τόση ακρίβεια ώστε

να λειτουργούν όλα «ρολόι».

Ο γνωστός επιστήμονας Stephen

Hawking, ο κυριότερος ίσως θεωρη-

τικός φυσικός αυτού του αιώνα, επα-

νήλθε γράφοντας ένα νέο βιβλίο, το

«The Grand Design” θέλοντας να

απαντήσει σε δύο ζητήματα: Από

που προέρχεται το σύμπαν και γιατί

όλοι οι νόμου του σύμπαντος είναι

έτσι προσαρμοσμένοι ώστε να επι-

τρέπεται η ύπαρξή μας. 

Αναφέρει ότι οι κοσμολόγοι έχουν

κάνει σε κάποιο σημείο λάθος στις

μέχρι σήμερα προσεγγίσεις τους και

εμμέσως πλην σαφώς βάζει και τον

εαυτό του μέσα επικρίνοντας την δι-

κή του επιστημονική προσέγγιση του

1988.

Αναφερόμενος στον «Δημιουργό»

ως «μη απαραίτητο» προκάλεσε

αντιδράσεις και από κάποιους κατη-

γορήθηκε για διαφημιστικά κόλπα.

Παρ’ όλα αυτά ο ίδιος στο βιβλίο του

εξηγεί πως δημιουργήθηκε το σύ-

μπαν απουσία του Θεού. Όπως δή-

λωσε ο συν – συγγραφέας του

Hawking, Leonard Mlodinow, «δεν
λέμε ότι δεν υπάρχει Θεός, λέμε ότι
δεν χρειάζεται για να εξηγήσουμε το
σύμπαν».

Αν ανατρέξουμε στην ιστορία της

ανθρωπότητας θα δούμε ότι κάθε τι

ανεξήγητο για τις δυνατότητες του

μυαλού μας, το αποδίδαμε σε κάποια

θεϊκή ύπαρξη. Για παράδειγμα φυσι-

κά φαινόμενα όπως η αστραπή πί-

στευαν ότι ήταν οργή θεού. Αυτά με

τον καιρό εξαλείφθηκαν. 

Παραμένει όμως στη συνείδηση του

κόσμου το πιο μεγάλο ανεξήγητο

δημιούργημα· το σύμπαν. 

Νέες ιδέες γύρω απ’ την δημιουργία του σύμπαντος

Η πρόοδος σχετικά με τον μέσο όρο και το κόστος για

την έναρξη μιας Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης

(Ε.Π.Ε.) παραμένει ασθενική στην Ελλάδα παρατηρεί

ο Επίτροπος για θέματα Βιομηχανίας και Επιχειρημα-

τικότητας  A. Tajani έπειτα από σχετική ερώτηση του

Ευρωβουλευτή  Γ. Παπανικολάου. 

Η σύσταση μιας νέας εταιρείας στην Ελλάδα απαι-

τεί 15 μέρες και 1.101 ευρώ όταν ο αντίστοιχος μέ-

σος χρόνος στην Ε.Ε. είναι 8 ημέρες και το κόστος

αντιστοιχεί στα 417 ευρώ. Και να σκεφθείτε ότι

πριν τρία περίπου χρόνια απαιτείτο χρόνος 30 ημε-

ρών και  1.366 ευρώ! 

Διπλάσιο κόστος έναρξης

για μια νέα επιχείρηση

στην Ελλάδα σε σχέση

με την Ε.Ε.
Εκπληξη προκάλεσε το γεγονός που εκτυλίχθηκε

στα Γιάννενα πριν από λίγες μέρες. Καθηγητής που

δίδασκε σε μαθητές του Γυμνασίου, συνελήφθη από

αστυνομικούς, λίγη ώρα αφού είχε κλέψει έναν Η/Υ

από τη σχολική μονάδα στην οποία δούλευε! 

Ο δάσκαλος εκμεταλλεύτηκε την διαδικασία μετα-

φοράς σχολικού υλικού που πραγματοποιήθηκε εκεί-

νη την ημέρα στο σχολείο, προκειμένου να ιδιοποιη-

θεί ορισμένα αντικείμενα. 

Έτσι μετά από καταγγελία που έγινε απ’ τον διευθυ-

ντή του σχολείου, όταν διαπίστωσε πως έλειπε ένας

υπολογιστής, ξεκίνησε η έρευνα για τον εντοπισμό

του δράστη.   Ο Η/Υ βρέθηκε στο πορτ- μπαγκάζ του

αυτοκινήτου που ανήκε στον καθηγητή
Πηγή: epirusgate.blogspot.com

Δάσκαλος για

...“παράδειγμα”
Τυχερός μέσα στην ατυχία του αποδείχτηκε ο εκπαιδευ-

τής άγριων ζώων, ο οποίος δέχτηκε την 1η Σεπτεμβρίου

επίθεση από λιοντάρι.

Συνέβη στο Λας Βέγκας, μπροστά στα έκπληκτα μάτια

των πελατών ενός ξενοδοχείου, και καταγράφηκε από

την κάμερα που ένα

ζευγάρι είχε μαζί

του. Το λιοντάρι επι-

τέθηκε στον εκπαι-

δευτή, ενώ ο συνά-

δελφός του προσπά-

θησε να αποσπάσει

την προσοχή του

ζώου. Δεν τα κατά-

φερε όμως και οι σκηνές που ακολούθησαν έκοψαν την

ανάσα όσων έτυχε να βρίσκονται εκεί. 

Τελικά ο εκπαιδευτής κατάφερε να ξεφύγει και τα τραύ-

ματά του είναι ιάσιμα. Σύμφωνα με τους ειδικούς, αν η

επίθεση γινόταν από το θηλυκό της συντροφιάς, ίσως εί-

χε περισσότερο καταστροφικά αποτελέσματα... 

Επίθεση λιονταριού
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Κτήριο Φροντίδας και 

Απασχόλησης ηλικιωμένων

στην Παλλήνη
Υπεγράφη προγραμματική σύμβαση

Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Νο-

μαρχίας και Δήμου Παλλήνης υπεγράφη για την

κατασκευή Κέντρου Φροντίδας και Απασχόλησης

ηλικιωμένων, η οποία εγκρίθηκε ομόφωνα από το

Νομαρχιακό Συμβούλιο.

Ο Νομάρχης Λ. Κουρής αναφέρθηκε στις προ-

γραμματισμένες δράσεις της Νομαρχίας για την

ενίσχυση των κοινωνικών υποδομών στην περιο-

χή, είτε πρόκειται για δημιουργία βρεφονηπιακών

σταθμών που βοηθούν την εργαζόμενη μητέρα, εί-

τε πρόκειται για εγκαταστάσεις στήριξης της τρί-

της ηλικίας όπως το Κέντρο Φροντίδας της Παλ-

λήνης.

Ο Δήμαρχος Παλλήνης Σπ. Κωνσταντάς τόνισε

την σημασία του έργου για την κοινωνία της Παλ-

λήνης αφού θα παρέχει υπηρεσίες ημερήσιας φρο-

ντίδας στην τρίτη ηλικία καλύπτοντας λόγω της

θέσης του τις ανάγκες της ευρύτερης περιοχής και

ευχαρίστησε την Νομαρχία για την άμεση ανταπό-

κρισή της στο αίτημα του Δήμου Παλλήνης.

Το Κτήριο Φροντίδας και Απασχόλησης ηλικιωμέ-

νων πρόκειται να ανεγερθεί στο Οικοδομικό Τε-

τράγωνο 202 της Πολεοδομικής Ενότητας 7 (Αγ.

Νικόλαος), σε οικόπεδο 652 τετρ. μέτρων επί των

οδών Ιππία και Αρμοδίου. Σύμφωνα με την μελέτη

προβλέπεται η ανέγερση: υπογείου εμβαδού 163

τετρ. μέτρων, ισογείου εμβαδού 163 τετρ. μέτρων

και Α’ ορόφου εμβαδού 163 μέτρων. Το κτήριο θα

διαταχθεί αρμονικά με την υπάρχουσα κλίση του

οικοπέδου και θα επιτρέπει την άνετη προσπέλαση

ατόμων με κινητικά προβλήματα.

Στο ισόγειο προβλέπεται η λειτουργία γραφείου

φυσιοθεραπευτή, νευρολογικού εργαστηρίου και

θεραπευτικού γυμναστηρίου με αποδυτήρια ενώ

θα υπάρχουν χώροι αναμονής και υγιεινής.

Στον Α’ όροφο προβλέπεται να στεγαστούν οι δι-

οικητικές λειτουργίες (γραφεία Διευθυντή, Γραμ-

ματείας, Κοινωνικής Λειτουργού, ψυχολόγου κλπ)

και οι εγκαταστάσεις απασχόλησης των ηλικιωμέ-

νων (εργαστήρια δραστηριοτήτων, αίθουσα κυλι-

κείου κλπ).

Στο υπόγειο προβλέπεται η εγκατάσταση όλων

των βοηθητικών χρήσεων του κτηρίου.

Ο ανάδοχος του έργου θα παραδώσει το κτήριο με

όλο τον αναγκαίο εξοπλισμό προκειμένου να λει-

τουργήσει άμεσα. Το έργο είναι προϋπολογισμού

2.546.000€ και η σχετική δαπάνη θα καλυφθεί κα-

τά 75% από την Νομαρχία Ανατολικής Αττικής και

κατά 25% από τον Δήμο Παλλήνης.

Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να έχουν οι

Οργανώσεις Γονέων (Ενώσεις Συλλόγων

Γονέων και Σύλλογοι Γονέων Παλλήνης,

Γέρακα & Ανθούσας), αλλά και όλοι οι Γο-

νείς και Κηδεμόνες, για τις αλλαγές που

επιφέρει η συνένωση των Δήμων στην πε-

ριοχή μας.

Οι περίπου 6.000 Γονείς και Κηδεμόνες θα

πρέπει να ενημερωθούν έγκαιρα για τις

αλλαγές που όπως φαίνεται θα ξεκινή-

σουν να λειτουργούν από 1-1-2011.

Κρίνεται αναγκαία η καθολική συμμετοχή

ΟΛΩΝ των Γονέων & Κηδεμόνων στις

Εκλογές των Συλλόγων Γονέων που θα

γίνουν τον από τον Οκτώβριο, γιατί είναι

αναγκαίο:

• να συνεχίσει και να ενταθεί ο αγώνας

μας για βελτίωση των συνθηκών μάθησης

των Παιδιών μας,

• Να πιέσουμε περισσότερο για Ίδρυση

νέων Σχολείων και επαρκή επισκευή και

συντήρηση των υπαρχόντων,

• Να βελτιωθεί η οδική ασφάλεια κατά την

προσέλευση και αποχώρηση των Μαθη-

τών στα Σχολεία,

• Να βελτιωθεί η ποιότητα των μεταφορών

των Παιδιών μας με Σχολικά λεωφορεία

(Σχολικοί Συνοδοί, έλεγχοι κλπ),

• Να μην πληρώνουν οι Γονείς που τα Παι-

διά τους φοιτούν στο Λύκειο τα ξενό-

γλωσσα βιβλία,

• Να λειτουργήσει από την έναρξη των

Σχολείων η Πρόσθετη Διδακτική Στήριξη

και Ενισχυτική Διδασκαλία, για να μην

πληρώνουμε Φροντιστήρια και Ιδιαίτερα

Μαθήματα.

Η αντιμετώπιση κοινών ή ομοειδών προ-

βλημάτων στα Σχολεία του νέου Δήμου

Παλλήνης, πρέπει να απασχολήσουν τους

Υποψηφίους Συνδυασμούς & Δημάρχους,

δίνοντάς μας σαφείς απαντήσεις στα προ-

εκλογικά τους προγράμματα πως θα αντι-

μετωπίσουν:

1. Την κάλυψη των λειτουργικών εξόδων

των Σχολείων, αφού ήδη τα χρήματα από

την Κράτος έχουν μειωθεί κατά 50%!!,

2. Τις επισκευαστικές ανάγκες των Σχο-

λείων, αφού το κράτος παραδοσιακά δίνει

το 1/5 περίπου από τις πραγματικές ανά-

γκες για επισκευές!!,

3. Το πρόβλημα με τον καθαρισμό των

Σχολείων, αφού σύμφωνα με σχετική διά-

ταξη μεταφέρονται από 1-1-2010 στους

Νέους Δήμους,

4. Το πρόβλημα της μεταφοράς των Μα-

θητριών/Μαθητών από και προς τα Σχο-

λεία, αφού μεταφέρεται η ευθύνη αυτή

στους Νέους Δήμους;

5. Το πρόβλημα της Οδικής Ασφάλειας

έξω και γύρω από τα Σχολεία;

6. Τα προβλήματα φύλαξης και βανδαλι-

σμών, αφού σύμφωνα με τον Υφυπουργό

Εσωτερικών κ. Γ. Ντόλιο  «οι αρμοδιότη-

τες των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού και πιο ει-

δικά στον τομέα της Παιδείας, Πολιτισμού

και Αθλητισμού ανήκει η συντήρηση, η κα-

θαριότητα και η φύλαξη των σχολικών κτι-

ρίων,

7. Πως θα γίνεται η κατανομή των πιστώ-

σεων στις Σχολικές επιτροπές για την επι-

σκευή και συντήρηση των σχολικών κτι-

ρίων, σύμφωνα με ότι ίσχυε στον Δήμο

Παλλήνης, Γέρακα ή στην Κοινότητα Αν-

θούσας;

8. Στην Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης

που θα δημιουργηθεί, θα υπάρχει επαρ-

κείς αριθμός εκπροσώπησης από τις Ενώ-

σεις Συλλόγων Γονέων και τους Συλλό-

γους ή θα Ορίζονται από τον Δήμαρχο;

9. Οι 2 Σχολικές επιτροπές που θα δημι-

ουργηθούν (μια για τα Σχολεία της Πρω-

τοβάθμιας & μια της Δευτεροβάθμιας Εκ-

παίδευσης), θα λειτουργούν υπεύθυνα και

δημιουργικά ή θα συνεδριάζουν μόνο για

να υπογράφουν το μοίρασμα των χρημά-

των στα Σχολεία; Και τέλος

10. Υπάρχει στόχος των Υποψηφίων Συν-

δυασμών, για θεσμοθέτηση  1 φορά το

χρόνο Δημοτικό Συμβούλιο για θέματα

Παιδείας, πάγιο αίτημα των Οργανώσεων

Γονέων της περιοχής μας ή Όχι; 

Καλλικράτης και Σχολεία στον Νέο Δήμο Παλλήνης
Αντώνης Ρεφούλιας  

a.refoulias@gmail.com

πρ. Μέλος Ομοσπονδίας Ενώσεων Αν. Αττικής

πρ. Πρπ Ένωσης Συλλόγων Γονέων Παλλήνης

Μετά την “απόσυρση” του Νίκου Εξαρχου από την διεκδίκηση του νέου Δήμου Παλλήνης, αφού δεν πήρε το

χρίσμα όπως περίμενε, έχει ξεσπάσει ένας “πόλεμος” αυτών που υποστήριζαν και δήλωναν στο πλευρό του

Ν. Εξαρχου και αυτών που είχαν πάρει θέση υπέρ του νυν Δημάρχου Γέρακα Θαν. Ζούτσου.

Από τα δύο μεγάλα κόμματα, το μεν ΠΑΣΟΚ στηρίζει Ζούτσο, η δε Νέα Δημοκρατία, προφανώς θα στηρίξει

τον νυν Δήμαρχο Παλλήνης Σπύρο Κωνσταντά, αυτοδιοικητικός και επί σειρά ετών Δήμαρχος.

Ο επί μία τετραετία δήμαρχος  Γκοτσόπουλος κατεβαίνει υποψήφιος με το ένα σκέλος του ΣΥΡΙΖΑ, ενώ ενώ

ο Μπουλμπασάκης με το αποκολληθέν άλλο του τμήμα.

Επίσης συνδυασμό κατεβάζει και το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος.

Μέχρι το 2013 το Νηπιαγωγείο, 

Δημοτικό, Γυμνάσιο-Λύκειο στο Κίτσι
δηλώνει ο πρόεδρος του Δ.Σ. Κρωπίας

Αντώνης Ντούνης

Ο πρόεδρος  του Δ.Σ. και Επιτροπής Παιδείας  Αντώνης Ντού-

νης προέβη στην παρακάτω δήλωση σχετικά με την κατασκευή

Νηπιαγωγείου, Δημοτικού και  Γυμνασίου-Λυκείου στο Κίτσι:

«Ως γνωστόν η κατασκευή του σχολικού συγκροτήματος στο

Κίτσι έχει εδώ και χρόνια ενταχθεί σε πρόγραμμα ΣΔΙΤ (Σύ-

μπραξη Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα). 

Ο Δήμος Κρωπίας έχει παραχωρήσει έκταση 20 περίπου στρεμ-

μάτων στον Οργανισμό Σχολικών Κτιρίων προκειμένου να γίνει

το σχολικό συγκρότημα. Ενημερώνω τους δημότες ότι ύστερα

από προφορική επαφή, που είχα με το αρμόδιο τμήμα του ΟΣΚ

για το πρόγραμμα ΣΔΙΤ προκύπτει ότι τα σχολεία μας, στο Κί-

τσι, έχουν ενταχθεί στον 1ο Διαγωνισμό ΣΔΙΤ Αττικής που έχει

καταληκτική ημερομηνία προσφορών την 20η Σεπτεμβρίου

2010. Το δε χρονοδιάγραμμα για την ανάδειξη του αναδόχου

-εργολάβου λήγει στο τέλος του τρέχοντος έτους. Για την

ολοκλήρωση της κατασκευής θα απαιτηθεί χρόνος περίπου

δύο ετών δηλ. προβλέπεται να παραδοθεί σε χρήση το 2013»

Ο Δ. Βελιώτης 

με τον Σπύρο Κωνσταντά

Ο Δ. Βελιώτης επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας, με-

τά την ανακοίνωση της στήριξης του ΠΑΣΟΚ στο πρό-

σωπο του Ζούτσου, αγανακτισμένος έβγαλε ανακοίνω-

ση, όπου δηλώνει ότι δεν θα ακολουθήσει, γιατί όπως

σημειώνει: Μετά  την απόφαση του ΠΑΣΟΚ  να στηρίξει

έναν μέτριο Δήμαρχο, ο οποίος το μόνο προσόν που δια-

θέτει είναι το να υπηρετεί το κίνημα και ταυτόχρονα να

κακοδιαχειρίζεται και να σπαταλά τα χρήματα των συ-

μπολιτών μας σε χαρές, πανηγύρια και δημόσιες σχέ-

σεις, ήταν φυσικό επακόλουθο, ένας έντιμος άνθρωπος

να μη μπορεί να αντιμετωπίσει τους μηχανισμούς του

ΠΑΣΟΚ και παράλληλα να υλοποιεί το όραμά του.

Μετά  από την απόφαση αυτή του κυρίου Έξαρχου,  είχα

να επιλέξω μεταξύ των Αυτοδιοικητικών  τον καταλλη-

λότερο. Αυτός αναμφισβήτητα  είναι ο Σπύρος Κωνστα-

ντάς, ο οποίος, πέραν των άλλων, δεν υστερεί σε εντι-

μότητα, κύρος και αποτελεσματικότητα από τον κύριο

Έξαρχο.

Πέντε οι συνδυασμοί στην Παλλήνη!
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Κ. Βενετσάνος: Κύριε Ράπτη, ήσασταν στην προηγούμε-
νη Δημοτική Αρχή, αρχηγός της μείζονος μειοψηφίας
(αντιπολίτευση). Στην παρούσα Δημοτική αρχή, που εκ-
πνέει, απείχατε. Τώρα μαθαίνουμε ότι είστε πάλι στο προ-
σκήνιο της πολιτικής σκηνής, πολύ ενεργά μάλιστα.  Εί-
ναι αλήθεια;

Γ. ΡΑΠΤΗΣ: Στις προηγούμενες εκλογές ήταν μια κοινή

πολιτική απόφαση της «Παρέμβασης» να απέχουμε. Όμως

ως «Παρέμβαση» ποτέ δεν πάψαμε να υπάρχουμε, ποτέ

δεν πάψαμε να συγκεντρωνόμαστε, ποτέ δεν πάψαμε να

συζητάμε. Δεν συμμετείχαμε, αλλά, παρακολουθούσαμε

από κοντά. 

Κ.Β.: Στις παρούσες εκλογές λοιπόν εσείς και η «Παρέμ-
βαση» μπαίνετε και πάλι στο προσκήνιο και υποστηρίζε-
τε, καποιον συνδυασμό;

Γ.Ρ.: Εγώ υποστηρίζω πάντοτε αυτό που αποφασίζει η

πλειοψηφία της Παρέμβασης, διότι στην «Παρέμβαση»

δεν υπάρχει αρχηγός, υπάρχει εκπρόσωπος. Είναι ένας

δημοκρατικός οργανισμός ο οποίος αποφασίζει και χαίρο-

μαι που η απόφασή τους ήτανε σύμφωνη και με την δική

μου γνώμη. Θεωρώ ότι ο Άγγελος Αποστολάτος και ο

συνδυασμός του, ήταν η πιο ενδεδειγμένη λύση για την

σημερινή εποχή. Και ειδικά για την Βουλιαγμένη, η οποία

κάποια στιγμή πρέπει να ξεπεράσει τις μικροπολιτικές, το-

πικιστικές αντιπαλότητες, να σταματήσει να ασχολείται με

διαμάχες που συνέβησαν την περασμένη ...χιλιετία και να

προχωρήσουμε μπροστά. 

Κ.Β.: Ακούγεται στην Βουλιαγμένη, ότι ο Αποστολάτος,
και ο κάθε Αποστολάτος, αν βγει θα κάνει την Βουλιαγ-
μένη, Βούλα. Δηλαδή; 

Γ.Ρ.: Ο Άγγελος Αποστολάτος, τις καλές του προθέσεις

τις απέδειξε με την επιλογή των συνεργατών του. Βλέ-

πουμε στον συνδυασμό του ότι υπάρχουν 30 γηγενείς

Βουλιαγμενιώτες που διεκδικούς 14 θέσεις.  Πιστεύει κα-

νείς ότι όλοι αυτοί οι γηγενείς Βουλιαγμενιώτες που μπαί-

νουν στον συνδυασμό θα πάνε ενάντια στα συμφέροντα

της Βουλιαγμένης; Δηλαδή μόνο ένας Βουλιαγμενιώτης

αγάπησε την Βουλιαγμένη; Εγώ δεν αμφισβητώ ότι ο ση-

μερινός δήμαρχος έχει κι αυτός μια αγάπη για την Βου-

λιαγμένη. Αμφισβητώ την αγάπη του για τους Βουλιαγμε-

νιώτες, μερικές φορές. 

Ξέρετε, αυτό το πολύ τοπικιστικό που καλλιεργείται, λίγο

με ενοχλεί. Με ποια έννοια. Γεννήθηκα, μεγάλωσα και ζω

ακόμα και σήμερα σε ένα τμήμα της Βουλιαγμένης, το

οποίο γεωγραφικά ανήκει στη Βάρη, η γιαγιά μου ήταν Βα-

ριώτισσα και βρίσκομαι σε 30 μέτρα απόσταση από τη Βού-

λα. Μεγάλωσα νιώθοντας ότι όλες αυτές οι περιοχές είναι

ο τόπος μου. Δεν ένιωσα ποτέ τη Βούλα ή την Βάρη ξένο

τόπο. Και είμαι τοπικιστής. Πιστεύω ότι ο ενιαίος Δήμος

Βούλα – Βάρη – Βουλιαγμένη, είναι ο ωραιότερος Δήμος

της Ελλάδας, ο ωραιότερος Δήμος της Ευρώπης κι ίσως

ολόκληρης της υφηλίου κι ας με πούνε στενό τοπικιστή. 

Πιστεύω ότι εάν καλλιεργήσουμε ένα στενό τοπικισμό και

δεν μπορέσουμε όλοι μαζί Βουλιαγμενιώτες, Βαριώτες και

Βουλιώτες να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις που έρχο-

νται και τα προβλήματα που υπάρχουν, θα αποτύχουμε.

Πρέπει να καταλάβουμε ότι είμαστε ένας Δήμος. Ιστορικά

είμαστε ένας Δήμος από την αρχαιότητα, έχουμε κοινή

πολιτιστική κληρονομιά. Δεν θα σκοτωθούμε τώρα Βου-

λιαγμενιώτες, Βαριώτες και Βουλιώτες. Αλλωστε οι μισοί

μας φίλοι είναι απ’ τη Βούλα και οι άλλοι μισοί απ’ τη Βά-

ρη. 

Ο Καραγεώργος έφτιαξε τη Βουλιαγμένη!

Κ.Β.: Κάποιοι λένε ότι οι Βουλιώτες θαυμάζουν την Βου-
λιαγμένη και το Δήμαρχό της “που την έφτιαξε”.

Γ.Ρ.: Μιλάτε για τον κύριο Καραγεώργο προφανώς; Δεν

ήξερα ότι ο κ. Πατρίκιος Καραγεώργος έχει θαυμαστές

στη Βούλα. Γιατί ο κύριος Καραγεώργος έφτιαξε τη Βου-

λιαγμένη και έκανε έργα υποδομής.

Κ.Β.: Οχι, μιλάνε για τον τωρινό δήμαρχο…

Γ.Ρ.: Δεν μπορεί κανείς να αμφισβητήσει ότι όλα τα έργα

υποδομής που υπάρχουν σήμερα, όλα, έγιναν επί δημαρ-

χίας Πατρίκιου Καραγεώργου. Εκτός απ’ την εκκλησία, της

οποίας έβαλε τα θεμέλια ο κ. Καραγεώργος και χτίζεται

σήμερα – μετά από 24 χρόνια -  με χρηματοδότηση κάποι-

ου δημότη. Κάποιο άλλο έργο υποδομής από το 1986 μέ-

χρι και σήμερα μπορείτε να μου βρείτε; 

Κ.Β.: Το πράσινο είναι η ομορφιά της.  

Γ.Ρ.:  Ε, μα η Βουλιαγμένη είναι όμορφη απ’ τη φύση της.

Και να σας πω κάτι; Αναγνωρίζω στον Γρ. Κασιδόκωστα ότι

προστάτεψε το πράσινο, είναι προς τιμήν του, αλλά και ο

προηγούμενος το είχε προστατέψει κι όλοι μας το προ-

στατεύουμε. Δηλαδή εάν φύγει ο κ. Κασιδόκωστας θα χα-

θεί το πράσινο απ’ τη Βουλιαγμένη; Θα χάσει η Βουλιαγ-

μένη την φυσική της ομορφιά; 

Η Βουλιαγμένη εθεωρείτο το ωραιότερο μέρος της Ελλά-

δος από την αρχαιότητα. Εδώ υπάρχει ο αρχαίος ναός

Απόλλων Ζωστήρ, το κέντρο Αφαίου τριγώνου. Ενας από

τους ιστορικότερους ναούς της αρχαίας Ελλάδας. 

Το μόνο που άλλαξε από το ‘86 μέχρι σήμερα είναι ότι φυ-

τεύτήκαν κάποιοι φοίνικες κι αυτοί με δωρεές. Το κακό εί-

ναι ότι το παρακάναμε με τους φοίνικες κι αρχίσαμε και

τους φυτεύουμε και μέσα στο ναό. Γνωρίζετε το επεισόδιο

που είχε δημιουργηθεί το 2002 με το μεγάλο το φοίνικα

που κάλεσαν  την αρχαιολογία. 

Τώρα αν πάτε, ξεφυτρώνουν άλλοι τρεις μικροί φοίνικες

εκεί πέρα. Και πώς τυχαίνει οι αυτοφυείς φοίνικες να βγαί-

νουν στο ναό, μέσα στην πολιτιστική μας κληρονομιά. Πώς

τυχαίνει ο αρχαιολογικός χώρος στα σύνορα Βούλας –

Βουλιαγμένης ναι είναι ακόμα εγκαταλελειμένος;

Κ.Β.: Απ’ ότι ξέρω, υπάρχει ένα κτίριο, μια δωρεά, ένα
κλασικό παλιό κτίριο, το οποίο χρόνια το ακούω ότι θα γι-
νόταν πολιτιστικό κέντρο. Τι γίνεται μ’ αυτό; 

Γ.Ρ.: Ναι, υπάρχει το κτίριο, αλλά το Πολιτιστικό Κέντρο

στη Βουλιαγμένη ακούγεται ως ανέκδοτο!

Σαφώς και πρέπει να γίνει ένα πολιτιστικό κέντρο στη

Βουλιαγμένη. Και γνωρίζετε ίσως,  ότι η Βουλιαγμένη το

1986 είχε θέατρο. Σήμερα ΔΕΝ έχει θέατρο η Βουλιαγμέ-

νη. Έχει μήπως πολιτιστικές εκδηλώσεις; Έχουν τα παιδιά

κάτι να κάνουν στη Βουλιαγμένη; 

Και θα ήθελα να ρωτήσω τι θαυμάζουν οι Βουλιώτες στη

Βουλιαγμένη; Γιατί κι εγώ θαυμάζω κάτι στη Βούλα. Ότι

βλέπω ευτυχισμένους ανθρώπους. Κι ανθρώπους που δεν

φοβούνται να διαφωνήσουν. 

Κ.Β.: Αυτό είναι μια πραγματικότητα κ. Ράπτη. Διότι έχω
παρακολουθήσει δικά σας συμβούλια και έχω οργιστεί. Γι’
αυτό απέφευγα να παρακολουθήσω, γιατί δεν αντέχω τον
δήμαρχό σας. Με απόλυτο αυταρχισμό και χωρίς ίχνος
δημοκρατικής ευαισθησίας.  Εχετε την πλέον αυταρχική,
αντιδημοκρατική Δημοτική Αρχή.

Γ.Ρ.: Γι’ αυτό και έχουμε πολιτικές διαφορές.  Ονειρευό-

μαστε ένα διαφορετικό ύφος και ήθος εξουσίας. Κουρά-

στηκα στην Βουλιαγμένη να βλέπω φοβισμένους και αιχ-

μάλωτους ανθρώπους. Πρέπει να καταλάβουμε ότι δεν εί-

μαστε Βροντάκηδες και Φουρτουνάκηδες.   

Μια συνέντευξη με το Γιώργο Ράπτη, επικεφαλής της “Παρέμβασης” που
έχει θητεύσει ως αρχηγός της μείζονος μειοψηφίας στο Δημοτικό Συμβούλιο
της Βουλιαγμένης έχει βαρύτητα. Σήμερα, μετά από «απουσία» τεσσάρων
χρόνων επανέρχεται στηρίζοντας Αποστολάτο.

“Η Βουλιαγμένη είναι όμορφη από τη φύση της”, τονίζει. 

Δεν ένιωσα ποτέ τη Βούλα ή την Βάρη ξένο τόπο.

Στηρίζω τον Αποστολάτο γιατί έχει αποδείξει ότι έχει και τη γνώση και την
εμπειρία και την αποφασιστικότητα για μία ανάπτυξη στην περιοχή, με σεβα-
σμό στο περιβάλλον.

Ξέρει να ακούει και να εμπιστεύεται τους ειδικούς.

Ο Γιώργος Ράπτης είναι δικηγόρος και γηγενής Βουλιαγμενιώτης.

Ο Θεός έφτιαξε την Βουλιαγμένη!
κι ο Καραγεώργος τις υποδομές

Τα έργα υποδομής από το 1984.
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Αυτό που έχω εκτιμήσει απεριόριστα στον Άγγελο Απο-

στολάτο, είναι η δήλωσή του ότι δεν πρόκειται ποτέ να

αναλωθεί σε κυνήγι μαγισών. Και δεν τον ενδιαφέρει ποι-

ός είναι μαζί του και ποιός απέναντι. Μετά τις εκλογές

όλοι πρέπει να είμαστε ένα. Ζούμε στον ίδιο τόπο, έχουμε

κοινά συμφέροντα, έχουμε κοινό μέλλον. Και να υπάρχει

επιτέλους μια ισονομία και μια ίση μεταχείριση. 

Εκτός αυτού, η συμμετοχή του πολίτη είναι βασική δημο-

κρατική αρχή, την οποία μάλιστα προβλέπει το δημοκρατι-

κό νομικό πλαίσιο.

Κ.Β.: Έχω ένα έντυπο στα χέρια μου, του τότε Δημάρχου
Πατρίκιου Καραγεώργου, το 1986. Παρουσιάζει φωτογρα-
φικά τα έργα που έχει κάνει. Ανατρέχοντας στη σημερινή
Βουλιαγμένη προσπαθώ να δω τι έχει γίνει από τότε μέ-
χρι σήμερα, που να θεωρείται ότι είναι παραγωγικό έργο
του σημερινού Δημάρχου. 

Γ.Ρ.: Η Βουλιαγμένη το 1986 χρειαζόταν ένα τίποτα. Να

μη γίνει τίποτα. Θεωρώ ότι σ’ αυτό ο κ. Κασιδόκωστας εί-

ναι ιδανικός.

Κ.Β.: Εγώ κ. Ράπτη, θα έλεγα βλέποντας τις φωτογραφίες
σε ορισμένα σημεία, της πόλης, ότι  έχει επέλθει ανεπα-
νόρθωτη υποβάθμιση.

Γ.Ρ.: Αυτό είναι αλήθεια. Αρκεί να δει κανείς, την παιδική

χαρά που δεν υπάρχει πλέον, το θέατρο που επίσης δεν

υπάρχει πλέον, αλλά και κτίσματα πάνω στη θάλασσα!

Κ.Β.: Επανέρχομαι στο έντυπο. Το μεγάλο Καβούρι, για
παράδειγμα, στη φωτογραφία του εντύπου αυτού, είναι
ένας ελεύθερος πράσινος τόπος. Ενώ σήμερα έχει γεμί-
σει καντίνες και μάλιστα πάνω σε αρχαία!

Γ.Ρ.: Τι θέλετε να σας πω. Να αναλωθούμε τώρα στο τι δεν

έγινε, ή στο τι πρέπει να γίνει. Γι’ αυτό άλλωστε επιλέ-

γουμε τον Αγγελο Αποστολάτο σήμερα.

Κ.Β.:  Αν ερχόταν ο Κασιδόκωστας στη Βούλα, τι θα μπο-
ρούσε να κάνει για τη Βούλα;

Γ.Ρ.: Τίποτα. Μόνο που το τίποτα για την Βούλα θα ήταν

καταστροφή. Για την Βουλιαγμένη, τότε, το τίποτα ήταν

σωτηρία. 

Κ.Β.: Μπορεί να κάνει τη Βούλα Βουλιαγμένη;

Γ.Ρ.: Μου θυμίζετε το Μαυρογιαλούρο: «...θα σας κάνω και

ποτάμια!»

Κ.Β.: Γνωρίζατε τον Άγγελο Αποστολάτο ως Δήμαρχο
Βούλας; 

Γ.Ρ.: Ναι, βέβαια. Όλοι μας τον γνωρίζουμε και όλοι γνω-

ριζόμαστε μεταξύ μας. Εχουμε κοινούς φίλους και γνω-

στούς και στις τρεις πόλεις. Ο Αγγ. Αποστολάτος δεν εί-

ναι ξένος για την Βουλιαγμένη. Εγώ όταν γυρίζω από δου-

λειά στην Αθήνα, μόλις περνάω την Γλυφάδα νιώθω ότι

μπαίνω σπίτι μου. 

Κ.Β.: Γνωρίζοντας τον Αποστολάτο του τότε, με τον Απο-
στολάτο του σήμερα, βλέπετε κάποιες διαφορές; Δηλα-
δή, τον βλέπετε να έχει κάποιους διαφορετικούς στόχους
από τότε, άλλα οράματα; 

Γ.Ρ.:  Τον Αποστολάτο, τότε, τον γνώρισα ως δήμαρχο

βλέποντας τα έργα του. Τα τελευταία χρόνια τον έχω γνω-

ρίσει ως άνθρωπο. Βλέπω έναν άνθρωπο που ενδιαφέρε-

ται για τον τόπο και τους κατοίκους του. Βλέπω έναν άν-

θρωπο που μιλάει με πάθος για την περιοχή. Και γι’ αυτό

έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη μου.  Είναι αποφασιστικός

και πρακτικός. Είναι άνθρωπος των έργων. Και τα έργα

του στη Βούλα το βεβαιώνουν.

Μου αρέσει  επίσης ότι δίνει αρμοδιότητες σε ανθρώπους

ικανούς. Ο μόνος άνθρωπος που μου είπε ότι πρέπει επι-

τέλους να προστατευθούν τα αρχαία και να γίνει ένα μου-

σείο για να έρθουν οι αρχαιότητες της περιοχής από τα

υπόγεια στο μουσείο και να εκτεθούν στο κόσμο, είναι ο

Άγγελος Αποστολάτος. Ο μόνος άνθρωπος που μου είπε

ότι πρέπει να γίνει ένα πολιτιστικό κέντρο στην περιοχή εί-

ναι ο Αποστολάτος.  

Μονοπάτια, ποδηλατόδρομος 

και αναδασώσεις 
Μ’ αρέσει το πρόγραμμα του συνδυασμού του Άγγελου

Αποστολάτου. Και η σκέψη του για τον ποδηλατόδρομο

που θα περνάει κι απ’ τους τρεις δήμους παραλιακά. Και η

σκέψη του για τα μονοπάτια. Η πλήρης αναδάσωση στη

Φασκομηλιά, το πρόγραμμα για τα 50.000 πεύκα. Μου κέ-

ντρισε το ενδιαφέρον το ζωοφιλικό του πρόγραμμα, το

οποίο δεν έχω ακούσει από κανέναν άλλο συνδυασμό.

Τι θέλουμε λοιπόν; Θέλουμε έναν άνθρωπο ο οποίος να

έχει εμπειρία, να έχει δυναμισμό, να έχει γνώση, να έχει

θέληση και να αναθέτει καθήκοντα στους κατάλληλους

ανθρώπους. Πείτε μου έναν άλλο εκτός από τον Άγγελο

Αποστολάτο που έχει αυτά τα προσόντα για να πάω μαζί

του. 

Κ.Β.: Με σπρώχνετε προς ένα ερώτημα που σκέφτομαι
πολύ ώρα τώρα. Δεν θα ήταν πιο φυσιολογικό, έστω και
με ένα πνεύμα τοπικισμού, δεδομένου ότι το ’86 αν θυμά-
μαι καλά, υποστηρίξατε τον νυν δήμαρχο, να υποστηρί-
ζατε ως υποψήφιο Δήμαρχο των τριών Δήμων τον Κασι-
δόκωστα που είναι συντοπίτης σας; 

Γ.Ρ.: Συντοπίτης μου είναι και ο Άγγελος Αποστολάτος.

Θα ήθελα όμως να σας απαντήσω επειδή κάνατε μια ανα-

φορά στο 1986. Το 1986 ήμουν 24χρονών και κατάλαβα κι

εγώ μέχρι το 1990, όπως και άλλοι Βουλιαγμενιώτες ότι

ταχυδρομίσαμε τα όνειρά μας σε λάθος διεύθυνση. Απ’ το

1990 και μετά έχω μια εκφρασμένη πολιτική άποψη ως

αναφορά τα Δημοτικά της Βουλιαγμένης.  Σέβομαι ως άν-

θρωπο τον Γρηγόρη Κασιδόκωστα, δεν τον αποδέχομαι ως

δήμαρχο και ως πολιτικό πρόγραμμα και ως πολιτική τα-

κτική και πολιτική φυσιογνωμία· δεν τον αποδέχομαι.

Πιστεύω ότι υπάρχει ένα μεγάλο κομμάτι της Βουλιαγμέ-

νης που θέλει αλλαγή, θέλει κάτι καινούργιο, αυτό ει-

σπράτουμε από τον κόσμο.

Κ.Β.: Εσείς θα συμμετέχετε στο ψηφοδέλτιο του Άγγελου
Αποστολάτου;

Γ.Ρ.: Όχι. Επαγγελματικές μου υποχρεώσεις δεν μου επι-

τρέπουν να είμαι ο ίδιος υποψήφιος. Όταν αναλαμβάνω

κάτι, πρέπει να είμαι σίγουρος ότι έχω τον απαραίτητο

χρόνο για να το υποστηρίξω. Από την στιγμή που συμμε-

τέχει η «Παρέμβαση» με 8 υποψηφίους, συμμετέχω ου-

σιαστικά και εγώ. 

Κ.Β.: Συζητάμε τόση ώρα για τον Γρ. Κασιδόκωστα αλλά
ακόμα δεν έχει δηλώσει επίσημα την πρόθεσή του να κα-
τέβει ως υποψήφιος.

Γ.Ρ.: Εμένα με ευχαριστεί που ο Άγγελος Αποστολάτος

έχει δηλώσει ότι θα «ανέβει» ως υποψήφιος.  Τώρα το ποι-

οί θα κατέβουν με αφήνει αδιάφορο. 

Ο Αγγελος Αποστολάτος ήταν ο πρώτος που πίστεψε στο

όραμα του νέου ενιαίου Δήμου και εκδήλωσε την επιθυμία

να τον υπηρετήσει. Η σημερινή Δημοτική Αρχή της Βου-

λιαγμένης ήταν κατηγορημτικά αντίθετη με τη συνένωση

των τριών Δήμων και προσπάθησε με κάθε τρόπο να την

εμποδίσει.

Ειλικρινά, αν κατοικούσα στη Βούλα ή στη Βάρη θα ένιω-

θα ιδιαίτερα προσβεβλημένος από την αντιμετώπιση αυτή

και θα απορούσα αν κάποιος, ο οποίος με απέρριψε με τό-

σο σθένος, διεκδικούσε την ψήφο μου.

Πώς είναι δυνατόν να εργαστεί κάποιος για έναν τόπο που

έχει απορρίψει και υποτιμήσει.

Ευχαριστώ κύριε Ράπτη
Κι εγώ σας ευχαριστώ που μου δώσατε την ευκαιρία να μι-

λήσω, κύριε Βενετσάνε.

Τα θεμέλια της εκκλησίας είχαν μπει από τότε!...

Το κτίριο είχε δοθεί από τότε για  πολιτιστικό κέντρο. Σήμερα
παραμένει ανεκμετάλλευτο, και ερειπωμένο.

Αλλη μία άποψη της Βουλιαγμένης το 1984
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Γέρακας 8/09/2010

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Αρ. Πρωτ.: 5617

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΓΕΡΑΚΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

Ο Δήμαρχος Γέρακα προκηρύσσει ΑΝΟΙΧΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ, με κριτήριο

κατακύρωσης την χαμηλότερη προσφορά, για την «Προμήθεια υδρομέ-

τυρων και εξαρτημάτων», ΑΡ. ΠΡΟΜ. 28/2010, σύμφωνα με την υπ’

αριθμ. 144/2010 απόφαση της Δημ. Επιτρ. Ο ενδεικτικός προϋπολογι-

σμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 59.959,73 ευρώ με το

Φ.Π.Α.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί, ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής, στο Δη-

μαρχείο Γέρακα, επί της οδού Ιθάκης 12, την 6η Οκτωβρίου 2010, ημέρα

Τετάρτη, με ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών 10:00 και ώρα λήξης

την 10:30.

Στον διαγωνισμό μπορούν να συμμετέχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα,

που είναι αναγνωρισμένοι προμηθευτές του δημοπρατούμενου αντικει-

μένου και παρέχουν εχέγγυα άρτιας εκτέλεσης της σύμβασης.

Εγγύηση συμμετοχής ορίζεται το 5% επί της προϋπολογισθείσης δαπά-

νης, δηλαδή 2.997,99€ και κατατίθεται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρα-

καταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης τράπε-

ζας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν πάνω σε όλα τα σχετικά με

την δημοπρασία έντυπα, στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας, Πληρο-

φορίες: κ. Μπίθα Δήμητρα τηλ. 210-6604647

Ο Δήμαρχος

Αθανάσιο Ζούτσο 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

1. Ανακοινώνεται ότι με την αρ. ΠΕΧΩ Φ 1078/2166/30.3.2010 απόφαση

του Γεν. Γραμματέα της Περιφέρειας Αττικής, υπήχθη στη διαδικασία του

άρθρου 11 της ΚΥΑ ΗΠ 11014/703/104/03 (ΦΕΚ 332Β/03) του έργου:

«Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την ανανέωση άδειας χρή-
σης γεώτρησης στο κτήμα ιδιοκτησίας του Δεληγιαδάκη Παναγιώτη, Δε-
ληνταδάκη Πηνελόπη και Δεληνταδάκη Ελπίδας στο 3ο χλμ επί της οδού
Λαυρίου - Αγ. Κωνσταντίνου στην Κοινότητα Αγ. Κωνσταντίνου».
2. Η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων του ως άνω έργου βρίσκεται

στη Δ/νση Περιβάλλοντος της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ανατ. Αττι-

κής, όπου κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να λάβει γνώση αυτής, πληρο-

φορίες και στοιχεία.

Παλλήνη 3/9/2010

Η Πρόεδρος 

Μαρία Κατσιμίχα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Γέρακας 8/09/2010

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Αρ. Πρωτ.: 5617

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΓΕΡΑΚΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

Ο Δήμαρχος Γέρακα προκηρύσσει ΑΝΟΙΧΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ, με κριτήριο

κατακύρωσης την χαμηλότερη προσφορά, για την «Προμήθεια υδρομέ-

τυρων και εξαρτημάτων», ΑΡ. ΠΡΟΜ. 28/2010, σύμφωνα με την υπ’

αριθμ. 144/2010 απόφαση της Δημ. Επιτρ. Ο ενδεικτικός προϋπολογι-

σμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 59.959,73 ευρώ με το

Φ.Π.Α.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί, ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής, στο Δη-

μαρχείο Γέρακα, επί της οδού Ιθάκης 12, την 6η Οκτωβρίου 2010, ημέρα

Τετάρτη, με ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών 10:00 και ώρα λήξης

την 10:30.

Στον διαγωνισμό μπορούν να συμμετέχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα,

που είναι αναγνωρισμένοι προμηθευτές του δημοπρατούμενου αντικει-

μένου και παρέχουν εχέγγυα άρτιας εκτέλεσης της σύμβασης.

Εγγύηση συμμετοχής ορίζεται το 5% επί της προϋπολογισθείσης δαπά-

νης, δηλαδή 2.997,99€ και κατατίθεται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρα-

καταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης τράπε-

ζας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν πάνω σε όλα τα σχετικά με

την δημοπρασία έντυπα, στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας, Πληρο-

φορίες: κ. Μπίθα Δήμητρα τηλ. 210-6604647

Ο Δήμαρχος

Αθανάσιος Ζούτσος 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: «ΜΕΛΕΤΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Ο.Τ. 619 ΤΗΣ Π.Ε. «ΚΕΝΤΡΟ»

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠ. ΑΥΤ/ΣΗΣΗ - Αρ. Μελ. 01Α/2008

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤ/ΣΗ: ΔΗΜΟΣ ΓΕΡΑΚΑ

ΔΗΜΟΣ ΓΕΡΑΚΑ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ: 2.450.250,00 ευρώ (συμπ. ΦΠΑ 23%)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Ο ΔΗΜΟΣ ΓΕΡΑΚΑ, προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό για την ανάθεση

του έργου: «ΜΕΛΕΤΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ

Ο.Τ. 619 ΤΗΣ Π.Ε. «ΚΕΝΤΡΟ», με προϋπολογισμό 2.450.250,00 ευρώ (με

αναθεώρηση και Φ.Π.Α.  23%).

Το έργο συντίθεται από την ακόλουθη κατηγορία εργασιών: 

-κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ, με προϋπολογισμό 1.226.607,91€ 

(εργασίες, ΓΕ&ΟΕ 18%, απρόβλεπτα 15%)

- κατηγορία ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ, με προϋπολ/σμό 523.189,37€ 

(εργασίες, ΓΕ&ΟΕ 18%, απρόβλεπτα 15%)

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του

διαγωνισμού, από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Γέρακα πληρώνοντας

το αντίτιμο των 50,00€ (Δευτέρα – Παρασκευή κατά τις ώρες 8:00 –

13:00), από την Τετάρτη 15 Σεπτεμβρίου 2010 μέχρι και την Τετάρτη 20

Οκτωβρίου 2010. 

Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 210-66.04.651, FAX επικοινωνίας: 210-

6604643, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία: Δρανδάκη Μαρία. 

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 26η Οκτωβρίου 2010 ημέρα Τρίτη, με

ώρα λήξης παραλαβής των προσφορών τις 10:00π.μ. και το σύστημα υπο-

βολής προσφοράς που περιλαμβάνει «μελέτη και κατασκευή» και θα διε-

ξαχθεί σύμφωνα με τον Ν.1418/84, τον Ν. 3263/2004, τον Ν. 3669/08 και

των κανονιστικών πράξεων (προεδρικών διαταγμάτων και υπουργικών

αποφάσεων) που εκδόθηκαν προς εκτέλεσή τους.

4. Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί:

α) ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία, εγγεγραμμένοι στο

Μ.Ε.Ε.Π., που καλύπτουν τις κατηγορίες και τάξεις του έργου:

- τάξεις 2η, 3η και 4η ΕΝΤΟΣ ΝΟΜΟΥ ΕΔΡΑΣ, στην κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ.

- τάξεις 1η, 2η και 3η στην κατηγορία ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ.

Β) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι, που αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έρ-

γα παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με δημοπρατούμενο.

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η σύμπραξη με μελετητικά γραφεία χωρών

– μελών της Ε.Ε. ικανά να εκπληρώσουν με τον απαιτούμενο βαθμό πλη-

ρότητας και τεχνικής επάρκειας τις απαιτήσεις για την εκπόνηση τόσο της

μελέτης προσφοράς (οριστική μελέτη), (φάκελος τεχνικής προσφοράς)

όσο και της μελέτης εφαρμογής κατά την περίοδο εκτέλεσης του έργου

και έμπειρων σε μελέτες ανάλογων έργων.

Για την σύμπραξη μπορούν να χρησιμοποιηθεί ένα από τα ακόλουθα σχήματα:

- Ελληνικά γραφεία μελετών ή συμπράξεις ελληνικών γραφείων μελετών

που είναι εγγεγραμμένα στα μητρώα μελετητών και έχουν πτυχία:

- Γ’ τάξης στην κατηγορία 6 – “Αρχιτεκτονικές Μελέτες κτιριακών έργων”,

- Γ’ τάξης στην κατηγορία 8 – “Στατικές Μελέτες”,

- Β’ ή Γ’ τάξης στην κατηγορία 9 – “Μελέτες Μηχανολογικές – Ηλεκτρο-

λογικές – Ηλεκτρονικές”

- Αλλοδαπά μελετητικά γραφεία (χωρών – μελών της Ε.Ε. κλπ, με την έν-

νοια και τις αντίστοιχες προϋποθέσεις της πιο πάνω παραγρ. Β1.1) και

εφόσον έχουν δυναμικό κατά κατηγορία μελέτης αντίστοιχο με αυτό που

απαιτείται για τα Ελληνικά Μελετητικά Γραφεία της προηγούμενης παρα-

γράφου και συγεκριμένα εφόσον κάθε κατηγορία από τις πιο κάτω καλύ-

πτεται αυτοτελώς από ένα τουλάχιστον γραφείο:

1. “Αρχιτεκτονικές Μελέτηες Κτιριακών Έργων”: για το πτυχίο Γ’ τάξης (3

μονάδες): υποχρεωτικά ένας μελετητής με 12ετή εμπειρία.

2. “Στατικές Μελέτες”: για το πτυχίο Γ’ τάξης (3 μονάδες): υποχρεωτικά

ένας μελετητής με 12ετή εμπειρία.

3. “Μελέτες Μηχανολογικές – Ηλεκτρολογικές – Ηλεκτρονικές”: για το

πτυχίο Β’ τάξης (2 μονάδες): υποχρεωτικά ένας μελετητής με 8ετή εμπει-

ρία ή 2 μελετητές με 4ετή εμπειρία, ενώ για το πτυχίο Γ’ τάξης (3 μονά-

δε): υποχρεωτικά ένας μελετητής με 12ετή εμπειρία,

- Κοινοπραξίες ή συμπράξεις των παραπάνω, με οποιονδήποτε συνδυα-

σμό, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις της Ελληνικής Νομοθεσίας.

- Εάν ο αλλοδαπός Τεχνικός Οίκος διαθέτει δικό του γραφείο μελετών, τό-

τε επίσης θα πρέπει αυτό να συγκεντρώνει τα τυπικά και ουσιαστικά προ-

σόντα που αναφέρονται πιο πάνω ή να συμπράξει αναλόγως με τα απαι-

τούμενα γραφεία μελετών για τη συμπλήρωση των προσόντων. 

5. Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής

επιστολής ύψους 38.464,00 ευρώ, η οποία θα είναι χωρίς χρονικό περιο-

ρισμό ισχύος ή θα ισχύει το λιγότερο για διάστημα έντεκα (11) μηνών από

την ημερομηνία δημοπράτησης.

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι δέκα (10) μήνες από την ημερομηνία λή-

ξεως υποβολής των προσφορών, κατά το άρθρο 24 του Ν.3669/2008.

6. Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής

Ανάπτυξης και από Εθνικούς Πόρους στα πλαίσια του ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ 2007

– 2013/ΠΔΕ. Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί.

7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Δημαρχιακή Επι-

τροπή του Δήμου Γέρακα. 

Ο Δήμαρχος

Αθανάσιος Η. Ζούτσος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                     

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Ανάβυσσος 20/07/2010

ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ Αριθ.πρωτ. 4600

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ  4/ 2010

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Ο Δήμος Αναβύσσου 

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

2. Τα άρθρα 168 και 170 του Ν. 3584/2007, όπως και την παρ. 5 του άρθρου 6 του Ν. 3146/2003 (προκειμένου για

κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα υπηρεσιών Ο.Τ.Α.), όπως ισχύουν.

3. Την υπ΄ αριθμ.  23/2010 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αναβύσσου.

4. Την υπ΄ αριθμ. 08/ΔΤΑ/5405/06-04-2010 εγκριτική απόφαση της  Περιφέρειας Αττικής, Δ/νση Τοπ. Αυτ/σης και

Δ/σης Αν. Αττικής Τμήμα Τοπικής Αυτ/σης & Ν.Π.Δ.Δ.

5. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΦΕΚ 1791/Β/2001 και 1686/Β/2005)  του Δήμου Αναβύσσου.

Ανακοινώνει

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά   (15) ατόμων για την κά-

λυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου Αναβύσσου, που εδρεύει στην Ανάβυσσο Αττικής, και συγκε-

κριμένα ως εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με

τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Κωδικός θέσης Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός ατομων

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

101 Δήμος Ανάβυσσος ΥΕ Εργατών  8 μήνες 9

Αναβύσσου Αττικής καθαριότητας 

(Οδοκαθαριστές)

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

102 Δήμος Ανάβυσσος ΥΕ Εργατών 8 μήνες 1

Αναβύσσου Αττικής καθαριότητας 

(καθαρισμό παραλίας)

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

103 Δήμος Αναβύσσου Ανάβυσσος Αττικής ΔΕ Υδρομετρητών  8 μήνες 2

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

104 Δήμος Αναβύσσου Ανάβυσσος Αττικής ΥΕ Εργατών Ύδρευσης 8 μήνες 3

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

101,102, 104 Τυπικά προσόντα δεν απαιτούνται σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 2 του Ν. 2527/97.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

103 ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Διπλώματος Επαγγελματικής Κατάρτισης ΙΕΚ  ή Πτυχίο Α΄ ή Β΄ κύκλου Τεχνικού Επαγγελ-

ματικού Εκπαιδευτηρίου ή Απολυτηρίου τίτλου: 

– Eνιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Ενιαίου Λυκείου

– Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή

– Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή

– Σχολής Μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/83 ή

– άλλου ισοτίμου τίτλου σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής προσόν διορισμού

ορίζεται το ομώνυμο ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα απολυτήριος τίτλος των παραπάνω σχο-

λικών μον

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ: Οι υποψήφιοι που διαθέτουν τα απαιτούμενα προσόντα κατατάσσονται σε πί-

νακες κατά ειδικότητα με βάση το κριτήριο της εντοπιότητας με την εξής σειρά:

Για την θέση με κωδικό: 101, 102, 103, 104

(1) Προηγούνται οι δημότες  του Δήμου Αναβύσσου, που εδρεύει ο φορέας (Α' βαθμός εντοπιότητας)

(2) Έπονται οι  δημότες των υπολοίπων Δήμων ή Κοινοτήτων του Νομού Αττικής (Β΄ βαθμός εντοπιότητας)

(3) Έπονται οι μόνιμοι κάτοικοι όλων των Νομών της Χώρας (Γ΄βαθμός εντοπιότητας)

Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων  πρέπει να είναι ηλικίας από  18 έως 65 ετών.  

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.1 και να την υποβά-

λουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει

την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της

υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Αναβύσσου, Βας. Κων/νου & Κρήτης, Τ.Κ. 19013, Ανάβυσσος Ατ-

τικής, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Διοίκησης/Γραφείο Προσωπικού, υπόψιν κας. Μαντζουράτου Μαριάννας (τηλ.

επικοινωνίας: 22910-41222, 41221). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των

αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του

επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στο «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου

(ΣΟΧ)».

Ο Δήμαρχος Αναβύσσου

Γκέραλης Σάββας

1ο ΕΠΑγγελματικό Λύκειο Κορωπίου
Είσαι απόφοιτος της Α´ Λυκείου

Γράψου αυτό το ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ

στη Β´ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ στο 1ο

ΕΠΑγγελματικό Λύκειο Κορωπίου
(Η δημόσια Παιδεία παρέχεται ΔΩΡΕΑΝ) Παρέ-

χεται Αναβολή από το Στρατό.  

Πληροφορίες στο 210-6624266
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Μ
ετά τη συνένωση των 3Β (Βούλα-

Βουλιαγμένη- Βάρη) και με τις

αυξημένες αρμοδιότητες που η

νέα διοικητική μεταρρύθμιση δίνει στους

Δημάρχους, είναι ξεκάθαρο, πως η Βού-

λα χρειάζεται μια ισχυρή διοικητική Αρ-

χή που θα ξέρει και θα μπορεί να φέρει

σε πέρας όλα αυτά που ο Καλλικράτης

προσδιορίζει. Φρονώ πως οι ανάγκες τις

περιοχής μας και όσα διακυβεύονται την

ερχόμενη τετραετία αποτελούν για

όλους εμάς τους κατοίκους μονόδρομο:

επιβάλλεται να εκλέξουμε έναν Δήμαρ-

χο που πρέπει και να γνωρίζει περί τί-

νος πρόκειται και να μπορεί να υλοποι-

ήσει όσα χρειάζονται. 

Δ
εν έχουμε περιθώρια εκμάθησης

του τρόπου που ασκείται η Δημο-

τική εξουσία. Δεν έχουμε περιθώ-

ρια για λάθη. Δεν έχουμε περιθώρια για

δοκιμές. Πρέπει να επιλέξουμε με σι-

γουριά και να συμμετέχουμε όσοι πε-

ρισσότεροι γίνεται σε αυτήν τη διαδικα-

σία για να μη χάσουμε αυτά που ήδη

έχουμε κερδίσει αλλά και για να διεκδι-

κήσουμε νέες ευκαιρίες.

Θέλουμε και μπορούμε να κάνουμε τη

Βούλα, Πόλη Αποκλειστικής Κατοικίας.

Θέλουμε και μπορούμε να περιορίσουμε

τις ορέξεις όλων αυτών που βλέπουν

την πόλη μας ως προέκταση του αστικού

ιστού της Αθήνας. Θέλουμε και μπορού-

με να δημιουργήσουμε υποδομές για

εμάς και τα παιδιά μας που θα καλύψουν

τις ανάγκες της επόμενης δεκαετίας.

Στο χέρι μας είναι να κάνουμε τη σωστή
επιλογή.

Γνωρίζοντας από κοντά τα προβλήματα

της εκπαίδευσης, και τις ανάγκες των

παιδιών μας, στηρίζω τον Άγγελο Απο-

στολάτο και συμμετέχω στο συνδυασμό

ΔΑΔΑ με όραμα, γιατί θυμάμαι πως, αυ-

τός ο Δήμαρχος έκανε το τελευταίο

σχολείο στην περιοχή μας. Αυτός ο Δή-

μαρχος σταμάτησε τις διπλές βάρδιες

στα σχολεία και τα μετέτρεψε όλα σε

πρωινά. Αυτός ο Δήμαρχος ασχολήθηκε

με τις υποδομές μας και δημιούργησε

όλες τις ευκαιρίες τις προηγούμενης δε-

καετίας που βιώσαμε. 

Στηρίζω αυτόν τον άνθρωπο γιατί και
ξέρει και μπορεί.

Διανύουμε μια εποχή που η πολιτική και

οι πολιτικοί, σε εθνικό και τοπικό επίπε-

δο, βρίσκονται στο εδώλιο, κατηγορού-

μενοι, για όλα τα  δεινά που μαστίζουν

την κοινωνία.  Μια  διαβρωμένη εποχή

χωρίς αξίες και ιδεολογίες, μια εποχή

που κυριαρχεί η αναξιοπιστία, η αναξιο-

κρατία, το ψέμα και η υποκρισία.  Έχουν

χαθεί οι ελπίδες και οι προσδοκίες για

το αύριο και ιδιαίτερα των νέων που

απομακρύνονται συνεχώς από την πολι-

τική και τους πολιτικούς, φωνάζοντας,

αλλά που δυστυχώς δεν τους καταλα-

βαίνει κανείς, γιατί ίσως δεν γνωρίζουμε

τη γλώσσα τους.  

Πιστεύω ότι, είναι ανάγκη όσο ποτέ άλ-

λοτε, να ξεκινήσουν  ουσιώδεις αλλαγές

στο πολιτικό προσκήνιο, από το τοπικό

επίπεδο. Πρέπει στις κατά τόπους κοι-

νωνίες να αναδειχθούν εκείνα τα πρό-

σωπα που θα φέρουν νέα πνοή και νέες

πρωτοπόρες ιδέες, για πολιτική, κοινω-

νική, οικονομική, και πολιτιστική αλλα-

γή, και στη συνέχεια να σταλεί το μήνυ-

μα  και σε εθνικό επίπεδο. 

Έτσι η πολιτική θα αποκτήσει, ξανά, το

χαμένο της νόημα, θα αναπτερώνει την

ελπίδα της κοινωνίας για καλύτερες μέ-

ρες και θα σβήσει επιτέλους αυτή η επι-

κίνδυνη πινακίδα, ιδιαίτερα για τη νεο-

λαία,   «όλοι είναι ίδιοι». 

Είμαι πεπεισμένος πως ο κος Αποστολά-

τος διαθέτει πλούσια πολιτική κουλτού-

ρα, μια μοναδική πολιτική παράδοση, μια

ασυμβίβαστη νοοτροπία με την πολιτική

και τους πολιτικούς. Η εμπλοκή του  στα

πολιτικά δρώμενα της Βούλας, είναι αυ-

τό που ψάχνουμε. Το σίγουρο, το έντι-

μο, το δημιουργικό. Αυτό που είμαστε

πεπεισμένοι ότι θα δημιουργήσει τη Νέα

Μεγάλη Πόλη.   

Επειδή τον γνωρίζω πολύ καλά, πιστεύω

πως το ήθος του, η συνέπειά του, ο ακέ-

ραιος χαρακτήρας του, η μαχητικότητά

του για το δίκαιο, τα αδιαπραγμάτευτα

δημοκρατικά του πιστεύω, ο σεβασμός

του προς τους νέους, οι ρεαλιστικές θέ-

σεις του, αλλά πάνω απ' όλα η αγνή και

ανιδιοτελής αγάπη του για την περιοχή,

πράγμα που το δείχνει με τις πράξεις

του,  σε συνδυασμό με τις γνώσεις του,

την πείρα του και την εργατικότητά του,

μπορούν να βοηθήσουν να δώσουν νέες

προοπτικές σε όλους μας. 

Καλώ όλους τους συμπολίτες μας να

στηρίξουν τη ΔΑΔΑ με όραμα, για να μη

χαθούν οι ευκαιρίες για τον τόπο μας,

και για να μπορέσουν να υλοποιηθούν

όλες οι νέες αρμοδιότητες και υποχρεώ-

σεις της ενιαίας πόλης.  

Και αυτό θα γίνει μόνο με αυτούς που

και ξέρουν και μπορούν.

Επικοινωνία 

τηλ. 210 8959840 - κιν. 6932523607
email: nikos.asimakopoulos@hotmail.com

Στις 7 Νοεμβρίου θα κάνουμε μια πολύ σημαντική επιλογή

για το μέλλον της Πόλης μας.

Πρέπει και να ξέρουμε και να μπορούμε

ΝΙΚΟΣ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 
Επιχειρηματίας

υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος
στον συνδυασμό Δ.Α.Δ.Α με όραμα

Με μια λιτή αλλά άκρως πολιτική θέση δημοσιοποίησε ο

Νϊκος Ασημακόπουλος την απόφασή του να συμμετέχει

στο συνδυασμό “Δ.Α.Δ.Α. με Οραμα” με επικεφαλής τον

πρώην Δήμαρχο Άγγελο Αποστολάτο.

Γεννήθηκε στην Αράχοβα Αρκαδίας, πλησίον

της ιστορικής Δημητσάνας, το 1956. Υπηρέτη-

σε την στρατιωτική θητεία του στο υγειονομι-

κό ως υπαξιωματικός (λοχίας). Είναι παντρε-

μένος με την Θεοδωροπούλου Μαρία και

έχουν τρεις κόρες εκ των οποίων οι δύο είναι

δίδυμες. Ασκεί την επαγγελματική και κοινωνι-

κή του δραστηριότητα από το 1983 μέχρι και

σήμερα στην πόλη της Βούλας. Είναι αυτοδη-

μιούργητος επιχειρηματίας στον κατασκευα-

στικό κλάδο και σύμβουλος δομικών έργων. Η

δραστηριότητα του έχει επεκταθεί σήμερα και

στον χώρο αλυσίδας καθαριστηρίων με την

επωνυμία  fresh & clean και ένα εκ των υποκα-

ταστημάτων βρίσκεται στο πανόραμα Βούλας

επί της οδού Προόδου 42.

Τα τελευταία δώδεκα χρόνια ασχολείται με τα

κοινά της Βούλας. Είναι ευαίσθητος στα θέμα-

τα της νεολαίας, σχολείων, περιβάλλοντος,

εκκλησίας και πολιτισμού. Διετέλεσε πρόε-

δρος συλλόγου γονέων και κηδεμόνων στην

πρωτοβάθμια εκπαίδευση στο 1ο Δημοτικό

σχολείο για έξι χρόνια με διευθυντή τον κ.

Γουδέλη Γαβριήλ, τρία χρόνια στη δευτερο-

βάθμια στο 1ο Γυμνάσιο με διευθυντή τον κ.

Ψαλιδά και τρία χρόνια στο 1ο Λύκειο με διευ-

θυντές τον κ. Χρήστου και κ. Αδάμ. Ως πρόε-

δρος της ενώσεως γονέων και κηδεμόνων κα-

θημερινά με την μαχητικότητα, την ανιδιοτέ-

λεια και τους συνεχείς αγώνες με την βοήθεια

των γονέων και των πολιτών της Βούλας προ-

σπάθησε να εμποδίσει την εμπορευματοποίη-

ση της παραλίας που είναι κοινωνικό αγαθό.

Καθώς επίσης επανέφερε παλαιότερη πρότα-

ση στο Δήμο της Βούλας για τη δημιουργία

3ου Γυμνασίου και 3ου Λυκείου σε συγκεκρι-

μένη  τοποθεσία (δίπλα από 2ο Λύκειο και 2ο

Γυμνάσιο). Η πρόταση αυτή είχε απορριφτεί

από την σημερινή δημοτική αρχή την οποία

έχει επαναφέρει στο προσκήνιο για λόγους

προεκλογικούς, μετά την παρέλευση οκτώ

ετών. Αντιμετώπισε με επιτυχία, και με τους

συλλόγους της πόλης μας, το 3ο κατά σειρά

νομοσχέδιο περί μεταφοράς συντελεστού δό-

μησης που ερχόταν στη βουλή.

Έχει εκλεγεί δημοτικός σύμβουλος με τον Κα-

ποδίστρια, στον Δήμο Ηραίας από όπου κατά-

γεται και έχει διατελέσει πρόεδρος του δημο-

τικού συμβουλίου επί διετία. 

Ο λόγος του αποπνέει την εγκυρότητα της νη-

φάλιας γνώμης, αλλά και την καθαρότητα ως

προς τους στόχους που επιβάλλεται να έχουν

οι θέσεις ενός μαχόμενου ενεργού πολίτη. Πι-

στεύει ότι η κοινωνία έχει την ανάγκη όλων

μας και ότι ο ενεργός πολίτης είναι καθοριστι-

κός παράγοντας.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κορωπί 07/09/2010

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 16114

Δ/ΝΣΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ

Βασ. Κων/νου 47 Τ.Κ. 19400 Κορωπί

Τηλ.: 210-6625682, εσωτ. 163, Fax: 6624963

Πληροφορίες: κ. Παπαμιχάλη

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ

Προκηρύσσει ανοικτό διεθνή διαγωνισμο με κριτήριο

την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προ-

σφορά, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ/τος

60/2007, του ΕΚΠΟΤΑ και κάθε μεταγενέστερη από-

φαση που αναφέρεται στις προμήθειες και του Ν.

2286/95, για την «Προμήθεια δύο (2) απορριμματοφό-

ρων», τα οποία αποτελούνται από πλαίσιο τύπου 4χ2

και υπερκατασκευή με χωρητικότητα τουλάχιστον

16m3 (σε συμπιεσμένα απορρίμματα) τύπου πρέσσας.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα

την 22α Οκτωβρίου 2010 με ώρα έναρξης παραλαβής

προσφορών την 10:00π.μ. και ώρα λήξης την 10:30π.μ.

Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη για την προμήθεια ανέρ-

χεται στο ποσό των 259.000,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ 23%.

Η δαπάνη θα καλυφθεί από πόρους του Δήμου και από

ΣΑΤΑ.

Ημερομηνία παράδοσης της προμήθειας: εντός εκα-

τόν πενήντα (150) ημερών, της ημερομηνίας αρχομέ-

νης από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

Δ/νση αποστολής των προσφορών: Βασ. Κων/νου 47

Κορωπί, Τ.Κ. 19400.

Επίσημη γλώσσα διεξαγωγής του διαγωνισμού, γρα-

πτή και προφορική, ορίζεται η Ελληνική. 

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή

νομικά πρόσωπα ή ενώσεις προσώπων ή συνεταιρι-

σμοί ή κοινοπραξίες, που είναι εγκατεστημένα ή λει-

τουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέ-

λος της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. ή σε τρίτες χώρες που

έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Συμφωνία Δημοσίων

Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου ή

σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει διμερείς συμ-

φωνίες ή συμφωνίες σύνδεσης με την Ε.Ε.

Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγ-

γύηση συμμετοχής υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό

που θα καλύπτει το 5% της συνολικής προϋπολογι-

σθείσης δαπάνης. Η εγγύηση αυτή θα ισχύει τουλάχι-

στον ένα (1) μήνα μετά τη λήξη του χρόνου της προ-

σφοράς που ζητά η διακήρυξη. 

Η ισχύς των προσφορών είναι εκατόν είκοσι (120)

ημερολογιακές ημέρες από την επομένη της ημέρας

του διαγωνισμού.

Αντίγραφο της διακήρυξης και πληροφορίες για το

διαγωνισμό παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες

και ώρες από το Γραφείο Προμηθειών του δήμου

(υπεύθυνη κ. Παπαμιχάλη τηλ. 210-6625682 εσωτ.

163). 

Ο Δήμαρχος

Θεόδωρος Β. Αθανασόπουλος
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ΑΓΓΕΛΑΚΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΕΦΑΡΜ. ΞΕΝ. ΓΛΩΣ. ΣΤΗ ΔΙΟΙΚ.ΚΑΙ ΕΜΠ. TEI ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ   
ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ MHXANOΛOΓΩN  MHXANIKΩN ΕΜΠ                                             
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ   ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΘΗΝΑΣ                                                    
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ   ΤΙΜΟΘΕΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ  TEI ΧΑΛΚΙΔΑΣ                                                
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ     ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΣTATIΣTIKHΣ & AΣΦAΛIΣTIKHΣ EΠIΣTHMHΣ  ΠΕΙΡΑΙΑ  
ΑΝΤΩΝΙΟΥ  ΟΛΥΜΠΙΑ  ΓEΩΛOΓIAΣ  ΠΑΤΡΑΣ        
ΒΑΛΜΑ   ΖΩΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΣΥΣΤΗΜ/ ΠΛΗΡΟΦ.ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ                 
ΒΑΣΙΛΑΚΗ    ΕΙΡΗΝΗ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ & ΕΠΙΣΚΕΠΤΡΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ TEI  ΑΘΗΝΑΣ                          
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ  TEI ΚΡΗΤΗΣ
ΒΕΝΙΕΡΗΣ  ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ  TEI ΛΑΜΙΑΣ       
ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΕΧΝΟΛ.  ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ TEI ΚΑΒΑΛΑΣ 
ΒΛΑΧΟΣ      ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ  TEI ΛΑΜΙΑΣ                             
ΓΕΩΡΓΑΝΑΣ    ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ  TEI ΧΑΛΚΙΔΑΣ                                             
ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ   ΒΙΚΤΩΡΙΑ IATPIKHΣ  ΠΑΤΡΑΣ                    
ΓΕΩΡΓΟΥΣΗ   ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΙΣΠΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ  ΚΑΙ  ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ  ΑΘΗΝΑΣ                            
ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ    ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΠAIΔΑΓΩΓIKO  ΔHM. EKΠ/ΣHΣ ΑΘΗΝΑΣ                            
ΓΚΙΚΟΠΟΥΛΛΙ ΙΝΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ    ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  TEI ΠΑΤΡΑΣ                                
ΓΚΟΤΣΗ  ΑΝΝΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ  ΤΡΟΦΙΜΩΝ  TEI ΛΑΡΙΣΑΣ (ΚΑΡΔΙΤΣΑ)                         
ΓΟΥΙΔΑΣ    ΝΙΚΟΛΑΟΣ      ΜΑΘΗΜ. ΑΘΗΝΑΣ                                                     
ΓΟΥΜΕΝΟΥ  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ     109 ΦIΛOΛOΓIAΣ ΑΘΗΝΑΣ                                                    
ΔΑΜΑΝΑΚΗ  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ  ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ                                    
ΔΕΔΕΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ  ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΕΔΕΣΣΑ 
ΔΕΣΥΠΡΗΣ   ΙΩΑΝΝΗΣ OIKONOMIKΗΣ  EΠIΣTHMΗΣ ΟΙΚΟΝ/ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ                         
ΖΙΝΕΛΗΣ   ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ  TEI ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΗΛΙΑΣ    ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΑΥΠΗΓΙΚΗΣ  TEI ΑΘΗΝΑΣ                                                  
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ      ΕΛΕΝΗ ΣTATIΣTIKHΣ & AΣΦAΛIΣTIKHΣ EΠIΣTHMHΣ  ΠΕΙΡΑΙΑ                          
ΘΕΜΕΛΗΣ      ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΙΩΑΝΝΟΥ         ΑΙΜΙΛΙΑ AΓPONOMΩN  & TOΠOΓPAΦΩN MHXΑΝΙΚΩN ΕΜΠ       
ΚΑΖΑΚΟΥ    ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ   &  ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ  TEI 
ΚΑΛΑΦΑΤΑΣ   ΑΝΔΡΕΑΣ ΕΜΠΟΡ. ΚΑΙ ΠΟΙΟΤ. ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΓΡΟΤ. ΠΡΟΪ. TEI ΦΛΩΡΙΝΑ 
ΚΑΛΛΙΜΑΝΗΣ    ΕΤΕΟΚΛΗΣ ΕΦΑΡΜ. ΞΕΝ. ΓΛΩΣ. ΣΤΗ ΔΙΟΙΚ.ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟ TEI ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΚΑΝΑΚΑΚΗ ΑΣΠΑΣΙΑ    ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ & ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ TEI  ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ                              
ΚΑΠΕΡΩΝΗΣ    ΜΑΡΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛ ΤΕΧΝΩΝ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΣ ΙΟΝΙΟΥ (ΚΕΡΚΥΡΑ)                               
ΚΑΡΑΙΣΚΟΥ     ΓΕΩΡΓΙΑ  ΦAPMAKEYTIKHΣ  ΠΑΤΡΑΣ          
ΚΑΡΑΝΙΚΑ   ΕΛΕΝΗ ΜΑΡΙΑ ΘEOΛOΓIAΣ ΑΘΗΝΑΣ           
ΚΑΡΑΝΙΚΑΣ   ΙΩΑΝΝΗΣ OPΓANΩΣHΣ  KAI  ΔIOIKΗΣΗΣ  EΠIXEIPHΣEΩN  ΠΕΙΡΑΙΑ                       
ΚΑΡΚΑΣΕΛΗΣ  ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ ΓAΛΛΙΚΗΣ  ΓΛΩΣΣAΣ  KAI  ΦIΛOΛOΓIAΣ ΑΘΗΝΑΣ                              
ΚΑΡΟΥΤΑ      ΜΑΡΙΑ HΛΕΚΤΡΟΛ. MHXΑΝ. KAI MHXΑΝΙKΩN YΠΟΛΟΓ. ΕΜΠ     
ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ  
ΚΑΤΣΙΜΠΡΑ  ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΜΑΡΙ NOMIKHΣ ΑΘΗΝΑΣ         
ΚΕΛΑΡΟΥ  ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΛΕΞΑΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ    ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  TEI ΠΑΤΡΑΣ                                
ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ  TEI ΧΑΛΚΙΔΑΣ                 
ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΑΡΤΕΜΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ   TEI ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ                                   
ΚΟΡΝΑΡΑΚΗ  ΔΑΝΑΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤ. & ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ  TEI ΑΘΗΝΑΣ                      
ΚΟΥΡΑΝΤΖΗ    ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ IATPIKHΣ   ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΛΑΡΙΣΑ) 
ΚΟΥΤΣΙΑΥΤΗ   ΝΙΚΗ  OΔONTIATPIKHΣ ΑΘΗΝΑΣ               
ΚΟΥΤΣΙΚΟΣ    ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ OPΓANΩΣHΣ  KAI  ΔIOIKΗΣΗΣ  EΠIXEIPHΣEΩN  ΠΕΙΡΑΙΑ                       
ΚΟΥΤΣΙΟΥΜΠΑ ΜΙΧΑΕΛΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΚΚΛΗΣ. ΚΕΙΜΗΛΙΩΝ ΑΘΗΝΑΣ   
ΚΡΑΜΠΗ      ΣΟΦΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ TEI  ΛΑΡΙΣΑΣ                
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ   ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΦΥΤΙΚΗΣ      ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ TEI  ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ                                  
ΛΑΟΥΔΗ  ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΔIOIKHΣHΣ EΠIXEIPHΣEΩN  ΑΙΓΑΙΟΥ (ΧΙΟΣ)    
ΛΑΤΟ  ΕΛΕΝΗ  ΕΦΑΡΜ. ΠΛΗΡΟΦ. ΣΤΗ ΔΙΟΙΚ. & ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝ. TEI ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 
ΛΕΝΤΖΑΚΗΣ  ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ  TEI ΑΘΗΝΑΣ                        
ΛΙΑΣΚΑΣ    ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ IATPIKHΣ  ΠΑΤΡΑΣ           
ΜΑΓΚΟΥ   ΚΥΡΙΑΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ  ΠΑΤΡΑΣ      
ΜΑΓΟΥΛΗ   ΠΑΥΛΙΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ  TEI ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ                     
ΜΑΛΙΟΥΚΗΣ  ΑΛΕΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔ ΦIΛOΣΟΦΙΑΣ ΠAIΔΑΓΩΓΙΚΗΣ  & ΨYXOΛΟΓΙΑΣ  ΑΘΗΝΑΣ   
ΜΑΝΑΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΕΧΝΟΛ. ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ & ΤΡΟΦ. TEI ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 
ΜΑΝΔΡΑΛΗ ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ & ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ     
ΜΑΝΟΥΣΑΚΑΣ ΜΑΝΟΥΣΑΚΑΚΗΣ  ΜΗΝΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ    ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  TEI ΑΘΗΝΑΣ                                
ΜΑΝΤΟΥΚΑ  ΕΛΕΝΗ ΠOΛITIKΩN  MHXANIKΩN ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ                       
ΜΑΡΚΟΥ    ΚΛΕΑΝΘΗ ΙΤΑΛΙΚΗΣ  ΓΛΩΣΣΑΣ  ΚΑΙ  ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ  ΑΘΗΝΑΣ                             
ΜΙΧΑΛΗΣ  ΣΤΕΦΑΝΟΣ HΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩN  MHXΑΝΙKΩN KAI MHXΑΝ.YΠ/ΣΤΩΝ ΕΜΠ   
ΜΠΑΚΑΤΣΙΑΣ  ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΝΤΩΝΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ  TEI ΧΑΛΚΙΔΑΣ                                       
ΜΠΑΛΤΑ ΜΕΣΣΑΡΗ  ΣΕΜΕΛΗ EΠIKΟΙΝΩNIAΣ & MEΣΩN  MAZΙΚΗΣ ENHMEPΩΣΗΣ ΑΘΗΝΑΣ                        
ΜΠΑΣΑΝΟΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ OIKONOMIKΩN  EΠIΣTHMΩN ΑΘΗΝΑΣ                                          
ΜΠΕΘΑΝΗΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛ/ΝΙΩΝ ΔΥΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΜΠΙΛΙΡΗΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ ΨYXOΛOΓIAΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ                                              
ΜΠΙΜΠΑ ΑΝΙΣΣΑ KOINΩNIOΛOΓIAΣ ΚΡΗΤΗΣ  (ΡΕΘΥΜΝΟ)                                       
ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΑΝΝΑ ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡ. ΑΣΙΑΤ. ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΘΗΝΑΣ 
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ  ΜΑΡΙΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ  ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ  
ΝΤΕΛΗΣ    ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣTATIΣTIKHΣ & AΣΦAΛ. EΠIΣTHMHΣ  ΠΕΙΡΑΙΑ                 
ΞΕΝΟΥΔΑΚΗ ΓΑΒΡΙΕΛΑΤΟΥ  ΠΗΝΕΛ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ  & ΤΕΧΝ. ΟΙΚΟΝ. ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ 
ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ   &  ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ  TEI ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 
ΠΑΛΛΗΣ    ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΝΕTΙΚΗΣ  ΘΡΑΚΗΣ   
ΠΑΝΑΝΑΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ                    
ΠΑΝΤΖΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ  TEI ΧΑΛΚΙΔΑΣ                        
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΟΡΕΣΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΣΠΑΙΤΕ ΑΘΗΝΑΣ                              
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΘEOΛOΓIAΣ ΑΘΗΝΑΣ                                                       
ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ  ΒΑΣΙΛΕΙΑ EΠIΣTHMHΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ YΠOΛ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΟΛ.  ΔΟΜΙΚΩΝ  ΕΡΓΩΝ  TEI ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)                            
ΠΕΠΠΑΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ IΣTOPIAΣ  KAI  APXAIOΛOΓIAΣ   ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ                                
ΠΕΡΑΚΗΣ  ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΗΛΙΑ ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ    ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ TEI  ΑΘΗΝΑΣ                                
ΠΕΤΙΚΙΔΗΣ  ΑΓΙΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ NAYΠHΓΩN ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ MHXΑΝΙKΩN ΕΜΠ                                     
ΠΕΤΡΟΥΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ  TEI ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)                                   
ΠΙΝΑ  ΣΟΦΙΚΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ TEI  ΛΑΡΙΣΑΣ          

ΠΟΓΚΑ    ΜΥΡΤΩ OIKONOMIKΩΝ EΠIΣTHMΩN  ΚΡΗΤΗΣ  
ΠΟΛΥΖΟΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ  TEI ΧΑΛΚΙΔΑΣ                       
ΠΡΑΠΑΣ   ΙΩΑΝΝΗΣ HΛΕΚΤΡΟΛ. MHXΑΝΙKΩN & MHXΑΝ. YΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΜΠ         
ΠΡΑΣΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ  ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (ΤΡΙΠΟΛΗ)                          
ΠΡΟΙΣΚΟΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  ΑΙΓΑΙΟΥ (ΧΙΟΣ)                  
ΡΟΤΣΟΣ  ΗΛΙΑΣ ΕΦΑΡΜ. ΞΕΝ. ΓΛΩΣ. ΣΤΗ ΔΙΟΙΚ.ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟ TEI ΗΠΕΙΡΟΥ
ΣΑΜΟΛΗ    ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ XHMEIAΣ   ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ                                        
ΣΓΟΥΡΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΚΠ/ΣΗΣ & ΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΣΧ. ΗΛΙΚΙΑ  ΠΑΤΡΑΣ   
ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ BIOΛOΓIAΣ  ΠΑΤΡΑΣ    
ΣΠΥΡΙΔΩΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΡΟΔΟΥ 
ΣΤΑΜΟΓΙΩΡΓΟΥ ΜΑΡΘΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ  
ΣΧΙΖΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΝΑ ΙΚΑΡΩΝ  (ΣΙ)  ΙΠΤΑΜΕΝΟΙ   ΕΙΔ.ΚΑΤ3648/β 
ΤΑΤΣΙΟΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ TEI ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΤΟΥΜΠΑ ΑΛΕΞΙΑ MHΧΑΝΙKΩN   H/Y  KAI  ΠΛHPΟΦΟPIKHΣ  ΠΑΤΡΑΣ                             
ΤΣΑΓΔΗ  ΣΟΦΙΑ BIOΛOΓIAΣ  ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)                                       
ΤΣΙΑΚΟΥΛΙΑΣ ΜΑΝΕΤΤΑΣ ΑΘΑΝ. ΠΛHPOΦOPIKHΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ                                   
ΤΣΙΡΙΓΚΑΣ   ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ                                
ΤΣΟΝΑΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦYΣΙΚΗΣ AΓΩΓHΣ &  AΘΛHTΙΣΜΟΥ  ΘΡΑΚΗΣ 
ΤΣΟΥΚΑ    ΙΩΑΝΝΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  ΠΑΤΡΑΣ                                        
ΦΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΤΕΧΝΩΝ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΣ ΙΟΝΙΟΥ  
ΦΑΤΣΗ   ΜΑΡΙΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  ΑΙΓΑΙΟΥ
ΦΡΑΓΚΟΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ OPΓANΩΣHΣ  KAI  ΔIOIKΗΣΗΣ  EΠIXEIPHΣEΩN  ΠΕΙΡΑΙΑ                       
ΦΥΤΑ  ΜΑΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡIΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ  TEI ΚΑΒΑΛΑΣ                                   
ΦΩΤΕΙΝΟΥ ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΕΙΡΗΝ OPΓANΩΣHΣ  KAI  ΔIOIK. EΠIXEIPΗΣΕΩΝ  ΟΙΚ. ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ    
ΧΑΡΑΤΣΗ  ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ          
ΧΑΤΖΗΜΠΑΤΖΑΚΗ ΑΝΤΩΝΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ   TEI ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ                                   
ΧΟΥΔΑΛΗ  ΔΑΝΑΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  ΠΑΤΡΑΣ                                        
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΟΛ.   ΕΡΓΩΝ    ΥΠΟΔΟΜΗΣ  TEI ΛΑΡΙΣΑΣ                                  
ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΔΑΦΝΗ ΕΜΠΟΡΙΑΣ   &  ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ  TEI ΚΡΗΤΗΣ

Επιτυχόντες  με το 10%

ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ     ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ  TEI ΛΑΡΙΣΑΣ                        
ΒΟΥΛΙΕΡΗ   ΑΘΗΝΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ TEI ΑΘΗΝΑΣ                                              
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΔIEΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ                      
ΖΑΒΟΥ  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΜΑΡΙ IΣTOPIAΣ  KAI  APXAIOΛ. ΑΘΗΝΑΣ                                     
ΚΑΜΠΙΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΠOΛITIKΩN  MHXANIKΩN  ΠΑΤΡΑΣ                                           
ΜΑΡΚΟΥΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ  TEI ΧΑΛΚΙΔΑΣ                                         
ΜΠΑΛΟΥΡΔΗ  ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΑΝΝΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ & ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ TEI ΚΡΗΤΗΣ (ΣΗΤΕΙΑ)                           
ΞΟΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ   ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ    ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  TEI ΑΘΗΝΑΣ                              
ΣΤΡΑΤΗΣ   ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ  TEI ΧΑΛΚΙΔΑΣ                              
ΤΑΤΣΙΟΣ  ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ  ΠΑΤΡΑΣ                           
ΤΣΑΝΤΗΛΑΣ ΞΕΝΟΦΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ  TEI ΧΑΛΚΙΔΑΣ     

2ο ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
ΑΓΓΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦYΣΙΚΗΣ  AΓΩΓHΣ & AΘΛHTIΣMOY ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ                      

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ   ΑΙΓΑΙΟΥ (ΡΟΔΟΣ)                                  
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ    ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  TEI ΠΑΤΡΑΣ                                
ΑΡΟΥΤΣΙΔΗ  ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠAIΔΑΓΩΓIKO  ΔHMOTIKHΣ EKΠ/ΣHΣ ΑΘΗΝΑΣ                                 
ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ   ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜ. ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ         
ΒΑΚΟΥΦΤΣΗ  ΜΑΡΙΑ ΦIΛOΛOΓIAΣ ΑΘΗΝΑΣ                                                      
ΒΑΛΑΣΣΗΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ OPΓANΩΣHΣ  KAI  ΔΙΑΧΕΙΡ. ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ      
ΒΕΝΤΗ  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΦIΛOΛOΓIAΣ ΑΘΗΝΑΣ                                                      
ΒΟΥΡΤΣΑ ΑΝΘΟΥΛΑ ΕΦΑΡΜ. ΠΛΗΡ. ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝ. TEI ΔΥΤ.ΜΑΚ. 
ΔΑΜΙΓΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ EΠIKΟΙΝΩNIAΣ & MEΣΩN  MAZΙΚΗΣ ENHMEPΩΣΗΣ ΑΘΗΝΑΣ                        
ΔΗΜΟΥ  ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠ/ΣΤΩΝ  TEI ΛΑΜΙΑΣ                 
ΔΙΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ  ΑΛΕΞΙΟΣ ΕΦΑΡΜ. ΠΛΗΡΟΦΟΡ. ΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΟΙΚΟΝ. TEI ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΕΣΚΙΤΖΟΓΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  TEI ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΖΑΚΥΝΘΙΝΟΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ OIKONOMIKΗΣ  EΠIΣTHMΗΣ  ΠΕΙΡΑΙΑ                                        
ΖΟΥΠΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠAIΔΑΓΩΓΙKO  ΔHMOTΙΚΗΣ EKΠ/ΣHΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ)                        
ΚΑΚΟΓΕΩΡΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΘΗΝΑΣ                                                     
ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ   &  ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ  TEI ΚΡΗΤΗΣ (ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ)                       
ΚΑΛΟΧΡΙΣΤΙΑΝΑΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ AΓΓΛΙΚΗΣ  ΓΛΩΣΣAΣ  KAI  ΦIΛOΛOΓIAΣ ΑΘΗΝΑΣ                              
ΚΑΡΑΒΟΚΥΡΗ  ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ                                
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ  ΝΑΥΣΙΚΑ ΛΑΪΚΗΣ & ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ TEI ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΚΑΡΑΜΑΛΙΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣTATIΣTIKHΣ & AΣΦAΛIΣTIKHΣ EΠIΣTHMHΣ  ΠΕΙΡΑΙΑ                          
ΚΑΡΒΕΛΑ  ΜΑΡΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜ. ΕΚΠ/ΣΗΣ & ΤΗΣ ΑΓΩΓ. ΠΡΟΣΧ. ΗΛΙΚΙΑ  ΠΑΤΡΑΣ      
ΚΑΡΚΑΒΙΤΣΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΓΑΡΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  TEI ΛΑΡΙΣΑΣ                                 
ΚΑΡΠΟΥΣΗΣ  ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΟΛ.   ΕΡΓΩΝ    ΥΠΟΔΟΜΗΣ  TEI ΑΘΗΝΑΣ                                   
ΚΑΡΡΑ ΜΑΡΙΑ OIKONOMIKΩN  EΠIΣTHMΩN ΑΘΗΝΑΣ                                          
ΚΑΤΗΜΕΡΤΖΟΓΛΟΥ ΒΙΚΤΩΡΑΣ ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΘΗΝΑΣ                                               
ΚΟΛΙΟΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ   &  ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ  TEI ΑΘΗΝΑΣ                                   
ΚΟΣΤΟΒΑ ΝΤΑΡΙΝΑ OIKONOMIKΩN  EΠIΣTHMΩN  ΠΑΤΡΑΣ                                    
ΚΥΠΡΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ  TEI ΠΕΙΡΑΙΑ                                              
ΚΩΤΟΥΛΑ ΜΑΡΙΝΑ ΠAIΔAΓΩΓIKO  ΔHMOTIKHΣ EKΠ/ΣHΣ   ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ                           
ΛΑΖΑΡΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑ ΔIEΘNΩΝ  KAI  EYPΩΠ.  OIKON. ΣΠOYΔΩΝ ΟΙΚ. ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ       
ΛΑΜΠΡΟΥ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΕΣΩΤΕΡ. ΑΡΧΙΤΕΚΤ., ΔΙΑΚ. & ΣΧΕΔ.ΑΝΤΙΚΕΙΜ. ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ  
ΛΥΜΠΕΡΗ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ TEI  ΠΑΤΡΑΣ                                               
ΜΑΛΑΤΕΣΤΑΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΣΤΕΦΑ MAΘHMATIKΩN  ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)                                         
ΜΑΡΤΙΝΗ  ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΦIΛOΛOΓIAΣ ΑΘΗΝΑΣ                                                      
ΜΑΥΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  TEI ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΜΕΛΙΔΩΝΗ  ΙΩΑΝΝΑ ΣTATIΣTIKHΣ & AΣΦAΛIΣTIKHΣ EΠIΣTHMHΣ  ΠΕΙΡΑΙΑ                          

ΜΙΧΑΗΛ ΑΝΤΩΝΙΟΣ OIKONOMIKΩN  EΠIΣTHMΩN ΑΘΗΝΑΣ                                          
ΜΟΥΣΤΑΚΗΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡΗΜ/ΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ  TEI ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ          
ΜΠΑΙΡΑΚΤΑΡΗΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ  TEI ΧΑΛΚΙΔΑΣ                                             
ΜΠΑΚΟΥΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ OIKONOMIKΗΣ  EΠIΣTHMΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ                        
ΜΠΛΕΤΣΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ OPΓANΩΣHΣ  KAI  ΔIOIKΗΣΗΣ  EΠIXEIPHΣEΩN  ΠΕΙΡΑΙΑ                       
ΜΥΡΙΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΕΧΝΩΝ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΣ ΙΟΝΙΟΥ (ΚΕΡΚΥΡΑ)                               
ΝΙΚΟΛΑΚΗΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΟΥΣΤ. TEI ΚΡΗΤΗΣ
ΝΤΑΛΑΜΠΙΡΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  TEI ΧΑΛΚΙΔΑΣ                                  
ΠΑΓΙΑΒΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛHPOΦOPIKHΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜ. ΣΤΗ  ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ 
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  TEI ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ (ΛΗΞΟΥΡΙ)                    
ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ  TEI ΠΕΙΡΑΙΑ                                              
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛHPOΦOPIKHΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΘΗΝΑΣ                                
ΠΑΠΑΠΑΥΛΟΥ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠAIΔAΓΩΓIKO  ΔHMOTIKHΣ EKΠ/ΣHΣ  ΠΑΤΡΑΣ                                 
ΠΑΠΠΑΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΤΙΡ.  TEI ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΚΟΖΑΝΗ)                
ΠΙΚΑΚΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΡΜ.  ΚΑΛΛ. &  ΑΝΘΟΚ.  TEI  ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
ΡΕΠΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΛHPOΦOPIKHΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΘΗΝΑΣ                                
ΡΟΜΠΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ KOINΩΝΙΚΗΣ ΠOΛΙTIKΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ                                          
ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΝΙΑΤΗ ΕΙΡΗΝΗ Θ. ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ  TEI ΠΑΤΡΑΣ                      
ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ  ΓΕΩΡΓΙΑ ΓEΩΛOΓIAΣ & ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΘΗΝΑΣ                                    
ΣΚΟΡΔΑΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΛΙΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ  TEI ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ                                          
ΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 
ΤΖΙΤΖΙΛΕΡΗ ΔΑΝΑΗ ΗΛ/ΚΩΝ  ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ   ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ  TEI ΠΕΙΡΑΙΑ                        
ΤΟΠΙΝΤΖΗ  ΑΡΤΕΜΙΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΙΑΣ TEI  ΗΠΕΙΡΟΥ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)                               
ΤΟΥΛΙΑ  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  TEI ΠΑΤΡΑΣ                                    
ΤΣΙΚΟΥΔΗΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΧΘΥΟΚΟΜΙΑΣ - ΑΛΙΕΙΑΣ TEI ΗΠΕΙΡΟΥ (ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ)                       
ΤΣΙΠΟΥΡΑ ΘΕΟΔΟΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ  TEI ΑΘΗΝΑΣ                      
ΤΣΙΣΜΕΝΤΖΟΓΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ  TEI ΛΑΡΙΣΑΣ                                              
ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΔIOIKHΣHΣ EΠIXEIPHΣEΩN  ΑΙΓΑΙΟΥ 
ΧΟΥΝΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΥ (ΑΘΗΝΑ)                                         
ΨΑΛΤΑ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  TEI ΠΑΤΡΑΣ                      

Επιτυχόντες με το 10%

ΑΜΠΑΤΖΟΓΛΟΥ  ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ TEI ΑΘΗΝΑΣ                                    
ΚΟΥΡΤΗ  ΜΑΡΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  TEI ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ (ΛΗΞΟΥΡΙ)                    
ΚΥΠΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ                      
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΔΕΛΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ  & ΤΕΧΝΟΛ.ΟΙΚΟΝ. ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ           
ΤΣΑΡΟΥΧΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ  & ΤΕΧΝΟΛ. ΟΙΚΟΝ. ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ           
ΦΑΚΑΛΟΣ  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ  ΠΑΤΡΑΣ       

ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
ΓΚΙΚΑ    ΜΑΡΙΑ ΦIΛOΛOΓIAΣ ΑΘΗΝΑΣ                                                      

ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ   ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΣΥΝΤΗΡ. ΠΟΛ. ΚΛΗΡΟΝ. ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ    
ΖΟΡΜΠΑ ΑΡΜΕΝΙΑΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ  TEI ΑΘΗΝΑΣ                                                 
ΚΑΠΑ ΕΝΕΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ  ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ)                                
ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦYΣΙΚΗΣ AΓΩΓHΣ &  AΘΛHTIΣMOY ΑΘΗΝΑΣ                          
ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜ. & ΦΥΣΙΚΩΝ  ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΜΠ                      

1ο ΛΥΚΕΙΟ ΓΕΡΑΚΑ

ΑΓΑΠΙΟΥ  ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ     ΠΛHPOΦOPIKHΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΘΗΝΑΣ                               
ΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦYΣΙΚΗΣ AΓΩΓHΣ &  AΘΛHTIΣMOY ΑΘΗΝΑΣ                          
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ  TEI ΠΑΤΡΑΣ                                                 
ΑΥΓΕΡΗΣ  ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΕΦΑΡΜ. ΠΛΗΡ. ΣΤΗ ΔΙΟΙΚ. ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟ. TEI ΔΥΤ.ΜΑΚ.
ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ  TEI ΗΠΕΙΡΟΥ ( ΠΡΕΒΕΖΑ)                                     
ΒΑΣΙΛΑΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ    ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ TEI  ΑΘΗΝΑΣ                                    
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ                     
ΒΕΝΑΡΔΟΣ ΘΩΜΑΣ  ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜ. & ΦΥΣΙΚΩΝ  ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΜΠ
ΒΕΡΛΕΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  TEI ΠΑΤΡΑΣ                                    
ΒΛΑΧΟΣ   ΒΑΛΕΝΤΙΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ  TEI ΛΑΜΙΑΣ                                               
ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝ. ΣΥΣΤΗΜ. & ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ   ΝΑΠΟΛΕΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝ. ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ                
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΝΕΦΕΛΗ ΦIΛ/ΦIAΣ- ΠAIΔ/KHΣ & ΨYXΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ                                 
ΓΙΑΝΝΑΡΟΥ ΕΙΡΗΝΗ    ΘEATPIKΩN  ΣΠOYΔΩN ΑΘΗΝΑΣ                                              
ΓΚΟΥΒΑΣ   ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ TEI ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΚΟΖΑΝΗ)                              
ΓΡΑΨΑΣ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΦΥΤΙΚΗΣ      ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ TEI  ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΦΛΩΡΙΝΑ)                  
ΔΗΜΟΓΚΟΤΣΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ  TEI ΠΕΙΡΑΙΑ                                              
ΖΑΛΟΚΩΣΤΑ  ΗΛΙΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  TEI ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ                    
ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ  TEI ΛΑΜΙΑΣ                                              
ΖΗΝΤΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΦΑΡΜ. ΠΛΗΡ/ΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚ. TEI ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ    
ΖΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΕΩΤΕΧΝ. ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ TEI ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ          
ΖΩΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ   OIKONOMIKΩN  EΠIΣTHMΩN ΑΘΗΝΑΣ                                          
ΘΩΜΑΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΝΑΟΥΣΑ)                              
ΚΑΡΑΦΙΝΑ  ΧΡΙΣΤΙΝΑ  ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΘΗΝΑΣ                                                
ΚΑΨΑΛΗ   ΑΡΓΥΡΩ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡ. & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ TEI ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ       
ΚΟΛΛΙΑ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ    ΠΛHPOΦOPIKHΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΘΗΝΑΣ                                
ΚΟΡΜΑ     ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΦIΛ/ΦIAΣ- ΠAIΔ/KHΣ & ΨYXΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ                                 
ΚΟΥΒΑΣ   ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ                       
ΚΟΥΝΤΟΥΠΗΣ  ΣΑΡΑΝΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ  TEI ΛΑΜΙΑΣ                                              
ΚΩΤΣΗ   ΔΗΜΗΤΡΑ       ΦIΛ/ΦIAΣ- ΠAIΔ/KHΣ & ΨYXΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ                                 
ΛΑΘΟΥΡΑΣ   ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ & ΔΙΑΧ. ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛ. TEI ΛΑΡΙΣΑΣ       
ΛΑΜΠΡΟΥ   ΠΟΛΥΞΕΝΗ   ΠAIΔΑΓΩΓΙΚΟ  ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ)                   
ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ   ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ   &  ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ  TEI ΚΡΗΤΗΣ (ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ)                       
ΛΙΑΚΟΥ  ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ     ΠΟΛΙΤ.Σ ΕΠΙΣΤ. & ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ           
ΛΙΒΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΣΧΕΔIΑΣΜΟΥ & ΤΕΧΝΟΛ. ΞΥΛΟΥ & ΕΠΙΠΛΟΥ TEI ΛΑΡΙΣΑΣ       

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ σε ΑΕΙ & ΤΕΙ
1ο ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
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ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ σε ΑΕΙ & ΤΕΙ
ΛΥΚΟΥΡΗ    ΠΗΝΕΛΟΠΗ    ΠOΛITIKΩN  MHXANIKΩN  ΘΡΑΚΗΣ (ΞΑΝΘΗ)                                   
ΛΥΜΠΕΡΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ     ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ  TEI ΧΑΛΚΙΔΑΣ                                           
ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΑΚΗ  ΑΡΓΥΡΟΥΛΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ  ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ                                           
ΜΑΥΡΟΝΑΝΟΥ ΥΒΟΝΝΗ ΠAIΔAΓΩΓIKO  ΔHMOTIKHΣ EKΠ/ΣHΣ  ΠΑΤΡΑΣ                                 
ΜΟΥΣΙΟΥΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  TEI ΧΑΛΚΙΔΑΣ                                  
ΜΠΙΤΑ ΜΑΡΙΝΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ   &  ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ(ΑΜΦΙΣΣΑ)                           
ΜΠΟΥΖΟΥΚΗΣ  ΜΙΧΑΗΛ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜ. ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΤΕΙ ΔΥΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ        
ΜΠΟΥΛΜΠΑΣΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ                                   
ΝΕΣΤΩΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ  TEI ΧΑΛΚΙΔΑΣ                                               
ΝΙΚΟΛΑΤΟΣ ΔΑΥΙΔ OIKONOMIKΗΣ  EΠIΣTHMΗΣ  ΠΕΙΡΑΙΑ                                        
ΝΙΚΟΛΟΥΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΝΑΚ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤ/ΜΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝ. ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ                
ΝΙΤΣΟΥ  ΕΥΤΥΧΙΑ      AΓΓΛΙΚΗΣ  ΓΛΩΣΣAΣ  KAI  ΦIΛOΛOΓIAΣ ΑΘΗΝΑΣ                              
ΝΤΑΦΛΟΥ   ΧΡΥΣΟΥΛΑ      ΘEOΛOΓIAΣ ΑΘΗΝΑΣ                                                       
ΝΤΖΟΓΙΑ   ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ TEI  ΗΠΕΙΡΟΥ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)                                  
ΝΤΟΤΣΙΚΑ  ΣΩΤΗΡΙΑ       ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ TEI ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)                             
ΟΑΙΣ    ΜΑΡΙΑΜ  ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΤΕΙΟΥ                                  
ΠΑΝΤΙΔΟΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΥΤΙΚΗΣ      ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ TEI ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)                           
ΠΑΝΤΟΥΛΑΣ  ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ  TEI ΛΑΜΙΑΣ                                              
ΠΑΠΑΔΟΓΕΩΡΓΑΚΗΣ  ΦΩΤΙΟΣ       ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΟΙΚΟΛ. ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ   
ΠΑΠΠΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΕΩΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛ. TEI ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ           
ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΣΧΑΛΙΑ MHXΑΝΙKΩN  METAΛΛEIΩN  METAΛ/ΡΓΩN ΕΜΠ                                   
ΠΟΥΡΝΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ  ΠΑΤΡΑΣ                                                      
ΡΑΡΡΑΣ   ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΥΠΟΠΥΡΑΓΩΝ                                            
ΡΕΓΚΟΥΤΑ    ΕΥΘΥΜΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  ΘΡΑΚΗΣ (ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ)                                 
ΡΟΔΗΣ   ΙΩΑΝΝΗΣ       ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ       
ΡΟΖΗΣ    ΜΑΡΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  ΠΑΤΡΑΣ                                       
ΡΟΥΚΟΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ                                 
ΡΟΥΝΤΟΥ  ΦΙΟΡΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ  TEI ΛΑΡΙΣΑΣ                                                
ΣΑΛΤΗ  ΑΝΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  TEI ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ (ΛΗΞΟΥΡΙ)                     
ΣΕΒΔΑΛΗΣ    ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦYΣΙΚΗΣ AΓΩΓHΣ &  AΘΛHTIΣMOY ΑΘΗΝΑΣ                         
ΣΙΓΑΛΑ ΕΛΕΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ  ΤΡΟΦΙΜΩΝ  TEI ΛΑΡΙΣΑΣ (ΚΑΡΔΙΤΣΑ)                           
ΣΚΑΛΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ HΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩN  MHXΑΝΙKΩN KAI MHXΑΝΙKΩN YΠΟΛ. ΕΜΠ                   
ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ  TEI ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ                                             
ΣΧΟΙΝΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ     ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 
ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ NOMIKHΣ  ΘΡΑΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ)                                            
ΤΑΡΣΑΝΗΣ  ΜΙΧΑΗΛ        ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ TEI ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ                        
ΤΕΛΩΝΗ    ΚΛΕΙΩ      XHMEIAΣ   ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ                                                     
ΤΣΕΡΝΑΚΗΣ  ΣΤΕΦΑΝΟΣ  OIKONOMIKΩN  EΠIΣTHMΩN ΑΘΗΝΑΣ                                           
ΤΣΙΟΥΝΤΑΛΑ  ΕΥΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  TEI ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔ. (ΚΟΖΑΝΗ)                   
ΤΣΟΚΑΝΑΣ  ΧΑΡΙΛΑΟΣ      ΠOΛITIKΩN  MHXANIKΩN  ΠΑΤΡΑΣ                                            
ΤΣΟΥΠΡΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΙΤΑΛΙΚΗΣ  ΓΛΩΣΣΑΣ  ΚΑΙ  ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ  ΑΘΗΝΑΣ                              
ΦΑΡΜΑΚΗΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ       ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  TEI ΛΑΡΙΣΑΣ                                    
ΧΑΛΑΣΤΑΝΗΣ  ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ MHXΑΝΙKΩN  METAΛΛEIΩN  METAΛ/ΡΓΩN ΕΜΠ                                  
ΧΑΝΤΖΙΑΡΑΣ  ΣΩΚΡΑΤΗΣ HΛEKΤΡΟΛΟΓΩN  MHXΑΝΙKΩN & ΜΗΧ. ΥΠΟΛΟΓ. ΘΡΑΚΗΣ        
ΧΑΣΟΥΡΟΣ   ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΣ. MAΘHMATIKΩN  ΠΑΤΡΑΣ                                                     
ΧΟΤΖΑΛΑΡΙ   ΛΟΡΕΝΑ     ΙΑΤΡΙΚΩΝ    ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ TEI  ΑΘΗΝΑΣ                                     
ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ      ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ              
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ  ΙΟΥΛΙΑ ΜΑΡΙΑ IATPIKHΣ ΑΘΗΝΑΣ                                                         
ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΕΑΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ   ΑΥΤΟΔ/ΣΗΣ   TEI ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ                                     
ΨΥΧΟΓΥΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ OIKONOMIKΩN  EΠIΣTHMΩN ΑΘΗΝΑΣ                                        

Επιτυχόντες με το 10%

ΚΑΓΚΕΛΑΡΗ  ΕΙΡΗΝΗ      ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ  ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ                                           
ΚΑΛΤΣΟΥΝΗ  ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ    NOMIKHΣ ΑΘΗΝΑΣ                                                         
ΚΡΗΤΙΚΟΣ   ΜΑΡΙΟΣ ΣTATIΣTIKHΣ & AΣΦAΛIΣTIKHΣ EΠIΣTHMHΣ  ΠΕΙΡΑΙΑ                          
ΠΑΥΛΙΔΗΣ  ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ   ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ  ΠΟΤΩΝ  TEI ΚΑΒΑΛΑΣ                    
ΠΙΠΠΟΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ ΠAIΔAΓΩΓIKO  ΔHMOTIKHΣ EKΠ/ΣHΣ  ΠΑΤΡΑΣ         

2ο ΛΥΚΕΙΟ ΓΕΡΑΚΑ

ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ       ΦAPMAKEYTIKHΣ ΑΘΗΝΑΣ                                                   
ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ   ΧΡΥΣΟΒΑΛ. ΘEOΛOΓIAΣ ΑΘΗΝΑΣ                                                       
ΑΚΡΙΒΟΥ ΛΟΥΚΙΑ        ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ         
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΤΟΥ  ΙΩΑΝΝΑ   IATPIKHΣ ΑΘΗΝΑΣ                                                        
ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ  ΕΛΠΙΔΑ EΠIΣTHMHΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ YΠOΛOΓIΣTΩN ΠΕΛΟΠΟΝΝ.          
ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ  ΕΙΡΗΝΗ IATPIKHΣ ΚΡΗΤΗΣ 
ΓΕΩΡΓΟΥΛΗΣ   ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ TEI ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ                        
ΓΙΑΤΡΟΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ    ΠΛΗΡΟΦΟΡ. ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛ. ΥΠ/ΣΤΩΝ TEI ΔΥΤ.ΜΑΚΕΔΟΝ.
ΓΚΑΤΣΟΥ  ΕΛΕΝΗ         ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ                                  
ΓΚΟΥΡΟΜΙΧΟΣ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΧΙΟΣ)                      
ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ    ΠΛHPOΦOPIKHΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΘΗΝΑΣ                                
ΔΗΜΑΡΚΟ  ΑΝΙΣΑ    ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ                                   
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  OIKONOMIKΩN  EΠIΣTHMΩN ΑΘΗΝΑΣ                                          
ΖΟΡΜΠΑΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ      ΕΦΑΡΜ. ΠΛΗΡ/ΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚ. ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ TEI ΜΕΣΟΛ.   
ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ  ΡΩΜΑΝΟΣ    ΠOΛITIKΩN  MHXANIKΩN ΕΜΠ                                              
ΚΑΛΥΒΑ  ΕΙΡΗΝΗ        MAΘHMATIKΩN ΑΙΓΑΙΟΥ (ΣΑΜΟΣ)                        
ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ  ΑΝΔΡΕΑΣ    ΘEOΛOΓIAΣ ΑΘΗΝΑΣ                                                       
ΚΑΡΑΛΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ      HΛEKΤΡΟΛΟΓΩN  MHXΑΝΙKΩN & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓ. ΘΡΑΚΗΣ     
ΚΑΡΒΕΛΑΣ  ΜΙΧΑΗΛ      ΦYΣIKHΣ   ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ                                                   
ΚΑΡΡΑ   ΑΓΓΕΛΙΚΗ    ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΣΧΕΣΕΩΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  ΘΡΑΚΗΣ 
ΚΑΣΤΡΙΝΟΥ   ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ   TEI ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ                                 
ΚΑΥΓΑΣ   ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ    OIKONOMIKΗΣ  EΠIΣTHMΗΣ  ΠΕΙΡΑΙΑ                                        
ΚΑΨΗ   ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ     IATPIKHΣ   ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΛΑΡΙΣΑ)                                          
ΚΟΚΚΙΝΟΥ  ΝΑΤΑΛΙΑ ΑΘΗΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡ. ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ             
ΚΟΚΟΝΑΣ   ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ    OIKONOMIKΩN  EΠIΣTHMΩN ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ)                           

ΚΟΝΔΥΛΗΣ   ΗΛΙΑΣ   ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ TEI ΗΠΕΙΡΟΥ               
ΚΟΤΣΙΑΝΟΥ   ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ  ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΙΑΣ TEI  ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ                                        
ΚΡΗΤΙΚΟΣ   ΜΙΧΑΛΗΣ       ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ  TEI ΠΑΤΡΑΣ                                                 
ΛΕΚΚΑ ΜΑΖΑΡΑΚΗ  ΖΩΗ    ΓAΛΛΙΚΗΣ  ΓΛΩΣΣAΣ  KAI  ΦIΛOΛOΓIAΣ ΑΘΗΝΑΣ                              
ΜΑΝΙΚΗ   ΚΥΡΙΑΚΗ   ΕΜΠΟΡΙΑΣ   &  ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ (ΑΜΑΛΙΑΔΑ)                         
ΜΑΝΟΥΧΟΛΙΑΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  TEI ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ                    
ΜΕΡΕΝΤΙΤΗ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ    NOMIKHΣ ΑΘΗΝΑΣ                                                         
ΜΙΚΡΟΥ   ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ     ΤΕΧΝΟΛ. ΗΧΟΥ & ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ  TEI ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ    
ΜΟΥΣΑΙ   ΑΡΙΑΝ ΤΕΧΝΟΛ. ΒΙΟΛ. ΓΕΩΡΓΙΑΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ TEI ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΜΟΥΣΤΑΚΑΚΗ  ΣΟΦΙΑ     ΨYXOΛOΓIAΣ  ΚΡΗΤΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ)                                           
ΜΠΑΖΜΠΑΣ  ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ     ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΘΗΝΑΣ                                                   
ΜΠΙΡΜΠΑΣ   ΙΩΑΝΝΗΣ       ΔIOIKHΣHΣ EΠIXEIPHΣEΩN  ΑΙΓΑΙΟΥ (ΧΙΟΣ)                                 
ΝΑΚΑ  ΜΑΡΙΑ        AΓΓΛΙΚΗΣ  ΓΛΩΣΣAΣ  KAI  ΦIΛOΛOΓIAΣ ΑΘΗΝΑΣ                              
ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ  ΜΑΡΙΟΣ OPΓANΩΣHΣ  KAI  ΔIOIK. EΠIXEIP.  ΟΙΚΟΝ. ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ        
ΝΤΑΣΚΑΡΗ  ΠΗΝΕΛΟΠΗ  ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ                                
ΞΕΦΤΕΡΗ  ΑΚΡΙΒΗ ΠΑΡΑΣΚΕ ΘEOΛOΓIAΣ ΑΘΗΝΑΣ                                                       
ΠΑΓΩΝΗΣ   ΑΓΓΕΛΟΣ   ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ  TEI ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)                                    
ΠΑΛΛΑ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ     IATPIKHΣ ΑΘΗΝΑΣ                                                        
ΠΑΝΟΥΤΣΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 201 ΠOΛITIKΩN  MHXANIKΩN ΕΜΠ                                              
ΠΑΝΤΙΡΗΣ   ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ    OIKONOMIKΩN  EΠIΣTHMΩN ΑΘΗΝΑΣ                                          
ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ  ΕΛΕΝΗ ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ  ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ         
ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ   ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΣTATIΣTIKHΣ & AΣΦAΛIΣTIKHΣ EΠIΣTHMHΣ  ΠΕΙΡΑΙΑ                          
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ  ΓΕΩΡΓΙΑ ΙΣΠΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ  ΚΑΙ  ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ  ΑΘΗΝΑΣ                             
ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ  ΕΛΕΝΗ    ΔIEΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ      ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΕΙ ΘΕΣ.        
ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠ. TEI ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ      
ΠΑΠΠΑ  ΟΛΓΑ ΘΕΟΔΩΡΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ    ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  TEI ΠΑΤΡΑΣ                                
ΠΑΠΠΑ   ΦΩΤΕΙΝΗ       ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ TEI  ΑΘΗΝΑΣ                                               
ΠΑΡΑΚΑΤΣΕΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΝΗ BIOΛOΓIAΣ  ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ. ΠΛΗΡΟΦ. ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ                  
ΠΡΟΒΙΔΑΣ    ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ    ΘΕΡΜ.  ΚΑΛΛ.  &   ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ TEI ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ                           
ΠΡΟΚΟΠΑΚΗΣ   ΦΑΝΗΣ    ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΗΧΟΥ & ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ  TEI ΙΟΝΙΩΝ 
ΣΑΜΑΤΑΣ  ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΘΗΝΑΣ                                     
ΣΑΜΑΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  ΠOΛITΙΚΗΣ  EΠIΣTHMHΣ & ΔHMΟΣΙΑΣ ΔIOIKΗΣΗΣ ΑΘΗΝΑΣ                       
ΣΑΟΥΚ ΜΕΛΙΝΑ    ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ TEI  ΑΘΗΝΑΣ                                               
ΣΕΛΟΥΛΗ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ    ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ TEI ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ                        
ΣΚΛΙΑΜΗ   ΜΑΡΙΑ  ΦYΣIKHΣ ΑΘΗΝΑΣ                                                         
ΣΤΑΥΡΟΥΛΗΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ  TEI ΧΑΛΚΙΔΑΣ                                             
ΣΤΕΦΑΝΑΚΗ  ΜΑΡΙΑ ΗΡΩ     APXITEKTONΩN  MHXANIKΩN ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ                                      
ΤΖΑΙΜΠΑΛΛΑ ΚΟΥΚΟΥΛΑ ΑΡΙΑΔΝΗ ΦAPMAKEYTIKHΣ ΑΘΗΝΑΣ                                                   
ΤΟΥΛΟΥΜΤΣΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΘEOΛOΓIAΣ ΑΘΗΝΑΣ                
ΤΣΑΒΛΗ   ΔΙΟΝΥΣΙΑ      ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΛΗΜΝΟΣ)                        
ΤΣΕΚΕΡΙΔΗ  ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ    ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ  ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ                                           
ΤΣΙΛΟΥΧΑΣ  ΠΑΣΧΑΛΗΣ  ΣΤΑΤΙΣΤ. & ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ-ΧΡΗΜ/ΚΩΝ ΜΑΘΗΜ. ΑΙΓΑΙΟΥ 
ΤΣΟΥΛΟΥΦΙΑ   ΑΝΝΑ   ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΔΙΕΘΝ. ΣΧΕΣ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ         
ΤΣΟΥΤΣΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ   ΤΕΧΝΟΛ. ΗΧΟΥ & ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ  TEI ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 
ΦΡΑΝΤΖΗΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  ΕΦΑΡΜΟΣΜ. ΠΛΗΡΟΦ. ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ TEI ΚΡΗΤΗΣ 
ΧΑΤΖΗΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ IATPIKHΣ   ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΛΑΡΙΣΑ)                                          
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ   XHMEIAΣ  ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)                                             
ΨΩΜΑ  ΕΥΓΕΝΙΑ       NOMIKHΣ ΑΘΗΝΑΣ                                                       

Επιτυχίες με ποσοστό 10%

ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ   ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  ΓΛΩΣΣΑΣ, ΦΙΛΟΛ. & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΡΕΥΞ. ΧΩΡΩΝ  ΘΡΑΚΗΣ 
ΚΑΡΚΟΥΛΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠOΛITΙΚΗΣ EΠIΣTHMHΣ & ΔHMΟΣΙΑΣ ΔIOIKHΣΗΣ ΑΘΗΝΑΣ                        
ΛΑΤΖΑΝΑΚΗΣ   ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠAIΔΑΓΩΓIKO  ΔHMOTIKHΣ EKΠ/ΣHΣ ΑΘΗΝΑΣ                                  
ΠΡΩΤΟΓΕΡΟΥ    ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ                                            
ΤΣΕΛΕΝΤΗΣ  ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 

ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΙΑΝΙΑΣ
ΑΘΗΝΑΙΟΣ  ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ MHXANOΛOΓΩN  MHXANIKΩN ΕΜΠ                                     
ΑΛΕΞΙΟΥ   ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ   ΦIΛ/ΦIAΣ ΠAIΔ/ΓIKHΣ & ΨYXOΛOΓIAΣ   ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ    
ΑΝΔΡΕΟΥ   ΝΙΚΟΛΑΟΣ      ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  TEI ΠΑΤΡΑΣ                               
ΑΝΔΡΙΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ  TEI ΛΑΜΙΑΣ        
ΑΝΤΩΝΑΚΟΥ  ΚΑΛΛΙΟΠΗ     ΦIΛ/ΦIAΣ-ΠAIΔ/KHΣ & ΨYXΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ                                 
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ   ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ     ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  TEI ΣΕΡΡΩΝ                                   
ΑΡΑΠΗ    ΑΓΓΕΛΙΚΗ      ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ  TEI ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΒΟΥΔΟΥΡΗ        ΜΑΡΙΑ .- ΜΙΧΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΘΗΝΑΣ                                                     
ΓΕΩΡΓΑΚΗ  ΦΩΤΕΙΝΗ   ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ TEI  ΠΑΤΡΑΣ     
ΓΙΑΚΟΜΟΠΟΥΛΟΥ  ΔΑΝΑΗ  ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ  ΑΙΓΑΙΟΥ  
ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦIΛOΛOΓIAΣ ΑΘΗΝΑΣ               
ΓΚΟΥΖΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑ  ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ  ΠΑΤΡΑΣ        
ΓΚΟΥΝΤΗ   ΒΑΡΒΑΡΑ   ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ  ΠΑΤΡΑΣ            
ΔΑΒΑΡΗΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ   ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΒΙΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ   TEI ΛΑΡΙΣΑΣ                                  
ΔΕΚΑΡΙΣΤΟΥ  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ     ΕΜΠΟΡΙΑΣ   &  ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ  TEI ΚΡΗΤΗΣ (ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ)                      
ΔΕΣΚΟΥΡΑΚΗ   ΑΘΑΝΑΣΙΑ NOMIKHΣ ΑΘΗΝΑΣ             
ΔΗΜΟΥΛΑΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ TEI ΛΑΡΙΣΑΣ       
ΔΟΥΣΗ  ΝΕΦΕΛΗ        ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ  TEI ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ   ΔΗΜΗΤΡΑ  ΣTATIΣTIKHΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ                                    
ΕΜΠΕΔΟΚΛΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡ. ΣΧΕΔΙΑΣΜ. ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦ. ΣΥΣΤHΜ.  TEI ΚΡΗΤΗΣ 
ΘΑΝΟΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ      ΕΦΑΡΜ. ΠΛΗΡΟΦ. ΣΤΗ ΔΙΟΙΚ. ΚΑΙ ΟΙΚΟΝ. TEI ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 
ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ ΕΥΦΡΑΙΜΙΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΣΧΕΣΕΩΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  ΘΡΑΚΗΣ 
ΙΣΟΥΦΑΙ    ΙΟΥΛΙΑΝ    ΠOΛITΙΚΗΣ  EΠIΣTHMHΣ & ΔHMΟΣΙΑΣ ΔIOIKΗΣΗΣ ΑΘΗΝΑΣ                       
ΚΑΛΑΠΟΔΑΣ ΒΥΡΩΝΑΣ ΠOΛITΙΚΗΣ  EΠIΣTHMHΣ & ΔHMΟΣΙΑΣ ΔIOIKΗΣΗΣ ΑΘΗΝΑΣ                       
ΚΑΛΛΙΤΣΟΥΝΑΚΗ  ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  
ΚΑΠΝΙΤΗ ΘΕΟΔΩΡΑ       NOMIKHΣ  ΘΡΑΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ)         
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝ ΠΛHPOΦOPIKHΣ ΙΟΝΙΟΥ  
ΚΑΡΑΚΟΦΩΛΙΤΗΣ  ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡ/ΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝ. TEI ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ    ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ  TEI ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ   
ΚΑΡΕΛΙΩΤΗ  ΑΓΛΑΙΑ    ΕΠΙΣΤΗΜ. ΤΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ & ΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΣΧ. ΗΛΙΚΙΑ  ΠΑΤΡΑΣ 
ΚΕΝΤΙΣΤΟΥ  ΕΙΡΗΝΗ        XPHMATOOIKONOMΙΚΗΣ & TPAΠEZΙΚΗΣ  ΔIOIKH. ΠΕΙΡΑΙΑ  
ΚΛΩΝΑΡΗΣ  ΜΙΧΑΗΛ       ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ TEI ΗΠΕΙΡΟΥ  
ΚΟΝΤΟΚΩΣΤΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 
ΚΟΝΤΟΝΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ   ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ & ΕΠΙΣΤ. ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΚΟΥΝΑΝΗ  ΑΡΙΑΔΝΗ    ΠAIΔAΓΩΓIKO  ΔHMOTIKHΣ EKΠ/ΣHΣ  ΠΑΤΡΑΣ                               
ΚΟΥΤΣΙΚΑΚΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ    ΝΑΥΤΙΚΩΝ  ΔΟΚΙΜΩΝ  (ΣΝΔ)  ΜΑΧΙΜΟΙ        
ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ      ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ  TEI ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ       
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΖΩΗ HΛΕΚΤΡΟΛ. MHXΑΝΙKΩN KAI MHXΑΝ. YΠΟΛΟΓ. ΕΜΠ .
ΛΟΥΚΑ   ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ    ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦYΣΙΚΗΣ AΓΩΓHΣ &  AΘΛHTIΣMOY ΑΘΗΝΑΣ                       
ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ  ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ   ΓΕΩΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛ. TEI ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΜΑΡΓΕΤΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ      ΕΦΑΡΜ. ΠΛΗΡΟΦ. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝ. TEI ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 
ΜΑΡΓΕΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ       ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ  TEI ΛΑΡΙΣΑΣ     
ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  TEI ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ (ΛΗΞΟΥΡΙ)                   
ΜΑΤΕΛΛΑ  ΒΑΣΙΛΙΚΗ    ΨYXOΛOΓIAΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ                            
ΜΗΤΡΟΥΣΗ   ΦΩΤΕΙΝΗ       ΘEOΛOΓIAΣ ΑΘΗΝΑΣ                                           
ΜΗΤΣΙΚΑ   ΓΕΩΡΓΙΑ       ΓEΩΛOΓIAΣ & ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΘΗΝΑΣ                                    
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ  ΣΟΦΙΑ    ΕΠΙΣΤ. ΤΗΣ ΠΡΟΣΧ. ΑΓΩΓΗΣ & ΕΚΠ/ΚΟΥ ΣΧΕΔ. ΑΙΓΑΙΟΥ 
ΜΠΑΛΛΟΣ   ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  ΦIΛOΛOΓIAΣ ΑΘΗΝΑΣ     
ΜΠΑΡΑΚΟΥ  ΜΑΡΙΑ   ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ  ΠΑΤΡΑΣ                 
ΜΠΙΤΑΣ   ΧΡΗΣΤΟΣ       ΜΟΝΙΜΩΝ  ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ (Σ.Μ.Υ) - ΟΠΛΑ          
ΜΠΙΤΣΑΝΗΣ  ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ     ΠOΛITIKΩN  MHXANIKΩN  ΠΑΤΡΑΣ  
ΜΠΙΤΣΑΝΗΣ  ΗΛΙΑΣ         MHXANΟΛΟΓΩN & ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ MHXΑΝΙKΩN  ΠΑΤΡΑΣ                   
ΜΠΟΓΚΙΤΣΕΒΙΤΣ ΟΥΡΟΣ   ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ  TEI ΧΑΛΚΙΔΑΣ                                            
ΜΠΟΥΜΠΟΥΡΑ ΕΥΤΥΧΙΑ    ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ                                            
ΜΠΟΥΤΖΩΝΑ   ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ     ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  TEI ΧΑΛΚΙΔΑΣ                                  
ΜΠΟΥΤΣΗΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   ΦIΛOΛOΓIAΣ   ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ                                              
ΝΙΚΑ  ΕΚΑΤΕΡΙΝΑ    ΦIΛ/ΦIAΣ ΠAIΔ/ΓIKHΣ & ΨYXOΛOΓIAΣ   ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ                           
ΝΙΚΟΛΟΓΙΑΝΝΗ ΠΗΓΗ ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΠAIΔΑΓΩΓΙKO  ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
ΝΙΚΟΛΟΓΙΑΝΝΗΣ  ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΠΟΡΦΥ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ TEI ΚΡΗΤΗΣ 
ΝΤΕΖΑΤΖΙΑΚΟΜΟ ΑΛΕΞΙΟΣ ΦΙΟΡΕΒ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ                           
ΝΤΙΝΑΚΟΣ   ΣΠΥΡΙΔΩΝ   ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ  TEI ΚΡΗΤΗΣ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ  ΠΕΤΡΟΣ  ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛ/ΝΙΩΝ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ  ΒΑΙΑ ΠΟΛ. ΔΟΜΙΚΩΝ  ΕΡΓΩΝ   TEI ΣΕΡΡΩΝ                                       
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ    ΓΕΩΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ TEI ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ    KOINΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ                                      
ΠΑΠΑΝΙΚΟΥ  ΘΕΩΝΗ  ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝ. TEI ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛ.  TEI ΛΑΜΙΑΣ 
ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  ΠΑΤΡΑΣ                                         
ΠΕΓΚΑ  ΑΡΓΥΡΩ ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ    ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ TEI  ΑΘΗΝΑΣ                                
ΠΕΡΡΟΣ   ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΚΚΛΗΣ. ΚΕΙΜΗΛΙΩΝ ΑΘΗΝΑΣ 
ΠΕΤΡΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΚΚΛΗΣ. ΚΕΙΜΗΛΙΩΝ ΑΘΗΝΑΣ  
ΠΙΣΚΙΟΥΛΗ ΖΩΗ OPΓANΩΣHΣ  KAI  ΔIOIKΗΣΗΣ  EΠIXEIPHΣEΩN  ΠΕΙΡΑΙΑ  
ΠΟΥΛΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑ    ΓEPMΑΝΙΚΗΣ  ΓΛΩΣΣAΣ  KAI  ΦIΛOΛOΓIAΣ ΑΘΗΝΑΣ
ΠΡΙΦΤΗ ΣΑΝΤΙΛΙΑΝΑ    ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ TEI  ΑΘΗΝΑΣ      
ΠΡΙΦΤΗΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΛΑΪΚΗΣ & ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ TEI ΗΠΕΙΡΟΥ (ΑΡΤΑ)                      
ΠΡΙΦΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ      ΦΥΤΙΚΗΣ      ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ TEI  ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ      ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ TEI ΛΑΡΙΣΑΣ      
ΡΑΠΤΗ    ΣΤΥΛΙΑΝΗ   ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ & ΕΠΙΣΤ. ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ  
ΡΕΡΡΑ  ΕΛΕΝΗ     ΠOΛITIKΩN  MHXANIKΩN  ΘΡΑΚΗΣ (ΞΑΝΘΗ)                                   
ΣΙΔΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΒΙΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ   TEI ΛΑΡΙΣΑΣ                                  
ΣΙΔΕΡΗΣ  ΣΤΑΥΡΟΣ      ΤΕΧΝΩΝ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΣ ΙΟΝΙΟΥ (ΚΕΡΚΥΡΑ)                               
ΣΠΑΝΤΙΔΗ  ΜΑΡΙΑ         ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ         ΔΥΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ  ΦYΣIKHΣ  ΠΑΤΡΑΣ    
ΣΠΥΡΟΥ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  ΠΛHPOΦOPIKHΣ   ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ   
ΣΠΥΡΟΥ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ    ΦΥΤΙΚΗΣ      ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ TEI  ΛΑΡΙΣΑΣ                                    
ΣΤΑΜΟΥ ΠΕΤΡΟΥΛΑ      340 ΠΛHPOΦOPIKHΣ   ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ                                               
ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ    OIKONOMIKΩN  EΠIΣTHMΩN ΑΘΗΝΑΣ                                          
ΣΤΑΥΡΟΥ  ΗΛΙΑΝΑ      ΕΚΠ/ΣΗΣ & ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΑΘΗΝΑΣ                       
ΣΤΑΥΡΟΥ  ΣΤΑΥΡΟΣ       IATPIKHΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)                                              
ΤΑΡΣΑΝΗ  ΕΙΡΗΝΗ       ΕΠΙΣΤ. ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓ. & ΥΔΑΤΟΚ. ΓΕΩΠ/ΚΟΥ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ 
ΤΑΤΣΗ  ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ    ΟΠΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΠΤΟΜΕΤΡΙΑΣ ΤEI ΑΘΗΝΑΣ                                     
ΤΑΤΣΗ  ΕΛΙΣΑΒΕΤ      ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΛΙΚΩΝ  ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ                                  
ΤΖΙΩΛΗ   ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΦIΛ/ΦIAΣ ΠAIΔ/ΓIKHΣ & ΨYXOΛOΓIAΣ   ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ                           
ΤΡΕΜΟΥ  ΘΕΟΔΩΡΑ   ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ  TEI ΠΑΤΡΑΣ                                              
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ  ΚΩΝ/ΝΟΣ  ΠΛHPOΦOPIKHΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΘΗΝΑΣ                                
ΤΣΑΚΙΡΗ   ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ    ΕΣΩΤ. ΑΡΧ/ΚΗΣ, ΔΙΑΚΟΣΜ. & ΣΧΕΔ.ΑΝΤΙΚ.ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ 
ΤΣΟΤΑΚΗ  ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ    ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝ.ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 
ΦΕΚΟΣ  ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΡΑΦ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  TEI ΛΑΡΙΣΑΣ                                   
ΧΑΙΜΑΛΑΣ   ΑΛΕΞΙΟΣ    ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ                                    
ΧΑΤΖΗΣΤΑΜΑΤΗΣ ΜΑΡΙΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ  TEI ΛΑΜΙΑΣ                                               
ΧΑΤΖΟΓΛΟΥ  ΑΓΑΠΗ       ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ  ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)                       
ΧΟΝΔΡΟΓΙΑΝΝΟΣ  ΘΕΟΔΩΡΟΣ NOMIKHΣ ΑΘΗΝΑΣ                                                         
ΧΟΥΝΤΑ ΚΑΡΑΤΖΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΦIΛ/ΦIAΣ- ΠAIΔ/KHΣ & ΨYXΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ                                 
ΧΟΥΝΤΑΣ  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ   ΦΥΤΙΚΗΣ      ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ TEI  ΛΑΡΙΣΑΣ 

Επιτυχόντες με ποσοστό 10%

ΑΓΓΕΛΗ  ΘΕΟΔΩΡΑ    ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜ. & ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΜΠ                      
ΚΟΛΛΙΑΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ  TEI ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ                                           
ΝΤΑΡΛΑΝΤΑΝΗ  ΜΑΡΙΑ ΠAIΔAΓΩΓIKO  ΔHMOTIKHΣ EKΠ/ΣHΣ   ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ                   
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  TEI ΠΑΤΡΑΣ                              
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2ο ΛΥΚΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ

ΑΔΑΜΙΔΗ ΕΥΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΟΛΟΣ
ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΝΕΦΕΛΗ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ & ΑΠΟΚΑΤ. ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΚΛΩΣΤΟΫΦ/ΓΙΑΣ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΟΠΤΙΚΗΣ & ΟΠΤΟΜΕΤΡΙΑΣ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ 
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΤΗΛΕΠΙΚ/ΝΙΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΒΟΛΟΣ
ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΦΙΛΟΠΟΙΜΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΒΑΚΑΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΟΛ. ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)
ΒΑΛΒΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝ. ΟΙΚ.ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ
ΓΕΡΑΓΙΔΗ ΕΛΕΝΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΤΡΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΑΚΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ)
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΙΑΝΝΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΛΗΜΝΟΣ
ΓΚΟΥΖΙΩΤΗ ΗΛΙΑΝΝΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΡΕΘΥΜΝΟ
ΓΟΥΝΑΡΗ ΜΑΡΙΤΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕΣΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΝΤΕΙΟΥ
ΓΟΥΣΕΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ
ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΗΛΕΚΤΡ. ΜΗΧΑΝ. & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΜΠ
ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΙΑΝΝΕΛΙΔΟΥ ΔΑΝΑΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΔΟΥΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΡΕΘΥΜΝΟ
ΕΡΤΣΕΝΙΑΝ ΡΑΖΜΙΚ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ
ΖΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤ. ΑΘΗΝΑΣ
ΖΑΝΤΖΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΖΩΧΙΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΣΗ (ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ)
ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ
ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ &ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ
ΚΑΛΛΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΟΛΟΣ
ΚΑΛΦΑ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & ΕΠΙΚΟΙΝ. ΟΙΚ. ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ

ΚΑΜΠΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΚΑΜΠΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΛΩΣΤΟΫΦ/ΓΙΑΣ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΚΑΠΟΝΕ ΔΟΥΜΑΣ ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ – ΑΡΧΙΤΕΚΤ. ΤΟΠΙΟΥ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΑΣ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ
ΚΑΡΑΜΙΧΑΛΗ ΑΝΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΤΗΡΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ)
ΚΑΡΠΑΘΙΟΥ ΔΑΜΙΑΝΟΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ
ΚΑΤΣΙΩΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔ. ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΚΕΛΕΣΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΛΩΣΤΟΫΦ/ΓΙΑΣ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΚΕΦΑΛΛΗΝΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ
ΚΕΧΑΓΙΑ ΧΡΥΣΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤ. &ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΘΗΝΑΣ
ΚΙΛΤΥ ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ (ΧΑΝΙΑ)
ΚΙΟΥΚΗ ΙΩΑΝΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΘΗΝΑΣ
ΚΟΛΟΒΕΑ ΒΑΡΝΑΒΑ ΕΣΩΤ. ΑΡΧΙΤΕΚΤ., ΔΙΑΚ. &ΣΧΕΔ.ΑΝΤΙΚ.ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ
ΚΟΝΤΖΟΓΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ
ΚΟΝΤΟΥ ΜΥΡΣΙΝΗ ΕΦΑΡΜ.ΠΛΗΡΟΦ. ΔΙΟΙΚ.& ΟΙΚΟΝ.ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΚΟΡΩΣΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ
ΚΟΡΩΣΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ
ΚΟΥΜΑΝΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠ
ΚΟΥΡΣΟΥΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΠΟΛ. ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ 
ΚΟΦΤΕΡΟΥ ΜΑΡΙΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΚΥΡΛΙΓΚΙΤΣΗ ΙΩΑΝΝΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ
ΛΑΜΠΡΙΝΟΣ ΜΑΡΙΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΛΕΒΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣ. ΑΓΩΓΗΣ &ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΘΗΝΑΣ
ΛΟΜΠΑΡΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΛΥΚΑΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ &ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΛΥΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ
ΜΑΛΛΑ ΕΛΕΝΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΜΑΝΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΗΛΕΚΤΡ. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ &ΔΤΕΧΝ.Σ ΥΠΟΛ. ΠΑΤΡΑΣ
ΜΑΝΙΤΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΡΗΜΑΤ/ΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΜΑΡΙΝΗ ΜΑΡΙΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΚΟΣ ΜΗΧΑΝ/ &ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
ΜΑΡΜΑΡΙΝΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΜΑΥΡΑΓΑΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ
ΜΟΙΡΗΣ ΜΑΡΙΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΒΙΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΜΟΡΦΗ ΑΡΓΥΡΩ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΤΡΑΣ
ΜΠΑΡΑΜΙΛΗΣ ΗΛΙΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΜΠΑΡΜΠΟΥΤΣΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΕΠΙΣΤ. ΕΚΠ/ΣΗΣ & ΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΣΧ. ΗΛΙΚΙΑ ΠΑΤΡΑΣ
ΜΠΕΡΔΟΥΣΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΠΙΟΤΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ ΕΠΙΣΤ. ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ &ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΘΗΝΑΣ
ΜΠΛΕΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜ. ΣΤΗ ΒΙΟΑΤΡΙΚΗ ΛΑΜΙΑΣ
ΜΩΡΑΚΗ ΑΡΤΕΜΙΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ & ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ
ΝΑΘΑΝΑΗΛ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΘΗΝΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΕΙ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΠΑΛΟΥΜΠΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ &Μ.Μ.Ε. ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ
ΠΑΝΑΓΤΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΟΔΩΡΟΣ ΚΛΩΣΤΟΫΦ/ΓΙΑΣ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΠΑΝΤΟΥ ΤΑΤΙΑΝΑ ΕΣΩΤ.ΑΡΧΙΤ., ΔΙΑΚ. & ΣΧΕΔ. ΑΝΤΙΚ. ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ
ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΓΑΡΙΣΤΗ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ &ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ
ΠΑΡΟΛΑΣ ΟΜΗΡΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΑΧΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΤΡΑΠ. ΔΙΟΙΚ. ΠΕΙΡΑΙΑ
ΠΕΚΛΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΑΤΡΑΣ
ΠΟΝΤΙΚΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ
ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕΣΩΝ &ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΝΤΕΙΟΥ
ΡΑΚΙΝΤΖΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΡΑΠΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ
ΡΟΥΣΣΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛ. ΜΗΧΑΝ. &ΜΗΧΑΝ. ΥΠΟΛ. ΞΑΝΘΗ
ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΣΑΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΣΑΡΡΗ ΕΥΤΥΧΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ
ΣΚΟΥΤΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΟΛ. ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ
ΣΟΥΛΟΥΤΖΙΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΠΑΤΡΑΣ
ΣΤΑΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΣΤΕΛΛΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦ. &ΤΗΛΕΠ/ΝΙΩΝ ΤΕΙ ΣΠΑΡΤΗ
ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΘΗΝΑΣ
ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ 
ΣΤΕΦΑΝΙΤΣΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΥΔΑΚΗΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΣΥΚΟΥΤΡΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ & ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑ
ΣΥΝΑΝΙΔΗΣ ΙΑΣΩΝ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΕΙ ΦΛΩΡΙΝΑ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΝΙΝΕΤΤΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ
ΤΣΙΑΝΤΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤ. &ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΘΗΝΑΣ
ΤΣΟΧΑΤΖΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΤΙΡ. ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΦΙΛΙΠΠΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΟΛ.ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΦΙΛΙΠΠΑΤΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ
ΦΙΛΙΠΠΑΤΟΥ ΤΙΤΙΝΑ ΟΠΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΠΤΟΜΕΤΡΙΑΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ
ΧΑΤΖΗΜΠΑΡΟΥΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΧΟΥΤΣΙΣΒΙΛΙ ΘΕΩΝΑ ΓΕΩΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ &ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΕΙ ΚΟΖΑΝΗ

Επιτυχόντες με το 10%

ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΙΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

ΒΑΛΑΗΣ ΤΙΜΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛ. & ΔΙΑΧ. ΠΟΛ. ΑΓΑΘ. ΚΑΛΑΜΑΤΑ

ΔΙΓΕΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΠΙΣΤ. ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΘΗΝΑΣ

ΜΙΧΑΛΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΟΛΟΣ

ΝΤΕΜΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΠΑΧΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΣΑΛΓΚΑΜΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΧΗΜΕΙΑΣ ΠΑΤΡΑΣ

ΤΖΑΒΕΛΛΑΣ ΗΛΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

ΤΟΥΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤ. & ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

1ο ΛΥΚΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ
ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΑΡΙΑΝΑ ΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛ.ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ
ΒΑΤΙΚΙΩΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΗΧΑΝ. ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛ/ΡΓΩΝ ΕΜΠ
ΒΟΥΔΟΥΡΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΛΩΣΤΟΫΦ. ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΒΟΥΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ
ΓΙΑΝΝΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΒΙΤΑ ΔΗΜΟΣ.ΣΧΕΣ.&ΕΠΙΚΟΙΝ.ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΖΙΩΓΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ &ΔΙΑΤΟΛΟ.ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΚΑΛΛΙΠΟΛΙΤΗ ΙΩΑΝΝΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΚΝΟΠΙΓΚ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ ΑΝΘΟΚ.-ΑΡΧΙΤΕΚΤ. ΤΟΠΙΟΥ ΤΕΙ ΑΡΤΑΣ
ΚΟΝΤΑΡΙΝΗ ΔΑΦΝΗ ΕΠΙΣΤΗΜ. ΦΥΤΙΚ.ΠΑΡΑΓ. ΓΕΩΠΟΝ.ΠΑΝ.ΑΘΗΝΑΣ
ΚΟΥΚΑ ΖΑΚΛΙΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣ.ΕΠΙΧΕΙΡ. ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ
ΚΟΥΤΣΙΟΥΜΑΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΔΑΣΟΠΟΝ.& ΔΙΑΧ. ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒ. ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ
ΛΙΑΤΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΑΣΟΠΟΝ.& ΔΙΑΧ. ΦΥΣΙΚ.ΠΕΡΙΒ. ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ
ΛΙΤΣΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜ.ΦΥΣΙΚ.ΑΓΩΓ.& ΑΘΛΗΤ.ΘΡΑΚΗΣ
ΛΟΡΕΝΤΖΑΤΟΥ ΝΑΤΑΛΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣ. ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΜΑΓΚΟΥΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝ.ΣΥΣΤΗΜ.& ΔΙΚΤ. ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΜΕΛΛΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΜΕΡΜΗΓΚΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠ
ΜΟΥΛΑΡΤΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ. & ΔΙΟΙΚΗΣ. ΕΠΙΧΕΙΡ.ΟΙΚ.ΠΑΝ.ΑΘΗΝΑΣ
ΠΑΛΑΒΡΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΗΛΕΚΤΡΟΝ.ΜΗΧΑΝ.& ΜΗΧΑΝ.ΥΠΟΛ.ΠΟΛΥΤ. ΚΡΗΤΗΣ
ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΤΗΜΙΑΤΡΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝ. & ΜΗΧΑΝ. ΥΠΟΛ. ΘΡΑΚΗΣ
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓ. ΔΙΟΙΚΗΣ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΤΡΑΣ
ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΤΕΧΝΟΛ. ΠΟΤΩΝ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ
ΠΑΤΣΟ ΦΛΩΡΙΣΑΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΠΟΛΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
ΠΟΥΛΑΙ ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΕΦΑΡΜ. ΠΗΡΟΦ. ΔΙΟΙΚ. ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝ. ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ
ΠΡΑΤΑΝΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣ. & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝ. ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΠΡΟΥΣΑΛΙΑΔΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΦΙΛ/ΦΙΑΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡ. ΨΥΧΟΛ. ΑΘΗΝΑΣ
ΡΟΤΑΡΙ ΑΛΕΞΑΝΤΡΟΥ ΒΙΟΜΗΧ. ΣΧΕΔΙΑΣΜ. ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΡΩΜΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΔΗΜΟΣ. ΣΧΕΣ. & ΕΠΙΚΟΙΝ. ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΣΟΛΩΜΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΣΠΥΡΙΔΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΔΙΑΦΗΜ. ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΘΡΑΚΗΣ 
ΤΑΚΟ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ
ΤΕΡΒΙΣΙΔΟΥ ΑΘΗΝΑ ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠ. ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΡΕΝΤΣΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡ. ΠΟΛΙΤΙΚ. ΕΠΙΣΤ. & ΔΗΜΟΣ. ΔΙΟΙΚ. ΑΘΗΝΑΣ
ΤΣΑΓΚΑΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΤΡΑΣ
ΤΩΜΑΔΑΚΗ ΜΠΑΛΩΜΕΝΟΥ ΑΡΤΕΜΙΣ ΟΡΓΑΝΩΣ. & ΔΙΟΙΚ. ΕΠΙΧΕΙΡ. ΟΙΚ.ΠΑΝ.ΑΘΗΝΑΣ
ΧΑΤΖΗΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΙΟΙΚ. ΕΠΙΧΕΙΡ. ΑΙΓΑΙΟΥ
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡ. ΑΡΧΙΤ. ΔΙΑΚΟΣΜ. ΣΧΕΔ. ΑΝΤΙΚ. ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟ. ΠΛΗΡΟΦ.& ΤΗΛΕΠΙΚ.ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΨΑΡΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

Επιτυχόντες με το 10%

ΑΚΑΛΕΣΤΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΓΚΙΟΥΛΕ ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΟΡΓΑΝ. & ΔΙΟΙΚΗΣ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΔΡΑΪΚΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΔΙΑΧΕ. ΠΕΡΙΒ. & ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ
ΜΠΙΜΠΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΘΡΑΚΗΣ
ΠΑΤΣΟ ΛΑΕΡΤΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ

ΛΥΚΕΙΟ ΒΑΡΗΣ

ΑΓΓΕΛΑΚΗ ΑΓΓΕΚΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ
ΑΔΡΑΜΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩ. & Μ.Μ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ
ΑΛΕΞΑΚΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΤΕΧΝΟΛ. ΒΙΟΛ. ΓΕΩΡΓΙΑ&ΤΡΟΦΙΜΩΝΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗΣ-ΛΑΜΨΑΚΙ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛ.& ΑΛΙΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡ. ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛ. ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ
ΑΝΤΥΠΑ ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΒΑΝ ΠΙΕΤ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ
ΒΑΝΔΩΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤ. ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ 
ΒΑΡΦΗ ΞΑΝΘΙΠΠΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΜΟΝ. ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΒΑΣΙΛΑΤΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΑΤΡΑΣ
ΒΑΣΙΛΑΤΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣ.  ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΠΥΡΟΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΝΑΙΚΩΝ ΕΜΠ
ΒΑΣΣΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠ.ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΒΟΓΚΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ
ΒΦΡΑΖΕΛΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ & ΕΠΙΣΤ. ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΒΡΑΧΥΠΕΔΗΣ ΜΑΡΙΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦ. ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΓΙΑΓΚΟΥΔΑΚΗ ΕΡΙΛΗΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝ. & ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡ. ΑΘΗΝΑΣ
ΓΙΑΤΡΑ ΑΝΝΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛ.& ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΓΚΙΚΟΝΤΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚ.& ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜ.ΟΙΚ.ΠΑΝ.ΑΘΗΝΑΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΔΙΓΚΑ ΘΕΟΦΑΝΩ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΔΟΒΑ ΜΑΡΙΑΝ-ΟΥΡΑΝΙΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ & ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ
ΖΟΡΜΠΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛ. & ΑΛΙΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡ. ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
ΘΑΝΑΣΙΑ –ΚΕΤΚΕΣΟΡΟ ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ
ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝ.ΟΙΚ.ΠΑΝ.ΑΘΗΝΑΣ
ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΚΑΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜ. & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ
ΚΑΠΛΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ
ΝΕΡΑΝΤΖΑΚΗ ΦΩΤΕΙΝΗ ΕΠΙΣΤ. ΤΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ & ΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΣΧ.ΗΛΙΚΙΑΠΑΤΡΑΣ
ΝΙΚΟΛΕΡΗ ΑΜΑΛΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜ. ΚΡΗΤΗΣ
ΝΙΚΟΛΗ ΡΕΝΑΤΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ
ΝΤΑΦΑ ΙΝΙΑΝΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΜ. & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚ. ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ
ΝΤΑΦΩΤΗ ΒΟΛΤΕΡΑ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΠΑΝΤΕΛΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΟΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΔΙΑΦΗΜ. ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΑΠΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚ.& ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝ. ΟΙΚ.ΠΑΝ.ΑΘΗΝΑΑΣ
ΠΑΠΑΜΙΧΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΩΝ
ΠΑΠΠΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΠΑΣΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
ΡΟΚΑΙ ΑΛΜΠΑΝΟ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΔΙΑΦΗΜ. ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ
ΣΑΜΑΡΑ ΕΛΕΝΗ ΠΟΛΙΤ.ΕΠΙΣΤ. & ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧ.ΠΕΛΟΠΟΝ.
ΣΒΟΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΦΑΡΜ.ΞΕΝ. ΓΛΩΣ. ΔΙΟΙΚ. ΣΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΣΙΟΥΤΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΤΡΑΣ
ΣΙΩΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤ.&ΔΗΜΟΣ. ΔΙΟΙΚ.ΑΘΗΝΑΣ
ΣΤΡΗΓΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΣΤΡΩΜΑΤΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΝΟΣΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ
ΣΥΜΙΝΕΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΞΙΟΠ.ΦΥΣΙΚ.ΠΟΡΩΝ&ΓΕΩΡΓ.ΜΗΧ.ΓΕΩΠ.ΠΑΝ.ΑΘΗΝΑΣ
ΤΑΚΙΑΔΗ ΜΑΡΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠ
ΤΖΙΒΑΚΗ ΕΡΙΚΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΤΡΑΣ
ΤΡΑΣΣΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ
ΤΣΑΤΑΛΜΠΑΣΙΔΗΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΤΣΕΡΑΝΙΔΟΥ ΠΑΛΜΕΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤ.&ΔΗΜΣ.ΔΙΟΙΚ.ΑΘΗΝΑΣ
ΤΣΙΛΗ ΜΑΡΙΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ
ΤΣΙΛΙΒΑΚΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΠΑΤΡΑΣ
ΤΑΥΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠ
ΦΟΥΡΙΔΗ ΜΑΛΒΙΝΑ ΣΤΑΤΙΣΤ.ΟΙΚΟΝΟΜ.ΠΑΝ.ΑΘΗΝΑΣ
ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΟΙΝΩΝ.ΔΙΟΙΚ.ΘΡΑΚΗΣ
ΧΟΝΤΟΥ ΑΘΗΝΑ ΤΕΧΝΟΛ.ΠΕΡΙΒ.&ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ
ΨΑΡΡΗΣ ΠΑΝΓΙΩΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΨΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΟΛ.ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ

Επιτυχόντες με το 10%

ΒΕ ΕΥΘΥΜΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΓΟΥΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝ. ΜΗΧΑΝ.&ΜΗΧΑΝ.ΥΠΟΛ. ΠΟΛΥΤ. ΚΡΗΤΗΣ
ΖΑΧΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΤΡΑΣ
ΚΥΝΗΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΜΑΛΑΜΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛ. ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΜΑΝΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜ. ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΜΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΠΛΗΡΟΦ. & Μ.Μ.Ε. ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ
ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜ. ΦΥΣΙΚ.ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤ.ΑΘΗΝΑΣ
ΜΠΑΛΛΙΑΝ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜ.& ΤΕΧΝΟΛ.ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
ΣΟΛΩΜΟΥ ΜΑΡΙΑ ΦΙΛ/ΦΙΑΣ – ΠΑΙΔ/ΚΗΣ & ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ

Θα συνεχίσουμε τη δημοσίευση των επιτυχόντων και
στο επόμενο φύλλο μας.
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

ΒΟΥΛΑ ΚΑΤΩ: διαμέρισμα ισόγειο 125τ.μ. νεόκτιστο 3

ύπνου μπάνιο WC, αυτονομία, Γκαράζ, αποθήκη μεγάλες

βεράντες, θέα 450.000 - κωδ. (Κ-281).

ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΚΑΒΒΑΛΟΣ 210 8973.060

ΒΑΡΗ ΚΟΡΜΠΙ: Μεζονέτα 300τ.μ. νεόκτιστη στα μπετά με

πισίνα σε οικόπεδο 400τ.μ. θέα 550.000€ - κωδ. [Κ-246]. 

ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΚΑΒΒΑΛΟΣ 210 8973.060

ΒΑΡΗ ΜΗΛΑΔΕΖΑ: μεζονέτα 250τ.μ. νεόκτιστη 5 ύπνου,

3 μπάνια, WC, play room, ασανσέρ, τζάκι, γκαράζ, αποθή-

κη, μεγάλες βεράντες σε οικόπεδο 230τ.μ. 750.000€ -

[ΚΩΔ0282]

ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΚΑΒΒΑΛΟΣ 210 8973.060

ΒΑΡΚΙΖΑ-ΛΑΘΟΥΡΙΖΑ: μεζονέτα 190τ.μ. νεόκτιστη, 3

ύπνου, 2 μπάνια WC, play room, ασανσέρ, τζάκι, γκαράζ,

αποθήκη, μεγάλες βεράντες σε οικόπεδο 230τ.μ.

750.000€ - ΚΩΔ: [282].

ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΚΑΒΒΑΛΟΣ 210 8973.060

ΛΑΓΟΝΗΣΙ: ΜΕΖΟΝΕΤΑ 220τ.μ. νεόκτιστη, 5 ύπνου, 3 μπά-

νια, WC, play room, τζάκι, γκαράζ, αποθήκη, μεγάλες βερά-

ντες σε οικόπεδο 300τ.μ. θέα 480.000€ - ΚΩΔ: [Κ-55].

ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΚΑΒΒΑΛΟΣ 210 8973.060

ΒΑΡΗ-ΚΟΡΜΠΙ: Μονοκατοικία 450τ.μ., 5 ύπνου, 5 μπάνια,

WC play room, ασανσέρ, ασανσέρ, πισίνα, τζάκι, γκαράζ,

αποθήκη, μεγάλες βεράντες, σε οικόπεδο 1500τ.μ., θέα

1.400.000€, - ΚΩΔ [Κ-279].

ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΚΑΒΒΑΛΟΣ 210 8973.060

ΒΑΡΗ-ΚΟΡΜΠΙ: Βίλα 650μ.μ., 6 ύπνου, 7 μπάνια, WC play

room, ασανσέρ, τζάκι, γκαράζ, αποθήκη, μεγάλες βεράντες

πισίνα,  θέα απεριόριστη, πολυτελές, πολλά έξτρα σε οικόπε-

δο 10.000τ.μ., μόνο σοβαρές προτάσεις ΚΩΔ: [Κ-294].

ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΚΑΒΒΑΛΟΣ 210 8973.060

ΒΑΡΚΙΖΑ ΠΑΡΑΛΙΑ: μονοκατοικία 140τ.. σε 700 τ.μ. οικό-

πεδο γωνιακό, θέα, θάλασσα απεριόριστη, σαρωνικός

720.000€, Κ-30.

ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΚΑΒΒΑΛΟΣ 210 8973.060

ΓΛΥΦΑΔΑ ΑΝΩ: μονοκατοικία 370τ.μ. νεόκτιστη, 5 ύπνου, 3

μπάνια, WC, play room, ασανσέρ, τζάκι, γκαράζ, αποθήκη, με-

γάλες βεράντες σε οικόπεδο 380τ.μ. θέα βουνό - θάλασσα

1.200.000€ - ΚΩΔ: [Κ-184].

ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΚΑΒΒΑΛΟΣ 210 8973.060

ΒΑΡΚΙΖΑ ΑΣΥΡΜΑΤΟΣ: μεζονέτα 350τ.μ. νεόκτιστη, 4

ύπνου, 3 μπάνια, WC play room, ασανσέρ, τζάκι, γκαράζ,

αποθήκη, μεγάλες βεράντες, πισίνα σε οικόπεδο 350τ.μ.

1.250.000€ - ΚΩΔ: [Κ-264].

ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΚΑΒΒΑΛΟΣ 210 8973.060

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

ΣΑΡΩΝΙΔΑ - ΑΝΑΒΥΣΣΟΣ, μονοκατοικία νεόκτιστη

300τ.μ., 3 ύπνου (master), 2 μπάνια, WC play room, τζάκι,

ασανσέρ, γκαράζ, αποθήκη, καλοριφέρ+clima, μεγάλες βε-

ράντες BBQ, θέα βουνό - θάλασσα, παράδοση 30.9.10 (πι-

σίνα κατόπιν επιθυμίας) σε 850τ.μ. οικόπεδο με γεώτρηση

πολυτελής κατασκευή (από ιδιώτη).

ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΚΑΒΒΑΛΟΣ 210 8973.060

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
ΒΑΡΚΙΖΑ - ΒΑΡΗ ενοικιάζονται διαμερίσματα - μονοκατοικίες

- βίλες, νεόκτιστα πολυτελών κατασκευών.

ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΚΑΒΒΑΛΟΣ 210 8973.060

ΠΩΛΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
ΒΟΥΛΑ-ΒΑΡΚΙΖΑ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ: γνωστή επιχείρηση Κα-

φέ-Ουζερί-Εστιατόριο πάνω στη θάλασσα με 200 τραπεζο-

καθίσματα εν λειτουργία. Μόνο σοβαρές προτάσεις Κ-250.

ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΚΑΒΒΑΛΟΣ 210 8973.060

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ

ΒΑΡΗ: επί της Λεωφ. Βάρης - Κορωπίου κατάστημα ισόγειο

150τ.μ. και 150τ.μ. υπόγειο, χωρίς κολόνες μεγάλης προβο-

λής, άνετο πάρκινγκ για γραφεία - εκθέσεις κλπ., κατεύθυνση

προς Αεροδρόμιο 3000€ Κ-244.

ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΚΑΒΒΑΛΟΣ 210 8973.060

ΒΑΡΗ επί της Λεωφ. Βάρης - Κορωπίου 300τ.μ. ισόγειο -

300τ.μ. υπόγειο μεγάλης προβολής άνετο πάρκινγκ, σε οικό-

πεδο 1500τ.μ. διαμπερές σε 2 δρόμους 6000€ συζητήσιμη.

ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΚΑΒΒΑΛΟΣ 210 8973.060

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
ΒΑΡΗ - ΚΟΡΜΠΙ: Σ.Δ. 0,3, 223τ.μ. 190.000, 60τ.μ. θέα

απεριόριστη 490.000€, 1000τ.μ. 800.000€, 2100τ.μ.

1.250.000€. ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΚΑΒΒΑΛΟΣ 210 8973.060

ΒΑΡΗ - ΜΗΛΑΔΕΖΑ: 240τ.μ. 280.000€, 400τ.μ.

430.000€, 900τ.μ. 900.000€. Βάρη κέντρο 6 διαμερί-

σματα των 85τ.μ. ημιτελή στα μπετά του 2010 σε

800τ.μ. οικόπεδο 1.000.000€.

ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΚΑΒΒΑΛΟΣ 210 8973.060

ΒΑΡΚΙΖΑ - ΑΣΥΡΜΑΤΟΣ: 262τ.μ. 300.000€ 800τ.μ.

1.600.000€ (δίνεται και το μισό), 4000τ.μ. 180.000€,

7000τ.μ. 3.000.000€ 

ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΚΑΒΒΑΛΟΣ 210 8973.060

ΒΑΡΚΙΖΑ - ΛΑΘΟΥΡΙΖΑ: Φλέμιγκ 225τ.μ. 320.000€,

320τ.μ. με άδεια για 2 μεζονέτες 450.000€, 620τ.μ. θέα

θάλασσα 950.000€, 4.500τ.μ. 3.500.000€, 3100τ.μ.

3.000.000€

ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ: 1000τ.μ. Σ.Δ. 0,4 θέα θάλασσα

2.500.000€

ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΚΑΒΒΑΛΟΣ 210 8973.060

ΠΩΛΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ

ΒΑΡΗ επί της Λεωφ. Κορωπίου προς Ελ. Βενιζέλο, αυ-

τοτελές κτίριο 300τ.μ. ισόγειο + 300τ.μ. υπόγειο σε

1500τ.μ. οικόπεδο διαμπερές, μεγάλης προβολής, άνε-

το πάρκιγνκ 2.000.000€ 

ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΚΑΒΒΑΛΟΣ 210 8973.060

ΚΑΒΒΑΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

Τριπτολέμου 17 Βάρη, (έναντι Κέντρου Υγείας Βάρης), 16672

τηλ./fax: 2108973.060, 6944876499

e-mail: info@bkavvalos.com

url: www.bkavvalos.com

ΠΩΛΕΙΤΑΙ MERSENTES E200/2000
σε εξαιρετική κατάσταση (αισθητήρες πα-

ντού, θερμικά καθίσματα, αυτόματος πιλότος,

κοτσαδόρος κλπ. Χιλιόμετρα 200.000. Πλη-

ρωμένα τέλη κυκλοφορίας, περασμένο ΚΤΕΟ.

Τιμή 9000 (συζητήσιμη).

Πληροφορίες 6979 232125 & 2311 247353

ΓΑΛΛΙΚΑ
Από έμπειρο καθηγητή, 

με προϋπηρεσία στη Γαλλία,

προετοιμάζει ατομικά ή ομαδικά,

για όλες τις εξετάσεις.

Τηλ.: 210 8996.089 - 6932048224

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΕΜΠΕΙΡΗ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ παραδίδει μαθήμα-

τα σε μαθητές Δημοτικού - Γυμνασίου - Λυκείου.

Παραδίδονται σημειώσεις, γίνονται επαναληπτικά

διαγωνίσματα για παρακολούθηση προόδου μαθη-

τών. Τιμές συζητήσιμες.

Τηλ. 6936503199 

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΣΤΟ 
ΛΥΚΕΙΟ ΒΟΥΛIΑΓΜΕΝΗΣ

ΑΛΕΞΙΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ ΚΕΣΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

ΒΡΑΚΑ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΕΜΠΟΡΙΑΣ& ΔΙΑΦΗΜ.ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ

ΓΑΛΑΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ& ΑΣΦΑΛ.ΕΠΙΣΤ.ΠΕΙΡΑΙΑ

ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚ.& ΡΗΜΑΤΟΙΚ.ΟΙΚ.ΠΑΝ.ΑΘΗΝΑΣ

ΚΟΚΑΒΕΣΗΣ ΜΑΡΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝ.& ΤΕΧΝΟΛ. ΥΠΟΛ. ΠΑΤΡΑΣ

ΚΟΥΜΙΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΛΕΒΕΝΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΘΗΝΑΣ

ΛΟΥΙΖΙΔΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΕΙ ΑΡΤΑΣ

ΜΑΓΚΟΥΛΙΑΣ ΜΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΑΤΡΑΣ

ΜΑΤΣΟΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

ΜΗΤΡΕΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠ

ΜΠΕΛΜΠΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣ. ΕΠΙΧΕΗΡ. ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΝΙΦΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΔΙΟΙΚΗΣ.ΕΠΙΧΕΙΡΗΣ.ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΤΖΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩ. ΜΕΣΩΝ & ΠΟΛΙΤ.ΠΑΝΤΕΙΟΥ

ΤΣΑΝΑΙ ΡΑΝΤΡΙΤ ΔΙΟΙΚ.ΕΠΙΧΕΙΡ.ΤΕΙ ΔΥΤ. ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΤΣΑΡΤΑΚΛΕΑ ΚΑΣΕΕΛΑΚΗ ΝΕΦΕΛΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜ. ΤΕΧΝΟΛ.& ΕΠΙΚΟΙΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ

ΤΣΕΡΑΝΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΧΡΗΣΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ-ΑΡΧΙΤΕΚΤ. ΤΟΠΙΟΥ ΤΕΙ ΑΡΤΑΣ

Επιτυχόντες με το 10%

ΓΑΘΗ ΝΑΘΑΛΙΑ ΔΙΟΙΚ.ΕΠΙΧΕΙΡ. ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΚΑΛΥΒΙΑΝΑΚΗ ΝΑΝΤΙΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΘΡΑΚΗΣ

ΜΗΤΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ

ΧΕΡΟΥΒΕΙΜ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ καθηγήτρια οικιακής οικονομίας

από Σχολείο Νοτίων Προαστίων. 

Αποστείλατε βιογραφικό σημείωμα. 

Τ.Θ. 74220 Βάρκιζα 16602



20 ΣΕΛΙΔΑ - 11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2010 ΕΒΔΟΜΗ

Panos Metaxopoulos
Dance School

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΜΠΑΛΕΤΟΥ για ΠΑΙΔΑΚΙΑ από 3,5 ετών

ΓΛΥΦΑΔΑ: Α. Παπανδρέου 97 & Αχιλλέως

Τηλ. 210 963.4020

Οι εγγραφές αρχίζουν 1η Σεπτεμβρίου

«Θέλω - ξέρω και μπορώ

να συνεισφέρω στο συνδυασμό 

του Αγγελου Αποστολάτου, 

γιατί πιστεύω πως, διαθέτει τη γνώση, 

την εμπειρία και τη θέληση

που χρειάζονται τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή 

για μια ισχυρή πόλη, 

ώστε να παραμείνει δυνατή και όμορφη 

αντιμετωπίζοντας σοβαρά τους κινδύνους 

της τσιμεντοποίησης και της αλόγιστης ανάπτυξης»

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΑΛΚΑΝΗΣ
Οικονομικός Σύμβουλος Επιχειρήσεων-  Τελωνειακός Αντιπρόσωπος (Εκτελωνιστής

Υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος
Τηλ.  210 8990 232- κιν.6944 88 33 51

e-mail  tsalkanis@otenet.gr

ΚΑΜΠΑΝΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ

ΤΟΥ AIDS 

Στο Δήμο Αναβύσσου

Δύο ημέρες (4-5/9) συμμετείχε ενεργά ο Δήμος Ανα-

βαύσσου στην ενημέρωση του γενικού πληθυσμού και

ιδιαίτερα των νέων για την πρόληψη των σεξουαλικά

μεταδιδόμενων νοσημάτων AIDS κλπ. 

Διοργανωτής της εκδήλωσης ήταν το Κέντρο Ελέγχου

και Πρόληψης  Νοσημάτων όπου για τρίτη χρονιά διέ-

θεσε  την Κινητή Μονάδα Ενημέρωσης επανδρωμένη

από 20 εξειδικευμένους επιστήμονες, όπου σε συνερ-

γασία με την εταιρία Μελέτης και Αντιμετώπισης του

AIDS και τον ραδιοφωνικό σταθμό MindRadio  διοργα-

νώθηκε ένα διήμερο Φεστιβάλ εκδηλώσεων στην παρα-

λία με νέους καλλιτέχνες που τραγούδησαν ζωντανά.

Στην εκδήλωση μίλησε η Αναπληρώτρια Δήμαρχος  και

Υπεύθυνη του Τομέα Κοινωνικής Πολιτικής και Πολιτι-

σμού Αναστασία Τσιακάλου και έκανε λόγο για την

αναγκαιότητα της ενημέρωσης  και της πρόληψης ιδι-

αίτερα των νέων. Γι’ αυτό και φιλοξενήθηκαν κατ’ επα-

νάληψη  στο Δήμο Αναβύσσου  κινητές μονάδες παρο-

χής ιατρικής και ψυχολογικής υποστήριξης. 

Στη συνέχεια τον λόγο πήρε  ο Δήμαρχος Αναβύσσου

Σάββας Γκέραλης που κινήθηκε στον ίδιο άξονα προβλη-

ματισμού ως προς την αναγκαιότητα της ενημέρωσης.

Την Κυριακή 29 Αυγούστου,

στο Δημοτικό Θέατρο πάρ-

κου Δεξαμενής, έγινε η  πα-

ρουσίαση του βιβλίου ιστορι-

κής μνήμης  για το Κορωπί

«Τοποθεσίες -Τοπωνύμια Κο-

ρωπίου και το Κτηματολόγιο

του 1793», του διακεκριμέ-

νου καλλιτέχνη και συγγρα-

φέα του Κορωπίου, Γιάννη

Πρόφη. 

Τον Γ. Πρόφη πλαισίωσαν ως

ομιλητές ο δήμαρχος Κερα-

τέας Σταύρος Ιατρού, Αντι-

δήμαρχος Κρωπίας Σερα-

φείμ Αθ. Κόλλιας, τοπογρά-

φος-μηχανικός και ιστορικός

ερευνητής και Τάκης Πρό-

φης, οικονομολόγος, εκπρό-

σωπος εταιρίας μελετών ΝΑ

Αττικής, μέλος του ΔΣ του

Πνευματικού Κέντρου. 

Την εκδήλωση προλόγισε  ο

Δήμαρχος Κορωπίου Θεόδω-

ρος Αθανασόπουλος που

εξήρε την  επίπονη εργασία

του συγγραφέα  και τη εν γέ-

νει προσφορά του στην πόλη

του Κορωπίου και στα Μεσό-

γεια. 

Ο Σεραφείμ Κόλλιας ανα-

φέρθηκε στον τοπογραφικό

εντοπισμό των αναφερόμε-

νων στο Κτηματολόγιο κτη-

μάτων και τοποθεσιών και

στο ιστορικό της αναγκαστι-

κής «μοιρασιάς» του 1793. Ο

Στ. Ιατρού εστίασε την εισή-

γησή του στις τοπωνυμικές

αναφορές όπως αυτές πα-

ρουσιάζονται στη  βιβλιογρα-

φία της Μεσογαίας και Λαυ-

ρεωτικής, ενώ προέβη σε μια

συγκριτική ανάλυση χρησι-

μοποιώντας στοιχεία από το

βιβλίο του Γιάννη Πρόφη. Ο

Τάκης Πρόφης παρουσίασε

τις συμμετοχές του συγγρα-

φέα στην Επιστημονικές Συ-

ναντήσεις της Εταιρείας Με-

λετών ΝΑ Αττικής. Κατέδει-

ξε τη σπουδαία χρησιμότητα

του φωτογραφικού υλικού,

που περιέχεται στο βιβλίο

και την αξία της επιτόπιας

επίσκεψης των τοποθεσιών.

Την έναρξη της εκδήλωσης

και το συντονισμό της συζή-

τησης είχε η φιλόλογος Βίκυ

Τσιράκη μέλος του ΔΣ του

Πνευματικού Κέντρου

Ο
Γιάννης Πρόφης κατάγεται

από παλιά κορωπιώτικη οικο-

γένεια και ζει συνεχώς στο Κο-

ρωπί. Σπούδασε νομικά και εργά-

στηκε στον ευρύτερο δημόσιο το-

μέα. Κύρια ενδιαφέροντά του έχει

τη ζωγραφική και τη λαογραφία.

Έχει συμπεριληφθεί στο Βιβλίο των

ελληνικών Ρεκόρ (2008) για δύο

πρωτιές: ο πρώτος Ελληνας που

ταξίδεψε στην Ανταρκτική το 1988

και ως ζωγράφος που φιλοτέχνησε

τον πλέον πολυπρόσωπο πίνακα

(408 πρόσωπα!). Έχει γράψει 5 βι-

βλία (Μεσογείτικος Γάμος, Οι Γερ-

μανοί Ξανά Ξανάρχονται, Η θεία

Κατίνα και ο Ποσειδώνας στη Λου-

μπάρδα, Η βιογραφία του Γεωργίου

Σ. Παπασιδέρη, Κατοχή, Καπνοί και

Ανεμώνες) και αρθρογραφεί σε

πολλές τοπικές εφημερίδες προ-

βάλλοντας το Κορωπί και τα Μεσό-

γεια.

«Τοποθεσίες -Τοπωνύμια Κορωπίου 

και το Κτηματολόγιο του 1793»
μία έκδοση του Γιάννη Πρόφη

Το πάνελ με τους παρουσιαστές του βιβλίου.

Ο υποψήφιος Δήμαρχος Δημήτρης Κιούσης με τους νομαρχιακούς συμ-
βούλους Αγγ. Γκιόκα και Θ. Γρίβα. Σηματοδοτεί κάτι η κοινή παρουσία;

Οι νέοι ξεφάντωσαν στις εκδηλώσεις των Σφηττείων στο Κορω-
πί. Η φωτογραφία μιλάει...
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τα χρήσιμα και τ’ άχρηστα...

ΒΑΡΔΑΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
Ψ Υ Χ Ι ΑΤ Ρ Ο Σ

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

Ψυχολογική υποστήριξη, 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 ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΥ ΒΟΥΛΑΣ Ε.Ε.Σ.

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

Δρ. ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. ΕΜΦΙΕΤΖΟΓΛΟΥ
ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ EUROPEAN BOARD OF OPHTHALMOLOGY
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ «ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ»
τ. FELLOW CENTRAL MIDDLESEX HOSPITAL, LONDON UK

τ. 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

ΗΛΙΑΣ Κ. ΜΠΟΥΡΝΑΖΟΣ

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

ΔΕΥΤ., ΤΡΙΤΗ, ΠΕΜΠΤΗ: 17:00 - 21:00, ΤΕΤΑΡΤΗ & ΠΑΡΑΣΚ. 9:00 - 13:00

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑΜΕΙΑ

Τριπτολέμου 6 (πλησίον εκκλησίας), Βάρη

τηλ. 210- 8970415 - κιν. 6977 954452

ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΜΑΡΚΟΥ
ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ-NEUROLOGIST

Eπιμελητής 251 Γεν. Νοσοκομείου Αεροπορίας

Ηλεκτροεγκεφαλογραφία, Ηλεκτρομυογραφία, Προκλητά Δυναμικά, 

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

Πλαστήρα 12 Βούλα (1ος ορ. πλησίον Ταχυδρομείου)

ΔΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ - ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑΜΕΙΑ

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

ΚΥΡΙΑΚΗ 12, ΤΕΤΑΡΤΗ 15 & ΣΑΒΒΑΤΟ 18 /9

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 -  213 2030.300

NOΣOKOMEIO:
ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ

Κέντρο: 213 2163000

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

ΤΖΙΝΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ
Ψ Υ ΧΟΛΟ Γ Ο Σ  -  Ψ Υ ΧΟ Θ Ε ΡΑ Π Ε Υ Τ Ρ Ι Α

M.A. Counseling Psychology (Αρ. Αδ. Ψυχ/γου 2974/00)

Ατομική και ομαδική ψυχοθεραπεία
Συμβουλευτική γονέων, ζευγαριού, οικογένειας

Δημοκρατίας 56, ΒΟΥΛΑ Τηλ. 210-8959956

ΕΥΘΥΜΙΟΣ Ν. ΔΕΛΗΑΡΓΥΡΗΣ, MD, FACC, FESC, FSCAI

ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ Δ. ΖΗΛΙΔΗΣ, MD

KAΡΔΙΟΛΟΓΟΣ

- Σύγχρονος Έλεγχος Καρδιάς & Αγγείων - 
- ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ -

Τηλ: 210 8976320 - 321 Βάκχου 2, ΒΑΡΗ (Έναντι Εκκλησίας)

Το ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΒΑΡΗΣ
Συνεδριάζει ΔΕΥΤΕΡΑ 13/09,  8.15μ.μ.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Βάρης συνεδριάζει τη Δευτέρα 13 Σε-

πτεμβρίου με 15 θέματα στην ημερήσια διάταξη. Επιλέγουμε:

4. Πρόσληψη προσωπικού για το πρόγραμμα «Βοήθεια στο σπί-

τι».

6. Εγκριση μελέτης “Ανάπλαση  πράσινο- ποιότητα ζωής”.

15. Πρόσληψη προσωπικού με δίμηνη απασχόληση.
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Χρυσό στο Ευρωπαϊκό

Πρωτάθλημα Ιστιοπλοΐας
κατέκτησαν ο Παύλος Καγιαλής &

Παναγιώτης Μάντης

κατηγορίας  470 

Χρυσό Πανευρωπαϊκό μετάλλιο Ιστιοπλοϊας κατέ-

κτησαν οι  αθλητές του  Ναυτικού Ομίλου Κατοί-

κων Βουλιαγμένης  Παύλος Καγιαλής και Πανα-

γιώτης Μάντης, στην κατηγορία των 470 ανδρών! 

Ανέμισε η Ελληνική σημαία και ακούστηκε ο Εθνι-

κός μας ύμνος μέσα στην Κωνσταντινούπολη, γεμί-

ζοντας υπερηφάνεια αθλητές και απλούς πολίτες. 

Στο πρωτάθλημα έλαβαν μέρος 54 πληρώματα από

20 χώρες.  

Με την παρουσίαση των επετειακών

γραμματοσήμων από τα ΕΛΤΑ, έγινε

στο μουσείο του μαραθωνίου δρόμου,

η έναρξη των εκδηλώσεων του Δήμου

Μαραθώνα για τα 2500 χρόνια από

την Μάχη, την Κυριακή 5 Σεπτεμβρί-

ου.

Τα ΕΛΤΑ  παρουσίασαν  τέσσερα

γραμματόσημα, σχεδιασμένα από τη

χαράκτρια Μυρσίνη Βαρδοπούλου,

που είναι υπεύθυνη για τη φιλοτέχνη-

ση και την επίβλεψη εκτύπωσης των

γραμματοσήμων και όλων των φιλο-

τελικών προϊόντων για τα ΕΛΤΑ.

Είναι τέσσερις εικαστικές προσαρμο-

γές με προέλευση πρωτότυπα εκθέ-

ματα από το Βασιλικό Μουσείο του

Εδιμβούργου (“Μονομαχία Αθηναίου

και Πέρση” από ερυθρόμορφη αττική

κύλικα, 480 π.Χ), τη Villa Giulia στη

Ρώμη (“Πορεία φάλαγγας στη μάχη”

από κορινθιακή οινοχόη), το Εθνικό

Αρχαιοελληνικό Μουσείο (“Παράστα-

ση μάχης” από μελανόμορφη λήκυθο,

490 – 480 π.Χ) και το Μουσείο της Αρ-

χαίας Ολυμπίας (το χάλκινο κορινθια-

κό κράνος του Μιλτιάδη, το οποίο ο

ίδιος ανέθεσε στο ιερό του Διός στην

Ολυμπία).

Την παρουσίαση των γραμματοσήμων

έκανε ο Πρόεδρος των ΕΛΤΑ, ενώ

την πρωτοβουλία του Δήμου Μαρα-

θώνα και την ανταπόκριση των ελλη-

νικών ταχυδρομείων, χαιρέτισε ο Γεν.

Γραμ. του Υπουργείου Μεταφορών

και Επικοινωνιών.

Χαιρετίζοντας την εκδήλωση, ο Δή-

μαρχος Μαραθώνα Σπύρος Ζαγάρης,

εξέφρασε κατ’ αρχήν την ευγνωμοσύ-

νη του προς τα ΕΛΤΑ για την ανταπό-

κρισή τους στην προσπάθεια του Δή-

μου, να προβληθεί η επέτειος των

2500 χρόνων. Ευχαρίστησε  επίσης

τον Πρόεδρο της Εθν.Ολ.Ακαδημίας

για την διαρκή στήριξή του.

Με 10 μετάλλια στις αποσκευές της επέστρεψε από τη Φι-

λιππούπολη της Βουλγαρίας η Εθνική Ομάδα, που συμμε-

τείχε (3 &  5 Σεπτεμβρίου) στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα

Υπερπήδησης Εμποδίων. Η Ελληνική Ομάδα κατάφερε να

κερδίσει τέσσερα χρυσά, τρία αση-

μένια και τρία χάλκινα μετάλλια

στο φετινό Βαλκανικό Πρωτάθλη-

μα, στο οποίο για πρώτη φορά πή-

ραν μέρος αθλητές από την Κροα-

τία.

Η Ελλάδα πέτυχε το απόλυτο για

δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στην

Κατηγορία Παίδων. Η Νεφέλη Νι-

κολοπούλου κατάφερε να κατα-

κτήσει το χρυσό μετάλλιο στο ατο-

μικό με 4 βαθμούς ποινής στους

τέσσερις γύρους και τον καλύτερο

χρόνο στο μπαράζ. Το χρυσό με-

τάλλιο στο ομαδικό παίδων κατέ-

κτησε η Ελληνική ομάδα, που είχε

μέλη της τους Σπύρο Τόπη, Ιωάν-

νη Μαρινάκη, Στέφανο Παπαγε-

ωργίου και Μαρία Θεοφανοπού-

λου, με 12 βαθμούς ποινής.

Στην Κατηγορία Εφήβων Βαλκανιο-

νίκης αναδείχθηκε ο Παναγιώτης

Φραντζής, που ήταν ο μοναδικός

από τους 25 έφηβους που είχε 0

βαθμούς στους τέσσερις γύρους.

Στο ομαδικό αγώνισμα οι τέσσερις αθλητές, Φραντζής, Ζέτα

Φούντα με την Claudia, Μόνικα Μαρτίνη και Αλεξάνδρα Πα-

ράσχη, έχασαν το χρυσό μετάλλιο από την Τουρκία για μόλις

1 βαθμό ποινής και πήραν το ασημένιο μετάλλιο.

Στην Κατηγορία Αμαζόνων η Ελλάδα κέρδισε το χρυσό

μετάλλιο στο ομαδικό με ιδιαίτερη ευκολία, αφού η Να-

τάσσα Φούκη με την Well Done, η Νατάσσα Δαγκλή, η

Μαργαρίτα Δενδρινού και η Ελίνα

Κυριακού, είχαν 10 βαθμούς στους

δύο γύρους αφήνοντας δεύτερη τη

Σερβία με 28 βαθμούς. Στο Ατομικό

την 3η θέση πήρε η Νατάσα Δα-

γκλή με 8,46 βαθμούς ποινής.

Στην Κατηγορία Νέων Ιππέων το

χάλκινο μετάλλιο στο ατομικό

αγώνισμα πήρε η Χριστίνα Δημη-

τρακοπούλου στην πρώτη της συμ-

μετοχή στην κατηγορία. Στο ομαδι-

κό αγώνισμα η Ελληνική ομάδα με

τους Δημητρακοπούλου, Κωνστα-

ντίνο Ασημάκη, Πασχάλη Μπάλλα

και  Άγγελο Τουλούπη, πήρε το

ασημένιο μετάλλιο με τους ίδιους

βαθμούς ποινής με την πρώτη

Τουρκία, η οποία όμως είχε καλύτε-

ρο συνολικό χρόνο. 

Στην Κατηγορία Ενηλίκων «ασημέ-

νια» αναδείχθηκε στο ατομικό

αγώνισμα η Καρίνα Κυπραίου, ενώ

Βαλκανιονίκης για δεύτερη συνε-

χόμενη φορά ήταν ο Βούλγαρος

Ivelin Valev. 

Στο Ομαδικό η Ελλάδα με τους Κυπραίου, Δημήτρη Νά-

τση, Τόλη Χατζηαργύρη και Αλέξανδρο Φουρλή, ήταν

στην 3η θέση, ενώ Βαλκανιονίκης αναδείχθηκε η Τουρκία. 

1ος Διεθνής 

κολυμβητικός Διάπλους 

Μακρόνησος – Λαύριο

Την Κυριακή 12 Σεπτεμβρίου, ένα ξεχωριστό

πολιτιστικό και αθλητικό γεγονός θα λάβει χώ-

ρα στη πόλη και το λιμάνι του Λαυρίου. 

Πρόκειται για τον 1ο Διεθνή Κολυμβητικό διά-

πλου Μακρόνησος – Λαύριο προς τιμήν και

μνήμη των κρατουμένων αγωνιστών της Μα-

κρονήσου.

Η εκκίνηση του αγώνα θα γίνει στις 9:30π.μ.

από το εκκλησάκι του Αγ. Νικολάου στην Μα-

κρόνησο, ενώ ο τερματισμός και η απονομή

των βραβείων θα γίνει στο λιμάνι Λαυρίου στο

χώρο μπροστά από το μνημείο της Μακρονή-

σου από τις 11:30π.μ. έως τις 13:30μ.μ.

Θα συμμετέχουν κολυμβητές από διάφορες

χώρες οι οποίοι θα υποστηρίζονται από σκάφη

συνοδείας στα οποία υπάρχει δυνατότητα για

δημοσιογραφική κάλυψη.

Ο αγώνας πραγματοποιείται υπό την αιγίδα του

Δήμου Λαυρεωτικής και του Αθλητικού Οργανι-

σμού Δήμου Λαυρεωτικής με την συμμετοχή

του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος και του

Συλλόγου Ελλήνων Μηχανικών Μαραθωνίων

Κολυμβητών. 

Επετειακή εκδήλωση 

στο Μουσείο Μαραθώνιου Δρόμου

Βαλκανικό Πρωτάθλημα Υπερπήδησης Εμποδίων

Με 10 μετάλλια επέστρεψε η Εθνική Ομάδα

Βαλκανιονίκης ο Παναγιώτης Φραντζής
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“ΘΕΤΙΣ” ΒΟΥΛΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο αθλητικός σύλλογος πετοσφαίρισης ΘΕΤΙΣ ανακοι-

νώνει, ότι οι εγγραφές για την αθλητική χρονιά 2010-

2011, αρχίζουν  στις  6 Σεπτέμβρη. Το γραφείο θα εί-

ναι ανοικτό τις καθημερινές από τις 17.00 έως 19.00

και το Σαββατοκύριακο από τις 10.00 έως τις 13.00.

Τηλέφωνα:  

210 89 94 484 – 69 72 77 85 40 – 69 78 66 13 02 

ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ 

ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ

ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ
Νέα περίοδος

Η χειμερινή προπονητική και αγωνιστική σκακιστική πε-

ρίοδος 2010 - 2011 ξεκινά στις 21 Σεπτεμβρίου 2010.

Υπάρχουν απογευματινά και βραδινά τμήματα για παι-

διά από 5 ετών κάθε Τρίτη, Παρασκευή και Σάββατο.

Το τμήμα των ενηλίκων λειτουργεί κάθε Δευτέρα 19:00

- 22:00. Οι αγώνες γίνονται κάθε Κυριακή πρωί.

Για πληροφορίες επισκεφθείτε το site του Συλλόγου

(www.sask.gr ) όπου θα δείτε το πρόγραμμα των προ-

πονήσεων, 

το σημείο στο χάρτη που βρίσκεται ο Σκακιστικός μας

Σύλλογος και γενικές σκακιστικές πληροφορίες ή επι-

κοινωνείστε με το 6944.147.209

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της με αριθ. 15/2010 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμ-

βουλίου Βουλιαγμένης, Αριθ. Αποφ. 158/2010.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Λήψη απόφασης σχετικά με επιβολή προστίμου που αφορά απαγόρευση

της χρήσης ξυλορακέτας στον παραλιακό χώρο του Αγ. Νικολάου.

Βουλιαγμένη και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 26η του μήνα Αυ-

γούστου του έτους 2010, ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα

20:30μ.μ. συνήλθε σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο, στην αίθουσα

Συνεδριάσεων του Δήμου Βουλιαγμένης, ύστερα από την 6960/18-8-10

έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου που επιδόθηκε νόμιμα στο καθένα

από τα μέλη και στον Δήμαρχο. 

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία και σε σύνολο 17 μελών βρέθηκαν παρόντα

12 και συγκεκριμένα:

Παρόντες: 1. Δ. Κοντονής, 2. Σ. Πανάς, 3. Π. Σκουζής, 4. Α. Λώλος, 5. Δ.

Γεωργουλόπουλος*, 6. Κ. Καραγεώργος, 7. Π. Κουλουβάρης, 8. Μ. Χό-

βρη-Σίνα, 9. Θ. Σταμάτης, 10. Α. Φαρμακίδη*, 11. Γ. Τρόντζος, 12. Μ. Κα-

κογιαννάκου

*οι οποίοι αποχώρησαν κατά την διάρκεια της Συνεδρίασης

Απόντες: 1. Δ. Τζιώτης, 2. Ε. Παναγοπούλου, 3. Γ. Καμπάνης, 4. Ε. Σκου-

λάξενου, 5. Ι. Κυριακόπουλος

Οι οποίοι δεν προσήλθαν ενώ είχαν κληθεί νόμιμα, παρόντος και του Δη-

μάρχου κ. Γρηγορίου Κασιδόκωστα. 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Δ. Κοντονής εισάγει προς συ-

ζήτηση το 9ο θέμα της ημερησίας διάταξης και θέτει υπόψη του σώμα-

τος, την επιβολή προστίμου που αφορά απαγόρευση της χρήσης ξυλο-

ρακέτας στον παραλιακό χώρο του Αγ. Νικολάου.

Ακολουθεί συζήτηση η οποία καταγράφεται στα απομαγνητοφωνημένα

πρακτικά.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το σώμα ν’ αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο έχοντας υπόψη:

1. Τα από 14/7/10 και 26/7/10 γνωμοδοτικά σημειώματα του Γραφείου

Νομικής Υπηρεσίας.

2. Την προγενέστερη με αριθμ. 94/10 απόφαση του Δ.Σ.

3. Τις διατάξεις του Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ.) παρ.2, εδαφ.2 του αρθρ.79

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την επιβολή προστίμου συνολικού ποσού 500€ για κάθε παρά-

βαση της υπ’ αριθμ.94/10 προγενέστερης απόφασης του Δ.Σ. και αφορά

την απαγόρευση της χρήσης ξυλορακέτας στον παραλιακό χώρο του Αγ.

Νικολάου, προκειμένου να διατηρηθεί η ποιότητα ζωής των κατοίκων της

περιοχής και η προστασία τους από την ηχορύπανση. 

Η απόφαση αυτή παίρνει αύξοντα αριθμό 158/10 και υπογράφεται. 

Ο Πρόεδρος Τα μέλη

Δ. Κοντονής Ως άνω

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΠΑΡΑΛΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ  ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΚΑΙ 

ΒΡΑΝΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ

ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α.

ΠΡΟΫΠ.: 37.190,08€ πλέον Φ.Π.Α. 23% 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑ της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ανατολικής Ατ-

τικής διακηρύττει ότι μετά την 99/2010 Α.Δ.Ε. εκθέτει σε επαναληπτικό

πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές με το σύ-

στημα της προσφοράς επιμέρους ποσοστών έκπτωσης σύμφωνα με τις

διατάξεις του άρθρου 6 του Π.Δ. 609/85 καθώς και τις διατάξεις του

Ν.1418/84, όπως αυτός τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το

Ν.2229/94 και τις δ/ξεις του άρθρου 13 του Ν. 2338/95 το οποίο τροπο-

ποιεί και συμπληρώνει το Ν. 1418/84, το Π.Δ. 609/85 και τον Ν. 2229/94,

ως επίσης και των Δ/των και των Υπουργικών Αποφάσεων που εκδόθη-

καν σε εκτέλεση του Ν. 1418/84 και ήθελαν ισχύσει κατά την ημερομη-

νία δημοπρατήσεως του έργου, ήτοι τα Π.Δ. 23/93 και 85/95, για την ανά-

δειξη αναδόχου για την εκτέλεση του έργου: 

«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΠΑΡΑΛΙΑ ΜΑΡΑΘΩ-

ΝΑ ΚΑΙ ΒΡΑΝΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ»

Προϋπολογισμού Δαπάνης 37.190,08€ πλέον ΦΠΑ 23%

Ο διαγωνισμός θα γίνει την 21 Σεπτεμβρίου 2010 ημέρα Τρίτη και με ώρα

λήξης παραλαβής των προσφορών τις 10.00 π.μ. στα γραφεία της Τεχνι-

κής Υπηρεσίας του ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ, οδός Οινόης 6, ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ,

Τ.Κ. 19007.

Οι προσφορές υποβάλλονται μόνο στην Επιτροπή Διαγωνισμού. Δεν γί-

νονται δεκτές προσφορές ταχυδρομικά μέσω Πρωτοκόλλου.

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές για υποβολή προσφοράς εργοληπτικές

επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ τάξεως Α1, Α2 και 1η για έργα

ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ καθώς και επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στα Νομαρχιακά

Μητρώα, ήτοι εργοδηγοί που καταργήθηκαν με τον Ν. 576/77 με εννεα-

ετή κατασκευαστική εμπειρία και εμπειροτέχνες με ενδεκαετή κατα-

σκευαστική εμπειρία.

Η εγγύηση συμμετοχής στην δημοπρασία ορίζεται σε 743,00€ και θα

απευθύνεται προς ΔΗΜΟ ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ. Οι εγγυητικές επιστο-

λής συμμετοχής επιτρέπεται να έχουν προθεσμία ισχύος που όμως δεν

θα είναι λιγότερη από διακόσιες δέκα (210)  ημερολογιακές ημέρες.

Περισσότερες πληροφορίες δίδονται στα γραφεία της Τ.Υ. του ΔΗΜΟΥ

ΜΑΡΑΘΩΝΑ κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, που βρίσκονται στην

παραπάνω διεύθυνση και στο τηλέφωνο: 22940-69258

Ο  ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΣΟΥΛΑΣ
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Κύριε Γκίνη, πόσα χρόνια ασχολείστε με τα κοινά.

Εγώ ζω στο χωριό Κουβαρά, συμμετείχα πάντα στα κοι-

νά έξω από τα δημοτικά έδρανα. Εβλεπα όμως τις μεγά-

λες ελλείψεις, και πριν δώδεκα χρόνια αποφάσισα να

ασχοληθώ πιο ενεργά. Ετσι βρέθηκα στα έδρανα της δη-

μοτικής μειοψηφίας και σήμερα είμαι Κοινοτάρχης.

Μου αρέσει ο Κουβαράς, γιατί παραμένει χωριουδάκι, εί-

ναι ήσυχο και μένω με την οικογένειά μου εδώ.

Ποιο ήταν το έναυσμα;
Κοιταξτε, πάντα ήμουν παρών στα κοινά. Σε συλλόγους,

σε φορεις· έβλεπα όμως ότι έλειπαν  βασικοί παραγο-

ντες για να λειτουργησει μία κοινωνία: τα σχολεία, η

αποχέτευση, οι δρομοι.  

Ως Κοινοτάρχης είστε ικανοποιημένος με το έργο που
εχετε κάνει μέχρι σήμερα;

Από την πρώτη ημέρα ασχολήθηκα με το γενικό Πολεο-

δομικό, γιατι χωρίς αυτό δεν μπορείς να κάνεις τίποτα.

Βρήκα ένα σχέδιο στο συρτάρι. Εκανα τις κτηματογρα-

φήσεις, έχω κάνει όλες τις αναρτήσεις, εχει περάσει

από ΣΧΟΠ είναι όλα έτοιμα. Τώρα ο Κουβαρας αποκτάει

σχέδιο.

Αυτό είναι πολύ θετικό και εκ του αποτελέσματος δει-
χνει ότι το τρέξατε. Γιατι οι διαδικασίες στις εντάξεις εί-
ναι πάρα πολύ χρονοβόρες.

Πώς αποφασίσατε να διεκδικήσετε το μεγάλο πλέον
Δήμο που δημιουργειται μετά τη συνένωση τους, το Δή-
μο Σαρωνικού. Εσείς στο βουνό και αυτοί στον κάμπο

Κοιτάξτε, ο Κουβαράς είναι ένα μικρό χωριό· διαθέτει

2.500 κατοίκους, αλλά οι Κουβαριώτες με τους Καλυ-

βιώτες είμαστε μισοί μισοί.

Εχουμε σχέσεις αίματος με τα Καλύβια ενώ έχουμε εξ

αγχιστείας σχέσεις με την Κερατέα.

Τα Καλύβια, ο Κουβαράς και η Κερατέα έχουν κοινά χα-

ρακτηριστικά, με το γηγενές αρβανίτικο στοιχείο.

Δεν ειμαστε άγνωστοι ούτε ξένοι με το μεγάλο ιδιαίτε-

ρα Δήμο των Καλυβίων.

Η πρόκληση του “Καλλικράτη” ήταν εκείνη που μας ώθη-

σε να βρεθούμε αυτοδιοικητικοί παράγοντες και απλοί

δημότες που αναζητούν ένα καλύτερο μέλλον για τον

τόπο, και μετά από διαβουλεύσεις να αποφασίσουμε να

ηγηθώ του συνδυασμού “Σαρωνική Συμμαχία” τέλη Ιουλί-

ου.

Ακολούθησε η τιμή που μου έγινε από τη Νέα Δημοκρα-

τια να δηλώσει τη στήριξή της στο πρόσωπό μου τέλη

Αυγούστου.

Ετσι ο Συνδυασμός μας “Σαρωνική Συμμαχία” είναι γε-

γονός και πάμε πάρα πολύ καλά. Πλαισιώνεται καθημε-

ρινά με έμπειρους αιρετούς, με νέους και άφθαρτους.

Ποιες είναι οι βασικές αρχές για το νέο Δήμο;

Η συνένωση των Δήμων Καλυβίων, Αναβύσσου, Φώκαι-

ας, Σαρωνίδας και Κουβαρά δημιούργησε έναν Δήμο με

μοναδικά χαρακτηριστικά. το εκτεταμένο θαλάσσιο μέ-

τωπο, την πολύ σημαντική ενδοχώρα, τη μεγάλη τουρι-

στική και επιχειρηματική του δραστηριότητα.

Είναι ένας Δήμος που στα όριά του εσωκλείονται περιο-

χές με σημαντικές δυνατότητες ανάπτυξης και αειφο-

ρίας.

Στην καινούργια αυτή πραγματικότητα, καλούμαστε να

καταστρώσουμε μαζί ένα ολοκληρωμένο σχέδιο. Το σχέ-

διο αυτό θα ειστιάζεται στην χωροταξία και σε ένα σύ-

νολο ακόμη ενεργειών και συντονισμό πεδίων δράσης

όπως της πολεοδομίας, της περιφερειακής οικονομικής

ανάπτυξης, της διαμόρφωσης και επέκτασης των συ-

γκοινωνιακών δικτύων, της προστασίας του φυσικού και

πολιτιστικού περιβάλλντος της θωράκισης της κοινωνι-

κής συνοχής, της αντιμετώπισης των ιδιαίτερων προβλη-

μάτων της παιδείας, της υγείας και του πολιτισμού ως

κοινωνικά αγαθά που είναι.

Αυτή δεν ειναι μόνο δική μου φιλοσοφία, είναι όλων μας.

Ωρίμασε η ώρα για τη δημιουργία ενός πόλου, μιας κα-

θαρής ανεξάρτητης δημοτικής παράταξης που αμφισβη-

τεί καθεστωτικές  νοοτροπίες και κατεστημένα.

Εχετε να αντιμετωπίσετε, πολλούς συνδυασμούς και
“μεγάλα” ονόματα.

Ακόμα δεν έχουν οριστικοποιηθεί οι συνδυασμοί, όσον

αφορα τον αριθμό· γίνονται ακόμα ζυμώσεις. Οσο για τα

“μεγάλα” ονόματα που είπατε για εμάς δεν υπάρχουν. 

Και δεν θα εμπλακούμε σε αντιπαραθέσεις του τύπου

της κας Χρ. Χριστοφάκη  με τον Πέτρο Φιλίππου. Εμεις

είμαστε αντίθετοι σ’ αυτο και θα το αποδείξουμε με τις

πολιτικές μας.
Αννα Μπουζιάνη

Σταμάτης ΓΚΙΝΗΣ 
ένας ανιδιοτελής αυτοδιοικητικός διεκδικεί το Σαρωνικό

με τη “Σαρωνική Συμμαχία”

Ο Σταμάτης Γκίνης γεννήθηκε το 1960 στον Κουβαρά του Νο-

μού Αττικής. Γονείς του ο Γεώργιος και η Φωτεινή Γκίνη, το γέ-

νος Μητρογιάννη

Τελείωσε το Δημοτικό Σχολείο Κουβαρά και το Γυμνάσιο - Λύ-

κειο του Μαρκοπούλου Μεσογείων.

Σπούδασε Οδοντοτεχνική στην Οδοντοτεχνική Σχολή Αθηνών

(1979 – 1982).

Είναι απόφοιτος στο Τμήμα  Διοίκησης Επιχειρήσεων του Ελ-

ληνοαμερικανικού Κολλεγίου Αθηνών (1984 – 1987).

Μιλάει την Αγγλική γλώσσα.

Εργάστηκε ως υπεύθυνος στο τμήμα Mάρκετινγκ της Διαφημι-

στικής Εταιρείας KBSAE (1987 - 1989), και στο τμήμα

Mάρκετινγκ της Πολυεθνικής Εταιρείας Διανομών Κονσούμα

ΑΕ (1989 - 1991).

Διατηρεί ένα από τα πιο γνωστά οδοντοτεχνικά εργαστήρια

στο νομό Αττικής καθώς και μια εταιρεία παροχής υπηρεσιών.

Είναι παντρεμένος με την παιδίατρο Ελεάννα Στεφανοπούλου

και είναι πατέρας δύο κοριτσιών.

Από νεαρή ηλικία ασχολήθηκε με συλλόγους σωματεία κοινω-

νικού ενδιαφέροντος στην περιοχή των Μεσογείων.

Μέλος του Συνδέσμου Δήμων και Κοινοτήτων Λαυρεωτικής,

Μέλος του Συλλόγου Οδοντοτεχνιτών Αθηνών, Μέλος της

Ομοσπονδίας Οδοντοτεχνιτών Ελλάδος, Πρόεδρος του Οργα-

νισμού Πολιτισμού και Άθλησης Κουβαρά και Μέλος της Επι-

τροπής Πολιτικής Προστασίας της ΤΕΔΚΝΑ.

Με την Τοπική Αυτοδιοίκηση ασχολήθηκε και εξελέγη Κοινοτι-

κός Σύμβουλος στην κοινότητα Κουβαρά για πρώτη φορά το

1998.

Το 2002 επανεξελέγη Κοινοτικός Σύμβουλος της Κοινότητας,

ως αρχηγός του Μειοψηφούντος Συνδιασμού.

Από τον Οκτώβριο του 2006 είναι Πρόεδρος της Κοινότητας

Κουβαρά (εκλεγμένος με το 72,05% των ψήφων), με ένα πλού-

σιο έργο στο ιστορικό του.

Ο Σταμάτης Γκίνης, ένας άνθρωπος που ακτινοβολεί την αγάπη του για το χωριό του και τον τόπο του. Η
σχέση του με τους δημότες απολύτως άμεση. Οση ώρα κουβεντιάζαμε δεχόταν τηλεφωνήματα για τα πιο
απλό πράγματα από πολίτες και φρόντιζε άμεσα να τους εξυπηρετησει.
Τον βρήκαμε στο Κοινοτικό κατάστημα στον Κουβαρά, ψηλά στο αγνάντεμα με τα παραδοσιακά του σπίτια
αλλά  και τα σύγχρονα που εποικίζεται συνεχώς, έτσι που πολύ σύντομα θα γίνει μια αστική περιοχή.

Η υποψηφιότητά του για το Δήμο Σαρωνικού προέκυψε, πιστεύουμε, απ’ αυτή την απλότητα και την ανι-
διοτέλεια που προσδίδει ο χαρακτήρας του.

Είναι καθαρά αυτοδιοικητικός, ασχολείται δώδεκα
χρόνια με την Τοπική Αυτοδιοίκηση και όλα του τα
χρόνια με τα κοινά. Δηλώνει στρατιώτης.
Αυτό εκτίμησαν οι πολίτες και οι αυτοδιοικητικοί πα-
ράγοντες που τον πλαισίωσαν και τον έθεσαν επικε-
φαλής του συνδυασμού “Σαρωνική Συμμαχία”.


