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Φυγέτε!
Εχω ζήσει στην τρυφερή παιδική ηλικία τον πόλεμο

και την κατοχή. Τότε αποδεκατίστηκε, κατά το 13%

για την ακρίβεια, ο ελληνικός πληθυσμός, γράφον-

τας σελίδες δόξας και επισύροντας το θαυμασμό

όλου του κόσμου και ιδιαίτερα των συμμάχων.

Είδα με τα μάτια μου, συνεργάτη

των Γερμανών να κυνηγάει αντιστα-

σιακό και να του πετάει κυριολεκτικά

τα ματωμένα μυαλά σε υπόνομο της

οδού Αλκαμένους. Είδα τα κάρα του

Δήμου να μαζεύουν τυμπανιασμένα

απ’ την πείνα πτώματα.

Πείνασα, αποσκελετώθηκα, αρρώ-

στησα.

Εζησα την απελευθέρωση του ’44!

Τον ενθουσιασμό και την ομοψυχία του ελληνικού

λαού, που δυστυχώς κράτησε τόσο λίγο… Εμφύ-

λιος!

«Πέσαμε μπουνταλάδικα στο σακί» του Τσώρτσιλ

και από νικητές μετατραπήκαμε σε αμερικάνικο

προτεκτοράτο. Ετσι χάσαμε την Κύπρο, έτσι καθυ-

στέρησε η οικονομική μας ανάπτυξη και εξαρτηθή-

καμε οικονομικά από τους «συμμάχους»

Αμερικανούς και τους «ηττημένους» Γερμανούς.

Εζησα τη Χούντα των Συνταγματαρχών, αντιστά-

θηκα, συνελήφθηκα, ανακρίθηκα και ήμουνα σε

διαρκή επιτήρηση.

Ουδέποτε, σ’ όλες τις ιστορικές περιόδους, που

ανέφερα παραπάνω, αισθάνθηκα τόσο άσχημα όσο

σήμερα.

Τόσο οδυνηρά, τόσο καταθλιπτικά, τόσο εξοργι-

στικά, δεν αισθάνθηκα ούτε επί χούντας, ούτε στον

πόλεμο και στην κατοχή!

Τότε τα πράγματα ήταν ξεκάθαρα. Στη μια περί-

πτωση είχες έναν κατοχικό στρατό που σε κατα-

πίεζε, σε λήστευε, σε σκότωνε κι αντιστεκόσουν

ενεργητικά ή παθητικά με μιαν ελπίδα.

Το ίδιο επί χούντας.

Σήμερα έχεις μια εκλεγμένη νόμιμα «σοσιαλιστική»

κυβέρνηση, η οποία, με τη στήριξη μιας κατ’ επί-

φαση κοινοβουλευτικής «πλειοψηφίας», κυβερνά

παράνομα!
Συνέχεια στη σελ.2

Αθλητές των Special Olympics

στα Μουσεία Βαρνάβα του

Δήμου Μαραθώνα

του Κώστα
Βενετσάνου*

ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ:

Ο πρώτος

απολογισμός
σελίδα 3, 6

ΣΥΝΘΗΚΟΛΟΓΗΣΑΝ ΤΗΝ ΥΠΟΤΑΓΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ
Αυτοί και άλλοι 150!

Δανειακή Σύμβαση άρθρο 14 §5, αντιγράφουμε: “Με την παρούσα, ο δανειολήπτης αμετάκλητα
και άνευ όρων, παραιτείται από κάθε ασυλία που έχει ή πρόκειται να αποκτήσει όσον αφορά τον
ίδιο ή τα περιουσιακά του στοιχεία”.

Αυτό, για όσους έχουν ακόμα αμφιβολίες, επιφυλάξεις, ενδοιασμούς! Αυτό ψήφισαν οι βουλευτές μας στη Βουλή. 

Τέτοιους όρους, δεν υπογράφεις, ούτε με το πιστόλι στον κρόταφο, όπως πολύ σωστά έχει παρατηρήσει

ο καθηγητής του Συνταγματικού Δικαίου Γ. Κασιμάτης, Σύμβουλος του Ανδρέα Παπανδρέου!

Και για να διαλυθεί κάθε αμφιβολία - για όποιον ακόμη έχει - δημοσιεύουμε εκτενή αποσπάσματα του

“μεσοπρόθεσμου”, που είναι μακροπρόθεσμο, αφού υποθηκεύει την χώρα για 50 και 100 χρόνια, δί-

νοντας την δυνατότητα στους τοκογλύφους - δανειστές της χώρας ή σε όποιον τρίτο (Τούρκο, Σκο-

πιανό κ.α.) να μεταβιβάσουν τα “δικαιώματά” τους, να ξεζουμίσουν την χωρα μας και τον λαό της, τις

πλουτοπαραγωγικές μας πηγές, τις παραλίες μας, τα νησιά μας... καταστρατηγώντας ακόμα και την

ισχύουσα έννομη τάξη. Διαβάστε (φρίξτε και αποφασίστε) στις σελίδες 9 - 16.

ΑΣΥΝΗΘΙΣΤΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ
ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

Η παραπάνω ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ είχε δημοσιευθεί στη σε-

λίδα 24 του προηγούμενου φύλλου μας. Υπήρξε μια

ανέλπιστη και ασυνήθης αντίδραση συμπαράστασης,

εκ μέρους των αναγνωστών μας.

Συνέχεια στη σελ. 23
Σελίδα 22

“…τέτοιοι θα πούλαγαν

ακόμα και τη μάνα τους”

Κώστας Μόντης
Κύπριος ποιητής
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Καλοκαιρινές εκδηλώσεις στο

Δήμο Σπάτων - Αρτέμιδας Σελ. 4

Οι “αγανακτισμένοι” του

Δήμου Μαρκοπούλου Σελ.6

Βοήθειά σας το... “υπόθετον” 
Γρηγόρης Ρώντας Σελ. 7

Οι δικαστές του Μνημονίου

Σελ. 7

Η πλατεία Τιεν-αν-μεν στον 

διαχρονικό συμβολισμό της
Γιάννης Κορναράκης Σελ. 8

Θα μείνετε στα μοιρολόγια; Σελ. 8

Η δανειακή σύμβαση που 

υπέγραψε η κυβέρνηση... 

Δημήτρης Κυπριώτης Σελ.17

USA DreamTeam vs Πρωτέα Βούλας

Σελ. 22

Επάγγελμα Βουλευτής Σελ. 24

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ

Συνέχεια από την σελ.1

Θα εξηγήσω παρακάτω το συμβατό της φαινομενικής αν-

τίφασης της παραπάνω παραγράφου.

Σήμερα έχεις μια κυβέρνηση κι έναν πρωθυπουργό που

κάνει ανενδοίαστα κατάχρηση της λέξης «πατριωτισμός»,

για να επικαλύψει ακριβώς τα αντίθετα.

«Πατριωτισμός» και ταυτόχρονη παράδοση και υποταγή

της χώρας με όρους συνθηκολόγησης, του Μνημονίου της

δανειακής Σύμβασης και του «μεσοπρόθεσμου» ΔΕΝ συμ-

βιβάζονται με καμία λογική.

Είναι χειρότερα από τη συνθηκολόγηση του Τσολάκο-

γλου. Εκείνος είχε έναν ταλαιπωρημένο στρατό, αν και νι-

κηφόρο, έναν καταφανώς ισχυρότερο στρατιωτικό

μηχανισμό των ναζί κι ένα μόνον φρούριο ν’ αντιστέκεται

ακόμη: το Ρούπελ – ίσως να μην το ‘ξερε καν ή να μη το

φανταζόταν.

Αυτός εδώ, τώρα τι έκανε;

Εξαπάτησε το εκλογικό σώμα με το «λεφτά υπάρχουν»

και πολλά άλλα, κι αφού ο λαός τον πίστεψε και τον εμ-

πιστεύθηκε κι ανέλαβε τη διακυβέρνηση της χώρας έκανε

και κάνει ακριβώς τ’ αντίθετα.

Ηξερε επακριβώς και όφειλε, εξ’ άλλου, να γνωρίζει σε

ποια οικονομική κατάσταση βρισκόταν η χώρα και υπο-

σχόταν βελτίωση ή τουλάχιστον σταθερότητα της θέσης

των εργαζομένων. Θυμηθείτε τον στο λιμάνι με τους

απεργούς να δακρύζει από τα ασφυξιογόνα που τώρα

χρησιμοποιεί αφειδώς κατά χιλιάδων ειρηνικώς διαμαρτυ-

ρομένων και δικαίως αγανακτισμένων πολιτών της πλα-

τείας.

Εξαπάτησε λοιπόν το λαό για ν’ αρπάξει την εξουσία, υπο-

σχόμενος άλλα και πράττοντας τ’ αντίθετα.

Το προεκλογικό πρόγραμμα ενός κόμματος είναι η πρό-

ταση συμβολαίου προς το λαό. Εάν ο λαός σε εκλέξει,

έχει αποδεχθεί και έχει με την ψήφο του συνυπογράψει

αυτό το συμβόλαιο.

Όταν λοιπόν την επομένη αθετεί ο κυβερνήτης χωρίς να

έχουν επισυμβεί νέες καταστάσεις και μάλιστα απρόβλε-

πτες, ο κυβερνήτης δεν είναι απλά ασυνεπής, είναι επι-

βήτορας της εξουσίας την οποία κατέκτησε με απάτη και

διατηρεί με τη βία.

Εγινε πρωθυπουργός για να κάνει τη «βρώμικη δουλειά»,

για τη διασφάλιση των συμφερόντων των τραπεζών.

Αυτός είναι ο «πατριωτισμός» του, τον οποίον προτάσσει

κατά κόρον, όλως ξεδιάντροπα.

Εξ’ άλλου το έχει ο ίδιος διατυμπανίσει: «ο νέος πατριω-
τισμός είναι η αξιοπιστία της χώρας»! Θαυμάστε τον! Κα-

μαρώστε «πατριώτη»!

Ο Ι. Μεταξάς ήτανε δικτάτορας, αλλά ήτανε πατριώτης.

Όχι μόνο γιατί είπε όχι στους ομοϊδεάτες του εξ’ άλλου,

αλλά πήγε και κέρδισε στο διεθνές δικαστήριο της Κ.τ.Ε.

(τον σημερινό ΟΗΕ) να μην πληρώσει η χώρα μας επαχθές

χρέος.

Αυτός, ο Γ.Α. Παπανδρέου υπέγραψε αβλεπτί τη συνθη-

κολόγηση παράδοσης της χώρας. Μη καλύπτοντας καν

τον τύπο των νόμων. Δεν είναι καν νομότυπος – Όχι πολύ

περισσότερο επί της ουσίας νόμιμος.

Το λεπτό επίχρισμα «νομιμότητας» όμως, του το παρέχει

η κοινοβουλευτική του ομάδα, ορισμένοι σοφιστές νομο-

μαθείς και όσοι δικαστικοί ερμηνεύουν ή αποφεύγουν να

πάρουν θέση ως πρωθιερείς της δικαιοσύνης (πλην ορι-

σμένων φωτεινών εξαιρέσεων βεβαίως).

Και λέω «σοφιστές» γιατί αυτοί επιχειρούν επιχαίροντες

και ποιούν «τον κρείττονα λόγον, ήσσονα». Τη «συγχορ-

δία» συμπληρώνουν ορισμένοι εξαρτημένοι δημοσιογρά-

φοι και διαπλεκόμενα ΜΜΕ, που φέρνουν σύγχυση και

αποπροσανατολίζουν όσους χρησιμοποιούν ξένη πυξίδα. 

Στις δημοκρατίες, οι πράξεις της Κυβέρνησης και της Βου-

λής πρέπει να τυγχάνουν της αποδοχής  των πολιτών.

Τώρα έχουμε εκπεφρασμένη και για τυφλούς στην κυριο-

λεξία, την κραυγαλέα αναντιστοιχία κυβέρνησης και βου-

λής απ’ τη μια και εκλογικού σώματος απ’ την άλλη.

Πρόσφατη δημοσκόπηση της VPRC φέρνει το 91% των

ερωτηθέντων να είναι αντίθετο στην κυβερνητική πολιτική

και μόνον ένα 7%(!) να είναι ικανοποιημένο (το 1% μάλι-

στα «πολύ ικανοποιημένο».

Αυτό το 7% εκφράζει η κυβέρνηση. Μην εκπλήσσονται και

μη διαμαρτύρονται οι βουλευτές και οι υπουργοί της για

τις αποδοκιμασίες και τις λαϊκές αντιδράσεις. Είναι φυ-

σιολογικές, απολύτως δικαιολογημένες και ήπιες ακόμη.

Η λύση για την ομαλή πορεία της χώρας και της δημο-

κρατίας είναι μία. ΟΙ ΕΚΛΟΓΕΣ! Φυγέτε αμέσως. Φυγέτε

τώρα, όσο είναι ακόμη καιρός (καλόκαιρος).

Πιστέψτε με. Η παραίνεση αυτή είναι έκκληση για την

ομαλή πορεία της δημοκρατίας. Για τη σωτηρία της πατρί-

δας.

Είναι παραίνεση που αληθινό κίνητρο έχει έναν είναι αγνό

και γνήσιο πατριωτισμό.

Προσωπικά, δεν πάω για βουλευτής, δεν πάω για δήμαρ-

χος. Είμαι ελεύθερος!

Δημοτικό συμβούλιο πραγμα-

τοποίησε ο Δήμος των 3Β την

περασμένη Δευτέρα 4/7 με

πολλά θέματα στην ημερήσια

διάταξη, αλλά το χρόνο έκλε-

ψαν, ως συνήθως, τα προ

ημερησίας.

Πράγματι πολλά και ενδιαφέ-

ροντα ήταν τα προ ημερη-

σίας, όπως το θέμα της

μόλυνσης της Λίμνης Βου-

λιαγμένης, που προσπάθησε

να το «κλείσει» πρόχειρα ο

Δήμαρχος, αλλά όπως φαίνε-

ται ο Γρηγόρης Κωνσταντέλ-

λος, δεν θα το αφήσει έτσι.

Και είναι σωστό γιατί κολυμ-

πάει τόσος κόσμος κάθε

ημέρα εκεί και πρέπει να

γνωρίζει.

Οι αθλητικοί σύλλογοι και

πάλι στο προσκήνιο, με τα τε-

λεσίγραφα του Δημάρχου,

που τους κλείνει τα αθλητικά

κέντρα, με άγνωστο πότε και

αν θα ανοίξουν για τους

αθλητικούς συλλόγους.

Αλλά και το πρώτο θέμα της

ημερήσιας διάταξης που

αφορούσε το οργανόγραμμα

του Δήμου απασχόλησε ιδιαί-

τερα το Δ.Σ. με σοβαρότατες

παρατηρήσεις από πλευράς

Κωνσταντέλλου, και γι’ αυτό

αναβλήθηκε ούτως ώστε να

μελετηθεί καλύτερα και να

επανέλθει.

Λεπτομέρειες επ’ αυτών στο

επόμενο φύλλο.

Φυγέτε!

Ενδιαφέρουσα 

συνεδρίαση στα 3Β Άλλαξε κλειδαριές ο

Δήμαρχος στα 3Β
Κλειδαριές άλλαξε στα κλειστά αθλητικά κέντρα των πό-

λεων Βούλας και Βάρης ο Δήμαρχος, αφού δεν του παρέ-

δωσαν τα κλειδιά οι αθλητικοί σύλλογοι.

Ετσι βρέθηκε μπροστά σε πόρτα κλειστή ο Πρωτέας που

πήγε την ομάδα να προπονηθεί. Ανοιξαν λοιπόν την πόρτα

μπήκαν μέσα και άρχισε η προπόνηση, αλλά η Δημοτική

Αστυνομία, (παραφύλαγε) μπήκε στο χώρο και ζήτησε να

αποχωρήσουν.

Δημιουργήθηκε επεισόδιο, οι παράγοντες του Πρωτέα κά-

λεσαν την Αστυνομία να καταγγείλουν συμπεριφορές.

Προσήλθε και ο Δήμαρχος που ήθελε να κάνει μηνύσεις.

Ετσι ενώ ξεκίνησαν να αλληλομηνυθούν, υποχώρησαν και

απέσυραν αμφότεροι.

Το θέμα των αθλητικών συλλόγων πάντως τώρα ανοίγει

και είναι μεγάλο. Ηδη ο Πρωτέας στέλνει τα παιδιά στη

Γλυφάδα για προπόνηση!

Απ’ ότι μαθαίνουμε θα ζητήσουν δημοτικοί σύμβουλοι να

έρθει προς συζήτηση με υπογραφές.



ΕΒΔΟΜΗ  9 IOYΛIOY -  ΣΕΛΙΔΑ 3

Αγαπητοί Συμπολίτες,

Όπως γνωρίζετε, η σημερινή Δημοτική Αρχή ανέλαβε την

1η Ιανουαρίου 2011, την διοίκηση του Δήμου μας, κάτω απ’

τις  εξής συνθήκες:

1.)  Ύπαρξη συνολικού συσσωρευμένου χρέους απ’ τις προ-

ηγούμενες Δημοτικές Αρχές, ύψους δεκαοχτώ (18) εκα-

τομμυρίων Ευρώ.

2.) Μείωση της Κρατικής Χρηματοδότησης προς τον Δήμο

Μαρκοπούλου για το 2011, κατά 20%, δηλαδή τα χρήματα

που μας  χρωστούσε και έπρεπε να μας έχει δώσει το

Υπουργείο Εσωτερικών ως Επιχορήγηση, αντί να αυξηθούν

σημαντικά με τον “ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ”, αφού ήδη μεταφέρθηκαν

στους Δήμους περίπου ογδόντα (80) νέες αρμοδιότητες,

μειώθηκαν δραστικά!

3.) Με το “Aναγκαστικό Πρόγραμμα  Οικονομικής Εξυγίαν-

σης”, που μας επιβλήθηκε πριν από δύο μήνες από το

Υπουργείο Εσωτερικών, επειδή στις 31/12/2010 ήμασταν

υπερχρεωμένοι, μας απαγορεύθηκε εφ’ εξής: 

Α.) Η κατασκευή  οποιουδήποτε νέου έργου, που θα χρη-

ματοδοτείται από Εθνικούς Πόρους. 

Β.) Η πρόσληψη έστω και ενός (1) νέου εργαζόμενου, π.χ.

στην Καθαριότητα  και 

Γ.) Μας απαγορεύθηκαν ουσιαστικά, όλες οι πληρωμές υπε-

ρωριών στο εργατοτεχνικό προσωπικό του Δήμου μας, για

όλα τα Σαββατοκύριακα του χρόνου. [...] 

Σ.Σ. Το Μαρκόπουλο το καλοκαίρι, τριπλασιάζει τον πληθυ-
σμό του και φτάνει τους 75.000 κατοίκους. Πώς θα μαζευ-
τούν τα σκουπίδια;
4.) Η ΕΥΔΑΠ, στην οποία ο Δήμος Μαρκοπούλου στις

31/12/2010, όφειλε και οφείλει, εννέα (9) εκατομμύρια

Ευρώ, μας έχει κοινοποιήσει Κατασχετήριο, όπως επίσης,

μας έχουν κοινοποιήσει σειρά δικαστικών αποφάσεων, διά-

φοροι προμηθευτές και πολίτες του Δήμου μας, με τις

οποίες υποχρεούμαστε να πληρώσουμε, εκατοντάδες χι-

λιάδες Ευρώ.

ΤΙ ΥΠΟΣΧΕΘΗΚΑΜΕ – 

ΤΙ ΚΑΝΑΜΕ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ

Παρ’ όλα αυτά, δουλεύοντας οργανωμένα, με συγκεκρι-

μένο πρόγραμμα και στόχους και βέβαια, 12 με 14 ώρες

κάθε ημέρα (πολλές φορές μέχρι και τα μεσάνυχτα), προ-

σπαθούμε να αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά, το οργα-

νωτικό και οικονομικό ναυάγιο που παραλάβαμε και να

ανταποκριθούμε στις βασικές υποσχέσεις, που δώσαμε

στους δημότες μας!

Έτσι λοιπόν:

1.) Υποσχεθήκαμε στους δημότες μας, μια έντονη Κοι-

νωνική Πολιτική, αντίβαρο στη δύσκολη οικονομική συγκυ-

ρία. 

Στο χρονικό διάστημα

που πέρασε :

Α.) Ιδρύσαμε και λει-

τουργήσαμε ένα νέο

ΚΑΠΗ στο Πόρτο

Ράφτη, πλήρως εξο-

πλισμένο και στελεχω-

μένο με Κοινωνική Λειτουργό, επισκέπτριες Νοσηλεύτριες.

Β.) Μειώσαμε τα Τροφεία στους Δημοτικούς Παιδικούς

Σταθμούς, δηλαδή τα χρήματα που πληρώνουν οι χαμηλό-

μισθοι γονείς για τα παιδιά τους, που φιλοξενούνται εκεί,

από 20% έως και 40%! 

Γ.) Μειώσαμε το εισιτήριο εισόδου στην Δημοτική Πλαζ Αυ-

λακίου κατά 50%, από έξι (6) Ευρώ, σε τρία (3) Ευρώ για

όλους τους δημότες μας ! 

[…]

Ε.) Επίσης, προχωρούμε άμεσα στην δημοπράτηση της κα-

τασκευής του νέου Παιδικού Σταθμού, έργο που θα γίνει

στην έξοδο του Μαρκοπούλου προς το Πόρτο Ράφτη και

θα εξυπηρετήσει, άλλα πενήντα (50) μικρά παιδιά και τους

γονείς τους.

2.) Υποσχεθήκαμε στους δημότες μας, πλήρη Οικονο-

μικό Απολογισμό, έλεγχο των οικονομικών στοιχείων του

Δήμου μας και απόλυτη Διαφάνεια στην λειτουργία του! 

Ήδη με απόφασή μας, έχουν εγκατασταθεί Οικονομικοί

Ελεγκτές στον Δήμο μας. 

Συνέχεια στη σελίδα 6

1 Πώς μπορώ να κερδίζω έως 8.000 ευρώ το χρόνο και εγγυημένα για 25 έτη;
Τοποθετώ φωτοβολταϊκό σύστημα στη στέγη - ταράτσα μου και παράγω ρεύμα, ενώ ταυτόχρονα υπογράφω σύμ-

βαση με τη Δ.Ε.Η., η οποία υποχρεούται να αγοράζει το παραγόμενα ρεύμα προς 0,55€/Kw εγγυημένα για 25 έτη.

Το εισόδημα που προκύπτει από τη Δ.Ε.Η. κατατίθεται κάθε δίμηνο στον τραπεζικό μου λογαριασμό. Το

χρηματικό ποσό που κερδίζω κάθε δίμηνο είναι ανάλογο των πάνελς που τοποθετώ.

2 Πόσα χρήματα θα χρειαστούν;
Οι τράπεζες πλέον έχουν ειδικά χρηματοδοτικά προϊόντα που καλύπτουν το 100% της αξίας του φωτοβολταϊ-

κού συστήματος, ενώ η αποπληρωμή του δανείου γίνεται από τα έσοδα που εισπράττουν από τη Δ.Ε.Η.

Ο όμιλος New Planners είναι το αποτέλε-

σμα της εξειδικευμένης τεχνογνωσίας,

μέσω του επιστημονικού ανθρώπινου δυ-

ναμικού και των ολοκληρωμένων λύσεων

για την μεγιστοποίηση των παραγόμενων

επενδύσεων.

Εχοντας ως βασικό γνώμονα την προστα-

σία του περιβάλλοντος, δημιουργεί και-

νοτόμες και πρωτοποριακές υπηρεσίες

- λύσεις που πρωταγωνιστούν στην

αγορά.

Έξι μήνες μετά:

ο πρώτος απολογισμός του Δήμου Μαρκοπούλου
Ο Δήμαρχος Σωτήρης Μεθενίτης, περιγράφει  τους 6 πρώτους μήνες της Δημοτικής Αρχής. Κατα-

γράφει τί βρήκε, υπενθυμίζει τί υποσχέθηκε και σημειώνει τι πραγματοποίησε μέχρι τώρα. Παρα-

κολουθήστε τα κυριότερα σημεία. 
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Κάθε Σαββατοκύριακο οι μικροί μας

φίλοι έχουν την δυνατότητα να πέρ-

νουν μέρος σε δραστηριότητες που

τους φέρουν πιο κοντά στο περιβάλ-

λον και τον πολιτισμό. 

Ο Μη Κερδοσκοπικός Φορέας Προστα-

σίας και Ανάδειξης Πολιτιστικών και

Περιβαλλοντικών Αγαθών "ΤΟ ΑΛΛΟ-

ΤΙΝΟ" σε συνεργασία με το "Μουσείο

Ελληνικής Λαογραφίας", που βρίσκεται

εντός του "ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ",

και είναι φτιαγμένο σαν ένα μικρό γρα-

φικό χωριουδάκι, προσφέρει στα παι-

διά ηλικίας 3 έως 15 ετών, μια σειρά

από ολόφρεσκες δραστηριότητες στη

φύση. 

Κάθε Σαββατοκύριακο οι δραστηριότη-

τες διαφοροποιούνται.

Συμπεριλαμβάνονται δράσεις που σχε-

τίζονται με την ζωή στο χωριό και την

φύση, την συντήρηση σπάνιων μου-

σειακών εκθεμάτων, περιβαλλοντικές

δραστηριότητες, εξερευνήσεις, φρον-

τίδα μικρών ζώων και πολλά πολλά

ακόμη...! 

Η απασχόληση είναι ωριαία και η

έναρξη των δραστηριοτήτων γίνεται με

την άφιξη των παιδιών, οποιαδήποτε

στιγμή από τις 11.00 π.μ. έως και τις

14.00 μ.μ.

Το Σάββατο 9 και την Κυριακή 10 Ιου-

λίου, κάθε ωριαία απασχόληση περι-

λαμβάνει τις παραπάνω ενότητες

δράσεων - που στοιχίζουν όλες μαζί

μόλις 5€.

Στην ιστοσελίδα του  "ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ

ΠΑΡΚΟΥ"  www.politistikoparko.gr 

έχετε την ευκαιρία να δείτε περισσό-

τερες εικόνες των εγκαταστάσεων 

του "Μουσείου Ελληνικής Λαογρα-

φίας" και του Πάρκου που βρίσκονται

σε έναν καταπράσινο χώρο 25.000 τ.μ.

μέσα στην φύση. 

16o χλμ. προέκτασης Αττικής Οδού προς Λαύριο

Γραμμές Επικοινωνίας: (0030) 22990 - 47999 /

67999 / 67770 

fax: (0030) 22990 - 47031

E-mail: draseis@politistikoparko.gr

www.politistikoparko.gr  

Δώστε την ευκαιρία στα παιδιά σας
να γνωρίσουν την φύση

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΤΙΤΛΟΣ ΤΑΙΝΙΑΣ

13/7/2011 Ψηλά τα χέρια

20/7/2011 Πυροβολημένο Ψάρι

27/7/2011 Ματσούκα

3/8/2011 Ένας προφήτης μα τι

προφήτης

10/8/2011 Το μίσος

17/8/21011 Η Διεθνής

24/8/2011 Ζαμπρίνακι Πόϊντ 

31/3/2011 Αλεξάνδρα

7/9/2011 Η μάχη του Αλγερίου

14/9/2011 Αφιέρωμα στο Θανάση

Βέγγο – Κλείσιμο – Ένας άνθρωπος

παντός καιρού

Ο Οργανισμός Παιδείας Πολιτισμού και περιβάλλοντος “ο Ξενοφών” διοργανώ-

νει για το καλοκαίρι 2011 εκδηλώσεις μέσα στον Ιούλιο και τον Αύγουστο. 

Συγκεκριμένα την Παρασκευή 15/7, η σχολή χορού “LA DANCE” θα παρουσιάσει

χορογραφίες απ’ τους μαθητές της στην Πλατεία Ελ. Βενιζέλου. Ώρα 21:00, εί-

σοδος ελεύθερη.

Την Παρασκευή 15/8, η θεατρική σκηνή “ΑΝΕΣΙΣ” παρουσιάζει το έργο “Παίζουν

το τραγούδι μας” του Νηλ Σάιμον. Ερμηνεύουν οι Πάνος Παπαγιάννης, Αγγελική

Δαλιάνη. Τιμές εισητηρίων: 16€ για ενήλικες, 12€ φοιτητικό - μαθητικό.

Κινηματογραφική Λέσχη

Επίσης, κάθε Τετάρτη λειτουργεί κινηματογραφική λέσχη στον κινηματογράφο

“Άστρον” στην Αρτέμιδα (Νηριήδων 9). 

Οι προβολές ξεκινούν στις 23:00.

Θα προβληθούν οι εξής ταινίες: 

Καλοκαιρινές εκδηλώσεις 
Σπάτων - Αρτέμιδας

Ολες τις παραστάσεις μπορείτε να τις απολαύσετε με την απόκτηση κάρτας μέλους με κό-

στος - ανά άτομο 40 €. Για την απόκτησή της μπορείτε ν’ απευθύνεστε στα Πνευματικά

Κέντρα:

Πνευματικό Κέντρο Σπάτων Στ. Μπέκα 7 Ώρα 7:30-14:00

Πνευματικό Κέντρο Aρτέμιδος  Λ. Βραυρώνας (απέναντι από το Φούρνο Διαγγελάκη).

Ώρα 7:30-14:00

Σ.Σ.: Στις δύσκολες εποχές που ζούμε θεωρουμε τσουχτερή την τιμή της κάρτας. Γιατί
κανένας δεν θα πάει σε όλα τα έργα και κανένας δεν θα πάει μόνος του κινηματογράφο.
Θα έπρεπε να το σκεφτούν αυτοί οι οργανωτές...

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 8/7/2011

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Aρ. Πρωτ.: 58680

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ                        

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ                                                

Λεωφ. Συγγρού 15- 17 Τ.κ. 117 43 Αθήνα

Πληροφορίες: Σ. Καραγιάννη 

Τηλ. : 213 2063534, Φαξ: 213 2063533 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθ.5 παρ. 2 του Ν. 1650/86, όπως αυτή

τροποποιήθηκε με το Ν.3010/02 και την ΚΥΑ Η.Π. 37111/2021/26-9-2003

(ΦΕΚ 1391/Β΄/2003) ανακοινώνεται ότι: 

Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής περιήλθε από την Αποκεντρωμένη

Διοίκηση  με αρ. πρωτ. Φ4208/1613/ΠΕΡΙΒ-9/2011 η Μελέτη Περιβαλλον-

τικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την εγκατάσταση υποδοχής, επεξεργασίας

και προσωρινής αποθήκευσης αδρανών υλικών και αποβλήτων από εκ-

σκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ) της εταιρίας «Λατομεία Κυ-

ριακού ΑΕΒΕ» στη θέση «Λαμπρικά- Μύντρεζα» του Δήμου Κρωπίας, η

οποία βρίσκεται στη διάθεση κάθε ενδιαφερομένου στη Δ/νση Περιβάλ-

λοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Περιφέρειας Αττικής (Πολυτεχνείου 4,

Αθήνα), όπου μπορεί να προσέλθει προκειμένου να ενημερωθεί και να

υποβάλει τυχόν ενστάσεις εντός τριάντα (30) ημερών από τη δημοσίευση

της παρούσας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Π.Σ. ΑΤΤΙΚΗΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 8/7/2011

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Aρ. Πρωτ.: 58697

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ                        

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ                                                

Λεωφ. Συγγρού 15- 17 Τ.κ. 117 43 Αθήνα

Πληροφορίες: Σ. Καραγιάννη 

Τηλ. : 213 2063534, Φαξ: 213 2063533 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθ.5 παρ. 2 του Ν. 1650/86, όπως αυτή

τροποποιήθηκε με το Ν.3010/02 και την ΚΥΑ Η.Π. 37111/2021/26-9-2003

(ΦΕΚ 1391/Β΄/2003) ανακοινώνεται ότι: 

Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής περιήλθε από την Αποκεντρωμένη

Διοίκηση η με αρ. πρωτ. Φ.5054/1935/2011 Απόφαση Γενικού Γραμματέα

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής για Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων

της νέας δραστηριότητας «εργοστάσιο εκτυπώσεων εφημερίδων & πε-

ριοδικών και άλλων συναφών με την εκτύπωση δραστηριοτήτων» της εται-

ρείας «SCRIPTA ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΗ ΑΕ», που θα εγκατασταθεί σε υφιστάμενο

βιομηχανικό κτίριο, Αρχιμήδους 10 στο ΒΙΟ.ΠΑ Κορωπίου, η οποία βρί-

σκεται στη διάθεση κάθε ενδιαφερομένου στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση

(Λ. Μεσογείων 239 & Παρίτση, Ψυχικό).  Κατά της απόφασης αυτής μπο-

ρεί να ασκηθεί ένσταση στον Υπ. ΠΕΚΑ μέσα σε 30 ημέρες από τη λήψη

της.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Π.Σ. ΑΤΤΙΚΗΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 8/7/2011

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Aρ. Πρωτ.: 58733

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ                        

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ                                                

Λεωφ. Συγγρού 15- 17 Τ.κ. 117 43 Αθήνα

Πληροφορίες: Σ. Καραγιάννη 

Τηλ. : 213 2063534, Φαξ: 213 2063533 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθ.5 παρ. 2 του Ν. 1650/86, όπως αυτή

τροποποιήθηκε με το Ν.3010/02 και την ΚΥΑ Η.Π. 37111/2021/26-9-2003

(ΦΕΚ 1391/Β΄/2003) ανακοινώνεται ότι: 

Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής περιήλθε από την Αποκεντρωμένη

Διοίκηση  με αρ. πρωτ. Φ5435/1644/Περιβ.9/11 η Μελέτη Περιβαλλοντι-

κών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για τον κτιριακό και μηχανολογικό εκσυγχρονισμό

του σχιστηρίου μαρμάρων της εταιρίας «Γ.Χ. ΣΜΙΛΗΣ ΑΕ, 24ο χλμ

Λεωφ.Παιανίας- Μαρκοπούλου, Κορωπί, η οποία βρίσκεται στη διάθεση

κάθε ενδιαφερομένου στη Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού

Περιφέρειας Αττικής (Πολυτεχνείου 4, Αθήνα), όπου μπορεί να προσέλθει

προκειμένου να ενημερωθεί και να υποβάλει τυχόν ενστάσεις εντός

τριάντα (30) ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Π.Σ. ΑΤΤΙΚΗΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ
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με την 

Τζωρτζίνα Καλέργη

H “Ερασίνου Ροές” (Μη Κερδοσκοπική Οργάνωση) που

εδρεύει στο Πόρτο Ράφτη του Δήμου Μαρκοπούλου δρα-

στηριοποιείται εδώ και 15 χρόνια στον τομέα του πολιτι-

σμού. Κάθε χρόνο ανοίγει το “Μουσικό Κουτί” και

πραγματοποιεί στο υπαίθριο θέατρο “Απολλώνιο” εκδή-

λωση κλασικής μουσικής.

Το “Μουσικό Κουτί” θα δώσει μία ξεχωριστή βραδιά μου-

σικής στις 9 Ιουλίου. 

Οι Χίλιες και Μία Νύχτες, είναι συλλογή παραμυθιών από

τον κόσμο της Ανατολής, εμπνέουν το μεγάλο Ρώσο μου-

σικό Nikolai Rimsky - Korsakov και γεννιεται η συμφωνική

σουίτα “Scheherazade”.

H βραδιά θα αρχίζει με την ιστορία της ηρωίδας του πα-

ραμυθιού  “Scheherazade” την οποία αφηγείται η διάσημη

ηθοποιός Tormis Incer (από Τουρκία), και η Ορχήστρα θα

αναλάβει να απογειώσει το ονειρικό κλίμα, εκτελώντας τη

συμφωνική σουίτα.

Την 40μελή Ορχήστρα δευθύνει ο Αρχιμουσικός Ανδρέας

Τσελίκας.

Χίλιες και Μία Νύχτες 
στη Συμφωνική σουίτα “Scheherazade”

ΕΦΗΒΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ
Σοφία Βγενοπούλου / Ομάδα Grasshopper

Στην οθόνη φως

του Βαγγέλη Χατζηγιαννίδη

Μικρή Σκηνή

7 Νοεμβρίου 2011 - 13 Μαΐου 2012

Από στόμα σε στόμα κυκλοφορεί σε ολόκληρο το σχολείο

μια εκρηκτική είδηση, φήμες μάλιστα λένε πως υπάρχουν

και αποδείξεις γραμμένες σε κάμερα! Τα πράγματα εξε-

λίσσονται γρήγορα και παίρνουν περίεργη τροπή: φιλίες

δοκιμάζονται, άλλες διαλύονται, άλλες στεριώνουν… Έρ-

χεται η ώρα των αποφάσεων: πόσο εύκολα έρχεσαι αντι-

μέτωπος με όλη σου την τάξη; Σε μια κοινωνία σαν την

δική μας πόσο ευάλωτη είναι η ιδιωτική ζωή του καθενός;

Τι ρόλο μπορεί να παίζει το φως του φεγγαριού, ή ο φόβος

για την απώλεια ενός αγαπημένου προσώπου; 

Η Σοφία Βγενοπούλου επιστρατεύει τον καταξιωμένο

συγγραφέα Βαγγέλη Χατζηγιαννίδη να γράψει, για πρώτη

φορά στην Ελλάδα, ένα έργο για εφήβους. Με το νέο

αυτό εγχείρημα η σκηνοθέτις και καλλιτεχνική υπεύθυνη

της ομάδας Grasshopper συνεχίζει την επιτυχημένη πο-

ρεία της στο χώρο του εφηβικού θεάτρου διεισδύοντας

χωρίς προκαταλήψεις και διδακτισμό σε δύσκολες αλή-

θειες για την πορεία προς την ενηλικίωση. 

Τον Ιανουάριο του 2009 ανέβηκε στο θέατρο Χώρα το

«CHATROOM» του Enda Walsh, σε σκηνοθεσία της Σο-

φίας Βγενοπούλου. Στην συνέχεια της προσπάθειας

εδραίωσης του εφηβικού θεάτρου, το 2010-11 ανέβηκε

στο Θέατρο του Νέου Κόσμου το DNA του Dennis Kelly,

συμπαραγωγή της Grasshopper και του ΘΝΚ. Πρόθεσή με

τις παραστάσεις αυτές ήταν να ανοίξει ο δρόμος για μία

σειρά παραστάσεων που θα θεμελιώσουν και στην ελλη-

νική πραγματικότητα το θεσμό του εφηβικού ή νεανικού

θεάτρου (youth theatre). Το θέατρο για νέους στο εξωτε-

ρικό έχει καθιερωθεί ως ανεξάρτητη και ιδιαίτερα δημοφι-

λής στο εφηβικό κοινό κατηγορία θεάτρου. Παρά το ότι η

Αθήνα στεγάζει τα τελευταία χρόνια ένα μεγάλο αριθμό

παραστάσεων, παρατηρείται ένα μεγάλο κενό όσον

αφορά στις παραστάσεις που αγγίζουν τους προβληματι-

σμούς και τις ανησυχίες των εφήβων. 

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα

στο πλαίσιο της παράστασης

Μία από τις προτεραιότητες της Στέγης Γραμμάτων

και Τεχνών είναι ο σχεδιασμός και η προσφορά προ-

γραμμάτων που απευθύνονται σε σχολικές ομάδες.

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα που απευθύνονται

στα σχολεία, είτε αυτά σχετίζονται με τα εικαστικά,

είτε με το θέατρο και το χορό, είτε με τη μουσική,

είναι άμεσα συνδεδεμένα με το καλλιτεχνικό πρό-

γραμμα της Στέγης. 

Έτσι από τον Νοέμβριο 2011 έως τον Μάιο 2012 η

παράσταση θα παρουσιάζεται στη Στέγη Γραμμάτων

& Τεχνών, σε μαθητές της Δευτεροβάθμιας Εκπαί-

δευσης. 

Κλαούντιο Μοντεβέρντι 

Η στέψη της Ποππαίας (1642)

όπερα με πρόλογο και 3 πράξεις

Μια προκλητική αναπαράσταση ενός προκλητικού λιμ-

πρέτου μας υπόσχονται ο Μάρκελλος Χρυσικόπουλος και

η Αποστολία Παπαδαμάκη, ανεβάζοντας τη Στέψη της

Ποππαίας (1642) του Κλαούντιο Μοντεβέρντι. 

Ανθρωποκεντρικό και ρηξικέλευθο συνάμα, το τελευταίο

και σημαντικότερο έργο του Μοντεβέρντι, ασκεί μεγάλη

γοητεία μέχρι σήμερα χάρη σε ένα λιμπρέτο «ελευθε-

ριάζον» και πρωτότυπο, μια παρτιτούρα που συνδυάζει

συγκίνηση, αισθησιασμό, χιούμορ και δραματική ένταση.

Στο κύκνειο άσμα του συνθέτη και σε αντίθεση με τις περισ-

σότερες όπερες, το κακό είναι τελικά αυτό που θριαμβεύει:

«χωρίς καθόλου ρομαντισμούς, θεωρούμε ότι το θέμα μιλά
πιο άμεσα στο σύγχρονο θεατή, μιλάει για το σήμερα» ανα-

φέρει ο τσελίστας και καλλιτεχνικός διευθυντής του συγ-

κροτήματος πρώιμης και μπαρόκ μουσικής Latinitas Nostra,

Μάρκελλος Χρυσικόπουλος. 

Σημαντικά ονόματα από το εξωτερικό που ασχολούνται απο-

κλειστικά με το μπαρόκ, αλλά και αξιόλογοι Έλληνες καλλι-

τέχνες του κλασικού ρεπερτορίου, ερμηνεύουν τους

δεκατέσσερις ήρωες της όπερας.

Εορταστικές εκδηλώσεις  της  Δημοτικής Ενότητας Αν-

θούσας πραγματοποιούνται στο πλαίσιο του εορτασμού

της Οσίας Ανθούσας, οι οποίες έχουν ξεκινήσει από την

Τετάρτη 6 Ιουλίου. 

Στο Εορταστικό Πρόγραμμα Συμμετέχουν :

• Εξωραϊστικός και Εκπολιτιστικός Σύλλογος Ανθούσας «Ατλαντίς»

• Εφηβικό Τμήμα της Θεατρικής Δημιουργίας Δημοτικής

Ενότητας Παλλήνης

• Σύλλογος Κρητών Γέρακα «Η Μεγαλόνησος»

• Πολιτιστικός Σύλλ. Θεσσαλών Μεσογείων «Ο Δευκαλίωνας»

• Φιλαρμονική Ορχήστρα Παλλήνης

ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:

• ΣΑΒΒΑΤΟ 9 ΙΟΥΛΙΟΥ 2011

20.30 Εσπερινός –Περιφορά Ιεράς Εικόνας Οσίας Ανθούσης

22.30 Πανηγύρι με Παραδοσιακή Μουσική 

Από το Εξωραϊστικό και Εκπολιτιστικό Σύλλογο Ανθούσας

«Ατλαντίς»

Parking Εκθεσιακού κέντρου EXPO ATHENS Ανθούσας

• ΚΥΡΙΑΚΗ 10 ΙΟΥΛΙΟΥ 2011

8.30 Πανηγυρική Θεία Λειτουργία

Εορτασμός Οσίας Ανθούσας ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚ. ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

του ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΥ – ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛ.

ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ  ΔΗΜΟΥ  ΚΟΡΩΠΙΟΥ

Το Δ.Σ. του Συλλόγου βάσει του άρθρου 19 του Κα-

ταστατικού, καλεί τα μέλη του σε Τακτική Γενική Συ-

νέλευση που θα γίνει την ΚΥΡΙΑΚΗ 10 ΙΟΥΛΙΟΥ 2011

και ώρα 10.30 στον χώρο του ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝ-

ΤΡΟΥ της ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑΣ. 

Η ημερήσια διάταξη περιλαμβάνει τα παρακάτω θέ-

ματα:

1. Απολογισμός πεπραγμένων του Δ.Σ. και έγκριση

από την Γ. Σ.

2.  Οικονομικός απολογισμός, έκθεση της εξελεγκτι-

κής επιτροπής και έγκριση από τη Γ. Σ.

3. Ενημέρωση από το Δ.Σ. για θέματα – προβλήματα

της περιοχής και συζήτηση επ’ αυτών.

Για το Δ.Σ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΓΓΟΥΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΟΥΝΤΟΥΡΗΣ

Τηλ. Επικοινωνίας : 22910 90356 - 6983511345

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 8/7/2011

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Aρ. Πρωτ.: 58627

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ                        

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ                                                

Λεωφ. Συγγρού 15- 17 Τ.κ. 117 43 Αθήνα

Πληροφορίες: Σ. Καραγιάννη 

Τηλ. : 213 2063534, Φαξ: 213 2063533 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθ.5 παρ. 2 του Ν. 1650/86, όπως αυτή

τροποποιήθηκε με το Ν.3010/02 και την ΚΥΑ Η.Π. 37111/2021/26-9-2003

(ΦΕΚ 1391/Β΄/2003) ανακοινώνεται ότι: 

Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής περιήλθε από την Αποκεντρωμένη

Διοίκηση  με αρ. πρωτ. Φ2985/1162/25-5-2011 η Προκαταρκτική Περιβαλ-

λοντική Εκτίμηση και Αξιολόγηση του έργου: «Παράκαμψη Σκάλας Ωρω-

πού», η οποία βρίσκεται στη διάθεση κάθε ενδιαφερομένου στη Δ/νση

Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Περιφέρειας Αττικής (Πολυτε-

χνείου 4, Αθήνα), όπου μπορεί να προσέλθει προκειμένου να ενημερωθεί

και να υποβάλει τυχόν ενστάσεις εντός τριάντα (30) ημερών από τη δη-

μοσίευση της παρούσας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Π.Σ. ΑΤΤΙΚΗΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 8/7/2011

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Aρ. Πρωτ.: 58669

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ                        

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ                                                

Λεωφ. Συγγρού 15- 17 Τ.κ. 117 43 Αθήνα

Πληροφορίες: Σ. Καραγιάννη 

Τηλ. : 213 2063534, Φαξ: 213 2063533 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθ.5 παρ. 2 του Ν. 1650/86, όπως αυτή

τροποποιήθηκε με το Ν.3010/02 και την ΚΥΑ Η.Π. 37111/2021/26-9-2003

(ΦΕΚ 1391/Β΄/2003) ανακοινώνεται ότι: 

Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής περιήλθε από την Αποκεντρωμένη

Διοίκηση  με αρ. πρωτ. Φ737/2048/Περιβ.9/11 η Μελέτη Περιβαλλοντικών

Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για το μηχανολογικό εκσυγχρονισμό της βιομηχανίας

φαρμακευτικών και καλλυντικών προϊόντων της LAVIPHARM AE στην οδό

Αγ. Μαρίνας στην Παιανία, η οποία βρίσκεται στη διάθεση κάθε ενδιαφε-

ρομένου στη Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Περιφέρειας

Αττικής (Πολυτεχνείου 4, Αθήνα), όπου μπορεί να προσέλθει προκειμέ-

νου να ενημερωθεί και να υποβάλει τυχόν ενστάσεις εντός τριάντα (30)

ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Π.Σ. ΑΤΤΙΚΗΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ
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Συνέχεια από την σελίδα 3

Μόλις ολοκληρώσουν το έργο τους, θα μας παραδώσουν το

Πόρισμα τους, το οποίο θα δημοσιοποιηθεί σε κάθε τοπικό, έν-

τυπο και ηλεκτρονικό Μέσο Ενημέρωσης, ώστε να λάβουν

γνώση όλοι οι δημότες μας και βέβαια, θα συζητηθεί σε ειδική

συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

3.)Υποσχεθήκαμε στους δημότες μας, σωστή οικονομική

διαχείριση, με είσπραξη όλων των ανείσπρακτων οφειλών,

πριν απ’ όλα, απ’ τους οικονομικά ισχυρούς!

Α.) Έτσι πριν από λίγες ημέρες, κάναμε πράξη, αυτό που δεν

τόλμησαν να κάνουν επί είκοσι (20) χρόνια και οι δύο προ-

ηγούμενες Δημοτικές Αρχές!

Μετά από άκαρπες συναντήσεις και συζητήσεις μαζί τους,

προχωρήσαμε σε κατάσχεση, προς όφελος του Δήμου Μαρ-

κοπούλου, όλων των τραπεζικών λογαριασμών σε όλες τις

Τράπεζες στην Ελλάδα, των δύο Λατομικών Επιχειρήσεων

(Αφοί Κ.Σταύρου και Ανάπλαση Μαρκοπούλου), αλλά και των

ατομικών λογαριασμών, των Διευθυνόντων Συμβούλων τους!

Το καθαρό οφειλόμενο ποσό (χωρίς πρόστιμα και προσαυξή-

σεις) ανέρχεται σε δυόμιση (2,5) εκατομμύρια Ευρώ περίπου

για κάθε μια, απ’ τις δύο Λατομικές Επιχειρήσεις, δηλαδή συ-

νολικά, σε πέντε (5) εκατομμύρια Ευρώ!

Ξεκαθαρίζουμε, ότι ως Δημοτική Αρχή ( σε αντίθεση  με ότι

έκαναν και οι δύο προηγούμενες Δημοτικές Αρχές, για ψηφο-

θηρικούς τουλάχιστον λόγους), θα προβούμε σε κάθε ανα-

γκαία δικαστική και εξωδικαστική ενέργεια, για την είσπραξη

του ως άνω ποσού.  

Είναι σαφές, ότι ως Δημοτική Αρχή, δεν έχουμε καμία προ-

σωπική αντιπαράθεση ή εμπάθεια με κανένα επιχειρηματία

συμπολίτη μας.

Αντίθετα, είμαστε υπέρ της στήριξης της επιχειρηματικότητας

και της ανάπτυξης των τοπικών (ιδιαίτερα) επιχειρήσεων,

όπως η προαναφερθείσα, αλλά με δύο απαραίτητες προϋπο-

θέσεις:

α) Ότι θα είναι συνεπείς στην  έγκαιρη εξόφληση, κάθε υπαρ-

κτής οφειλής τους προς τον Δήμο Μαρκοπούλου και 

β) ότι θα προχωρήσουν στην Ανάπλαση (και όχι στην Λατό-

μευση) του βουνού της  Μερέντας, ώστε έτσι να λυθεί και το

πρόβλημα της εναπόθεσης των μπαζών,  αλλά και να εξασφα-

λιστεί η ύπαρξη δουλειάς για τους εργαζομένους στα Χωμα-

τουργικά και τους οδηγούς φορτηγών, για τα επόμενα δέκα

(10) έως δώδεκα (12) χρόνια!

Β.) Επίσης, ξεκινήσαμε (με ιδιαίτερο πολιτικό κόστος) και την

είσπραξη των παλαιών οφειλών της Ύδρευσης, της περιόδου

2007-2010, ύψους δύο (2) και πλέον εκατομμυρίων Ευρώ, για

τις οποίες είχαν εκδικαστεί, οι ενστάσεις των δημοτών μας.        

Γ.) Τέλος, προκειμένου  να απαλλαγούμε απ’ το χρέος των

εννέα (9) εκατομμυρίων Ευρώ προς την ΕΥΔΑΠ, για να παρά-

σχουμε καλύτερες υπηρεσίες ύδρευσης προς τους δημότες

μας και για να βγούμε απ’ το τραγικό καθεστώς της “Αναγκα-

στικής Οικονομικής Εξυγίανσης”, είμαστε σε διαδικασία έναρ-

ξης διαπραγματεύσεων με την ΕΥΔΑΠ, για την μακροχρόνια

(20ετή) παραχώρηση της χρήσης και εκμετάλλευσης του Δι-

κτύου Ύδρευσης, με αντάλλαγμα την διαγραφή του χρέους

μας και την ύπαρξη συγκεκριμένων αντισταθμιστικών ωφελη-

μάτων προς τον Δήμο Μαρκοπούλου.

4.) Υποσχεθήκαμε στους δημότες μας, μια καλύτερη καθη-

μερινότητα, με έμφαση στην Καθαριότητα και στον Φωτισμό.

Την 1η Ιανουαρίου 2011, βρήκαμε μόλις δύο (2) Απορριμματο-

φόρα σε λειτουργία. Ήδη επιδιορθώσαμε όλα τα υπόλοιπα και

σήμερα, λειτουργούν πλήρως και καθημερινά και τα επτά (7)

Απορριμματοφόρα.

Αγαπητοί Συμπολίτες,

Η έκταση του Δήμου Μαρκοπούλου είναι 85.000 στρέμματα

και με αραιή δόμηση, σε σημαντικό μέρος της.

Να θυμίσουμε συγκριτικά, ότι η αντίστοιχη έκταση ενός

Δήμου, πληθυσμού 25.000 κατοίκων στην Αθήνα, δεν ξεπερ-

νάει ούτε το 1/5  του Δήμου Μαρκοπούλου!

Αυτό σημαίνει, ότι πέρα από τα επιπλέον (δύο με τρία) Απορ-

ριμματοφόρα που χρειαζόμαστε ιδιαίτερα το καλοκαίρι, για να

μαζέψουμε από παντού, όλα τα απορρίμματα του Δήμου μας

και τα οποία δεν έχουμε, ούτε μπορούμε άμεσα να τα απο-

κτήσουμε, οι μόνες λύσεις, είναι οι εξής:

Α.) Ο Δήμος Μαρκοπούλου να εξαντλήσει κάθε δυνατότητα

αποκομιδής των απορριμμάτων, με νέο, αποτελεσματικότερο

σχεδιασμό της.

Β.) Αυτό όμως δεν θα είναι αρκετό. Χρειάζεται λοιπόν, ειδικά

τα Σαββατοκύριακα, οι δημότες και οι κάτοικοι της περιοχής

μας, να βγάζουν τα σκουπίδια τους, στους  προκαθορισμένους

χώρους, μόνο την Κυριακή το απόγευμα και μάλιστα μετά τις

7 μ.μ.!

Επίσης με ένα τηλεφώνημα, στο 2299-0-20117 και με μικρό οι-

κονομικό αντίτιμο, η Υπηρεσία Καθαριότητας, παραλαμβάνει

με ραντεβού στο σπίτι κάθε δημότη, όλα τα μεγάλα και ογ-

κώδη αντικείμενα.

Τέλος, η Δημοτική Αστυνομία έχει ήδη σαφή εντολή, για

διαρκή επίβλεψη και κυρίως για επιβολή υψηλών προστίμων,

σε όσους ασυνείδητους, ρυπαίνουν ασύδοτα το Περιβάλλον

της πόλης μας!

Γ.)  Στον τομέα του Φωτισμού, βρήκαμε μια διαλυμένη, σχεδόν

άδεια και λεηλατημένη Αποθήκη Ηλεκτρολογικού Υλικού. 

Την αναδιοργανώσαμε, πολλές φορές πληρώσαμε απ’ την

τσέπη μας ως Δημοτική Αρχή.

5.) Υποσχεθήκαμε να ενισχύσουμε τα Αθλητικά και Πολι-

τιστικά Σωματεία της πόλης μας. 

Έγινε αναλυτική χαρτογράφηση στα Αθλητικά Σωματεία και

στους αθλητικούς χώρους της πόλης μας και δημιουργήθηκαν

πλήρεις φάκελοι. 

Έτσι για πρώτη φορά, η Χρηματοδότησή τους, έγινε στην

βάση πολλαπλών, αλλά συγκεκριμένων, δημόσιων και διαφα-

νών κριτηρίων, ελέγξιμων από κάθε ενδιαφερόμενο πολίτη.

6.) Υποσχεθήκαμε στους συνδημότες μας του Πόρτο

Ράφτη, ουσιαστική και καθημερινή λειτουργία, του Αντιδη-

μαρχείου στο Πόρτο  Ράφτη.

Ήδη, απ’ το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Ιανουαρίου, η αρμό-

δια Αντιδήμαρχος κα Μαρία Κιμπιζή, βρίσκεται εγκατεστημένη

καθημερινά στο Πόρτο Ράφτη, όπου πλέον διεκπεραιώνονται

συγκεκριμένα δικαιολογητικά και εξοφλούνται λογαριασμοί

νερού. 

7.) Συνειδητά, αφήσαμε για το τέλος, τα τρία (3) σημαντι-

κότερα ζητήματα, για το Μέλλον της πόλης μας: Την Αποχέ-

τευση, τα Σχολεία και τα Σχέδια  Πόλης!

Α.) Για την Αποχέτευση, το μεγαλύτερο έργο Υποδομής, Κα-

θαριότητας και Ποιότητας Ζωής στην πόλης μας, γίνεται μια

οργανωμένη (και καθόλου εύκολη) προσπάθεια επιστημονικής

και πολιτικής υποστήριξής του, αλλά και προώθησης των ανα-

γκαίων μελετών, ώστε να ενταχθεί στο Ε.Σ.Π.Α. (Τέταρτο Κοι-

νοτικό Πλαίσιο Στήριξης) με συνολική χρηματοδότηση, που θα

ξεπερνά τα είκοσι επτά (27) εκατομμύρια Ευρώ!

Το 70% αυτών των χρημάτων, θα δοθεί για την κατασκευή της

Αποχέτευσης της παράκτιας ζώνης του Πόρτο – Ράφτη, ώστε

να σωθεί η θάλασσά μας!

Πιστεύουμε ότι είμαστε σε καλό δρόμο και αγωνιζόμαστε,

ώστε στο μέλλον, να μπορούμε να μεταφέρουμε πολύ ευχά-

ριστα νέα, στους συμπολίτες μας!

Β.) Για τα Σχολεία και τις τεράστιες αναλυτικές ανάγκες τους,

έχουμε ενημερώσει λεπτομερώς, την Υφυπουργό Παιδείας, κα

Εύη Χριστοφιλοπούλου. 

Επίσης, προωθούμε τον μακροχρόνιο στόχο, για παραχώρηση

πενήντα (50) στρεμμάτων απ’ τον χώρο του Ολυμπιακού Ιππι-

κού Κέντρου στον Δήμο, για την δημιουργία ενός Συγκροτή-

ματος Σχολικών Μονάδων. 

Γ.) Τέλος, το υπό Αναθεώρηση και προτεινόμενο απ’ το Δη-

μοτικό μας Συμβούλιο, Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο, βρίσκεται

ήδη στον Οργανισμό Αθήνας και στο ΥΠΕΧΩΔΕ, όπου και πιέ-

ζουμε την πολιτική ηγεσία, διεκδικώντας την άμεση προώθησή

του και την θεσμοθέτησή του! 

Αγαπητοί Συμπολίτες!

Πιστεύουμε, ότι ο σύντομος αυτός απολογισμός εξαμήνου,

ενός μεγάλου μέρους της δραστηριότητας της νέας Δημοτι-

κής Αρχής, παρουσιάζει ανάγλυφα, το μέγεθος της δυσκολίας

και την πολλαπλότητα των προβλημάτων που αντιμετωπί-

ζουμε, αλλά και την προσπάθεια που όλοι μας καταβάλουμε,

για την επίλυσή τους.

Μαζί και δίπλα στους δημότες μας, με σκληρή δουλειά, με

αγωνιστικότητα, πάθος για την επίτευξη των στόχων μας και

με αισιοδοξία, κόντρα στις τεράστιες αντιξοότητες, θα τα κα-

ταφέρουμε και όλοι μας μπορούμε να πάμε και θα πάμε, τον

Δήμο Μαρκοπούλου μπροστά!

Με ιδιαίτερη εκτίμηση, ο Δήμαρχος Μαρκοπούλου

Σωτήρης Ι. Μεθενίτης

Οι «αγανακτισμένοι του

Δήμου Μαρκόπουλου» 

Καλούμε όλους να συμμετέχουν :

Σταθερή μέρα για τη διεξαγωγή λαϊκής συνέλευσης

κάθε Παρασκευή στην πλατεία Μαρκοπούλου. 

Θα συζητάμε τις γενικότερες εξελίξεις - τη συμμετοχή

μας στις κινητοποιήσεις - οργάνωση προβολών και συ-

ζητήσεων πάνω σε γενικά καθώς και σε τοπικά ζητήματα

που επηρεάζουν τη ζωή μας. 

• Την ΚΥΡΙΑΚΗ 10/7 στο Σύνταγμα, μετά της 6μμ, στη

νέα μεγάλη παλλαϊκή διαδήλωση 

Δεν υποχωρούμε και δεν θα κουραστούμε – θα είμαστε

συνεχώς μπροστά τους και

Συνεχίζουμε τον αγώνα μέχρι να ΑΝΑΤΡΑΠΕΙ το νέο με-

σοπρόθεσμο Πρόγραμμα και η κυβέρνηση, η ΕΕ και το

ΔΝΤ

ΟΛΟΙ ΣΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΠΛΑΤΕΙΕΣ

Έξι μήνες μετά:

ο πρώτος απολογισμός του Δήμου Μαρκοπούλου

Νέα Τμήματα στο Κορωπί

ΔΩΡΕΑΝ ΚΔΑΠ 

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Κρωπίας (ΚΕΔΚ) ανακοινώνει

ότι συνεχίζονται οι εγγραφές για τα καλοκαιρινά Προγράμματα

του Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Δήμου Κρωπίας.

Λόγω της μεγάλης συμμετοχής και ύστερα από συντονισμένες

ενέργειες της Δημοτικής Αρχής εξασφαλίστηκε και δεύτερος

χώρος για την υλοποίηση του προγράμματος στο 3ο Δημοτικό

Σχολείο Κορωπίου (οδός Ανδρούτσου-κοντά στο Δημαρχείο

και το ΚΗΦΗ). Αυτή η εξέλιξη οδήγησε στην δημιουργία και

νέων τμημάτων  ΚΔΑΠ για παιδιά από 5 έως 12 ετών τα οποία

θα λειτουργούν έως και την 31.07.2011. Τα καλοκαιρινά προ-

γράμματα περιλαμβάνουν μουσικοκινητική αγωγή, αθλητική

δραστηριότητα, εικαστικά, φιλαναγνωσία, χρήση ηλεκτρονι-

κών υπολογιστών. 

Ωρες λειτουργίας του προγράμματος είναι από 8 το πρωί

έως 3 το μεσημέρι. Αιτήσεις συμμετοχής υποβάλλονται

στο Δημαρχείο  (Υπεύθυνος προγράμματος: Κωνσταντί-

νος Δήμου, 3ος όροφος,  τηλ.: 210-662 23 24, εσωτ.115).
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«Μιά εικόνα αξίζει όσο δέκα χιλιάδες λέξεις» λένε οι Κινέζοι.

Η πρωτοσέλιδη φωτογραφία του Μ.Α.Τ.ατζή στο προηγούμενο

φύλλο της «Ε», όπου φαίνεται ολοκάθαρα να «χαιρετά» τους

διαδηλωτές με την χαρακτηριστική χειρονομία του μεσαίου

δακτύλου, αξίζει πράγματι -με όσα σηματοδοτεί- δέκα χιλιά-

δες λέξεις. Η δε πράξη αυτή καθαυτή αξίζει δέκα χιλιάδες

κλωτσιές, που αναπότρεπτα και νομοτελειακά θα δοθούν κά-

ποια στιγμή, σε όσους –υψηλά και χαμηλά ισταμένους- τις

ζητά ο οργανισμός τους. Έχουν κατ’ επανάληψη προειδοποι-

ηθεί, έχουν επιλέξει τον δρόμο τους και θα υποστούν τα επί-

χειρα των επιλογών τους.

Εάν στη συγκεκριμμένη φωτογραφία αφαιρούσαμε το ρύγχος του

κουφιοκέφαλου κρανοφόρου και το αντικαθιστούσαμε με το πρό-

σωπο του πρωθυπουργού, ή του υπουργού «προστασίας του πο-

λίτη», το νόημα της χειρονομίας θα παρέμενε το ίδιο χυδαίο και

σαφές: «όσοι αντιστέκεστε, θα σας γα.....,,». Η μόνη διαφορά είναι

ότι «το όργανον» εκφράζεται όπως ακριβώς εκφραζόταν και ο άν-

θρωπος των σπηλαίων, ενώ ο πρωθυπουργός λέει «ότι κάνω, το

κάνω –ή μάλλον σας το κάνω- για να σώσω την Ελλάδα». Δηλαδή,

κατά το κοινώς λεγόμενον «τι σου κάνω Ελλάδα μου»;

Την Τετάρτη 29 Ιουνίου 2011 επείσθησαν και οι πλέον αδαείς

ότι οι λεγόμενοι «γνωστοί άγνωστοι» τραμπούκοι είναι ο πα-

ρακρατικός βραχίων του κράτους για να καταστέλουν σε αγα-

στή συνεργασία με τον επίσημο κυβερνητικό σιδερένιο

βραχίονα, τα Μ.Α.Τ., κάθε λαϊκή αντίδραση στη νέα Κατοχή

μας. «Ισχύς μου η αγάπη του λαού», όπως ανεγράφετο στον

αλήστου μνήμης βασιλικό θυρεό της δυναστείας Γλύξμ-

πουργκ-Χοεντζόλερν, με τους δύο ροπαλοφόρους Ηρακλείς

να παραστέκουν στο στέμμα.

Με γεγονότα αντίστοιχης καταισχύνης, σε οιαδήποτε άλλη ευ-

ρωπαϊκή χώρα θα είχε παραιτηθεί τουλάχιστον ο επικεφαλής

υπουργός της Αστυνομίας. Εδώ, όχι απλώς παραμένει εντε-

λώς ξετσίπωτα στην θέση του, αλλά και εξακολουθεί να μας

δείχνει τον εμβληματικό, πλέον, δάκτυλο του ανεγκέφαλου

πραιτωριανού του. Χρησιμοποιώ εν πλήρει επιγνώσει της λέ-

ξεως τον όρο «πραιτωριανοί» για τα Μ.Α.Τ., εφ’ όσον πρόκει-

ται περί «αστυνομικού» σώματος που απολαμβάνει από της

ιδρύσεώς του ως σήμερα την ίδια σκανδαλώδη εύνοια και ασυ-

λία που απελάμβαναν και οι Ρωμαίοι πραιτωριανοί, η φρουρά

του εκάστοτε Ρωμαίου αυτοκράτορα.

Η άλλη όψη του ιδίου κάλπικου νομίσματος της δήθεν «κατα-

στολής των ταραχών», οι μονίμως ασύλληπτοι κουκουλοφόροι,

είναι ένας πολύ ενδιαφέρων αχταρμάς καθαρμάτων, κάτι σαν

την γαλλική «Λεγεώνα των Ξένων» στην πάλαι ποτέ γαλλοκρα-

τούμενη βορειοδυτική Αφρική. Η παρακρατική αυτή λεγεώνα δη-

μιουργήθηκε στις αρχές της Μεταπολίτευσης από την Κ.Υ.Π.

-μετέπειτα Ε.Υ.Π.- και την Ασφάλεια, με σκοπό την αμαύρωση

των λαϊκών αγώνων και κινητοποιήσεων σε «ταραχές» και «βαν-

δαλισμούς», ώστε η πλειονότητα των λεγόμενων «φιλήσυχων

πολιτών», που μας έχει κλείσει διαχρονικά το σπίτι ψηφίζοντας

ΠΑ.ΣΟ.Κ. και Νέα Δημοκρατία, να κάθεται «φιλήσυχα» στον κα-

ναπέ της και να βλέπει τα «έκτροπα» από το χαζοκούτι οικτί-

ροντας και ελεεινολογώντας τους ...«αλήτες».

Με έναν γενικό ειδολογικό διαχωρισμό οι «γνωστοί-άγνωστοι»

χωρίζονται σε δύο επιμέρους κύριες ομάδες: Στην πολυπληθή

ομάδα των βλαμμένων που νομίζουν ότι εξασκούνται σε αντιε-

ξουσιαστική, εκτονωτική γυμναστική και στην ολιγάριθμη ομάδα

των μυημένων καθοδηγητών, που γνωρίζουν πως, πότε και γιατί

παίζεται το παιχνίδι. Στην πρώτη ομάδα συνυπάρχουν αρμονικά,

ξενηστικωμένοι περιθωριακοί, ναρκομανείς και λοιποί σεσημα-

σμένοι του κοινού Ποινικού Δικαίου και χρησιμοποιούμενοι από

την Ασφάλεια, μαζί με αφόρητα πλήττοντες γόνους μεγαλοεπι-

χειρηματιών, δικαστών, μεγαλοδικηγόρων, μεγαλογιατρών και

βουλευτών, με τον εμπλουτισμό τους τα τελευταία χρόνια και

με λαθρομετανάστες, όπως αυτοί που στρατολογεί –ανενόχλη-

τος από Ε.Υ.Π. και Ασφάλεια- ο από την εποχή του Σημίτη εγ-

κατεστημένος στον Αγ. Παντελεήμονα αξιωματικός της

αλβανικής μυστικής υπηρεσίας (SAIC), που πρωτοστάτησε με

τους δικούς του στα γεγονότα που ακολούθησαν τον φόνο του

Αλέξη Γρηγορόπουλου, τον Δεκέμβριο του 2008.

Η δεύτερη ομάδα, εκείνη των μυημένων, περιλαμβάνει εκτός

από αστυνομικούς και κάποιους βολεμένους, κυβερνητικούς

συνδικαλισταράδες. Όλος αυτός ο εσμός των παρακρατικών

και κρατικών καθαρμάτων έχει αναλάβει την απλή και εξό-

φθαλμη αποστολή να προβοκάρει την επέμβαση των δυνά-

μεων καταστολής, εκσφενδονίζοντας πέτρες, μολότοφ κλπ

σους άνδρες των Μ.Α.Τ., προσφέροντάς τους έτσι το άλλοθι

που χρειάζονται για να επιτίθενται στους διαδηλωτές με τα

χημικά και τα ρόπαλα.

Ποτέ όμως στο παρελθόν η προσφιλής αυτή κυβερνητική με-

θόδευση δεν ήταν τόσο ξεδιάντροπα απροκάλυπτη, όσο στην

απόλυτα φασιστικής εμπνεύσεως, καθοδηγήσεως και εκτελέ-

σεως, επίθεση των αστυνομικών δυνάμεων κατά του πλήθους

των ειρηνικών διαδηλωτών –και όχι κατά των συνεργαζόμε-

νων κουκουλοφόρων- στα γεγονότα της 29ης Ιουνίου. Σύν-

νεφο έπεσε κατά βούληση το ρόπαλο, όπως και τα χημικά. Το

ευχαριστήθηκαν «τα παιδιά», είχαν τόση ανάγκη να ξεδώσουν!

Και ξέδωσαν και ξεσάλωσαν, από το να ψεκάζουν ηλικιωμέ-

νους, μέχρι να ξυλοφορτώνουν κάποιοι μοτοσυκλετιστές της

«Δέλτα» τους θαμώνες εστιατορίου στο Μοναστηράκι, μέχρι

εκείνους τους ΜΑΤατζήδες που έριχναν χημικά στην είσοδο

του Μετρό Συντάγματος και στη συνέχεια ξυλοφόρτωσαν τον

υπεύθυνο του ΕΚΑΒ που διαμαρτυρήθηκε.

Πιστεύουν και γι’ αυτό αποθρασύνονται, όπως και τ’ αφεντικά

τους εξάλλου, ότι οι εκατοντάδες χιλιάδες των διαδηλωτών

είναι ένα άοπλο, ασύνδετο και ανοργάνωτο πλήθος, πολύ εύ-

κολο να το τρομοκρατήσουν διακόσιοι, τριακόσιοι πάνοπλοι

και οργανωμένοι πραιτωριανοί. Εξ’ αιτίας του γνωστού δείκτη

νοημοσύνης και του μορφωτικού εφοδιασμού που διαθέτουν οι

περισσότεροι, δεν γνωρίζουν ότι είναι ιστορικό λάθος να πι-

στεύουν κάτι τέτοιο. Με τις κατάλληλες συνθήκες έχει πλει-

στάκις καταγραφεί, ένα ασύντακτο και ανομοιογενές πλήθος

να υπακούει, σαν ένας άνθρωπος, στο πρόσταγμα «φάτε

τους» και να ορμά μπροστά ασυγκράτητο. Και τότε ψευτο-

παλληκαράδες θα σας φύγει το ...«πιπί»!

Βοήθειά σας το ...«υπόθετον», αξιοκατάπτυστοι τυραννίσκοι ημών
Γρηγόρης Δημ. Ρώντας  

Ρωτήθηκα για την απόφαση της ολομέλειας

του Συμβουλίου της Επικρατείας, αναφο-

ρικά με το Μνημόνιο. 

Απάντησα απλά: την ανέμενα... Θυμήθηκα ανά-

λογη απόφαση, της ολομέλειας του Αρείου

Πάγου, πριν από 46 χρόνια, όταν είχε απορρί-

ψει, ως αβάσιμη, την πειθαρχική δίωξη, την

οποία είχε επισπεύσει ο τότε υπουργός Δικαιο-

σύνης εναντίον του εισαγγελέα του Αρείου

Πάγου και μετέπειτα πρώτου πρωθυπουργού

της απριλιανής δικτατορίας, αναφορικά με τις

πιέσεις που είχαν ασκηθεί στη διεξαγωγή της

ανάκρισης για το φόνο του βουλευτή Λαμ-

πράκη. Τότε, ο Α. Βαμβέτσος είχε γράψει στο

«Βήμα της Κυριακής»: «Ο Αρειος Πάγος ηυτο-

κτόνησεν»! Ετσι ήταν πάντα. Καθώς διηγείται

ο Ηρόδοτος (Θάλεια, 3.31.6), ο Πέρσης βασι-

λιάς Καμβύσης είχε ερωτευθεί και ήθελε να

νυμφευθεί την αδελφή του, οι δε ανώτατοι δι-

καστές αποφάνθηκαν ότι ο νόμος δεν επιτρέ-

πει κάτι τέτοιο, όμως ένας άλλος νόμος

επιτρέπει στον βασιλέα των Περσών να κάνει

ό,τι επιθυμεί! Εκτοτε η εξουσία είχε πάντα τη

δικαστική απόφαση που επιθυμούσε... Κάτι που,

καθώς διηγείται ο Πλούταρχος (Σόλων, 5.4.1 -

5.5.1), πολύ παραστατικά είχε επιβεβαιώσει ο

Ανάχαρσις, ότι δηλαδή οι νόμοι δεν διαφέρουν

από τον ιστό της αράχνης, καθώς εύκολα συλ-

λαμβάνει τα μικρά κουνούπια, ενώ κάθε μεγα-

λόσωμο έντομο τον ξεσκίζει και περνά

ελεύθερο! 

Στα δικά του χρόνια, ο διαπρεπής δικονομολό-

γος Mannheim είχε γράψει ότι «(...) η εκάστοτε

κυβέρνηση έχει στη διάθεσή της ένα ολιγά-

ριθμο κεντρικό όργανο, το οποίο συγκροτείται

με ανθρώπους του χεριού της, προκειμένου να

έχει τελικά τις δικαστικές αποφάσεις που

θέλει» (Beitrage zur Lehre von der Revision, σελ.

16). Αργότερα ο διαπρεπής Βρετανός πανεπι-

στημιακός δάσκαλος Πολ Κένεντι έγραψε ότι

«η αχίλλεια πτέρνα της Ελλάδας εντοπίζεται

στην έλλειψη ανεξάρτητης δικαιοσύνης» (βλ.

«Καθημερινή της Κυριακής», 24 Μαΐου 2009). 

Αυτή η τακτική προσδιορίζεται στο χώρο της

Μεθοδολογίας του Δικαίου, ως καταστρατή-

γηση των κανόνων του δικαίου, όπως στην πε-

ρίπτωση που η ελληνική κυβέρνηση καταρτίζει

διεθνείς συμφωνίες, οι οποίες περιέχουν δε-

σμευτικούς και σκληρούς για το ελληνικό κρά-

τος κανόνες, με στόχο την εξυπηρέτηση

σπουδαίου εθνικού συμφέροντος, όπως είναι η

συνέχιση του εξωτερικού δανεισμού, με πα-

ράλληλη σταδιακή ικανοποίηση των αξιώσεων

των δανειστών. Για την εφ' εξής τύχη και ισχύ

τέτοιων διεθνών συμφωνιών το άρθρο 28 του

Συντάγματος ορίζει ότι «απαιτείται πλειοψηφία

των τριών πέμπτων του όλου αριθμού των βου-

λευτών». Γι' αυτό οι «Ευρωπαίοι εταίροι μας»

ασκούν ασφυκτικές πιέσεις στον αρχηγό της

αξιωματικής αντιπολίτευσης, προκειμένου να

δεχθεί και, με τις ψήφους των δικών του βου-

λευτών, να επιτευχθεί η αυξημένη πλειοψηφία

που αξιώνει το Σύνταγμα. Πλην, ματαίως. Η

Νέα Δημοκρατία, αν και συνυπεύθυνη της χρε-

οκοπίας μας, σφυρίζει τώρα ανέμελα, προκει-

μένου να επανέλθει αυτοδύναμη στην

κυβέρνηση. 

Μέσα σ' αυτό το συνταγματικό αδιέξοδο, η κυ-

βέρνηση κατέφυγε στην καταστρατήγηση των

αυστηρών διατάξεων του Συντάγματος. Και,

φυσικά, βρήκε κατανόηση, όχι βεβαίως από τον

εμπαιζόμενο ελληνικό λαό, αλλά από τις λεγό-

μενες υπερκομματικές «αρχές και εξουσίες».

Ολοι τους, από κοινού (εθνικού!) ενδιαφέρον-

τος ορμώμενοι, δέχθηκαν ως συνταγματικώς

άψογη τη διαδικασία νομιμοποίησης των εντο-

λών της τρόικας και των ελεγκτών της, και ει-

δικότερα τη θεσμοθέτηση των όρων της

δανειακής σύμβασης από τη Βουλή με την απλή

πλειοψηφία των 151, μολονότι πρόκειται για

την πιο κραυγαλέα καταστρατήγηση της συν-

ταγματικής νομιμότητας. 

Εδώ λοιπόν εντάσσεται η ανοιχτή πληγή της

τραυματισμένης έννομης τάξης, καθώς ο -κατά

τα άλλα- αξιότιμος κ. Πρόεδρος της θλιβερής

Δημοκρατίας μας, όπως επίσης οι κυρίες και οι

κύριοι, στην κρίση των οποίων έκανε το λάθος

και προσέφυγε ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθη-

νών, δεν κατόρθωσαν να αντιληφθούν την κραυ-

γαλέα και προκλητική παρουσία των ελεγκτών

της τρόικας μέσα στα υπουργεία μήτε άκουσαν

τον καταιγισμό των πιεστικών δηλώσεων των

Ευρωπαίων «εταίρων μας», και πολύ περισσό-

τερο δεν αντιλήφθηκαν τους εκβιασμούς που

ασκήθηκαν και εξακολουθούν να ασκούνται στον

αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, προ-

κειμένου να καμφθεί και να ενδώσει, ώστε να

προσθέσει τις απαραίτητες ψήφους του δικού

του κόμματος για την επικύρωση των δανειακών

συμβάσεων. Ολος αυτός ο διεθνής διασυρμός

της συνταγματικής νομιμότητας του θλιβερού

τόπου μας αγνοήθηκε, προδήλως... για τη σωτη-

ρία της έρμης της Πατρίδας! 

Και τώρα, τι θα γίνει; Ακούω συχνά το ερώτημα,

το οποίο για μένα, παιδί της χιτλερικής κατο-

χής, είναι κούφια φούσκα φρέσκου αέρα!

Εκείνη την εποχή πεινάσαμε. Είπαμε κυριολε-

κτικώς το «ψωμί - ψωμάκι», ενώ θλιβερές, όπως

και τώρα, κυβερνήσεις προθύμως υπέγραφαν

συμφωνίες που τους υπαγόρευαν οι απεχθείς

κατακτητές. Ετσι υπέγραψαν τη σύμβαση του

αναγκαστικού δανείου για τα έξοδα διαβίωσης

των κατοχικών στρατευμάτων. Ενα αναγκα-

στικό δάνειο, του οποίου την απόδοση καμιά

ελληνική κυβέρνηση δεν τόλμησε να αξιώσει

μετά το τέλος του πολέμου. Ομοια όπως καμιά

ελληνική κυβέρνηση δεν τόλμησε να ζητήσει

τις οφειλόμενες αποζημιώσεις για τις χαμένες

ζωές αθώων, που σφαγιάσθηκαν από τους γο-

νείς των σημερινών δανειστών μας. 

www.kostasbeys.gr

*Ομότιμος Καθηγητής Δικονομίας Π.Α.

Οι δικαστές του Μνημονίου
Του ΚΩΣΤΑ Ε. ΜΠΕΗ *
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Θα μείνετε στα μοιρολόγια; 

Μη μείνετε στα μοιρολόγια

Φυλάκισαν την ψυχή μας

Έκοψαν τα φτερά μας

Τσάκισαν την  περηφάνια μας

Την πρώτη κρυάδα την πήραμε όταν ψήφισαν το Μνημό-

νιο 1 και ιδιαίτερα τη δανειακή σύμβαση, που με το άρθρο

14 παρ. 5 έδωσαν τη χώρα βορά στα γεράκια τοκογλύ-

φους, ακυρώνοντας ακόμη και την ασυλία που έχει νομο-

τελειακά, από ίδρυσής, του ένα κράτος.

Μας το είπε ο Γ.Α. Παπανδρέου (ΓΑΠ) ότι θα χάσουμε

μέρος της εθνικής μας κυριαρχία, τότε που το υπέγραφε,

αλλά πολλοί από εμάς δεν το εμπεδώσαμε. 

Τώρα ήρθε το 2ο μνημόνιο με τη μορφή του μεσοπρόθεσμου

και του νόμου εφαρογής (εφαρμοστικό) όπως το λένε. 

Ένα κατάπτυστο κείμενο που το υπέγραψαν 155 βουλευ-

τές, παραδίδοντας έτσι τη χώρα και το λαό της σε κατοχή

και υποταγή των Βορείων Ευρωπαίων και όχι μόνο. Ό,τι

δεν κατάφερε ο Χίτλερ με τα όπλα, το κατάφερε σήμερα η

Μέρκελ με την πένα.

Και αν οι 155 βουλευτές το διάβασαν και το ψήφισαν, είναι

πράγματι προδότες.

Κυριολεκτικά, έχω χάσει τον ύπνο μου, γιατί το πήρα στα

χέρια μου και το διαβάζω κατ’ άρθρο και δεν μπορώ να πι-

στέψω ότι η Ελληνική Βουλή ψήφισε, την καταδίκη, την

υποταγή και την πείνα του ελληνικού λαού. 

Και έχουν το θράσος να ζητάνε συναίνεση, δηλαδή συνε-

νοχή στο έγκλημα που διέπραξαν!

Κι όσο σκέφτομαι, πάει το μυαλό μου πίσω. Όταν η τότε

πρόεδρος της Βουλής Α. Ψαρούδα – Μπενάκη ανακοίνωσε

στον Καρ. Παπούλια την εκλογή του ως Προέδρου της Δη-

μοκρατίας, λέγοντάς του: …Κύριε Πρόεδρε σας περιμέ-

νουν δύσκολες ημέρες. Θα μειωθεί η εθνική κυριαρχία της

χώρας, θα προκύψουν νέες μορφές διακυβέρνησης…,

λόγια που και τότε μας έκαναν εντύπωση, όπως δεν έκα-

ναν – όπως απεδείχθη – στον πρόεδρο που τα άκουγε. 

Αυτό συνέβη πριν 6-7 χρόνια. Και αναλογίζομαι ότι το σχέ-

διο παράδοσης της χώρας το επεξεργάζονται χρόνια και

το γνώριζαν οι «εθνικοί μας» ηγέτες. Σήμερα με πρωτα-

γωνιστή τον ΓΑΠ το εφαρμόζουν. 

Διαβάστε το, σε ένθετο στις σελίδες που ακολουθούν,

κλάψτε, μοιρολογήστε, αλλά μετά θυμώστε· οργιστείτε. 

Οργίζομαι· οργίζομαι απίστευτα από τα κροκοδείλια δά-

κρυα του ΓΑΠ για την Πατρίδα που παραδίδει.

Αν διαβάσετε λίγο από την ομιλία του για το μεσοπρόθε-

σμο και έχετε διαβάσει και το μεσοπρόθεσμο θα «τον στή-

σετε στον τοίχο». 

…«Η ψηφοφορία που θα ακολουθήσει, δεν είναι απλώς μια

εθνική και πατριωτική μας υποχρέωση. Είναι και μια με-

γάλη ευκαιρία για όλες τις δυνάμεις. Για τις δυνάμεις, που

θέλουν την Ελλάδα να αφήσει πίσω της την κρίση, που θέ-

λουν την Ελλάδα να αλλάξει, που θέλουν τις μεταρρυθμί-

σεις, που θέλουν να προχωρήσουμε σε μια καλύτερη

πατρίδα. Και σε αυτό θα επιμείνουμε μέχρι τέλους». Αυτό

που με τρομάζει περισσότερο είναι ότι «θα επιμείνει μέχρι

τέλους», να ολοκληρώσει την καταστροφή και μετά τον

περιμένουν άλλα οφίτσια...

Αλλοίμονο σ’ εμάς! Και δυο φορές αλλοίμονο, αν μείνουμε

μόνο στα μοιρολόγια...

Απ᾽το καρφί στο πέταλο  
Αννα Μπουζιάνη

«Η δημιουργία της σημερινής κοινωνίας, δεν

είναι αποτέλεσμα μιας αλληλουχίας αυθόρ-

μητων γεγονότων, αλλά μάλλον η απόδειξη

της κρατικής παρέμβασης και της βίας».

Wang: ‘’China΄s  New Order’’ 2003 σ. 65 *

Στις αρχές της δεκαετίας του 1980, ο Τέγκ

Χσιάο – Πίνγκ, κρατούσε την διακυβέρνηση της

Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας.

Στη διακυβέρνησή του, βρισκόταν αντιμέτωπος

σε κάθε εργατικό συνδικάτο, που αμφισβη-

τούσε την μονοπωλιακή εξουσία του κράτους.

Ενός  κράτους, που ελέγχονταν απόλυτα από

το Κόμμα. Το όνειρό του ήταν, η δημιουργία

μιάς εξουσίας κορπορατικού    τύπου. Ενός δη-

λαδή κράτους, που  στηριζόμενο και υποστηρι-

ζόμενο από μια οργανωμένη πραιτωριακή

αστυνομία, θα ασκούσε τον έλεγχο του εργατι-

κού δυναμικού της χώρας. Σκοπός απώτερος θα

ήταν, ο εθνικός πλούτος να καταλήγει στα

χέρια της εξουσίας και των συμμάχων της. 

Τότε ήταν, που ο Φρίντμαν προσεκλήθη επί-

σημα για επίσκεψη, διδασκαλία των αρχών της

ελεύθερης αγοράς, συνεργασία και οικονομικές

συμβουλές. Ο  Μίλτον Φρίντμαν  από το Σικάγο

και τα “Παιδιά”, ήταν η προσωπικότητα που εδέ-

σποζε με τις δικές του θεωρίες,  που αφορού-

σαν τους κανόνες και τις αρχές της ελεύθερης

αγοράς. Ο Τέγκ, θιασώτης του λόγου του Φρίν-

τμαν, μαγευόταν από την ιδέα μιας αγοράς

ελεύθερης, και παγκοσμιοποιημένης, με κατηρ-

γημένα εθνικά πιστεύω και χωρίς γεωγραφι-

κούς περιορισμούς, τιμές απελευθερωμένες,

εργατικό δυναμικό ελεγχόμενο και όλα τ’ άλλα

φορολογικά ευεργετήματα, που θα επέτρεπαν

στους ολίγους να συσσωρεύουν ίδια οφέλη και

να γίνονται πλούσιοι σε βάρος των πολλών.  

Βέβαια η θεμελιώδης αρχή της ελεύθερης αγο-

ράς, σαν το τέλειο επιστημονικό σύστημα που

διακηρύσσει, ότι τα άτομα τα οποία δρουν μέσα

σε αυτή, με βάση τις επιθυμίες τους, θα έπρεπε

να δημιουργούν οφέλη που να μοιράζονται σε

όλους, στο μυαλό του εν λόγω Κινέζου ηγέτη

ηχούσε παράλογα. 

Προσκεκλημένος λοιπόν έφτασε ο Φρίντμαν, με

το σύνθημα να ανυψώσει την ατομική ελευθε-

ρία του πολίτη, επάνω από κάθε συλλογικό-

τητα. Ήρθε όμως και με ένα μοντέλο μεικτής

οικονομίας, το οποίο ισοδυναμούσε σε ένα ετε-

ρόκλητο ανακάτεμα καπιταλισμού με παραγω-

γικό σοσιαλισμό, κυρίως όσον αφορά την

παιδεία. 

Με δυό λόγια πρότεινε μια αγορά, που η τιμή

των προίόντων της  να καθορίζεται από την πο-

λιτεία, η  αμοιβή εργασίας να είναι η κατώτερη

δυνατή, και  η εκπαίδευση  κρατική. Στις επιχει-

ρήσεις η παρέμβαση του κράτους να είναι πε-

ριορισμένη και η φορολογία χαμηλή.  

Το Κ.Κ. της Κίνας, δέχτηκε να ανοίξει τη πόρτα

του στον αχαλίνωτο καταναλωτισμό, διατη-

ρώντας όμως για τον εαυτό του την απόλυτη

κρατική εξουσία. Στα προτεινόμενα σχέδια εκ-

ποίησης των κρατικών περιουσιακών στοιχείων,

είχε αμέριστη την συμπαράσταση των αξιωμα-

τούχων  και των συμμαχούντων με αυτούς, οι

οποίοι με ανοιχτή την όρεξη προσέβλεπαν στο

μοίρασμα του  κέρδους.  Στα καταληκτικά σχέ-

δια, ήταν ο απόλυτος έλεγχος των πάντων από

το Κόμμα και η αναβάθμιση του τρόπου ζωής,

σύμφωνα με τις ρήσεις του καπιταλισμού. Ήτοι

μια σιδερένια πυγμή της εξουσίας κατά τα πρό-

τυπα του χιλιανού δικτάτορα Πινοσέτ.

Όταν ο Μάο ήταν στις δόξες του, κάθε φωνή

αντιπολίτευσης είχε καταπνιγεί. Οι αντιφω-

νούντες, είχαν αποσταλεί και εγκλεισθεί προς

συμμόρφωση και ιδεολογική αναμόρφωση κατά

τα πρότυπα όλων των απολυταρχικών καθε-

στώτων. Τώρα, στην μετά τον Μάο  εποχή, το

Κόμμα άρχισε να απαιτεί από τον εργάτη να πα-

ραιτηθεί και  από το μεγαλύτερο μέρος των ει-

σοδημάτων του, ακόμα και από την κοινωνική

του ασφάλεια, με μοναδικό σκοπό να έρθουν

στο κράτος περισσότερα κέρδη. Το πράγμα άρ-

χισε να γίνεται δύσκολο, καθώς ο Τέγκ όλο και

περισσότερο  άνοιγε τα σύνορα σε ξένες επεν-

δύσεις, καταπιέζοντας συνάμα κανόνες και δι-

καιώματα εργασίας. Γι΄ αυτό ίδρυσε ένοπλη

Λαϊκή Αστυνομία από 400.000 άνδρες, ειδικά

εκπαιδευμένους σε ενέργειες καταστολής κατά

των “αγανακτισμένων’’ πολιτών, εκείνων που

λόγω του οικονομικού αδιεξόδου και της κοι-

νωνικής αδικίας, διαδήλωναν και απεργούσαν.

Ελικόπτερα και ηλεκτρικές βουκέντρες, απο-

στολές  στην Πολωνία για εκπαίδευση στις

νέες τακτικές καταστολής που είχαν χρησιμο-

ποιηθεί εναντίον της “Αλληλεγγύης’’, ήρθαν

κατά των διαδηλώσεων. Παρόλα ταύτα η με-

ταρρύθμιση,  αρχικά φάνηκε συμπαθητική, ίσως

κατά κάποιο τρόπο  και αποδεκτή από τον πλη-

θυσμό. Το εμπόριο άνοιξε και οι αγρότες άρχι-

σαν να μένουν ικανοποιημένοι. Φτάνοντας

όμως στο τέλος της δεκαετίας του ‘80, ο έλεγ-

χος των τιμών καταργήθηκε και τα αγαθά κατέ-

στησαν δυσπρόσιτα. Η εργασία έχασε την

μονιμότητά της, οι καθημερινές απολύσεις

έπαυσαν να αποτελούν την έκτακτη είδηση, το

κύμα των ανέργων θέριεψε και η χώρα χωρί-

στηκε  ακόμα περισσότερο σε πατρικίους και

πληβείους, δηλαδή σε νικητές και ηττημένους. 

Άρχισαν οι διαμαρτυρίες και η λαϊκή αγανά-

κτηση. Στην πλατεία Τιενανμέν, μαζεύτηκαν

ιδεολόγοι φοιτητές σε σκαλιά ανεβασμένοι και

από κάτω νοικοκυρές, μικροεπαγγελματίες,

άνεργοι, απολυμένοι, απογοητευμένοι συντα-

ξιούχοι σε μια ειρηνική διαδήλωση. Ζητούσαν

ελευθερία λόγου δυτικού τύπου, κοινωνική δι-

καιοσύνη, κοινωνική ασφάλεια και μεροκάματο.

Τα “παιδιά” του Σικάγου συμβούλευσαν την κυ-

βέρνηση: «Καμιά υπόσχεση!»  

Μερικοί από το Κόμμα όπως ο γενικός γραμμα-

τέας, Ζάο Ζιγιάνγκ προέβαλε αντιρρήσεις και

μίλησε για περαιτέρω δημοκρατία. Αλλά δεν ει-

σακούστηκε και η κυβέρνηση αποφάσισε: «Ισο-

πέδωση των πάντων»! 

Στις 3 Ιουνίου του 1989, τα άρματα μάχης έκα-

ναν την εμφάνιση τους στην πλατεία και άνοι-

ξαν πυρ φονικό κατά των αμάχων ειρηνικών

διαδηλωτών. Ο διεθνής τύπος περιέγραψε ανή-

κουστες βιαιότητες και ωμότητες εκ μέρους

των δυνάμεων καταστολής. Ο ακριβής αριθμός

των νεκρών δεν δημοσιεύτηκε ποτέ. Υπολογί-

ζονται σε 2 με 7 χιλιάδες, ενώ η κυβέρνηση δη-

λώνει ότι ήταν μόνο μερικές εκατοντάδες. Τις

κατοπινές μέρες έγιναν 40.000 συλλήψεις και

αρκετές χιλιάδες εξορίστηκαν. Πέντε μήνες

μετά, ο Τέγκ σε διάγγελμά του δήλωνε, πως με

την πράξη επίθεσης δεν θέλησε να διαφυλάξει

τον κομμουνισμό, αλλά τον καπιταλισμό «για

να πάμε τώρα σε καλύτερο και ταχύτερο βημα-

τισμό». Όσο για τους διαδηλωτές έδωσε την

παρακάτω απάντηση στους δημοσιογράφους.

Αυτοί ήταν «κατακάθια της κοινωνίας»!

Τώρα με τον πληθυσμό τρομοκρατημένο, άρ-

χισε να προωθείται ακόμη περισσότερο η  προ-

σχεδιασθείσα μεταρρύθμιση και μεταλλαγή. 

Τώρα όλες οι πολυεθνικές σπεύδουν στο εργο-

ταξικό κάτεργο της Κίνας, λόγω των ιδιαζου-

σών επικερδών συνθηκών: Χαμηλοί φόροι,

διεφθαρμένοι αξιωματούχοι, φτηνό εργατικό

χέρι.

Επωδός:  Σύμφωνα με μια μελέτη του 2006, το

90% των Κινέζων δισεκατομμυριούχων, είναι

γόνοι αξιωματούχων του κόμματος! 

Αυτά για σήμερα.

γιάννης κορναράκης του μάνθου.

––––––––––––––––

*  Ουάνγκ Χούι: Κινέζος σύγχρονος διανοού-

μενος συγγραφέας του βιβλίου: “China s New

Order” 2003

Βοηθήματα 

1) Εγκυκλοπαίδεια: Πάπυρος -Λαρούς – Μπριτάν-

νικα

2) Naomi Klein: ‘’Το Δόγμα του Σοκ ‘’. Εκδ. Λιβάνη 

Η πλατεία Τιέν-αν-μέν, 

στον  διαχρονικό συμβολισμό της
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ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟ
Νόμος Εφαρμογής

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ

«ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΜΕΤΡΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2012 - 2015»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΤΑΜΕΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Άρθρο 1

Σύσταση - Σκοπός

Επωνυμία - Έδρα - Διάρκεια 

1. Συνιστάται ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία

«ΤΑΜΕΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Α.Ε.» (Ταμείο). Το Ταμείο έχει απο-

κλειστικό σκοπό την αξιοποίηση περιουσιακών στοι-

χείων της ιδιωτικής περιουσίας του Δημοσίου, καθώς

και περιουσιακών στοιχείων των δημοσίων επιχειρή-

σεων των οποίων το μετοχικό κεφάλαιο ανήκει εξ

ολοκλήρου, άμεσα ή έμμεσα, στο Δημόσιο ή σε

Ν.Π.Δ.Δ..Τα περιουσιακά στοιχεία μεταβιβάζονται

στο Ταμείο, σύμφωνα με τις επόμενες διατάξεις.  

2. Το προϊόν αξιοποίησης χρησιμοποιείται αποκλει-

στικά για την αποπληρωμή του δημοσίου χρέους της

χώρας, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παράγραφο

17 του επόμενου άρθρου. 

Σ.Σ. Ότι (ξε)πουλιέται τα χρήματα πηγαίνουν κατευ-
θείαν στους τοκογλύφους.

3. Το Ταμείο λειτουργεί για την εξυπηρέτηση του δη-

μοσίου συμφέροντος, σύμφωνα με τους κανόνες της

ιδιωτικής οικονομίας, δεν υπάγεται στην   κατηγορία

των οργανισμών και επιχειρήσεων του ευρύτερου δη-

μόσιου τομέα  και δεν εφαρμόζονται σε αυτό, καθώς

και στις εταιρείες των οποίων το μετοχικό κεφάλαιο

ανήκει εξ ολοκλήρου, άμεσα ή έμμεσα, στο Ταμείο, οι

διατάξεις που διέπουν εταιρείες που ανήκουν άμεσα

ή έμμεσα στο Δημόσιο, με εξαίρεση όσων ρητά ορί-

ζονται στις διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου. 

4. Το Ταμείο διέπεται από τις διατάξεις της νομοθε-

σίας περί ανωνύμων εταιρειών, εκτός εάν ορίζεται

διαφορετικά στις διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου. 

5. Το Ταμείο εδρεύει σε δήμο του νομού Αττικής, ο

οποίος ορίζεται με το Καταστατικό του. 

6. Η διάρκεια του Ταμείου είναι έξι (6) έτη από την

έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου. Με αποφάσεις

του Υπουργού Οικονομικών, που δημοσιεύονται στην

Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, η διάρκεια αυτή μπορεί

να παρατείνεται, εφόσον ο σκοπός του Ταμείου δεν

έχει εκπληρωθεί.

Σ.Σ. Θα πουλάνε επί σειρά ετών και θα μπορούν να
παρατείνουν το χρόνο όσο θέλουν.

Άρθρο 2

Κεφάλαιο - Περιουσία - Έσοδα - Διάθεση εσόδων

1. Το μετοχικό κεφάλαιο του Ταμείου είναι τριάντα

εκατομμύρια (30.000.000) ευρώ, διαιρείται σε χίλιες

(1.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας

τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ η καθεμία, αναλαμ-

βάνεται δε και καλύπτεται ολόκληρο από το Ελληνικό

Δημόσιο. 

Το μετοχικό κεφάλαιο καταβάλλεται σε τρεις (3) δό-

σεις. Η πρώτη δόση, ποσού 10.000.000 ευρώ κατα-

βάλλεται σε μετρητά μέσα σε ένα (1) μήνα από την

έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου. Η δεύτερη δόση,

ποσού 10.000.000 ευρώ, καταβάλλεται σε μετρητά

μέχρι την 30η Σεπτεμβρίου 2011 και η τρίτη δόση,

ποσού 10.000.000 ευρώ καταβάλλεται σε μετρητά

μέχρι την 30η Δεκεμβρίου 2011. 

2. Οι μετοχές του Ταμείου είναι αμεταβίβαστες.

3. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, που εκ-

δίδεται ύστερα από πρόταση του Διοικητικού Συμ-

βουλίου του Ταμείου και δημοσιεύεται στην

Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορεί να αυξάνεται

το μετοχικό κεφάλαιο του Ταμείου, με την έκδοση

ονομαστικών μετοχών, τις οποίες αναλαμβάνει εξ

ολοκλήρου το Ελληνικό Δημόσιο.

4. Στο Ταμείο μεταβιβάζονται και περιέρχονται,

χωρίς αντάλλαγμα:

α) Κατά πλήρη κυριότητα, κινητές αξίες εταιρειών

από αυτές που περιλαμβάνονται στο Πρόγραμμα

Αποκρατικοποιήσεων του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου

Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012 – 2015 του άρ-

θρου 6Α του ν. 2362/1995 (Α΄ 247). 

β) Περιουσιακής φύσεως δικαιώματα, δικαιώματα

διαχείρισης και εκμετάλλευσης, κεκτημένα οικονο-

μικά συμφέροντα, άυλα δικαιώματα και δικαιώματα

λειτουργίας, συντήρησης και εκμετάλλευσης υποδο-

μών, που περιλαμβάνονται στο Πρόγραμμα Αποκρα-

τικοποιήσεων του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου

Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012 – 2015 του άρ-

θρου 6Α του ν. 2362/1995.

....

Σ.Σ. Γενικό ξεπούλημα. Όπως διαβάζετε, γίνεται γε-
νικό ξεπούλημα. Δεν μένουν απ’ έξω ούτε η τοπική
Αυτοδιοίκηση (Ο.Τ.Α.) ούτε οι αιγιαλοί. Παίρνουν
όλες τις παραλίες. 

5. Οι κινητές αξίες, τα περιουσιακής φύσεως δικαιώ-

ματα και τα ακίνητα που αναφέρονται στις περιπτώ-

σεις α), β) και γ) της προηγουμένης παραγράφου

μεταβιβάζονται και περιέρχονται στο Ταμείο, με από-

φαση της Διυπουργικής Επιτροπής Αναδιαρθρώσεων

και Αποκρατικοποιήσεων (Δ.Ε.Α.Α.) που προβλέπεται

στο άρθρο 3 του ν. 3049/2002 (Α΄ 212). 

Με απόφαση της ίδιας Επιτροπής, μπορεί να μετα-

βιβάζονται και να περιέρχονται στο Ταμείο χωρίς αν-

τάλλαγμα, για τους σκοπούς της παραγράφου 1 του

προηγούμενου άρθρου, και άλλα περιουσιακά στοι-

χεία που υπάγονται σε μία από τις κατηγορίες περι-

ουσιακών στοιχείων των περιπτώσεων της

προηγουμένης παραγράφου. Τα ανωτέρω περιου-

σιακά στοιχεία περιέρχονται στο Ταμείο, κατά πλήρη

κυριότητα, νομή και κατοχή και το Δημόσιο απεκ-

δύεται κάθε δικαιώματός του επί αυτών από τη δη-

μοσίευση της απόφασης της Δ.Ε.Α.Α. στην

Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Σ.Σ. Το δημόσιο απεκδύεται κάθε δικαιώματος.
Ακόμα και τα έσοδα σε ζεστό χρήμα που έχουν τα

Οι παρακάτω σελίδες περιέχουν το νόμο υποταγής που ψηφίστηκε

από 155 βουλευτές της Ελληνικής Βουλής· το μεσοπρόθεσμο.

Δημιούργησαν μία εταιρεία και την ονόμασαν «Ταμείο». Της μετα-

βιβάζουν τα ΠΑΝΤΑ!  Δημόσια γη, δημοτική, δάση, παραλίες, αιγια-

λούς, Δημαρχεία, Νοσοκομεία, ΜΝΗΜΕΙΑ!, ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ,

λίμνες, λιμάνια, αεροδρόμια, όλα τα ακίνητα του δημοσίου, των

ασφαλιστικών ταμείων και των δήμων.

Βάζουν ένα άρθρο στον νόμο ότι αυτή η εταιρεία μπορεί να εκδίδει

μέχρι και πολεοδομικές άδειες κατά παράβαση όλων των νόμων,

(δάση, παραλίες, καμένα, μέχρι και με οκταπλάσιο συντελεστή) και

ότι οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της είναι πάνω από

τους νόμους και το Σύνταγμα σε όλα τα θέματα.

Μπορούν να αυξήσουν το νερό ή το ρεύμα ΟΣΟ ΘΕΛΟΥΝ, να χρε-

ώσουν ότι θέλουν, να ακυρώσουν κάθε σύμβαση και να αδιαφορούν

για το τι θέλει η κυβέρνηση ή οι πολίτες.

Και φυσικά τα έξοδα της εταιρείας δεν τα καλύπτει η ίδια από τα

έσοδα της, αλλά εμείς γιατί χρεώνονται στο δημόσιο ταμείο.

Θα τρίζουν τα κόκκαλα των προγόνων μας...
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περιουσιακά αυτά στοιχεία πάνε κατευθείαν στο
“Ταμείο”. π.χ. ότι πληρώνουμε σε ΔΕΗ, ΟΤΕ,
ΕΥΔΑΠ, που εισπράττει το Δημόσιο θα ανήκουν στο
“Ταμείο”, δηλαδή κατευθείαν στους πιστωτές τοκο-
γλύφους!!!
[…]

6. Μέσα σε έξι (6) μήνες από την περιέλευση στο Τα-

μείο ακινήτων που μεταβιβάζονται σ’ αυτό, εκδίδεται

απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου,

στην οποία διαλαμβάνονται η ταυτότητα κάθε ακινή-

του και η κυριότητα του Ταμείου επ’ αυτού, με μνεία

της αποφάσεως της Δ.Ε.Α.Α. που προβλέπεται στην

παράγραφο 5, δυνάμει της οποίας το ακίνητο μεταβι-

βάστηκε στο Ταμείο. Η απόφαση καταχωρίζεται,

μέσα στην προθεσμία που προβλέπεται στο προ-

ηγούμενο εδάφιο, στα βιβλία μεταγραφών του Υπο-

θηκοφυλακείου της περιφέρειας του ακινήτου ή στο

οικείο Κτηματολογικό Γραφείο, όπου αυτό λειτουρ-

γεί. Η ανωτέρω προθεσμία μπορεί να παρατείνεται με

απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, ύστερα από

πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου. 

7. Το πράγμα ή το δικαίωμα που μεταβιβάστηκε ή πα-

ραχωρήθηκε στο Ταμείο, σύμφωνα με την παρά-

γραφο 5 του παρόντος άρθρου δεν μπορεί να

αναμεταβιβαστεί στον προηγούμενο κύριο ή δι-

καιούχο, καθ’ οιονδήποτε τρόπο. Από τη μεταβίβαση

του πράγματος ή την παραχώρηση του δικαιώματος

στο Ταμείο, ο προηγούμενος κύριος ή δικαιούχος πα-

ραμένει στη διοίκηση και διαχείριση του πράγματος ή

του δικαιώματος.

Σ.Σ. Δηλαδη εφ’ οσον μεταβιβαστεί ένα περιουσιακό
στοιχείο στο “Ταμειο”, μετά δεν μπορεί ποτέ και κα-
νείς να το ανακαλέσει και να το πάρει πίσω. 
Και το αμήμητο! Όλα τα έξοδα λειτουργίας των ...ορ-
γανισμών ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ, θα συνεχίζει να τα
πληρώνει το δημόσιο, ενώ όλα τα έσοδα θα πηγαί-
νουν στους τοκογλύφους. Αυτό το έκτρωμα ψήφι-
σαν οι βουλευτές της Ελληνικής Βουλής. Δηλαδή
Γερμανική Κατοχή!

8. Εμπράγματα δικαιώματα τρίτων μπορεί να κηρύσ-

σονται αναγκαστικώς απαλλοτριωτέα με απόφαση

του Υπουργού Οικονομικών, για λόγους μείζονος

σημασίας δημοσίου συμφέροντος, αν κρίνονται ανα-

γκαία για την αξιοποίηση περιουσιακού στοιχείου του

Ταμείου ή εταιρείας της οποίας το μετοχικό κεφάλαιο

ανήκει εξ ολοκλήρου, άμεσα ή έμμεσα στο Ταμείο ή

αν κρίνονται αναγκαία για την πραγματοποίηση επεν-

δυτικού σχεδίου ειδικού διαδόχου του Ταμείου ή εται-

ρείας της οποίας το μετοχικό κεφάλαιο ανήκει εξ

ολοκλήρου, άμεσα ή έμμεσα, στο Ταμείο. 

Σ.Σ. Αν υπάρχουν δικαιώματα ιδιωτών, τότε το “Τα-
μείο” μπορεί να τα απαλλοτριώνει αναγκαστικά με
μια απλή απόφαση Υπουργού. 

Η απαλλοτρίωση κηρύσσεται υπέρ του Ταμείου ή

υπέρ της εταιρείας της οποίας το μετοχικό κεφάλαιο

ανήκει εξ ολοκλήρου, άμεσα ή έμμεσα, στο Ταμείο ή

υπέρ του ειδικού διαδόχου αυτών, όπως ειδικότερα

ορίζεται στην απόφαση με την οποία κηρύσσεται η

απαλλοτρίωση.

Αν η απαλλοτρίωση κηρύσσεται σε ακίνητο επί του

οποίου αναγνωρίστηκαν δικαστικώς, μετά τη μεταβί-

βαση του ακινήτου στο Ταμείο ή μετά την περιέλευση

στο Ταμείο εταιρείας της οποίας το μετοχικό κεφά-

λαιο ανήκει εξ ολοκλήρου άμεσα ή έμμεσα στο Τα-

μείο, εμπράγματα δικαιώματα τρίτων, η δαπάνη της

αποζημίωσης για την αναγκαστική απαλλοτρίωση

βαρύνει το Δημόσιο.

Σ.Σ. Την δαπάνη της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης,
θα την επιβαρύνεται το δημόσιο, ο Ελληνικός λαός
δηλαδη.
Για τον προσδιορισμό της αποζημίωσης στις απαλλο-

τριώσεις που κηρύσσονται, σύμφωνα με την παρούσα

παράγραφο, δεν λαμβάνεται υπόψη προσαύξηση της

αξίας του απαλλοτριούμενου, η οποία οφείλεται στην

νομή ή στην κατοχή του ακινήτου από το Ταμείο ή

από εταιρεία της οποίας το μετοχικό κεφάλαιο ανήκει

εξ ολοκλήρου άμεσα ή έμμεσα στο Ταμείο ή που

οφείλεται στην πολεοδομική ωρίμανση και την επεν-

δυτική ταυτότητα του ακινήτου, κατ’ εφαρμογή των

διατάξεων του επομένου Κεφαλαίου του παρόντος

νόμου. 

9. Μισθώσεις ή παραχωρήσεις χρήσης ακινήτων,

που ανήκουν κατά κυριότητα στο Ταμείο ή σε εται-

ρεία της οποίας το μετοχικό κεφάλαιο ανήκει εξ ολο-

κλήρου, άμεσα ή έμμεσα στο Ταμείο, μπορεί να

καταγγέλλονται με απόφαση του Διοικητικού Συμ-

βουλίου του Ταμείου ή της εταιρείας, κατά παρέκ-

κλιση κάθε άλλης διάταξης. Η καταγγελία επιφέρει

τη λύση της μίσθωσης ή τη λήξη της παραχώρησης

δύο (2) μήνες από την επίδοσή της στο μισθωτή ή σε

εκείνον στον οποίο παραχωρήθηκε το ακίνητο. Για

την πρόωρη λύση των μισθώσεων οφείλεται αποζη-

μίωση ίση με τρία (3) μηνιαία μισθώματα.

Σ.Σ. Εάν υπάρχει μισθωτής, τον πετάνε έξω με μια
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου.

10. Τα περιουσιακά στοιχεία του Ταμείου και των

εταιρειών των οποίων το μετοχικό κεφάλαιο ανήκει

εξ ολοκλήρου, άμεσα ή έμμεσα, στο Ταμείο αξιοποι-

ούνται σύμφωνα με επιχειρησιακό πρόγραμμα (Επι-

χειρησιακό Πρόγραμμα Αξιοποίησης – Ε.Π.Α.), που

περιλαμβάνει ενδεικτικούς τριμηνιαίους στόχους, το

οποίο εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο,

ύστερα από γνώμη  του Συμβουλίου Εμπειρογνωμό-

νων που προβλέπεται στην παράγραφο 1 του άρθρου

4. Για την κατάρτιση του Ε.Π.Α., λαμβάνονται υπόψη

οι προβλέψεις του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημο-

σιονομικής Στρατηγικής του άρθρου 6Α του ν.

2362/1995.

11. Η μεταβίβαση των περιουσιακών στοιχείων στο

Ταμείο, σύμφωνα με την παράγραφο 5, καθώς και η

μεταγραφή της απόφασης του Διοικητικού Συμβου-

λίου του Ταμείου που προβλέπεται στην παράγραφο

6, απαλλάσσονται από κάθε φόρο, τέλος, εισφορά,

αμοιβή ή δικαίωμα υπέρ του Δημοσίου ή οποιουδή-

ποτε τρίτου, συμπεριλαμβανομένου του φόρου εισο-

δήματος για το κάθε μορφής εισόδημα που προκύπτει

από τη δραστηριότητα του Ταμείου, του φόρου συγ-

κέντρωσης κεφαλαίου, του φόρου έναρξης δραστη-

ριότητας, τέλους, εισφοράς ή δικαιώματος υπέρ του

Δημοσίου ή οποιουδήποτε Ν.Π.Δ.Δ., Ασφαλιστικών

Οργανισμών ή τρίτων, δικαιωμάτων  συμβολαιογρά-

φων, δικηγόρων, δικαστικών επιμελητών και αμοιβών

ή ανταποδοτικών τελών υποθηκοφυλάκων και πάσης

φύσης ανταποδοτικών τελών. 

Σ.Σ. Το “Ταμείο” δεν πληρώνει κανέναν φόρο στο

Δημόσιο. Ούτε εισφσορές στα ασφαλιστικά ταμεία.
Ούτε φόρους. Δηλαδή, εισπράττει, χωρίς να κατα-
βάλει καμία δαπάνη. 

12. Από τη δημοσίευση της απόφασης της Δ.Ε.Α.Α.

που προβλέπεται στην παράγραφο 5, το περιουσιακό

στοιχείο περιέρχεται στην κυριότητα, νομή και κα-

τοχή του Ταμείου, ελεύθερο από κάθε δικαίωμα τρί-

του. Για τυχόν δικαιώματά του επί του περιουσιακού

στοιχείου που μεταβιβάζεται στο Ταμείο, ο τρίτος

έχει αποκλειστικά δικαίωμα αποζημιώσεως, έναντι

μόνον του Δημοσίου, με την επιφύλαξη όσων ορί-

ζονται στις παραγράφους 8 και 9. 

13. Το Ταμείο και οι εταιρείες των οποίων το μετο-

χικό κεφάλαιο ανήκει εξ ολοκλήρου άμεσα ή έμμεσα

στο Ταμείο, απολαμβάνουν όλων των διοικητικών, οι-

κονομικών, φορολογικών, δικαστικών, ουσιαστικού

και δικονομικού, δικαίου προνομίων και ατελειών του

Δημοσίου και για την προσωρινή ρύθμιση των διαφο-

ρών που ανακύπτουν από την αμφισβήτηση της δια-

κατοχής ακινήτων τους έχουν εφαρμογή οι διατάξεις

του άρθρου 18 του ν.δ. της 22-4/16-5/1926 και του άρ-

θρου 22 του α.ν. 1539/1938 (Α΄488). 

14. Το τίμημα που εισπράττει το Ταμείο από την αξιο-

ποίηση των περιουσιακών του στοιχείων, μεταφέρε-

ται το αργότερο μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την

είσπραξή του,  σε πίστωση του ειδικού λογαριασμού

της περίπτωσης δ. του άρθρου 5 του ν. 3049/2002 (Α΄

212), με την ονομασία «Ελληνικό Δημόσιο – Λογα-

ριασμός Εσόδων – Αποκρατικοποιήσεις», αφού αφαι-

ρεθούν τα αναλογούντα λειτουργικά έξοδα και οι

διοικητικές δαπάνες του Ταμείου για την αξιοποίηση

του περιουσιακού στοιχείου, και χρησιμοποιείται απο-

κλειστικά για την αποπληρωμή του δημοσίου χρέους.

Σ.Σ. Μας το λένε πολλές φορές, για να μην το ξε-
χνάμε, ότι όλα τα λεφτά πάνε σ’ αυτούς. 

15. Το τίμημα που προέρχεται από την αξιοποίηση πε-

ριουσιακού στοιχείου που μεταβιβάζεται στο Ταμείο

από δημόσια επιχείρηση, καθώς και το τίμημα που ει-

σπράττει εταιρεία της οποίας το μετοχικό κεφάλαιο

ανήκει εξ ολοκλήρου, άμεσα ή έμμεσα στο Ταμείο,

μεταφέρεται μέσα σε ένα (1) μήνα  από την είσπραξή

του στον ειδικό λογαριασμό της προηγουμένης πα-

ραγράφου, σύμφωνα με όσα ειδικότερα ορίζονται

στην απόφαση που εκδίδεται κατ’ εξουσιοδότηση της

επόμενης παραγράφου.

16. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, που εκ-

δίδεται ύστερα από γνώμη του Ταμείου, καθορίζον-

ται ο ειδικότερος τρόπος προσδιορισμού και

λογιστικής αποτύπωσης των λειτουργικών εξόδων

και των διοικητικών δαπανών που αφαιρούνται από

το τίμημα σύμφωνα με την παράγραφο 14, ο ειδικό-

τερος τρόπος λογιστικής αποτύπωσης των εσόδων

από την αξιοποίηση των περιουσιακών στοιχείων, η

ειδικότερη διαδικασία μεταφοράς του τιμήματος στον

ειδικό λογαριασμό, η ειδικότερη διαδικασία και ο τρό-

πος μεταφοράς του τιμήματος, όταν αυτό προέρχεται

από αξιοποίηση περιουσιακού στοιχείου δημόσιας

επιχείρησης ή εταιρείας της οποίας το μετοχικό κε-

φάλαιο ανήκει εξ ολοκλήρου, άμεσα ή έμμεσα, στο

Ταμείο και κάθε αναγκαίο θέμα για την εφαρμογή των

δύο προηγουμένων παραγράφων.
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17. Έσοδα του Ταμείου είναι:

α) Το τίμημα από την αξιοποίηση των περιουσιακών

στοιχείων που μεταβιβάζονται και περιέρχονται σ’

αυτό. 

β) Οι τόκοι, τα μερίσματα και οι κάθε είδους αποδό-

σεις των παραπάνω περιουσιακών στοιχείων και των

χρηματικών διαθεσίμων του.

γ) Επιχορηγήσεις από το Δημόσιο, ανάλογα με το

πρόγραμμα αξιοποίησης και τις ανάγκες του. 

δ) Έσοδα από κάθε άλλη νόμιμη αιτία.

Σ.Σ. Έλεος! Ακόμα και τις επιχορηγήσεις που δίνει
στους οργανισμούς το Δημόσιο, θα τις παίρνει η
Τρόικα. 

18. Τα έσοδα του Ταμείου διατίθενται για:

α) Την αποπληρωμή του δημοσίου χρέους.

β) Την αποπληρωμή τυχόν χρεών του.  

γ) Την κάλυψη των λειτουργικών του εξόδων.  

δ)Την πληρωμή των κάθε είδους δαπανών που απαι-

τούνται για την εκπλήρωση του σκοπού του.

Άρθρο 3

Διοίκηση – Αρμοδιότητες - Διαχείριση – Καταστα-

τικό

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) του Ταμείου είναι

πενταμελές και ορίζεται με απόφαση της γενικής συ-

νέλευσης του μετόχου, η οποία δημοσιεύεται στην

Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, για θητεία τριών (3)

ετών, που μπορεί να ανανεώνεται για ίσο χρονικό

διάστημα. Σε περίπτωση κενώσεως θέσεως μέλους

του Δ.Σ. πριν από τη λήξη της θητείας του, διορίζεται

νέο μέλος για το χρόνο της θητείας που απομένει.

Πριν τον ως άνω ορισμό, η Επιτροπή του άρθρου 49Α

του Κανονισμού της Βουλής διατυπώνει, με πλει-

οψηφία των 2/3 των μελών της, γνώμη για την κα-

ταλληλότητα των προτεινομένων προς διορισμό ή

την ανανέωση της θητείας τους, στις θέσεις Προ-

έδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου του Δ.Σ. του Τα-

μείου, ύστερα από γνωστοποίηση του Υπουργού

Οικονομικών στον Πρόεδρο της Επιτροπής.

2. Κατά την πρώτη εφαρμογή της προηγουμένης πα-

ραγράφου, τα δύο (2) από τα πέντε (5) μέλη του Δι-

οικητικού Συμβουλίου του Ταμείου διορίζονται, μετά

από κλήρωση, για θητεία ενός (1) και δύο (2) ετών,

αντίστοιχα. Στην κλήρωση αυτή δεν περιλαμβάνον-

ται ο Πρόεδρος και ο Διευθύνων Σύμβουλος του Τα-

μείου. Αν ανανεωθεί η θητεία των μελών που

σύμφωνα με τα προηγούμενα εδάφια διορίστηκαν για

περιορισμένη θητεία, η ανανέωση χωρεί για πλήρη

θητεία τριών (3) ετών.

3. Στο Διοικητικό Συμβούλιο διορίζονται πρόσωπα

εγνωσμένου κύρους, επιστημονικής κατάρτισης και

επαγγελματικής επάρκειας και αξιοπιστίας, με υψηλό

επίπεδο τεχνογνωσίας ή μεγάλη εμπειρία στη δια-

χείριση, αναδιοργάνωση και αναδιάρθρωση επιχει-

ρήσεων, σε δραστηριότητες του χρηματοπιστωτικού

τομέα ή στην ανάπτυξη και διαχείριση ακίνητης πε-

ριουσίας. 

Αντικατάσταση του Προέδρου, του Διευθύνοντος

Συμβούλου και των μελών του Διοικητικού Συμβου-

λίου, πριν από τη λήξη της θητείας τους επιτρέπεται

με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Ταμείου,

μόνο για σπουδαίο λόγο αναγόμενο στην άσκηση

των καθηκόντων τους. 

4. Με το καταστατικό μπορεί να προβλέπεται ότι ένα

(1) μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου είναι εκτελε-

στικό και να καθορίζονται τα ειδικότερα καθήκοντά

του. 

5. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. υπογράφει τις συμβάσεις και

εκπροσωπεί, δικαστικά και εξώδικα, το Ταμείο. Ο

Πρόεδρος ή άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτόν πρό-

σωπο εκπροσωπεί το Ταμείο στις γενικές συνελεύ-

σεις των εταιρειών, μετοχές των οποίων κατέχει το

Ταμείο. Η εκπροσώπηση του Ταμείου μπορεί να ανα-

τίθεται και σε εξουσιοδοτημένο για συγκεκριμένη πε-

ρίπτωση μέλος του Δ.Σ. 

6. Ο Διευθύνων Σύμβουλος προΐσταται όλων των

υπηρεσιών του Ταμείου, διευθύνει το έργο του και

λαμβάνει τις αναγκαίες αποφάσεις μέσα στα πλαίσια

του Καταστατικού και των διατάξεων που διέπουν

την λειτουργία του, προς αντιμετώπιση των καθημε-

ρινών θεμάτων διοίκησης του Ταμείου. 

Ο Διευθύνων Σύμβουλος έχει τις ακόλουθες αρμο-

διότητες και όσες άλλες του ανατίθενται από το Δι-

οικητικό Συμβούλιο του Ταμείου:

α) Επιμελείται και συντονίζει την υλοποίηση του

Ε.Π.Α. 

β) Υποβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο τις προτάσεις

και εισηγήσεις που απαιτούνται για την πραγματο-

ποίηση των σκοπών του Ταμείου και για την κατά-

στρωση του σχεδιασμού της δράσης του. 

γ) Καταρτίζει και υπογράφει συμβάσεις με αντικεί-

μενο μέχρι το ποσό που ορίζεται με απόφαση του Δι-

οικητικού Συμβουλίου.  

δ) Εκτελεί τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβου-

λίου.

ε) Αποφασίζει για τα θέματα του προσωπικού του Τα-

μείου, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του Κανονισμού

Προσωπικού. 

στ) Λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ανα-

βάθμιση και αξιοποίηση του προσωπικού, προτείνον-

τας στο Διοικητικό Συμβούλιο για έγκριση, την

κατάρτιση των αναγκαίων, κατά την κρίση του, νέων

κανονισμών προσωπικού, οργανογραμμάτων, προ-

γραμμάτων εκπαίδευσης και επιμόρφωσής του. 

7. Το Δ.Σ. είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε

πράξη που αφορά στη διοίκηση του Ταμείου, στην

αξιοποίηση και διαχείριση των περιουσιακών του

στοιχείων και γενικά στην πραγμάτωση του σκοπού

του, με εξαίρεση τα θέματα που σύμφωνα με τις προ-

ηγούμενες διατάξεις ανήκουν στις αρμοδιότητες του

Προέδρου ή του Διευθύνοντος Συμβούλου και τα θέ-

ματα επί των οποίων η αποκλειστική αρμοδιότητα

ανήκει, σύμφωνα με τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920

ή του  Καταστατικού, στη γενική συνέλευση του με-

τόχου. 

8. Τα δικαιώματα του Ελληνικού Δημοσίου, ως μονα-

δικού μετόχου του Ταμείου, ασκούνται από τον

Υπουργό Οικονομικών. 

9. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών που δη-

μοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εγ-

κρίνεται το προβλεπόμενο στο άρθρο 2 του κ.ν.

2190/1920 καταστατικό του Ταμείου, με το οποίο ρυθ-

μίζονται όλα τα θέματα που προβλέπονται από την

κείμενη για τις ανώνυμες εταιρείες νομοθεσία, που

δεν ρυθμίζονται από τις διατάξεις του παρόντος Κε-

φαλαίου. 

Το καταστατικό καταχωρίζεται στο Μητρώο Ανώνυ-

μων Εταιρειών που τηρείται στη Γενική Γραμματεία

Εμπορίου του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστι-

κότητας και Ναυτιλίας. Το καταστατικό του Ταμείου

μπορεί να τροποποιείται και να κωδικοποιείται με

απόφαση του Υπουργού Οικονομικών. 

10. Οι τριμηνιαίες οικονομικές καταστάσεις του Τα-

μείου και ο ετήσιος ισολογισμός και απολογισμός του

κατατίθενται, ελεγμένοι από ορκωτούς ελεγκτές,

από τον Υπουργό Οικονομικών στη Βουλή και συζη-

τούνται στην Επιτροπή του άρθρου 49Α του Κανονι-

σμού της Βουλής. Οι συμβάσεις αξιοποίησης των

περιουσιακών στοιχείων του Ταμείου μπορεί να κυ-

ρώνονται με νόμο.

Σ.Σ. Οι συμβάσεις θα κυρώνονται από την Βουλή, για
να νομιμοποιούνται όλες οι άνομες πράξεις και να
μην είναι ανακλητές.

11. Στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου

του Ταμείου παρίστανται ως παρατηρητές, χωρίς δι-

καίωμα ψήφου, δύο (2) εκπρόσωποι που προτείνονται

από τα κράτη μέλη της Ευρωζώνης και την Ευρω-

παϊκή Επιτροπή. Οι εκπρόσωποι ενημερώνονται πλή-

ρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης και

μπορούν να ζητούν εγγράφως, από το Διοικητικό

Συμβούλιο, περαιτέρω πληροφορίες επί θεμάτων που

αφορούν τη λειτουργία του Ταμείου, το οποίο υπο-

χρεούται να τις παρέχει χωρίς υπαίτια καθυστέρηση.

Οι εκπρόσωποι υπέχουν υποχρεώσεις εχεμύθειας,

σύμφωνα με τους κανόνες περί εμπιστευτικότητας,

απορρήτου και σύγκρουσης συμφερόντων της Ευρω-

παϊκής Επιτροπής. Οι υποχρεώσεις που προβλέπον-

ται στο προηγούμενο εδάφιο δεν ισχύουν ως προς

την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Διεθνές Νομισματικό Τα-

μείο και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.  

Σ.Σ. Στις συνεδριάσεις όπως διαβάζετε, παρίστανται
παρατηρητές των δανειστών και αναφέρουν τα
πάντα στα αφεντικά τους. Δεσμεύονται δε για εχε-
μύθεια, αλλά ως προς τον Ελληνικό λαό μόνο. 

12.Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορί-

ζονται οι αμοιβές του Προέδρου και του Διευθύνον-

τος Συμβούλου και οι αποζημιώσεις που

καταβάλλονται στα υπόλοιπα μέλη του Δ.Σ. του Τα-

μείου. Η αμοιβή του Προέδρου και του Διευθύνοντος

Συμβούλου δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το ανώ-

τατο όριο αποδοχών που προβλέπεται στην παρά-

γραφο 3 του άρθρου 2 του ν. 3833/2010 (Α΄ 40) για

τον Πρόεδρο ή Διευθύνοντα Σύμβουλο Ν.Π.Ι.Δ.. 

Οι αποζημιώσεις που καταβάλλονται στα μη εκτελε-

στικά μέλη του Δ.Σ. του Ταμείου δεν επιτρέπεται να

υπερβαίνουν το 1/5 των αποδοχών του Προέδρου ή

του Διευθύνοντος Συμβούλου. Οι αποζημιώσεις που

καταβάλλονται στο τυχόν εκτελεστικό μέλος του

Δ.Σ. και στα μέλη του Συμβουλίου Εμπειρογνωμόνων

δεν επιτρέπεται να υπερβαίνουν το 1/2 των αποδο-

χών του Προέδρου ή του Διευθύνοντος Συμβούλου.  

Στους εκπροσώπους που προβλέπονται στην προ-

ηγούμενη παράγραφο ουδεμία αμοιβή καταβάλλεται

από το Ταμείο. 
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13. Τα μέλη του Δ.Σ. του Ταμείου οφείλουν να απέ-

χουν από την επιδίωξη ιδίων συμφερόντων που αντι-

βαίνουν στα συμφέροντα του Ταμείου. Οφείλουν,

επίσης, να αποκαλύπτουν στα υπόλοιπα μέλη του

Δ.Σ. τα σημαντικά ίδια συμφέροντά τους που ενδέ-

χεται να επηρεάζονται άμεσα από συναλλαγές ή

αποφάσεις του Ταμείου, καθώς και κάθε άλλη σύγ-

κρουση ιδίων συμφερόντων με αυτών του Ταμείου ή

των συνδεδεμένων με αυτό εταιρειών, που ανακύπτει

κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.

14. Τα μέλη του Δ.Σ. του Ταμείου απαγορεύεται να

ασκούν κατ’ επάγγελμα, είτε μόνα, είτε σε συνεργα-

σία με τρίτους, όλους ή μερικούς από τους επιδιωκό-

μενους σκοπούς του Ταμείου ή να εκτελούν εργασίες

παρεμφερείς με τους σκοπούς αυτούς ή να μετέχουν

με οποιοδήποτε τρόπο σε εταιρείες που επιδιώκουν

τέτοιους σκοπούς, χωρίς προηγούμενη άδεια της γε-

νικής συνέλευσης. Σε περίπτωση παράβασης της

απαγόρευσης αυτής το Ταμείο έχει δικαίωμα αποζη-

μίωσης και το μέλος του Δ.Σ. εκπίπτει με απόφαση

του Διοικητικού  Συμβουλίου του Ταμείου.    

15. Κατά τα επόμενα δύο (2) έτη από την αποχώρησή

τους από το Δ.Σ. του Ταμείου, τα μέλη του υποχρε-

ούνται να μην ασκούν αντικείμενο όμοιο με εκείνο

του Ταμείου είτε ατομικά, είτε με παρένθετο πρό-

σωπο, με τη συμμετοχή τους ή την παροχή των υπη-

ρεσιών τους σε οποιαδήποτε μορφής φυσικό ή νομικό

πρόσωπο, συμπεριλαμβανομένων και των φυσικών ή

νομικών προσώπων που έχουν συναλλαγεί με το Τα-

μείο. 

16. Τα μέλη του Δ.Σ. του Ταμείου υποχρεούνται να

μην αποκαλύπτουν, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη

συγκατάθεση της γενικής συνέλευσης του μετόχου,

οποιαδήποτε εμπιστευτική πληροφορία αναφορικά με

τις δραστηριότητες του Ταμείου, τα επιχειρηματικά

σχέδια, τους πελάτες ή τις συνεργαζόμενες εται-

ρείες, καθώς και πληροφορίες που προκύπτουν μετά

από έρευνες ή μελέτες που έχουν παραγγελθεί και

πληρωθεί από αυτό. 

Τα μέλη του Δ.Σ. του Ταμείου υποχρεούνται να τη-

ρούν απόλυτη εχεμύθεια όσον αφορά στα δεδομένα

των υπηρεσιών, εργασιών, στατιστικών στοιχείων ή

άλλων δεδομένων που αφορούν στη δραστηριότητα

του Ταμείου και να απέχουν από κάθε σκόπιμη ή

ακούσια αποκάλυψή τους σε οποιονδήποτε τρίτο.

Σε περίπτωση που τα μέλη του Δ.Σ. αποδεδειγμένα

αποκαλύψουν ή δημοσιοποιήσουν τα ίδια ή μέσω τρί-

των ή δεν αποφύγουν τη διαρροή οποιασδήποτε εμ-

πιστευτικής πληροφορίας, σύμφωνα με όσα ορίζονται

στα προηγούμενα εδάφια, υπέχουν ευθύνη πλήρους

αποζημίωσης για κάθε θετική και αποθετική ζημία,

την οποία θα υποστεί το Ταμείο από την αιτία αυτή. 

Οι υποχρεώσεις των μελών του Δ.Σ. του Ταμείου

που προβλέπονται στην παρούσα παράγραφο (ρήτρα

εμπιστευτικότητας) παραμένουν σε ισχύ για τρία (3)

έτη μετά την  αποχώρησή τους από το Ταμείο.

Σ.Σ. Καταλάβατε; 3 χρόνια μετα την αποχώρησή
τους από το ταμείο, θα τηρούν σιγή εμπιστευτικότη-
τας!

17. Τα μέλη του Δ.Σ. του Ταμείου υποχρεούνται να

υποβάλλουν ειδική αναλυτική δήλωση περιουσιακής

κατάστασης (πόθεν έσχες). Το περιεχόμενο της δή-

λωσης περιουσιακής κατάστασης που προβλέπεται

στο προηγούμενο εδάφιο καθορίζεται με απόφαση

του Υπουργού Οικονομικών. Με απόφαση του Υπουρ-

γού Οικονομικών ανατίθεται ο έλεγχος της δήλωσης

σε ελεγκτική εταιρεία, με δαπάνες του Ταμείου.  

Άρθρο 4

Συμβούλιο Εμπειρογνωμόνων 

1. Στο Ταμείο συνιστάται επταμελές Συμβούλιο Εμ-

πειρογνωμόνων (Σ.Ε.). Το Σ.Ε. ορίζεται με απόφαση

του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου, για θητεία

τριών (3) ετών, που μπορεί να ανανεώνεται για ίσο

χρονικό διάστημα. Τα μέλη του Σ.Ε. είναι πρόσωπα

εγνωσμένου διεθνούς κύρους που διακρίνονται για

την επιστημονική τους κατάρτιση και την επαγγελ-

ματική τους εμπειρία στον τεχνικό, οικονομικό ή νο-

μικό τομέα. Τρία (3) από τα επτά (7) μέλη του Σ.Ε.

υποδεικνύονται στο Διοικητικό Συμβούλιο του Τα-

μείου για τοποθέτηση, από τους εκπροσώπους που

προβλέπονται στην παράγραφο 11 του άρθρου 3.

Σ.Σ. Τρια από τα επτά μέλη του συμβουλίου εμπει-
ρογνωμόνων τοποθετούνται με υποδειξη των παρα-
τηρητών, της Τρόικας δηλαδή. Το Συμβούλιο
Εμπειρογνομώνων (Σ.Ε.) εισηγείται την αξιοποίηση
κάθε περιουσιακού στοιχείου. Τι θα πουλάμε και πού
θα πουλάμε. 

2. Το Συμβούλιο Εμπειρογνωμόνων γνωμοδοτεί υπο-

χρεωτικά: 

α) Στις περιπτώσεις που προβλέπονται στην παρά-

γραφο 10 του άρθρου 2 και στην παράγραφο 5 του

άρθρου 5,

β) Στις συμβάσεις που αφορούν την αξιοποίηση περι-

ουσιακού στοιχείου του Ταμείου ή εταιρείας της

οποίας το μετοχικό κεφάλαιο ανήκει εξ ολοκλήρου,

άμεσα ή έμμεσα στο Ταμείο, καθώς και στις συμβά-

σεις που είναι απαραίτητες για την αξιοποίηση περι-

ουσιακού στοιχείου, εφόσον για τις τελευταίες

απαιτείται απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του

Ταμείου και 

γ) Για κάθε άλλο θέμα που παραπέμπεται στο Συμ-

βούλιο Εμπειρογνωμόνων για γνωμοδότηση, με από-

φαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου.   

3. Το Συμβούλιο Εμπειρογνωμόνων γνωμοδοτεί μέσα

σε εύλογη προθεσμία που τάσσεται από το Διοικητικό

Συμβούλιο, η οποία σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να

υπερβαίνει τους δύο (2) μήνες. 

Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, για την έκ-

δοση της οποίας προβλέπεται η προηγούμενη υπο-

χρεωτική γνωμοδότηση του Συμβουλίου

Εμπειρογνωμόνων είναι απολύτως άκυρη, αν εκδοθεί

χωρίς τη γνωμοδότηση αυτή.

4. Το Συμβούλιο Εμπειρογνωμόνων μπορεί να ειση-

γείται προς το Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου τη

λήψη μέτρων που κρίνει κατάλληλα για την επίτευξη

των σκοπών του Ταμείου. Το Διοικητικό Συμβούλιο

παρέχει στο Σ.Ε. κάθε στοιχείο ή πληροφορία που

είναι αναγκαία για την εκπλήρωση της αποστολής

του. 

Άρθρο 5

Αξιοποίηση περιουσιακών στοιχείων

1. Η αξιοποίηση των περιουσιακών στοιχείων του Τα-

μείου διενεργείται  με κάθε πρόσφορο τρόπο και κατά

προτίμηση, με:

α) Πώληση. 

β) Σύσταση εμπραγμάτων δικαιωμάτων, μεταξύ των

οποίων δικαιωμάτων οριζόντιας και κάθετης ιδιοκτη-

σίας. 

γ) Μεταβίβαση εμπραγμάτων δικαιωμάτων οποιασ-

δήποτε φύσης επί αυτών.

δ) Εκμίσθωση.

ε) Παραχώρηση της χρήσης ή της εκμετάλλευσής

τους.

στ) Ανάθεση της διαχείρισης των περιουσιακών στοι-

χείων.

ζ) Εισφορά τους σε ανώνυμες εταιρείες και στη συ-

νέχεια πώληση των μετοχών που προκύπτουν.

η) Τιτλοποίηση απαιτήσεων, ανεξάρτητα από τον επι-

χειρηματικό ή μη χαρακτήρα τους, σύμφωνα με τα

άρθρα 10, 11 και 14 του ν. 3156/2003.

2. Το Ταμείο μπορεί, για τη διευκόλυνση της αξιοποί-

ησης των περιουσιακών του στοιχείων, να συνάπτει

κάθε μορφής συμβάσεις, όπως ενδεικτικά συμβάσεις

δανείου, ανάθεσης έργου, αναδοχής κινητών αξιών,

συμβάσεις μετόχων και συμβάσεις παροχής ή λήψης

δικαιωμάτων προαίρεσης πώλησης ή αγοράς περιου-

σιακών στοιχείων. Οι συμβάσεις δανείου που συνά-

πτει το Ταμείο συνομολογούνται με όρους ανοικτής

αγοράς.

3. Το Ταμείο μπορεί να εκδίδει ομολογιακά δάνεια,

για τα οποία επιτρέπεται να παρέχεται η εγγύηση

του Δημοσίου με απόφαση του Υπουργού Οικονομι-

κών. Οι ομολογίες εκδόσεως του Ταμείου εξομοι-

ώνονται με ομόλογα του Δημοσίου, μπορούν να

εκδίδονται σε άυλη μορφή και διέπονται από τις δια-

τάξεις για τους άυλους τίτλους του Δημοσίου. 

Σ.Σ. Θα εκδίδουν ομόλογα με εγκύηση του Ελληνι-
κού Δημοσίου. Μας δανείζουν με τοκογλυφικά επι-
τόκια με υποθήκες δικές μας, αλλά θα δανείζονται
και οι ίδιοι με δική μας εγκύηση! 

4. Το Ταμείο μπορεί, κατά παρέκκλιση των οριζομέ-

νων στο άρθρο 23α κ.ν. 2190/1920, να χρησιμοποιεί

το προϊόν της έκδοσης ομολογιών για την απόκτηση

ομολόγων του Δημοσίου από την αγορά. Μπορεί, επί-

σης, να ανταλλάσσει ομολογίες εκδόσεώς του με

ομόλογα του Δημοσίου ή και να παρέχει εγγύηση

υπέρ των ομολογιακών και άλλων δανείων του δημο-

σίου, κατά παρέκκλιση όσων προβλέπονται στο

άρθρο 23α του κ.ν. 2190/1920. 

5. Αν δεν είναι δυνατή ή συμφέρουσα η μεταβίβαση

του συνόλου του μετοχικού κεφαλαίου εταιρείας, της

οποίας το μετοχικό κεφάλαιο ανήκει άμεσα ή έμμεσα

εξ ολοκλήρου στο Ταμείο, διενεργείται με απόφαση

του Διοικητικού Συμβουλίου, μετά από γνώμη  του

Σ.Ε., αναδιάρθρωση της εταιρείας ή τίθεται υπό εκ-

καθάριση.

Σ.Σ. Άμα δεν πουλιέται ή δεν αξιοποιείται, την δια-
λύουμε δηλαδή...

6. Το Ταμείο δεν επιτρέπεται να συστήνει εμπράγμα-

τες ασφάλειες στα περιουσιακά στοιχεία που μεταβι-

βάζονται σ’ αυτό, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του

άρθρου 2, αν η σύσταση αυτή μπορεί να εμποδίσει ή

να καθυστερήσει την αξιοποίησή τους, σύμφωνα με

το Πρόγραμμα Αξιοποίησης της παραγράφου 10 του

άρθρου 2. 
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Άρθρο 6

Αποτίμηση Περιουσιακών Στοιχείων

1. Τα περιουσιακά στοιχεία που περιέρχονται στο Τα-

μείο αποτιμώνται σύμφωνα με όσα ορίζονται στον

Κανονισμό που προβλέπεται στο άρθρο 8. 

2. Για τα ακίνητα που περιέρχονται στο Ταμείο εφαρ-

μόζονται οι διατάξεις του επομένου Κεφαλαίου του

παρόντος νόμου. 

3. Πριν από την αξιοποίηση των περιουσιακών στοι-

χείων του Ταμείου, διενεργείται τελική αποτίμηση

του προς αξιοποίηση στοιχείου, από ανεξάρτητο εκτι-

μητή, όπως ειδικότερα προβλέπεται στον κανονισμό

που προβλέπεται στο άρθρο 8.  

Άρθρο 7 

Προσωπικό

1. Το Ταμείο προσλαμβάνει το πάσης φύσεως προ-

σωπικό του, με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου

ορισμένου ή αορίστου χρόνου, αποκλειστικά με από-

φαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι συμβάσεις ερ-

γασίας του προσωπικού διέπονται από τις διατάξεις

της εργατικής νομοθεσίας. 

2. Η κάλυψη των αναγκών του Ταμείου σε προσωπικό

μπορεί να γίνεται και με μεταφορά και ένταξη στο

προσωπικό του, εργαζομένων σε εταιρείες των

οποίων το μετοχικό κεφάλαιο ανήκει εξ ολοκλήρου,

άμεσα ή έμμεσα, στο Ταμείο ή των οποίων περιου-

σιακά στοιχεία μεταβιβάζονται και περιέρχονται στο

Ταμείο. Η μεταφορά πραγματοποιείται με απόφαση

του Υπουργού Οικονομικών, ύστερα από αίτημα του

Ταμείου.  

3. Η κάλυψη των αναγκών του Ταμείου σε προσωπικό

μπορεί να γίνεται και με τη σύναψη συμβάσεων δα-

νεισμού των υπηρεσιών μισθωτών του ιδιωτικού

τομέα, για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών, που μπο-

ρεί να ανανεώνεται. Οι προβλεπόμενες στο προ-

ηγούμενο εδάφιο συμβάσεις δανεισμού προσωπικού

δεν λύουν την εργασιακή σχέση με τον αρχικό εργο-

δότη, ο οποίος εξακολουθεί να ευθύνεται για την κα-

ταβολή των αποδοχών των εργαζομένων και την

ασφάλισή τους. Το Ταμείο ασκεί εργοδοτική εξουσία,

κατά το χρόνο που διαρκεί ο δανεισμός, υποχρεού-

ται δε σε καταβολή των πάσης φύσεως αποδοχών και

ασφαλιστικών εισφορών, για εργασία πέραν της συμ-

βατικής ή νόμιμης. 

4. Επιτρέπεται η απόσπαση στο Ταμείο προσωπικού

από το Δημόσιο και τα Ν.Π.Δ.Δ., για χρονικό διά-

στημα τριών (3) ετών που μπορεί να παρατείνεται μία

φορά για ίσο χρονικό διάστημα. Η απόσπαση διενερ-

γείται με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών

και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, χωρίς

να απαιτείται γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου

του φορέα από τον οποίο αποσπάται.  

5. Στο Ταμείο μπορεί να αποσπώνται, ύστερα από αί-

τημά του, υπάλληλοι που υπηρετούν σε διεθνείς ορ-

γανισμούς, των οποίων η Ελλάδα είναι μέλος. 

Άρθρο 8

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας – Αποδοχές

Προσωπικού 

1. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Τα-

μείου, εγκρίνεται ο εσωτερικός κανονισμός λειτουρ-

γίας του Ταμείου, με τον οποίο καθορίζονται η

διάρθρωση του Ταμείου, οι θέσεις προσωπικού, τα

αναγκαία προσόντα για την πρόσληψη στη θέση, οι

πάσης φύσεως αποδοχές του προσωπικού, ο τρόπος

λειτουργίας του Συμβουλίου Εμπειρογνωμόνων και

κάθε άλλο σχετικό ζήτημα.

2. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Τα-

μείου καθορίζονται οι πάσης φύσεως αποδοχές του

προσωπικού του Ταμείου, ανάλογα με τα τυπικά και

ουσιαστικά προσόντα του και τα καθήκοντα που

ασκεί, οι οποίες δεν επιτρέπεται να υπερβαίνουν το

1/2 των αποδοχών του Προέδρου ή του Διευθύνον-

τος Συμβούλου, όπως καθορίζονται με την παρά-

γραφο 12 του άρθρου 3.

Ο ειδικότερος καθορισμός των αποδοχών του προ-

σωπικού γίνεται με βάση τα ειδικότερα καθήκοντα

που ανατίθεται σε αυτό, με την ατομική σύμβαση ερ-

γασίας που συνομολογείται μεταξύ μισθωτού και του

Ταμείου. 

3. Αποδοχές, πρόσθετες αμοιβές ή απολαβές του

προσωπικού που μεταφέρεται στο Ταμείο από εται-

ρείες, σύμφωνα με την παράγραφο 2  του προηγου-

μένου άρθρου, δεν λαμβάνονται υπόψη για τον

καθορισμό των αποδοχών τους, κατά τη συνομολό-

γηση των ατομικών συμβάσεων εργασίας του. 

4. Με κανονισμό που καταρτίζεται από το Διοικητικό

Συμβούλιο του Ταμείου και εγκρίνεται με απόφαση

του Υπουργού Οικονομικών που δημοσιεύεται στην

Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται οι όροι

και οι διαδικασίες ανάθεσης μελετών, υπηρεσιών και

εκτέλεσης έργων και εργασιών, προμηθειών κινητών

πραγμάτων, εξοπλισμού και συναφών εργασιών, αγο-

ρών ακινήτων, μισθώσεων, εκμισθώσεων και γενικά

παραχωρήσεων χρήσης και κάθε άλλου ενοχικού ή

εμπράγματου δικαιώματος επί ακινήτων.

5. Μέχρι την έγκριση των κανονισμών που προβλέ-

πονται στις προηγούμενες παραγράφους, τα σχετικά

ζητήματα διέπονται από τις εκάστοτε ισχύουσες γε-

νικές διατάξεις, επιφυλασσομένων των διατάξεων

της κοινοτικής νομοθεσίας για το συντονισμό των

διαδικασιών σύναψης συμβάσεων έργων, προμηθειών

και υπηρεσιών.  

Άρθρο 9 

Λοιπές και Μεταβατικές Διατάξεις του Κεφαλαίου

Α΄

1. Τα καταστατικά των εταιρειών των οποίων το σύ-

νολο των μετοχών περιέρχεται άμεσα ή έμμεσα στο

Ταμείο μπορούν να τροποποιούνται ύστερα από από-

φαση του Δ.Σ. του Ταμείου, ως προς όλες τις διατά-

ξεις τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του κ.ν.

2190/1920. Διατάξεις νόμων ή κανονιστικών αποφά-

σεων, με τις οποίες ρυθμίζονται θέματα, υπαγόμενα

σύμφωνα με τον κ.ν. 2190/1920 στο κανονιστικό πε-

ριεχόμενο του καταστατικού, παύουν να ισχύουν από

τη δημοσίευση του νέου καταστατικού της εταιρείας.

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του κ.ν. 2190/1920,

διατάξεις νόμων ή κανονιστικών αποφάσεων, με τις

οποίες προβλέπεται η άσκηση περαιτέρω εποπτείας

από άλλο διοικητικό όργανο επί των εταιρειών αυτών,

καταργούνται από την περιέλευση στο Ταμείο, άμεσα

ή έμμεσα, του συνόλου των μετοχών τους. 
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2. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών που δη-

μοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, το Τα-

μείο υπεισέρχεται αυτοδίκαια και χωρίς άλλη

διατύπωση σε όλα τα υφιστάμενα και μελλοντικά δι-

καιώματα και υποχρεώσεις του Δημοσίου, απορρέ-

οντα από συμβάσεις παροχής υπηρεσιών, οι οποίες

έχουν συναφθεί κατά την ημερομηνία δημοσίευσης

της αποφάσεως της Δ.Ε.Α.Α. στην Εφημερίδα της Κυ-

βερνήσεως, κατά τις διατάξεις του ν. 3049/2002.

Όπου στις εν λόγω συμβάσεις αναφέρεται το Δημό-

σιο, νοείται από τη δημοσίευση της αποφάσεως της

Δ.Ε.Α.Α. το Ταμείο, οι δε υπηρεσίες που προβλέπον-

ται στη σύμβαση, παρέχονται εφεξής στο Ταμείο.

Αν κατά την προαναφερθείσα ημερομηνία δημοσιεύ-

σεως έχει εκδοθεί απόφαση της Δ.Ε.Α.Α. για την ανά-

θεση συμβάσεως παροχής υπηρεσιών, χωρίς να έχει

συναφθεί η σχετική σύμβαση, το Ταμείο συνεχίζει τις

σχετικές διαδικασίες, συμπεριλαμβανομένων και των

απαραίτητων διαπραγματεύσεων, μέχρι την ολοκλή-

ρωση της ανάθεσης, η οποία διενεργείται από το Τα-

μείο. 

[…]

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ 
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ   
ΔΗΜΟΣΊΩΝ ΑΚΙΝΉΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΡΥΘΜΙ-

ΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕ-
ΡΙΟΥΣΙΑΣ 

Άρθρο 10

Σκοπός- Πεδίο εφαρμογής 

1. Με τις διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου ρυθμί-

ζεται η διαδικασία πολεοδομικής ωρίμανσης των δη-

μοσίων ακινήτων και η απόδοση σε αυτά βιώσιμης

επενδυτικής ταυτότητας, με σκοπό την αξιοποίησή

τους που συνιστά λόγο εντόνου δημοσίου συμφέ-

ροντος. Ως δημόσια ακίνητα, για την εφαρμογή των

διατάξεων του παρόντος Κεφαλαίου, νοούνται τα ακί-

νητα που ανήκουν στην ιδιωτική περιουσία του Δη-

μοσίου ή Ν.Π.Δ.Δ. ή Ο.Τ.Α. ή σε εταιρεία της οποίας

το μετοχικό κεφάλαιο ανήκει εξ ολοκλήρου, άμεσα ή

έμμεσα στο Δημόσιο ή σε Ν.Π.Δ.Δ. ή σε Ο.Τ.Α..

2. Στο πεδίο εφαρμογής του Κεφαλαίου αυτού υπά-

γονται τα δημόσια ακίνητα τα οποία μεταβιβάζονται

και περιέρχονται στο Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής

Περιουσίας του Δημοσίου, σύμφωνα με τις διατάξεις

του Κεφαλαίου Α΄ του παρόντος νόμου. 

3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και

Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής

που εκδίδεται ύστερα από αίτηση του κυρίου του ακι-

νήτου, μπορεί να υπάγονται στις ρυθμίσεις του πα-

ρόντος Κεφαλαίου και άλλα δημόσια ακίνητα, με

σκοπό τη βέλτιστη ανάπτυξη και αξιοποίησή τους.

Άρθρο 11

Γενικοί Κανόνες Χωροθέτησης και Γενικές Χρήσεις

Γης

Α. Γενικοί κανόνες χωροθέτησης: 

Για την ανάπτυξη και αξιοποίηση των δημοσίων ακι-

νήτων καθορίζονται γενικοί κανόνες χωροθέτησης

ως εξής: 

[…]

2. Δεν επιτρέπεται η αξιοποίηση δημοσίων ακινήτων,

τα οποία εμπίπτουν στο σύνολό τους σε οικότοπους

προτεραιότητας, σε περιοχές απόλυτης προστασίας

της φύσης και προστασίας της φύσης που καθορί-

ζονται κατά τις διατάξεις των άρθρων 19 παράγρα-

φοι 1 και 2 και 21 του ν. 1650/1986 (Α΄ 160), όπως

ισχύει, σε πυρήνες εθνικών δρυμών και σε διατηρη-

τέα μνημεία της φύσης. 

3. H αξιοποίηση δημοσίων ακινήτων στα οποία περι-

λαμβάνονται χώροι που προστατεύονται από την κεί-

μενη περιβαλλοντική και αρχαιολογική νομοθεσία

λόγω του ειδικού χαρακτήρα τους, όπως είναι ιδίως

ζώνες προστασίας αρχαιολογικών χώρων, ιστορικοί

τόποι, φυσικά πάρκα και περιοχές οικοανάπτυξης,

πραγματοποιείται σύμφωνα με τους ειδικότερους

όρους και περιορισμούς που θέτουν οι σχετικές δια-

τάξεις. 

Σ.Σ. Από το ξεπούλημα, αφαιρούν (;) τις περιοχές
απόλυτης προστασίας της φύσης (παρ.2) ενώ στην
παρ.3 τα αρχαιολογικά μνημεία και οι αρχαιολογικοί
χώροι ΑΞΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ!!

4. Η αξιοποίηση δημοσίων ακινήτων που εμπίπτουν

σε Ζώνες Ειδικής Προστασίας (Ζ.Ε.Π.) της ορνιθοπα-

νίδας της οδηγίας 79/409/ΕΟΚ ενεργείται μόνον εφό-

σον επιτρέπεται από τα υφιστάμενα ειδικά νομικά

καθεστώτα προστασίας τους και υπό τους όρους και

προϋποθέσεις που θεσπίζουν τα καθεστώτα αυτά.

Β. Γενικές χρήσεις γης

Τα δημόσια ακίνητα που προβλέπονται στο προηγού-

μενο άρθρο και τα οποία βρίσκονται σε περιοχές

εκτός εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων και εκτός ορίων

οικισμών προ του 1923 ή κάτω των 2.000 κατοίκων

μπορούν να υπάγονται, σύμφωνα με το γενικό προ-

ορισμό ανάπτυξης και αξιοποίησής τους, στις ακό-

λουθες γενικές κατηγορίες χρήσεων γης.

[…]

Σ.Σ. Στις επιτρεπόμενες χρήσεις που μπορεί να
έχουν τα ακίνητα του δημοσίου που πωλούνται από
το “Ταμείο”, σε εκτός σχεδίου πόλεως, μπορούν να
χτιστούν: εμπορικά κέντρα, θρησκευτικοί χώροι, κα-
ζίνο κτλ, χωρις καμία άλλη άδεια από το κράτος. 

Γ. Γενικοί όροι δόμησης

1. Ο ανώτατος επιτρεπόμενος συντελεστής δόμησης

για κάθε μία από τις γενικές κατηγορίες χρήσεων γης

που προβλέπονται στην παράγραφο Β ορίζεται ως

εξής:
α) Τουρισμός – αναψυχή: 0,2
β) Επιχειρηματικά πάρκα: 0,3
γ) Θεματικά πάρκα – εμπορικά κέντρα – αναψυχή:
0,4 
δ)Χρήσεις μεταφορικών, τεχνικών, κοινωνικών και
περιβαλλοντικών υποδομών και λειτουργιών: 0,4
ε) Δημόσια ακίνητα μικτών χρήσεων: 0,4
Σ.Σ. Ο συντελεστής δόμησης είναι πάνω από αυτόν
που προβλέπεται για οποιονδήποτε πολίτη, σε πε-
ριοχή εκτός σχεδίου πόλεως. Για παράδειγμα στα 4
στρέμματα εκτός σχεδίου χτίζεις 200τ.μ. ενώ οι κύ-
ριοι του “Ταμείου” φτάνουν τα 1600τ.μ. 

2. Το ανώτατο επιτρεπόμενο ποσοστό κάλυψης για

όλες τις γενικές κατηγορίες χρήσεων γης που προ-

βλέπονται στην παράγραφο Β ορίζεται σε 50%. 

3. Το ανώτατο επιτρεπόμενο ύψος των κτιρίων και εγ-

καταστάσεων ορίζεται κατά ΓΟΚ, εκτός εάν από αρ-

χιτεκτονική ή άλλη τεχνική μελέτη, τεκμηριώνεται η

παρέκκλιση από αυτό, οπότε και με τα προεδρικά

διατάγματα του επόμενου άρθρου μπορεί να καθορί-

ζεται, για ορισμένες κατηγορίες ή περιπτώσεις κτι-

ρίων και εγκαταστάσεων, ύψος μεγαλύτερο από το

ανώτατο επιτρεπόμενο. 

Άρθρο 12

Χωρικός προορισμός - Επενδυτική ταυτότητα δη-

μοσίων ακινήτων 

[…]

2. Για την έγκριση των σχεδίων της προηγούμενης

παραγράφου υποβάλλεται στη Γενική Γραμματεία Δη-

μόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονομικών αί-

τηση από τον κύριο του ακινήτου ή τον έλκοντα εξ

αυτού δικαιώματα, η οποία συνοδεύεται από τα ακό-

λουθα δικαιολογητικά: 

α) Μελέτη στην οποία παρουσιάζεται και αξιολογείται

το υφιστάμενο ρυθμιστικό καθεστώς του προς αξιο-

ποίηση ακινήτου (χωροταξικό, πολεοδομικό, αναπτυ-

ξιακό, κ.λπ.) ιδίως από απόψεως επικαιρότητας,

συνέργειας, συμπληρωματικότητας και βιωσιμότητας

των σχετικών ρυθμίσεων και τεκμηριώνεται, με βάση

κριτήρια χωροταξικά, περιβαλλοντικά, χρηματο-οικο-

νομικά και εμπορικά, ο βέλτιστος χωρικός προορι-

σμός του (χρήσεις γης, όροι δόμησης κ.λπ.), ο οποίος

συνιστά και τη βασική επενδυτική του ταυτότητα για

κάθε μεταγενέστερη πράξη αξιοποίησης. 

β) Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

(ΣΜΠΕ), η οποία συντάσσεται κατά το άρθρο 6 και δη-

μοσιοποιείται κατά το άρθρο 7 της Κοινής Υπουργι-

κής Απόφασης (ΚΥΑ) 107017/2006 (ΦΕΚ 1225 Β΄).

Ως αρμόδια αρχή για τις ανάγκες εφαρμογής του πα-

ρόντος νόμου νοείται η αρμόδια υπηρεσία περιβάλ-

λοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας

και Κλιματικής Αλλαγής (ΕΥΠΕ) που ορίζεται στο

άρθρο 4 παρ. 1 της πιο πάνω ΚΥΑ. Κατά τη σχετική

διαδικασία διαβούλευσης, αντί των υπηρεσιών και

οργανισμών που ορίζονται στην παράγραφο 4.1. του

άρθρου 7 της ανωτέρω ΚΥΑ, γνωμοδοτεί το οικείο

Περιφερειακό Συμβούλιο, το οποίο είναι επιπλέον αρ-

μόδιο να θέτει στη διάθεση του κοινού, όποτε του ζη-

τούνται, τις πληροφορίες και τα στοιχεία του

φακέλου ΣΜΠΕ που του διαβιβάζεται από την αρμό-

δια αρχή. Οι προθεσμίες που προβλέπονται στο

άρθρο 7 της ανωτέρω ΚΥΑ, οι οποίες είναι άνω των

5 ημερών και έως 15 ημέρες μειώνονται κατά 5 ημέ-

ρες, ενώ όλες οι υπόλοιπες κατά 10 ημέρες. Η αρμό-

δια αρχή διενεργεί κατ’ απόλυτη προτεραιότητα τη

Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίμηση για τα δημόσια

ακίνητα που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του πα-

ρόντος Κεφαλαίου. 

[…]

5. Με τα ίδια προεδρικά διατάγματα μπορεί να τρο-

ποποιούνται εγκεκριμένα ρυμοτομικά σχέδια και σχέ-

δια πόλεως καθώς και πολεοδομικές μελέτες ή/και να

καθορίζονται ειδικές χρήσεις γης και ειδικοί όροι και

περιορισμοί δόμησης για τα εντός σχεδίου πόλεως

δημόσια ακίνητα, ακόμη και κατά παρέκκλιση από
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τους ισχύοντες στην περιοχή όρους και περιορισμούς

δόμησης καθώς και από τις διατάξεις του Γενικού Οι-

κοδομικού Κανονισμού, προκειμένου να αποδοθεί ο

βέλτιστος πολεοδομικός-επενδυτικός προορισμός

στο προς αξιοποίηση ακίνητο. Στις περιπτώσεις

αυτές, η δημοσίευση του σχετικού εγκριτικού δια-

τάγματος έχει τις συνέπειες έγκρισης σχεδίου πό-

λεως, κατά τις διατάξεις του ν.δ. 17.7/16.8.1923. 

Σ.Σ. Με απλά προεδρικά διατάγματα, τροποποιούν
χρήσεις γης, ρυμοτομικά σχέδια, ειδικούς όρους δό-
μησης. Με λίγα λόγια, όλοι οι νόμοι του Ελληνικού
κράτους καταστρατηγούνται για να εξυπηρετηθούν
οι δανειστές!

Άρθρο 13

Χωροθέτηση επενδυτικού σχεδίου

1. Για τη χωροθέτηση του επενδυτικού σχεδίου αξιο-

ποίησης δημοσίου ακινήτου εκδίδεται κοινή απόφαση

των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος

Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής ύστερα από αί-

τηση του κυρίου της επένδυσης. Με την απόφαση

αυτή καθορίζονται: 

α) Οι ειδικότερες κατηγορίες έργων, δραστηριοτήτων

και εγκαταστάσεων που πρόκειται να ανεγερθούν

στην έκταση του εγκεκριμένου ΕΣΧΑΔΑ του δημο-

σίου ακινήτου, καθώς και τα αναγκαία συνοδά έργα

(έργα εξωτερικής υποδομής), όπως είναι ιδίως τα δί-

κτυα ηλεκτροδότησης, τηλεπικοινωνιών, φυσικού αε-

ρίου και  ύδρευσης, καθώς και οι οδοί προσπέλασης

και οι κόμβοι σύνδεσης των δημοσίων ακινήτων με το

εθνικό, περιφερειακό και επαρχιακό οδικό δίκτυο. 

Σ.Σ. Για ότι έργο υποδομής γίνει προς εξυπηρέτηση
μιας εγκατάστασης, το κόστος το αναλαμβάνει το
δημόσιο και όχι οι “επενδυτές”. 
β) Η γενική διάταξη των κτηρίων και εγκαταστάσεων

με αναφορά σε τοπογραφικό διάγραμμα κλίμακας 1:

5.000. 

γ) Οι περιβαλλοντικοί όροι του επενδυτικού σχεδίου

και των συνοδών έργων εξωτερικής υποδομής, όπου

απαιτείται, ύστερα από τήρηση της διαδικασίας που

ορίζεται στον ν. 1650/1986, όπως ισχύει. 

2. Για την έκδοση της απόφασης της προηγούμενης

παραγράφου, αντί των οργανισμών και φορέων που

αναφέρονται στο άρθρο 4 παρ. 2 και 3 του ν.

1650/1986, όπως ισχύει, γνωμοδοτούν το Κεντρικό

Συμβούλιο Διοίκησης για την Αξιοποίηση της Δημό-

σιας Περιουσίας που προβλέπεται στο άρθρο 16 του

παρόντος νόμου και το οικείο Περιφερειακό Συμβού-

λιο εντός αποκλειστικής προθεσμίας δύο (2) μηνών

από τότε που θα περιέλθει σε αυτά το σχετικό αίτημα,

συνοδευόμενο από τις κατά νόμο απαιτούμενες με-

λέτες και πληροφορίες.

Άρθρο 14

Παραχώρηση χρήσης αιγιαλού και παραλίας

1. Για την αξιοποίηση των δημοσίων ακινήτων επι-

τρέπεται  η  απευθείας παραχώρηση στον κύριο της

επένδυσης ή στον έλκοντα εξ αυτού δικαιώματα, της

χρήσης αιγιαλού και παραλίας και του δικαιώματος

εκτέλεσης, χρήσης και εκμετάλλευσης λιμενικών

έργων ή επέκτασης, ήδη υφιστάμενων στην περιοχή,

λιμενικών εγκαταστάσεων. Η παραχώρηση γίνεται

για χρονικό διάστημα μέχρι πενήντα (50) χρόνια με

κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Πε-

ριφερειακής Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και

Ναυτιλίας και με καταβολή ανταλλάγματος που

προσδιορίζεται στην οικεία σύμβαση παραχώρησης.

Για την εκτέλεση των έργων στον αιγιαλό ή στην πα-

ραλία τηρείται η διαδικασία που ορίζεται στις διατά-

ξεις του ν. 2971/2001 (Α΄ 285). Με  απόφαση των

Υπουργών Οικονομικών και Περιφερειακής Ανάπτυ-

ξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας καθορίζονται

η διαδικασία, ο τρόπος και τα όργανα προσδιορισμού

του ανταλλάγματος και κάθε σχετικό θέμα.

Σ.Σ. Αυτό που γνωρίζαμε ότι ο αιγιαλός και η παρα-
λία είναι εκτός συναλλαγής, το ξεχνάμε. Θα αποφα-
σίζει η Τρόικα, και γι’ αυτό. 

2. Ο κύριος της επένδυσης ή ο έλκων εξ αυτού δι-

καιώματα, με εξαίρεση τις περιπτώσεις εθνικής ανάγ-

κης, έχει το δικαίωμα της αποκλειστικής και με

αντάλλαγμα χρήσης της ζώνης αιγιαλού και παρα-

λίας που του παραχωρείται με την ως άνω διαδικασία

για την κατασκευή λιμενικών έργων, που εκτελεί

ύστερα από άδεια των αρμόδιων αρχών. Στην περί-

πτωση που τα λιμενικά έργα εμπεριέχουν πρόσχωση

θαλάσσιου χώρου, μετά την ολοκλήρωσή τους κινεί-

ται η διαδικασία επανακαθορισμού των οριογραμμών

αιγιαλού-παραλίας και το γήπεδο που δημιουργείται

καταγράφεται ως δημόσιο κτήμα. Το εν λόγω δημό-

σιο κτήμα, εφόσον ο κύριος  της επένδυσης το επι-

θυμεί, μπορεί να παραχωρείται κατά χρήση ή να

εκμισθώνεται απευθείας σε αυτόν. Το αντάλλαγμα

χρήσης ή το μίσθωμα καθορίζονται από την αρμόδια

Κτηματική Υπηρεσία και ανταποκρίνονται στις τρέ-

χουσες μισθωτικές αξίες της περιοχής.

Σ.Σ. Δεν θα παίρνουν απλώς τις παραλίες, θα τις με-
τακινουν κι όλας. Θα αλλάζουν την οριογραμμή με
προσχώσεις. 

3. Η με οποιονδήποτε τρόπο χρήση από τρίτους της

παραχωρούμενης προς τον κύριο  της επένδυσης

έκτασης αιγιαλού, παραλίας και λιμενικών έργων επι-

τρέπεται κατ’ εξαίρεση με κοινή απόφαση των Υπουρ-

γών Οικονομικών και Περιφερειακής Ανάπτυξης,

Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, εφόσον η χρήση

αυτή επιβάλλεται για λόγους ανάπτυξης της εθνικής

οικονομίας ή άλλης δημόσιας ωφέλειας και δεν πα-

ρεμποδίζεται η ομαλή λειτουργία της επένδυσης. 

Άρθρο 15

Έκδοση οικοδομικών αδειών 

1. Για την κατασκευή των μόνιμων κτιριακών εγκατα-

στάσεων που περιλαμβάνονται στα επενδυτικά σχέ-

δια του άρθρου 13, απαιτείται η προηγούμενη έκδοση

οικοδομικών αδειών. Οι οικοδομικές άδειες των εγ-

καταστάσεων αυτών χορηγούνται από τον Υπουργό

Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής

μέσα σε εξήντα (60) ημέρες από την υποβολή πλή-

ρους φακέλου στη Διεύθυνση Οικοδομικών και Κτι-

ριοδομικών Κανονισμών (ΔΟΚΚ) του Υπουργείου

Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και

Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής

που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση της ΔΟΚΚ και δη-

μοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ορί-

ζονται τα απαραίτητα δικαιολογητικά που πρέπει να

υποβληθούν για την έκδοση των οικοδομικών αδειών

των παραπάνω επενδυτικών σχεδίων και η σχετική

διαδικασία θεώρησης ή ελέγχου, ο χρόνος ισχύος και

η διαδικασία αναθεώρησης των αδειών, καθώς και

κάθε άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή του άρ-

θρου αυτού. Με όμοια απόφαση συγκροτείται Ειδική

Επιτροπή Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγ-

χου, αποτελούμενη από τρεις αρχιτέκτονες μηχανι-

κούς, με ισάριθμους αναπληρωτές, που διαθέτουν

τουλάχιστον δεκαπενταετή εμπειρία από της κτή-

σεως άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Έργο της πα-

ραπάνω επιτροπής είναι ο έλεγχος της αισθητικής

των κτιριακών εγκαταστάσεων του παρόντος άρ-

θρου και της ένταξης τους στο φυσικό και οικιστικό

περιβάλλον της ευρύτερης περιοχής, σε όσες περι-

πτώσεις αυτό απαιτείται από τις ισχύουσες διατά-

ξεις. Με την ίδια ως άνω απόφαση ορίζονται οι

ειδικότερες αρμοδιότητες της παραπάνω επιτροπής,

ο κανονισμός λειτουργίας της, η διαδικασία ελέγχου

των σχετικών μελετών και κάθε σχετική λεπτομέρεια.

Οι πράξεις της παραπάνω επιτροπής είναι οριστικές

και δεν χωρούν ενστάσεις. 

Σ.Σ. Δηλαδή, δεν έχουμε δικαίωμα διαφωνίας ούτε

ένστασης. 

2. Όλες οι πράξεις που αναφέρονται στα άρθρα 12

έως και 15 του παρόντος νόμου αναρτώνται υποχρε-

ωτικά στον δικτυακό τόπο της Γενικής Γραμματείας

Δημόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονομικών

και, κατά περίπτωση, στον δικτυακό τόπο του Ταμείου

Αξιοποίησης της Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου

ή στον δικτυακό τόπο του δημοσίου οργανισμού ή

επιχείρησης που είναι κύριος του ακινήτου. Η προθε-

σμία της άσκησης αίτησης ακυρώσεως κατ’ αυτών αρ-

χίζει, προκειμένου περί πράξεων που δημοσιεύονται

στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, από την επομένη

της κοινοποίησης ή της δημοσίευσής τους στην Εφη-

μερίδα της Κυβερνήσεως, και προκειμένου περί μη

δημοσιευτέων πράξεων, από την επομένη της κοινο-

ποίησης ή της ανάρτησής τους στον δικτυακό τόπο

της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας.  

Άρθρο 16: 

Κεντρικό Συμβούλιο Διοίκησης για την Αξιοποίηση

της Δημόσιας Περιουσίας 

(παράγραφοι 1-6 παραλείπονται λόγω οικονομίας χώρου)

Άρθρο 17

Λοιπές ρυθμίσεις θεμάτων 

τουριστικών δημοσίων κτημάτων

(παράγραφοι 1-10 παραλείπονται λόγω οικονομίας χώρου)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΕΠΙ 

ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΤΗΜΑΤΩΝ

Άρθρο 18
Ορισμοί

Για τους σκοπούς του Κεφαλαίου αυτού: 

1. «Επιφάνεια» είναι το εμπράγματο δικαίωμα φυσι-

κού ή νομικού προσώπου να κατασκευάζει κτίσμα σε

έδαφος δημοσίου κτήματος, που δεν του ανήκει, και

να ασκεί επ’ αυτού τις εξουσίες, που παρέχει το δι-

καίωμα της κυριότητας.

2. «Κύριος» είναι ο κύριος του εδάφους του δημοσίου

κτήματος.



16 ΣΕΛΙΔΑ - 9 IOYΛIOY 2011 ΕΒΔΟΜΗ

3. «Επιφανειούχος» είναι το πρόσωπο που έχει το δι-

καίωμα της επιφανείας.

4. «Δημόσια κτήματα» είναι τα ακίνητα οποιασδήποτε

φύσης που ανήκουν στο Ελληνικό Δημόσιο, σε νο-

μικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, σε δημόσιους ορ-

γανισμούς με μορφή νομικών προσώπων ιδιωτικού

δικαίου ή και σε εταιρίες που αποκτούν τα ακίνητα

των παραπάνω φορέων με σκοπό την εκμετάλλευσή

τους. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών μπο-

ρεί να επεκτείνεται η εφαρμογή των διατάξεων του

παρόντος Κεφαλαίου και σε ακίνητα κληροδοτημά-

των.

5. «Κτίσμα» νοείται οποιασδήποτε φύσης οικοδόμημα

ή εγκατάσταση, ιδίως δε κτίριο, δεξαμενή, υπόστεγο,

σταθμός αυτοκινήτων (πάρκινγκ), γέφυρα, σήραγγα,

αγωγός, αεροδρόμιο, οδικό, σιδηροδρομικό ή λιμε-

νικό έργο. Το κτίσμα μπορεί να είναι και υπόγειο ή και

να είναι ήδη κατασκευασμένο κατά τη σύσταση του

δικαιώματος.

6. «Εδαφονόμιο» είναι το περιοδικό αντάλλαγμα που

καταβάλλεται από τον επιφανειούχο στον κύριο κατά

τη διάρκεια του δικαιώματος της επιφανείας.

Άρθρο 19

Σύσταση δικαιώματος επιφανείας

1. Κατά παρέκκλιση των άρθρων 953 και 954 του

Αστικού Κώδικα, επιτρέπεται η σύσταση δικαιώματος

επιφανείας επί δημοσίων κτημάτων. Το δικαίωμα επι-

φανείας περιλαμβάνεται στα ακίνητα κατά την έννοια

του άρθρου 949 του Αστικού Κώδικα.

2. Η επιφάνεια συνιστάται για ορισμένο χρόνο με

σύμβαση. Οι διατάξεις για τη μεταβίβαση της κυριό-

τητας ακινήτων με συμφωνία εφαρμόζονται αναλό-

γως και για τη σύσταση επιφανείας. Με την

επιφύλαξη της περίπτωσης στ) της παραγράφου 1

του επόμενου άρθρου, η διάρκεια του δικαιώματος

δεν μπορεί να υπερβεί τα πενήντα (50) έτη, εκτός αν

συστήθηκε για βραχύτερο χρόνο, που δεν μπορεί

όμως να υπολείπεται των πέντε (5) ετών. Επιφάνεια

που συστήθηκε για χρόνο μεγαλύτερο των πενήντα

(50) ετών ή μικρότερο των πέντε (5) ισχύει για πε-

νήντα ή πέντε έτη αντίστοιχα. Τα μέρη μπορούν με

σύμβαση να παρατείνουν τη διάρκεια, υποχρέωση

όμως παράτασης αναλαμβανομένης εκ των προτέ-

ρων δεν δεσμεύει. Η συμφωνία παράτασης γίνεται με

συμβολαιογραφικό έγγραφο υποβαλλόμενο με μετα-

γραφή.

3. Επιφάνεια μπορεί να συσταθεί και σε έδαφος, συγ-

κύριος του οποίου είναι ο επιφανειούχος. Δεν μπορεί

να συσταθεί, αν η κυριότητα επί του εδάφους βαρύ-

νεται με δικαίωμα επικαρπίας ή έχει ήδη επιβαρυνθεί

με δικαίωμα επιφανείας.

4. Σύσταση δικαιώματος επιφανείας με χρησικτησία

δεν επιτρέπεται.

5. Επί οικοδομής που έχει ανεγερθεί επί εδάφους δη-

μοσίου κτήματος με βάση δικαίωμα επιφανείας, μπο-

ρεί να συσταθεί δικαίωμα κυριότητας επί ορόφου ή

διαμερίσματος (οριζόντια ιδιοκτησία) υπό τους όρους

του ν.3741/1929. Στην περίπτωση αυτή οι επιμέρους

ιδιοκτησίες δεν έχουν ποσοστά συγκυριότητας στο

έδαφος.

Άρθρο 20

Δυνητικό περιεχόμενο του δικαιώματος

1. Στο περιεχόμενο του δικαιώματος της επιφανείας

είναι δυνατόν να περιλαμβάνονται όροι αναφερόμε-

νοι: 

α) στην ανέγερση, συντήρηση και χρησιμοποίηση του

κτίσματος, 

β) στην ασφάλιση του κτίσματος και την ανοικοδό-

μησή του σε περίπτωση καταστροφής του,  

γ) στην κατανομή της καταβολής των βαρών οποιασ-

δήποτε φύσης που έχουν σχέση με το κτίσμα ή και

το έδαφος επί του οποίου το κτίσμα θα οικοδομηθεί ή

έχει ήδη οικοδομηθεί,  

δ) στην υποχρέωση του επιφανειούχου να μεταβιβά-

σει το δικαίωμα του στον κύριο ή σε τρίτο υποδει-

κνυόμενο από τον κύριο,  

ε) στο δικαίωμα του κυρίου να συναινεί στη μεταβίβαση

ή την επιβάρυνση του δικαιώματος  υπέρ τρίτων,  

στ) στο δικαίωμα του επιφανειούχου να παρατείνει

με μονομερή δήλωσή του το χρόνο διάρκειας του δι-

καιώματος του μετά τη λήξη της αρχικής διάρκειας

που πάντως δεν μπορεί να υπερβεί συνολικά τα

ογδόντα (80) έτη, και προκειμένου περί κατοίκων τα

εκατό (100) έτη ή να αποκτήσει και το έδαφος,  

ζ) στο δικαίωμα του επιφανειούχου προς αποζημίωση

για τα περιεχόμενα στον κύριο κατά την λήξη του δι-

καιώματος κτίσματα,  

η) στους όρους χρήσης του εδάφους γύρω από το

κτίσμα περιλαμβανομένων των τυχόν φυτών,  

θ) στα δικαιώματα του κυρίου, ιδίως καταβολή ποινι-

κής ρήτρας, αν ο επιφανειούχος δεν συμμορφώνεται

με τις υποχρεώσεις του,  

ι) στην απαγόρευση παραίτησης του επιφανειούχου

από το δικαίωμα, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του

άρθρου 22, ή τη διατήρηση των δικαιωμάτων τρίτων

που βαρύνουν την επιφάνεια μετά την απόσβεσή της,

σύμφωνα με την παράγραφο 8 του άρθρου 22. 

Οι παραπάνω όροι περιλαμβάνονται στη σύμβαση σύ-

στασης της επιφανείας ή σε μεταγενέστερη σύμβαση

μεταξύ κυρίου και επιφανειούχου. Η σύμβαση αυτή

γίνεται με συμβολαιογραφικό έγγραφο υποβαλλό-

μενο σε μεταγραφή. Οι παραπάνω όροι ενεργούν

υπέρ και κατά του κυρίου και του επιφανειούχου και

των διαδόχων τους.

Άρθρο 21

Μεταβίβαση και επιβάρυνση - Βάρη του ακινήτου

Άρθρο 22

Απόσβεση επιφανείας - Αποτελέσματα της από-

σβεσης του δικαιώματος

Άρθρο 23

Τύχη μίσθωσης κατά τη λήξη της επιφανείας

Άρθρο 24

Προστασία επιφανειούχου

Άρθρο 25

Αντάλλαγμα

Άρθρο 26

Κτηματολόγιο – Φορολογική Μεταχείριση – Ειδικές

Διατάξεις

Τα παραπάνω άρθρα παραλείπονται λόγω οικονο-

μίας χώρου. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’ 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΟΝΕΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Σ.Σ. Δεν παρουσιάζουμε το κεφάλαιο Δ’ λόγω οικο-

νομίας χώρου, αλλά στο κεφάλαιο αυτό, διαφαίνεται

σε τι εξαθλίωση θα περιέλθουν οι Έλληνες πολίτες

από την φορολογική καταλήστευση με την μείωση

των εισοδημάτων τους και την αύξηση της ανεργίας.

Η συνεχή επιβολή μέτρων θα συνεχιστεί γιατί δεν θα

υπάρχουν έσοδα όπως ελπίζουν. 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 8/7/2011

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Aρ. Πρωτ.: 58599

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ                        

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ                                                

Λεωφ. Συγγρού 15- 17 Τ.κ. 117 43 Αθήνα

Πληροφορίες: Σ. Καραγιάννη 

Τηλ. : 213 2063534, Φαξ: 213 2063533 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθ.5 παρ. 2 του Ν. 1650/86, όπως αυτή

τροποποιήθηκε με το Ν.3010/02 και την ΚΥΑ Η.Π. 37111/2021/26-9-2003

(ΦΕΚ 1391/Β΄/2003) ανακοινώνεται ότι: 

Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής περιήλθε από την Αποκεντρωμένη

Διοίκηση  με αρ. πρωτ. ΠΕΧΩΦ2892/1857/Περ.6/11 η Μελέτη Περιβαλ-

λοντικών Επιπτώσεων του έργου: Παιδικές κατασκηνώσεις ιδιοκτησίας

Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Αθηνών στο Ζούμπερι, Ν. Μάκρη (Δήμος Μα-

ραθώνος), η οποία βρίσκεται στη διάθεση κάθε ενδιαφερομένου στη Δ/νση

Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Περιφέρειας Αττικής (Πολυτε-

χνείου 4, Αθήνα), όπου μπορεί να προσέλθει προκειμένου να ενημερωθεί

και να υποβάλει τυχόν ενστάσεις εντός τριάντα (30) ημερών από τη δη-

μοσίευση της παρούσας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Π.Σ. ΑΤΤΙΚΗΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 8/7/2011

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Aρ. Πρωτ.58604

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ                        

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ                                                

Λεωφ. Συγγρού 15- 17 Τ.κ. 117 43 Αθήνα

Πληροφορίες: Σ. Καραγιάννη 

Τηλ. : 213 2063534, Φαξ: 213 2063533 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθ.5 παρ. 2 του Ν. 1650/86, όπως αυτή

τροποποιήθηκε με το Ν.3010/02 και την ΚΥΑ Η.Π. 37111/2021/26-9-2003

(ΦΕΚ 1391/Β΄/2003) ανακοινώνεται ότι: 

Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής περιήλθε από την Αποκεντρωμένη

Διοίκηση  με αρ. πρωτ. Φ.5280/2212/2011 η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επι-

πτώσεων, κατόπιν αιτήματος μηχανολογικού εκσυγχρονισμού της υφι-

στάμενης δραστηριότητας «ΜΕΓΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΑΕ»,

που λειτουργεί στην Πάροδο οδού Δεκελείας 114 στις Αχαρνές, η οποία

βρίσκεται στη διάθεση κάθε ενδιαφερομένου στη Δ/νση Περιβάλλοντος

και Χωρικού Σχεδιασμού Περιφέρειας Αττικής (Πολυτεχνείου 4, Αθήνα),

όπου μπορεί να προσέλθει προκειμένου να ενημερωθεί και να υποβάλει

τυχόν ενστάσεις εντός τριάντα (30) ημερών από τη δημοσίευση της πα-

ρούσας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Π.Σ. ΑΤΤΙΚΗΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 8/7/2011

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Aρ. Πρωτ. 58610

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ                        

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ                                                

Λεωφ. Συγγρού 15- 17 Τ.κ. 117 43 Αθήνα

Πληροφορίες: Σ. Καραγιάννη 

Τηλ. : 213 2063534, Φαξ: 213 2063533 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθ.5 παρ. 2 του Ν. 1650/86, όπως αυτή

τροποποιήθηκε με το Ν.3010/02 και την ΚΥΑ Η.Π. 37111/2021/26-9-2003

(ΦΕΚ 1391/Β΄/2003) ανακοινώνεται ότι: 

Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής περιήλθε από την Αποκεντρωμένη

Διοίκηση η με αρ. πρωτ. Φ.3922/10323/Περιβ.9/11 Απόφαση Γενικού Γραμ-

ματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής για Έγκριση περιβαλλοντικών

όρων του έργου: Εργοστάσιο παραγωγής αναψυκτικών & πλαστικών φια-

λών και συσκευασίας ελαιολάδου, της εταιρείας με την επωνυμία «I.B.S.

AE», που λειτουργεί στη θέση Σούνα- οδό Σχοίνων του Δήμου Αχαρνών,

η οποία βρίσκεται στη διάθεση κάθε ενδιαφερομένου στην Αποκεντρω-

μένη Διοίκηση (Λ. Μεσογείων 239 & Παρίτση, Ψυχικό).  Κατά της απόφα-

σης αυτής μπορεί να ασκηθεί ένσταση στον Υπ. ΠΕΚΑ μέσα σε 30 ημέρες

από τη λήψη της.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Π.Σ. ΑΤΤΙΚΗΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ
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Το κύριο επιχείρημα των 154 βουλευτών του

ΠΑΣΟΚ και την Έλσα Παπαδημητρίου (Ν.Δ.)

που διατύπωσαν για να δικαιολογήσουν τη θε-

τική τους ψήφο (ΝΑΙ) για το μεσοπρόθεσμο

πρόγραμμα που ψήφισε η Βουλή   την προ-

ηγούμενη εβδομάδα, ήταν ότι επέδειξαν

εθνική υπευθυνότητα.

Αυτό το επιχείρημα από μόνο του μας λέει ότι

κατά αντιστοιχία, όλοι οι άλλοι βουλευτές του

Κοινοβουλίου, αλλά  και το 70% του Λαού,

σύμφωνα με όλες τις δημοσκοπήσεις που

έχουν γίνει, που καταδικάζουν τις πολιτικές

των μνημονίων που μας έχουν επιβάλει οι δα-

νειστές μας, είναι εθνικά ανεύθυνοι.! 

Για να βγουν όμως καλόπιστα αλλά και  με νη-

φάλιο τρόπο συμπεράσματα πάνω στη λογική

του επιχειρήματος τόσο του Πρωθυπουργού

όσο και των Βουλευτών του ΠΑΣΟΚ  περί εθνι-

κής ευθύνης, θα πρέπει  να εξετάσουμε κάποιο

δεδομένο της αξιοπιστίας των λόγων που δια-

τυπώνονται.

Το καλύτερο πρόσφατο  δεδομένο αξιοπιστίας

για όλους, θεωρούμε ότι είναι η  Δανειακή Σύμ-

βαση των 110 Δις Ευρώ που υπέγραψε η Κυ-

βέρνηση με τους  δανειστές της τον

προηγούμενο χρόνο.

Από την ανάγνωση και μόνον των άρθρων της

σύμβασης, μπορεί εύκολα ο καθένας, έστω και

αν δεν έχει τις κατάλληλες νομικές γνώσεις,

να αντιληφθεί και να βγάλει το συμπέρασμα,

αν τελικά αυτή η σύμβαση είναι πράξη εθνικής

ευθύνης ή πράξη υποτέλειας, και ανάλογα να

αξιολογήσει και αυτούς που τη ψήφισαν και

αυτούς που την καταψήφισαν.

Είναι αλήθεια βέβαια ότι για την  περίπτωση

της δανειακής σύμβασης δε δόθηκε  στο Λαό η

ευκαιρία να ενημερωθεί επαρκώς, αφού ούτε

και τα ΜΜΕ βοήθησαν σε αυτό, ότι  η Κυβέρ-

νηση ΠΟΤΕ δεν εισήγαγε αυτή τη σύμβαση για

συζήτηση και ψήφιση στη Βουλή! Πολύς κό-

σμος γνωρίζει ή έχει ακούσει για το Μνημόνιο,

πολλοί λιγότεροι όμως ξέρουν για τη δανειακή

σύμβαση. Και αυτό συνέβη γιατί η κυβέρνηση

μεθόδευσε  το εξής καταπληκτικό.

Έναντι της δανειακής σύμβασης οι Βουλευ-

τές του ΠΑΣΟΚ ψήφισαν μαζί με τους Βουλευ-

τές του ΛΑΟΣ! και την κ. Ντόρα Μπακογιάννη!

το περιβόητο Μνημόνιο, δηλαδή το Παράρτημα

της Σύμβασης! Τόσο νόμιμη φαίνεται ότι ήταν

αυτή η σύμβαση που δεν τόλμησε η Κυβέρνηση

ούτε καν να την εμφανίσει στη Βουλή.!  

Επομένως είναι πολύ λογικό σήμερα, πολύς

κόσμος να μην είναι σε θέση να γνωρίζει ποιες

ακριβώς υποχρεώσεις έχει αναλάβει η Κυβέρ-

νηση της Χώρας έναντι των δανειστών της και

ποιες είναι οι επιπτώσεις που μπορούν να

υπάρξουν στην Πατρίδα μας, στη ζωή των πο-

λιτών της, αλλά και στη ζωή των επόμενων γε-

νεών, από τη υπογραφή αυτής της δανειακής

σύμβασης.

Αν λοιπόν εξετάσουμε μερικά μόνο από τα

πολλά άρθρα αυτής της δανειακής σύμβασης,

θα διαπιστώσουμε με τον πιο αντικειμενικό

τρόπο, πόσο εθνικά  υπεύθυνοι είναι αυτοί

που την  υπέγραψαν. Ταυτόχρονα όμως θα

τους αξιολογήσουμε και ανάλογα, αφού  κατά

παράδοξο τρόπο είναι και πάλι τα ίδια πρό-

σωπα, που εμφορούμενα και πάλι από εθνική

ευθύνη και υπερηφάνεια κατά δήλωσή τους,

έφεραν στη Βουλή και ψήφισαν  (τώρα δεν

τους ακολούθησαν οι βουλευτές του  ΛΑΟΣ) το

μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα (Μνημόνιο Νο 2 )!  

Ας δούμε λοιπόν μερικά από τα πιο κύρια

άρθρα αυτής της Δανειακής Σύμβασης που σή-

μερα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, για να δούμε

πόσο μπορεί αυτή να  βλάψει ή αντίστοιχα να

ωφελήσει τα συμφέροντα της Χώρας μας.

Άρθρα από τη Δανειακή Σύμβαση

1. Απαγόρευση άλλου δανεισμού

—-σελ. 119 :  Η Ελλάδα δεσμεύεται από τη

σύμβαση να μη συνάψει άλλο δάνειο μέχρι να

αποπληρώσει το συγκεκριμένο. Έτσι δένεται

οριστικά και η δυνατότητά της να δανειοδοτη-

θεί από άλλη χώρα αντίπαλο της ΕΕ (βλέπε

Κίνα, Ρωσία κλπ), με χαμηλότερο επιτόκιο,

εξανεμίζεται. Κατά λέξη:

« Ο Δανειολήπτης δεσμεύεται έως ότου όλο το

κεφάλαιο της παρούσας σύμβασης να έχει επι-

στραφεί πλήρως και όλοι οι τόκοι και τα πρό-

σθετα ποσά, να μην εξασφαλίσει με υποθήκη,

ενέχυρο ή άλλο βάρος πάνω στην ίδια περιου-

σία ή στα έσοδα τυχόν υφιστάμενο ή μελλον-

τικό Σχετικό Χρέος και οποιαδήποτε εγγύηση ή

αποζημίωση δίνονται επί αυτού…». 

2. Εκχώρηση του δικαιώματος

των δανείων

—-σελ.129.παρ.13,υποπαρ.1: Αντίθετα οι δα-

νειστές μπορούν να εκχωρήσουν τα δικαιώ-

ματα ή τις υποχρεώσεις τους σε άλλους

δανειστές. Κατ’ εξαίρεση όμως, κάποιος δα-

νειστής, μπορεί να μεταφέρει τα δικαιώματά

του στο κράτος εκείνο της ευρωζώνης που

είναι ο εγγυητής του. Με άλλα λόγια,  υπάρ-

χει και η  περίπτωση ένα κράτος αντίπαλος

της Ελλάδας, πχ η Τουρκία, να «αγοράσει» τα

δικαιώματα από κάποιο δανειστή. Σε κάθε πε-

ρίπτωση, ο μόνος που δεν έχει κανένα λόγο

σε αυτές τις μεταβιβάσεις δικαιωμάτων, είναι

η Ελλάδα. Μάλιστα για τέτοιου τύπου αλλα-

γές δεν προβλέπεται ούτε καν μια απλή ενη-

μέρωση.

Έτσι στο άρθρο 13 παράγραφος 2 διαβάζουμε:

«κάθε εκχώρηση και μεταβίβαση δικαιωμάτων

κάποιου Δανειστή τίθεται σε ισχύ …με τον όρο

ο πρώην δανειστής να πληροφορεί αμελητί

τους λοιπούς δανειστές και την επιτροπή».

3.Απαγόρευση δικαστικής προσφυγής

—-σελ.129.παρ.14,υποπαρ.1:  Η χώρα μας –

έστω στο μέλλον – δεν έχει το δικαίωμα να αμ-

φισβητήσει τη σύμβαση. «Η παρούσα σύμβαση

καθώς και κάθε εξωσυμβατική υποχρέωση που

τυχόν προκύψει από την παρούσα ή σε σχέση

με την παρούσα Σύμβαση, διέπεται και ερμη-

νεύεται σύμφωνα με το αγγλικό δίκαιο».

4.Τα επιτόκια

Σελίδα 121 παραγ.5: Το επιτόκιο για τα 80 δις

ευρωπαϊκών δανείων είναι 5,2 κυμαινόμενο για

την πρώτη 3ετία. Για τα επόμενα χρόνια 6,2 και

+ 2% τόκοι υπερημερίας εάν έχει λήξει το δά-

νειο ή υπάρχει αδυναμία καταβολής μίας

δόσης. Στη συνέχεια επαναπροσδιορίζεται

ΑΝΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ (!) 

Ο όρος «αποικία» αν χρησιμοποιηθεί δεν είναι

υπερβολή, αφού οι όροι για το συγκεκριμένο

δάνειο, που μάλιστα προβλήθηκε σαν επιτυχία

της κυβέρνησης, είναι δρακόντειοι. 

Όμως και στην περίπτωση που η κυβέρνησή

μας -αποστραγγίζοντας τη χώρα- βρίσκει τα

χρήματα και μπορεί να αποπληρώσει το δά-

νειο ή μέρος του δανείου νωρίτερα από τα

προβλεπόμενα χρονικά περιθώρια, τους τό-

κους δεν τους γλιτώνουμε, αφού: «Κάθε προ-

πληρωμή πραγματοποιείται μαζί με τους

δεδουλευμένους τόκους επί του ποσού της

προεξόφλησης και με την επιφύλαξη ότι ο Δα-

νειολήπτης (Ελλάδα) αποζημιώνει τους Δα-

νειστές, όσον αφορά οποιαδήποτε έξοδα,

δαπάνες ή αμοιβές προκύπτουν … ως συνέ-

πεια κάθε τέτοιας προπληρωμής». Άρθρο 6

παρ.4β!

Η απώλεια της εθνικής

ανεξαρτησίας

5. Άρθρο 14 παρ 5 : « Ο Δανειολήπτης (Ελ-

λάδα) αμετάκλητα και άνευ όρων παραιτείται

από κάθε ασυλία που έχει ή πρόκειται να απο-

κτήσει, όσον αφορά τον ίδιο ή τα περιουσιακά

του στοιχεία, από νομικές διαδικασίες σε

σχέση με την παρούσα Σύμβαση, περιλαμβα-

νομένων, χωρίς περιορισμούς της ασυλίας

όσον αφορά την άσκηση αγωγής, δικαστική

απόφαση ή άλλη διαταγή, κατάσχεση, ανα-

στολή εκτέλεσης δικαστικής απόφασης ή προ-

σωρινή διαταγή και όσον αφορά την εκτέλεση

και επιβολή κατά των περιουσιακών του, στο

βαθμό που δεν το απαγορεύει αναγκαστικός

νόμος».

Δηλαδή αν για κάποιο λόγο αδυνατούμε να

εκπληρώσουμε τους όρους του δανείου, κάτι

που είναι πολύ πιθανό, η Ελλάδα και τα

περιουσιακά της στοιχεία θα «βγουν στο

σφυρί» προκειμένου να ικανοποιηθούν οι

δανειστές της.

Ορυκτός πλούτος, νησιά, ακίνητα,

κερδοφόρες κρατικές επιχειρήσεις και ότι

άλλο μπορούν να απαιτήσουν οι ευφάνταστοι

δανειστές μας. Σε κάποιες άλλες εποχές, για

να ιδιοποιηθούν οι ισχυροί τον πλούτο μιας

χώρας, έκαναν πόλεμο. Τώρα φαίνεται ότι

αρκεί για αυτό η υπογραφή του υπουργού

Οικονομικών και του διοικητή της Τράπεζας

της Ελλάδας.

Επίλογος

Πολλά είναι ακόμα εκείνα τα σημεία της «Σύμ-

βασης Δανειακής Διευκόλυνσης» που θα μπο-

ρούσαμε να σχολιάσουμε. Όμως πιστεύουμε

ότι αυτά αρκούν για να καταδείξουν όχι μόνο

το πνεύμα της εθνικής υποτέλειας που τη

διακρίνει, αλλά και τους κινδύνους που έρ-

χονται για την Πατρίδα μας.

Η κυβερνητική πλειοψηφία όμως και μόνον

αυτή θεωρεί ότι, η υπογραφή αυτής της δα-

νειακής σύμβασης είναι πράξη εθνικής ευθύ-

νης και για το λόγο αυτό, προχώρησε με την

ίδια αντίληψη στην υπογραφή του Μεσοπρό-

θεσμου προγράμματος, σε αντίθεση με τους

λοιπούς  «μηδίσαντες»  της Βουλής, αλλά  και

της πλειοψηφίας των πολιτών που έχουν την

εντελώς αντίθετη άποψη. 

Φυσικά και η ευθύνη για οτιδήποτε επακολου-

θήσει από εδώ και πέρα  βαραίνει  αυτούς που

έπραξαν  το εθνικό τους καθήκον. 

Η Δανειακή Σύμβαση που υπέγραψε η Κυβέρνηση

με τους δανειστές, ήταν τελικά 

πράξη εθνικής ευθύνης ή υποτέλειας;

Γράφει ο Δημήτρης Κυπριώτης
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧ/ΚΩΝ ΥΠ/ΣΙΩΝ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Πληρ.: Λάντα Μαριάννα, τηλ.: 22943-20519

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Θέμα: Πρόταση τροποποίησης εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στο

Ο.Τ. 157 της 1ης Π.Ε. της Δημοτικής Κοινότητας Νέας Μάκρης του Δήμου

Μαραθώνος.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι ιδιοκτήτες να προσέλθουν στην Τεχνική

Υπηρεσία του Δήμου Μαραθώνος (Λεωφ. Μαραθώνος 104) τις εργάσιμες

ημέρες από τις 9:00 έως τις 12:00, προκειμένου να λάβουν γνώση της υπ’

αρ. 208/2010 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά την τροπο-

ποίηση εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στο Ο.Τ. 157 της 1ης Π.Ε. της

Δημοτικής Κοινότητας Νέας Μάκρης του Δήμου Μαραθώνος λόγω τυφλού

οικοπέδου με Κ.Α. 016304 και να υποβάλλουν τις τυχόν ενστάσεις τους,

εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την τελευταία δημοσίευση της παρού-

σης πρόσκλησης.

Ο Δήμαρχος

Ιορδάνης Λουΐζος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα10/6/2011

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 46180

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Λεωφ. Συγγρού 15-17 τ.κ. 11743 Αθήνα

Πληροφορίες: Σ. Καραγιάννη

Τηλ.: 213-2063534, fax: 213-2063533

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ.2 του Ν.1650/86, όπως

αυτή τροποποιήθηκε με το Ν.3010/02 και την ΚΥΑ Η.Π. 37111/2021/26-9-

2003 (ΦΕΚ 1391/Β’/2003), ανακοινώνεται ότι: 

Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής περιήλθε από τη Δ/νση Ανάπτυξης

Ανατ. Αττικής Περιφέρειας Αττικής η με αρ. Πρωτ. 1092/11 Απόφασης Αν-

τιπεριφερειάρχη Ανατ. Αττικής για Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων, της

υπό εγκατάσταση αποθήκης αγροτικών προϊόντων με ψυκτικούς θαλά-

μους συντήρησης αυτών, του ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΑΚΗ ΣΠ., θέση Αγία Σωτήρα,

Κορωπί, η οποία βρίσκεται στη διάθεση κάθε ενδιαφερομένου στη Δ/νση

Ανάπτυξης Ανατ. Αττικής (17ο χλμ. Λ. Μαραθώνος, Παλλήνη). Κατά της

ανωτέρω απόφασης μπορεί να ασκηθεί προσφυγή από οποιονδήποτε έχει

έννομο συμφέρον ενώπιον του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Δι-

οίκησης Αττικής μέσα σε 15 ημέρες από τη δημοσίευσή της, σύμφωνα με

τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 227 και της παρ. 1 του άρθρου 238

του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α’/7-6-2010).

Ο Πρόεδρος του Π.Σ. Αττικής

Καράμπελας Κωνσταντίνος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βούλα, 01/07/2011

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Εσωτ. Πρωτ. 258

ΔΗΜΟΣ: ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

ΤΜΗΜΑ: ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ & ΒΡΕΦ/ΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ

Οδυσσέως 29 & Πανός Τ.Κ. 166 73

Πληροφορίες: Β. Σκούρα - Ποταμιάνου

Τηλ.: 210-8900023 fax: 210-8900023

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2010

1. ΕΣΟΔΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ

ΤΑΚΤΙΚΑ 290772,01€

ΕΚΤΑΚΤΑ 1.454,91€

ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ 114.393,93€

Χ.Υ. 2010 341.907,45€

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 748.528,30€

2. ΕΞΟΔΑ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 605.840,67€

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 142.687,63€

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 748.528,30

Τα παραπάνω στοιχεία δημοσιεύονται σε εφαρμογή της παρ.6 του άρ-

θρου 163 του Δ.Κ.Κ. Ν.3463/2006 και της αριθ. 2/28783/30-08-2005 ΚΥΑ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΧΑΤΖΗΪΩΑΝΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών  
Ξεκίνησαν οι αιτήσεις στους Δήμους Σπάτων - Αρτέμιδας και Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης

Εγκρίθηκε η χρηματοδότηση

των Παιδικών και Βρεφονη-

πιακών Σταθμών και του Κέντρου Δημιουργικής Απασχό-

λησης Παιδιών στο Δήμο Σπάτων - Αρτέμιδος, στο πλαίσιο

της δράσης «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματι-

κής ζωής».

Ο Δήμος Σπάτων – Αρτέμιδος καλεί τις γυναίκες, που είναι

μητέρες βρεφών, νηπίων και παιδιών ή / και μητέρες νη-

πίων, παιδιών, εφήβων, και επιθυμούν να εγγράψουν τα

τέκνα τους σε Δομές παροχής φροντίδας και φιλοξενίας,

ώστε να διευκολυνθούν να εναρμονίσουν τους απαιτητι-

κούς και αντικρουόμενους ρόλους τους μεταξύ οικογενει-

ακής και επαγγελματικής ζωής, να ανταποκριθούν στη

σχετική πρόσκληση της Ε.Ε.Τ.Α.Α.

Οι μητέρες που θα ενταχθούν στη εν λόγω πράξη, θα πρέ-

πει να πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις:

α) να εργάζονται στην Ελλάδα ως μισθωτές ή αυτοαπα-

σχολούμενες ή αυτοαπασχολούμενες στον πρωτογενή

τομέα, ή 

β)  να συμμετέχουν σε Ενεργητικές Πολιτικές Απασχόλη-

σης (ΕΠΑ: Πρόγραμμα Νέων Θέσεων Εργασίας, Πρό-

γραμμα Νέων Ελεύθερων Επαγγελματιών, Πρόγραμμα

Απόκτησης Εργασιακής Εμπειρίας – Stage, Πρόγραμμα Συ-

νεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης) ή

γ)  να είναι άνεργες, οι οποίες διαθέτουν Δελτίο Ανεργίας

σε ισχύ και αντίγραφο βεβαίωσης εξατομικευμένης προ-

σέγγισης από τις Υπηρεσίες του Ο.Α.Ε.Δ. ή

δ)  να είναι άνεργες και να λαμβάνουν ή να έχουν λάβει

τακτικό επίδομα ανεργίας από τον Ο.Α.Ε.Δ. οποιαδήποτε

χρονική περίοδο κατά τους τελευταίους 24 μήνες προ της

δημοσίευσης της παρούσας Πρόσκλησης, (20/6/2011).

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε

στους Παιδικούς Σταθμούς Σπάτων Αρτέμιδος, και στο

Δήμο τηλ: 2106632040 κα Γεώργα Αγγελική για το Κέντρο

Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.)

Με ανακοίνωσή του ο Δήμος Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης ενημερώνει ότι

οι μητέρες παιδιών ηλικίας 6-12 ετών,  μπορούν να υποβάλουν αίτηση στην

Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.  (ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ), ΕΩΣ ΤΙΣ 11/7/2011 (12:00 μ.μ.), για

το επιδοτούμενο πρόγραμμα από το Ε.Σ.Π.Α. «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ ΕΤΟΥΣ

2011-2012»,  για την  ΔΩΡΕΑΝ συμμετοχή των παιδιών τους στο πρόγραμμα του Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλη-

σης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.) Δήμου Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης.   

Πληροφορίες για δικαιολογητικά: 

Στην ιστοσελίδα της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.   www.eetaa.gr 

Στη Γραμματεία του Κ.Δ.Α.Π. Δήμου ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ,  (2ο Γυμνάσιο Βούλας, στην οδό Λ. Βουλιαγ-

μένης & Προόδου) τηλ. 210 9689680 (κ. Ασπασία Κόμη) και στη Γραμματεία της  ΔΗ.Κ.Ε.Β.Β.Β.  (Λευκάδος 10, Βούλα),

τηλ. 210 9689660, 210 9689661(κα Αναστασοπούλου Σοφία, κος Κων/νος Μοστράτος). 

Λόγω σημαντικών δημοτικών έργων

ύδρευσης στη Λ. ΒΑΣ. ΚΩΝ/ΝΟΥ

από Πέμπτη 7 Ιουλίου 2011 και για

15-20 ημέρες θα γίνουν οι εξής

τροποποιήσεις των Λεωφορει-

ακών γραμμών  309, 330

και120 :

1.Η ΓΡΑΜΜΗ 309 για την δια-

δρομή από ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΟ

ΠΡΟΣ ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΗΣ ΚΟΡΩ-

ΠΙΟΥ αντί να στρίβει στην οδό

Γ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ αριστερά, θα

συνεχίζει ευθεία στην οδό Γ.

ΒΛΑΧΟΥ,  θα στρίβει αριστερά

στην οδό ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ και θα

συνεχίζει ευθεία μέχρι την Λ. ΒΑΣ.

ΚΩΝ/ΝΟΥ, απ’ όπου θα ακολουθεί το

κανονικό δρομολόγιο .

2.ΟΙ ΓΡΑΜΜΕΣ 330 και 120 μόνο για

το ρεύμα ΑΠΟ ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΟ με

κατεύθυνση προς Λ. ΚΟΡΩ-

ΠΙΟΥ-ΒΑΡΗΣ, θα ακολουθηθεί

προσωρινά η παλαιά διαδρομή

από ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΟ (Οδός ΣΠ.

ΔΑΒΑΡΗ), ΑΡΙΣΤ. ΠΕΡΙΦ. ΚΟ-

ΡΩΠΙΟΥ (οδός Κούπι),

δεξιά,Οδός ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ,

αριστερά, οδός ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ,

αριστερά Λ. ΒΑΡΗΣ-ΚΟΡΩ-

ΠΙΟΥ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ    ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ Καλύβια   07/07/2011

Αρ.πρωτ.14567/2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμαρχος Σαρωνικού έχοντας υπόψη τις διατάξεις :

1. Του Π.Δ.28/80.

2. Του άρθρου 209 παρ.4 Ν. 3463/06. 

3. Του άρθρου 20 παρ.13 Ν.3731/08 (ΦΕΚ 263Α).

4. Τον Ν. 3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Απο-

κεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».

5. Την 35130/739/09.08.10 (ΦΕΚ 1291/11.08.10 τεύχος Β) απόφαση Υπ. Οι-

κονομικών σε συνδυασμό με τα 48614/02.09.10 και 58289/12.10.10 έγ-

γραφα ΥΠ.ΕΣ.Α.&Η.Δ.  

6. Του Ν. 489/76 (ΦΕΚ Α΄331) : Περί υποχρεωτικής ασφαλίσεως της εξ

ατυχημάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης. 

7. Την υπ. αρ. 109/11 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. 

Προκηρύσσει τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού με σφραγισμένες προ-

σφορές (συμπλήρωση αναλυτικού (ανά όχημα) τιμολογίου από μέρους του

ενδιαφερόμενου) για την εκτέλεση της υπηρεσίας ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ (ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ – ΑΣΦΑ-

ΛΙΣΤΡΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ (Μ.Ε.)), συνολικής προ-

ϋπολογιζόμενης αξίας με ΦΠΑ 60.000,00 € (θα βαρύνει τους Κ.Α.

30-6253.001, 35-6253.001, 50-6253.001, 20-6253.001, 15-6253.001, 10-

6253.001 με τίτλο ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ και Κ.Α. 25-

6253.001 ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ (Μ.Ε.)), με

κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημαρχιακό Μέγαρο Καλυβίων του Δήμου

Σαρωνικού την Παρασκευή 15 Ιουλίου και ώρα 11:00 ενώπιον της επιτρο-

πής  διαγωνισμού.

Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν  να υποβάλλουν γραπτή προσφορά στην επι-

τροπή μέχρι την  ανωτέρω προθεσμία.

Οι προσφορές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα μέσα σε σφραγι-

σμένο φάκελο στον οποίο τοποθετούνται και όλα τα ζητούμενα δικαιολο-

γητικά

Η προσφερόμενη τιμή θα εκφράζεται σε € και θα περιλαμβάνει τις υπέρ

τρίτων κρατήσεις  και κάθε άλλη επιβάρυνση.  

Οι προσφορές μπορεί να κατατίθενται η να αποστέλλονται ταχυδρομικά

στο γραφείο προμηθειών του Δήμου Καλυβίων ( οδός ΑΘΗΝΩΝ & ΡΗΓΑ

ΦΕΡΑΙΟΥ ταχ. Κώδ 19010) μέχρι την παραμονή, η να κατατίθενται  απευ-

θείας στην επιτροπή διαγωνισμού από ώρα 10:30 μέχρι την ώρα που ορί-

ζεται στο παρόν.

Η κατακύρωση της υπηρεσίας  θα γίνει σε όποιον προσφέρει τη χαμηλό-

τερη τιμή εφόσον κριθεί από την επιτροπή αξιολόγησης ότι η προσφορά

του πληροί τους  όρους  της συνημμένης μελέτης, με απόφαση της Οικο-

νομικής Επιτροπής.

Πληροφορίες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία του Δήμου και

στο τηλ. 2299320300.   

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΠΕΤΡΟΣ Ι. ΦΙΛΙΠΠΟΥ

Σπάτα - Αρτέμιδα

Βάρη - Βούλα - Βουλιαγμένη

Τροποποιήσεις λεωφορειακών γραμμών στο Κορωπί
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ΚΑΒΒΑΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

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

τηλ./fax: 2108973.060, 6945876499

e-mail: info@bkavvalos.com

url: www.bkavvalos.com

ΖΗΤΕΙ 

ΕΡΓΑΣΙΑ
κυρία, κάτοχος

διπλώματος 

οδήγησης

Ελληνίδα, ζητάει εργα-

σία σε σπίτι για τις βοη-

θητικές εργασίες. 

Ψώνια, μεταφορές κλπ.

Τηλ.: 6937897416

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ
120 δίσκοι 33 στροφών, σπάνιοι - συλλε-

κτικοί, κλασικής και ελληνικής μουσι-

κής. Τηλ. 6937583101 (πρωινές ώρες)

ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Άτομα δραστήρια σοβαρά,
ζητούνται σε όλη την Ελ-
λάδα. Ανεξάρτητη συνερ-
γασία, μερική ή πλήρης
απασχόληση.
Άμεσα εισοδήματα. Προ-
οπτική καριέρας. 
Πληροφορίες στο τηλ.
6985791896 ή στο διαδί-
κτυο: www.cash4you.gr

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κυρία με γνώσεις
ανθοδετικής για απογευμα-
τινή εργασία σε ανθοπω-
λείο στη Βούλα. 
Τηλ.: 210-8952919

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ

ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ

Προς τους Εξωραϊστικούς

Εκπολιτιστικούς Συλλό-

γους Βούλας

Παρακαλώ εάν είναι δυνατόν
να ευρεθούν δύο εθελοντές,
προκειμένου κάθε Κυριακή
πρωί στης 6 30’ να πηγαί-
νουμε  στον πεζόδρομο της
Βούλας (μεταξύ κέντρου
Σμαράγδι & πρώην ΒΟ) και
να μαζεύουμε  τα σκουπίδια
από τα καλάθια τα οποία
είναι γεμάτα και πολλά πε-
σμένα απ’ έξω, δείχνοντας
μια πολύ άσχημη εικόνα.
Εάν γίνει αυτό, οι οικογέ-
νειες με τα παιδιά τους,
που έρχονται αργότερα
στον πεζόδρομο δεν θα
βρίσκονται  μπροστά στο
θλιβερό αυτό θέαμα.
Δυστυχώς ο Δήμος τα μα-
ζεύει Δευτέρα πρωί.
Την παράκληση κάνω σαν
πολίτης της Βούλας κι’ όχι
σαν αντιπρόεδρος του Συλ-
λόγου ‘’ΕΞΟΧΗ’’ Βούλας.
Ελπίζω να βρει ανταπό-
κριση η  παράκλησή μου.

Ευχαριστώ

Δημήτριος Ιωαννίδης  

τηλέφωνο 2108950581 

κιν. 6944656707
Ioannidis1929@yahoo.gr  

Χώρος πρασίνου ετοιμάζεται να γίνει η έκταση που

βρίσκεται στην συμβολή των οδών Έβρου και Τρικά-

λων στην Παλλήνη, αφού καθαρίστηκε από τα μπάζα

και τα σκουπίδια που χρόνια τώρα δημιουργούσαν μια

αντιαισθητική εικόνα στους κατοίκους. 

Χώρος πρασίνου, αναψυχής και περιπάτου με πολλά

δέντρα, που θα παραδοθεί στους δημότες για καλύ-

τερη ποιότητα ζωής. 

Διαθέσιμοι για το κοινό

οι ανοιχτοί αθλητικοί

χώροι στοΔήμο
ΒΑΡΗΣ - ΒΟΥΛΑΣ -  ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

Ο Δήμαρχος με ανακοίνωσή του, ενημερώνει ότι

όλοι οι ανοιχτοί Δημοτικοί Αθλητικοί Χώροι του

Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης  θα βρίσκον-

ται  στη διάθεση του κοινού, για δωρεάν άθληση,

καθημερινά από τις 8:00 -14:00 και τις 17:00 - 21:00

σεβόμενοι πάντα τις ώρες κοινής ησυχίας.

Τηλέφωνο επικοινωνίας 2132020006.

Ζήτημα δημιουργήθηκε στην είσοδο της πλαζ Βάρκι-

ζας μεταξύ υπαλλήλου και λουόμενων κατοίκων της

Βάρης. 

Χρησιμοποιώντας την κάρτα του δημότη, θέλησαν να

μπουν στην πλαζ για το καθημερινό τους κολύμπι,

όμως η υπάλληλος στην είσοδο της πλαζ τους στα-

μάτησε κατηγορώντας τους για πλαστογραφία.

Τους πήρε τις κάρτες και αρνιόταν να τους επιτρέψει

την είσοδο και να τους επιστρέψει τις κάρτες. 

Ο δημότης προσπαθώντας να αποδείξει την αυθεντι-

κότητά τους προσκόμισε τις αποδείξεις αγοράς τους.

(Πληροφοριακά να πούμε ότι τις κάρτες δημότη τις

προμηθεύεσαι από τον Δήμο. Για την είσοδό σου

όμως στην πλαζ, αγοράζεις καρτέλα από την εταιρεία

που την διαχειρίζεται, η οποία κοστίζει 10 ευρώ για
όλο το καλοκαίρι).

Παρ’ όλες τις αποδείξεις η υπάλληλος επέμενε στην

άποψή της συνεχίζοντας να του κρατά τις κάρτες.

Αγανακτισμένος τότε ο δημότης, απ’ την αγενή συμ-

περιφορά της υπαλλήλου και απ’ τον διασυρμό που

του έγινε γιατί εν το μεταξύ είχε μαζευτεί πολύς κό-

σμος γύρω-γύρω, κάλεσε την αστυνομία για να επι-

λυφθεί του θέματος. 

Το θέμα έληξε μετά από τη συγνώμη της υπαλλήλου.

Η οργή του δημότη όμως έμεινε, ο οποίος τυγχάνει

να είναι και συγγενής δημοτικής συμβούλου του Το-

πικού Συμβουλίου Βάρης. 

Αυτό που εμείς παρατηρήσαμε, είναι ότι πίσω απ’ όλο

αυτό το γεγονός κρύβεται η υποψία των υπαλλήλων

της πλαζ για διακίνηση πλαστών καρτών.

Ηλέκτρα Βενετσάνου

Προβλήματα στην είσοδο των δημοτών στις πλαζ

Χώρος πρασίνου και περιπάτου στην Παλλήνη

Το οικόπεδο πριν τον καθαρισμό και μετά.



20 ΣΕΛΙΔΑ - 9 IOYΛIOY 2011 ΕΒΔΟΜΗ

τα χρήσιμα και τ’ αχρείαστα...

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, 

Διακοπή καπνίσματος

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

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

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 Specia-

list 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»
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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
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Τηλ: 210 8976320 - 321 Βάκχου 2, ΒΑΡΗ (Έναντι Εκκλησίας)
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Πλατεία Ευαγγελιστρίας 17 Καλύβια (2ος όρ.)

ΕΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΤΗΛ. & ΦΑΞ 22990 47 810 - ΚΙΝ. 6936  510004
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Μισό κουταλάκι λιγότερο αλάτι την ημέρα μπορεί να

συμβάλλει στην πρόληψη 66.000 εγκεφαλικών επει-

σοδίων και 99.000 εμφραγμάτων, σύμφωνα με

έρευνα που δημοσιεύτηκε πρόσφατα στο επιστημο-

νικό περιοδικό «New England Journal of Medicine». Η

έρευνα αφορά τον αμερικανικό πληθυσμό, όπου η κα-

τανάλωση αλατιού - και τα ποσοστά υπέρτασης -

διαρκώς αυξάνονται, αλλά αφορά και εμάς που, δυ-

στυχώς, ακολουθούμε παρόμοιες διατροφικές τάσεις.

Καλό είναι, λοιπόν, να γνωρίζετε πού κρύβεται το

αλάτι, ώστε να περιορίσετε την πρόσληψή του. 

Μέχρι 1 κουταλάκι

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφάλειας Τροφί-

μων (EFSA), η συνιστώμενη ημερήσια πρόσληψη

αλατιού είναι τα 6 γρ. -όσο 1 κουταλάκι- ή τα 2.300

mg νατρίου. Να σημειώσουμε ότι το αλάτι είναι μια

χημική ένωση που αποτελείται κατά 40% από νάτριο

-που έχει την ιδιότητα να ανεβάζει την πίεση του αί-

ματος- και κατά 60% από χλώριο. 

Μα δεν βάζω αλάτι στο φαγητό

Ακόμη κι αν μαγειρεύετε χωρίς αλάτι, είναι βέβαιο ότι

εφόσον καταναλώνετε συσκευασμένα τρόφιμα, η

διατροφή σας είναι αλμυρή. Στις ΗΠΑ εκτιμάται ότι

το 75-80% του αλατιού καταναλώνεται μέσω των

τροφίμων του εμπορίου. Συχνά, μάλιστα, πρόκειται

για κρυμμένο αλάτι σε τρόφιμα με γλυκιά γεύση. Για

να σας βοηθήσουμε να εντοπίσετε πού κρύβεται το

αλάτι, ετοιμάσαμε δύο λίστες τροφίμων που, ενώ εκ

πρώτης όψεως μοιάζουν, έχουν όμως μια σημαντική

διαφορά: η μία είναι πολύ πιο αλμυρή από την άλλη.

Στα τρόφιμα κάθε λίστας αναφέρεται η περιεκτικό-

τητά τους σε mg νατρίου. 

Στις σος

Οι σάλτσες, ακόμη κι αυτές που γλυκίζουν, περιέχουν

αλάτι. Ενδεικτικά αναφέρουμε την περιεκτικότητα σε

νάτριο των πιο δημοφιλών σος: 

1 κουταλιά μαγιονέζα: 80 mg 

1 κουταλάκι μουστάρδα απλή:

56 mg 

1 κουταλάκι μουστάρδα Ντιζόν:

120 mg 

1 κουταλιά κέτσαπ:178 mg 

1 κουταλιά σάλτσα σόγιας: 914

mg 

1 κουταλιά σάλτσα μπάρμπε-

κιου: 213 mg.

Στα γεύματα φαστφούντ

Αν και δεν προκαλεί έκπληξη το ότι τα γρήγορα γεύ-

ματα είναι αλμυρά, εντούτοις είναι εντυπωσιακό το

πόσο νάτριο περιέχουν: 

� Χάμπουργκερ: 890 mg 

� Τσίζμπεργκερ με μπέικον και κέτσαπ: 1.177 mg 

� Σαλάτα του σεφ: 1.918 mg 

� 2 κομμάτια πίτσα σπέσιαλ: 1.447 mg 

� 1 μεγάλη μερίδα τηγανητές πατάτες: 335 mg.

Στα γλυκά σνακ

Παρότι γλυκά, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν περιέχουν

νάτριο: 

Μπισκότο σοκολάτας: 38 mg 

Ντόνατ: 257 mg 

Κρουασάν βουτύρου: 750 mg

ΣΗΜ.: Συγκριτικά αναφέρουμε ότι ένα πακέτο πατα-

τάκια περιέχει 1.190 mg νατρίου και ένα πακέτο γα-

ριδάκια 1.350 mg.

Στα τυριά

Η περιεκτικότητα των τυριών σε αλάτι ποικίλλει ανά-

λογα με το είδος του τυριού (σε ποσότητα 45 γρ., δη-

λαδή 1 κομμάτι):

Τυριά με πολύ αλάτι 

Παρμεζάνα: 550 mg 

Φέτα: 450 mg

Τυριά με λιγότερο αλάτι 

Μυζήθρα μαλακή: 130 mg 

Μυζήθρα σκληρή: 103 mg 

Κότατζ κανονικό: 148 mg 

Μοτσαρέλα: 220 mg.

Στα αλλαντικά

Τα καταναλώνουμε καθημερινά, συνήθως μέσα στα

σάντουιτς και ως σνακ. Ξέρουμε ότι είναι αλμυρά, ας

δούμε όμως και τι σημαίνει αυτό σε αριθμούς: 

1 φέτα μπέικον (30 γρ.): 325 mg 

1 λουκάνικο Φρανκφούρτης (45 γρ.): 441 mg 

1 φέτα ζαμπόν βραστό (30 γρ.): 280 mg 

1 φέτα βραστή γαλοπούλα (30 γρ.): 39 mg 

2 φέτες σαλάμι αέρος (30 γρ.): 555 mg 

1 φέτα μορταδέλα βραστή (30 γρ.): 300 mg 

3 φέτες παριζάκι βραστό (50 γρ.): 213 mg. 

Τι να προσέχετε στην ετικέτα 

Τα τρόφιμα χαμηλής περιεκτικότητας σε νάτριο ή

αλάτι, περιέχουν κάτω από 0,1 γρ. νατρίου ή 0,3 γρ.

αλατιού/100 γρ. 

Τα τρόφιμα υψηλής περιεκτικότητας σε νάτριο ή

αλάτι, περιέχουν πάνω από 0,6 γρ. νατρίου ή 1,25 γρ.

αλατιού/100 γρ. 

Τις χημικές ενώσεις που υποδηλώνουν ότι το τρόφιμο

έχει νάτριο, π.χ. διττανθρακικό νάτριο, βενζοϊκό νά-

τριο κλπ. 

Σ.Σ. Αφού όλα τα υλικά που χρησιμοποιούμε για να

μαγειρέψουμε περιέχουν αλάτι, ποιός ο λόγος να βά-

ζουμε επιπλέον αλάτι στο φαγητό μας. Δοκιμάστε να

μαγειρέψετε τα μακαρόνια ανάλατα. Μόλις προσθέ-

σετε από πάνω το τρυμμένο τυρί, μοιάζουν αλατι-

σμένα. 

Ένοχο το αλάτι στην διατροφή μας

Μεταλλαγμένο μέλι 
Απροστάτευτες οι βιολογικές και συμβατικές 

καλλιέργειες από τα μεταλλαγμένα λέει 

ο ευρωβουλευτής Νίκος Χουντής

Βιολογικό μέλι στη Βαυαρία μετατράπηκε σε μεταλλαγμένο

εξαιτίας επιμόλυνσής του από μεταλλαγμένο αραβόσιτο. Το πε-

ριστατικό συνέβη σε μελισσοκόμο της Βαυαρίας, ο οποίος από

ιδιοκτήτης εκμετάλλευσης μελισσοκομείου οικολογικού χαρα-

κτήρα κατέληξε ως παραγωγός μεταλλαγμένου μελιού.

Για την επιμόλυνση ευθύνεται το ομόσπονδο κράτος της Βαυα-

ρίας που σε ιδιόκτητα γεωτεμάχια του, σε απόσταση 500 μέ-

τρων από τις κυψέλες, καλλιέργησε γενετικά τροποποιημένο

αραβόσιτο της σειράς ΜΟΝ 810*, για ερευνητικούς σκοπούς. 

Ο ατυχής μελισσοκόμος ισχυριζόμενος ότι η πρόσμειξη κατα-

λοίπων γενετικά τροποποιημένου αραβοσίτου κατέστησε τα με-

λισσοκομικά προϊόντα του ακατάλληλα προς διάθεση στην

αγορά και κατανάλωση, προσέφυγε κατά του ομόσπονδου κρά-

τους της Βαυαρίας ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. 

Το μόνο που έκανε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήταν να εκδώ-

σει τον Ιούλιο του 2010 μια απλή "σύσταση" προς τα κράτη

μέλη προκειμένου αυτά να λάβουν εθνικά μέτρα για την

αποφυγή ακούσιας παρουσίας γενετικά μεταλλαγμένων

οργανισμών σε συμβατικές και βιολογικές καλλιέργειες.

Δηλαδή τίποτα. 
*MONSADO: Η Αμερικανική πολυεθνική “βασίλισσα” των μεταλ-

λαγμένων.
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Η ομάδα των εφήβων Πρωτέας Βούλας, που παίζει

στην Α’ κατηγορία εφήβων νοτιοανατολικής Αττικής,

ήταν καλεσμένη στις 2-7 από την οργάνωση καλαθο-

σφαίρισης των Special Olympics Αθήνα 2011 να παί-

ξει ένα φιλικό παιχνίδι με την εθνική ομάδα Special

Olympics των Ηνωμένων Πολιτειών, που έχει βγει

εκτός συναγωνισμού λόγω του πολύ υψηλού επιπέ-

δου παιχνιδιού τους σε σχέση με τις άλλες ομάδες

που συμμετέχουν στα Special Olympics. Επειδή η

ομάδα των Ηνωμένων Πολιτειών έκανε όλο το ταξίδι

από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού και δεν της

επετράπη να συμμετέχει στους αγώνες, ζήτησαν να

τους δοθεί η δυνατότητα να παίξουν με κάποια ομάδα

από την Αθήνα.

Η Βάσω Πετρίδου, μητέρα του Αντώνη Μιχαλόπου-

λου (17 χρονών), παίκτη στην εφηβική ομάδα της

Βούλας, είναι εθελόντρια Special Olympics στο κλει-

στό γήπεδο του μπάσκετ και έτυχε να μάθει για το

παραπάνω αίτημα. Στη συνέχεια επικοινώνησε με τον

προπονητή της ομάδας του γιού της, Γιώργο Κολο-

τούρο, ο οποίος συμφώνησε να συμμετέχει η ομάδα

του σε ένα φιλικό παιχνίδι. 

«Ήρθαμε ακριβώς για την εμπειρία! Ήταν πρωτό-
γνωρη εμπειρία για εμάς! Το ευχαριστηθήκαμε. Ήταν
πολύ καλό το κλίμα. Είναι πρώτη φορά που συμμετέ-
χουμε σε μία τέτοια διαδικασία και εξεπλάγην με την
οργάνωση και  με το επίπεδο των αθλητών. Γενικά
ήταν όλα πολύ καλά», δήλωσε ο προπονητής της

ομάδας Γιώργος Κολοτούρος.

«Και για εμάς την ομάδα ήταν αξέχαστη εμπειρία και
όχι μόνο επειδή παίξαμε σε ένα τέτοιο γήπεδο που
κάθε αθλητής θα ήθελε να παίξει. Είμαι και εγώ εθε-
λοντής στα Special Olympics στο ποδόσφαιρο και
πάντα ήθελα να παίξω με αθλητές των Special

Olympics και να δω πώς είναι να παίζεις μαζί τους.
Ήταν πολύ ωραία, όλη η ατμόσφαιρα ήταν γιορτινή

και οι άλλοι αθλητές στις κερκίδες χειροκροτούσαν.
Για μένα είναι το παν να βλέπω τους αθλητές Special
Olympics να χαμογελούν και να περνάνε καλά. Ξέρω
ότι έχουν και αυτοί κάποιες δυσκολίες και μαθαίνω
μέσα από αυτούς πολλά για τη δική μου ζωή. Δεν
είδα πολύ μεγάλη διαφορά στο παιχνίδι. Ήταν πολύ
καλοί αθλητές και παίκτες», δηλώνει στη συνέχεια ο

Αντώνης Μιχαλόπουλος. 

Και ο προπονητής του συμπληρώνει: «Κάποιοι μάλι-
στα παίχτες ήταν πολύ καλύτεροι από εμάς! Παίξαμε

κανονικά! Δεν αλλάξαμε το παιχνίδι μας. Αυτό που
μπορούσαμε να δώσουμε αυτή την εποχή το δώ-
σαμε!»
«Η διαφορά στο σκόρ δε μας απογοήτευσε καθόλου.
Ήταν όλα τέλεια. Μας άρεσε πολύ η  εμπειρία. Θα το
ξανακάναμε ευχαρίστως», καταλήγει ο Αντώνης.

Το σκόρ USA– Πρωτέας Βούλας: 61-36

USA DreamTeam VS Πρωτέα Βούλας

Την δική του πινελιά έβαλε στο

πρόγραμμα εθελοντισμού προς

τους Special Olympics ο Δήμος

Μαραθώνα, με ειδική δράση που

αφορούσε τον κύκλο του ψωμιού

και που πραγματοποίησε η Λαο-

γραφική Εταιρεία Βαρνάβα του

Δήμου. 

Οι εθελοντές στηρίζοντας το μή-

νυμα των αγώνων «είμαι μέσα»,

«ενώθηκαν με τον Υπέροχο Κόσμο

των Νικητών» και προσέφεραν τον

καλύτερο εαυτό τους για την

πραγματοποίηση του διαδραστι-

κού αυτού προγράμματος. 

Το δίκτυο εθελοντών των δύο

Μουσείων συνόδευαν η Πρόεδρος

του Ευρωπαϊκού Μουσείου Άρτου

Μηλέα Παππά, οι επιστημονικοί

συνεργάτες της Λαογραφικής

Eταιρείας Βαρνάβα Δήμου Μαρα-

θώνα Χριστίνα Σακαλή και Ελένη

Βαρνάβα - Καραγιάννη καθώς και

ο Διευθυντής των Μουσείων Πέ-

τρος Κατσίκης. 

Η δράση πραγματοποιήθηκε στις

εγκαταστάσεις Athenian Golden

Coast στο Δήμο Μαραθώνα ενώ

αποδέκτες ήταν η αποστολή της

Νιγηρίας. 

Τα μέλη της ξένης αποστολής των

Special Olympics ενημερώθηκαν

για τη λειτουργία του Ευρωπαϊκού

Μουσείου Άρτου και για την ελλη-

νική διατροφή ενώ στη συνέχεια

ζύμωσαν και «κέντησαν» το δικό

τους ψωμί. 

Τα Μουσεία Βαρνάβα Δήμου Μα-

ραθώνα προσέφεραν αντίγραφα

κεντημένων άρτων και βιβλιογρα-

φία στην αποστολή της Νιγηρίας

και τους ευχήθηκαν καλή επιτυχία

στους αγώνες. 

Αθλητές των Special Olympics 

στα μουσεία Βαρνάβα του Δήμου Μαραθώνα

Επίσκεψη στην κλινική "ΚΑΣΤΑΛΙΑ" πραγματοποίησε

η ομάδα γυναικών της Θέτιδας την Πέμπτη 30/6 μετά

την νέα τους συνεργασία όπου η "ΚΑΣΤΑΛΙΑ" ανα-

λαμβάνει ώς ένας απο τους μεγαλύτερους χορηγούς

της ομάδας.

Την Θέτιδα υποδέχθηκε ο ιδιοκτήτης της 'ΚΑΣΤΑ-

ΛΙΑΣ" Πέτρος Λυμπέρης ο οποίος ξενάγησε τους αν-

θρώπους της ομάδας στην κλινική και υποσχέθηκε

στήριξη και αρωγή στην προσπάθεια της ομάδας στην

φετινή της περιπέτεια στην δύσκολη Α2´.

Νέα συνεργασία για την ΘΕΤΙΔΑ
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Συνέχεια απ’ τη σελίδα 1

πράγματι συγκινητική. Επί δύο ημέρες δεχόμαστε

συνεχή τηλεφωνήματα αναγνωστών μας, “να μην

πουλήσουμε την εφημερίδα”… “από τα ελάχιστα μα-

χητικά στηρίγματα των ΜΜΕ στην εμπροσθοφυλακή

του αγωνιζόμενου λαού” …”η μοναδική φωνή αλή-

θειας” (σ.σ. δεν αποδεχόμαστε το “μοναδική” θα ήταν

απελπιστικό αν συνέβαινε κάτι τέτοιο) και άλλες πα-

ρεμφερείς παραινέσεις συνέθεσαν την προσπάθεια

αποτροπής της …απειλής μας, να πουλήσουμε την

εφημερίδα. 

Υπήρξαν και δυο προτάσεις αγοράς ή διερεύνησης

της πραγματικότητας των προθέσεών μας. (Η μια μά-

λιστα, μας φάνηκε σοβαρή και δελεαστική).

Πάντως οφείλουμε μια καθησυχαστική διευκρίνιση

προς τους αγαπητούς αναγνώστες:

Το “πωλείται”, “πωλείται”, “πωλείται”, ήταν μια έκ-

φραση αγανάκτησης και αποστροφής προς την κα-

ταστροφική πολιτική της Κυβέρνησης, για τη

διασφάλιση των συμφερόντων των τοκογλύφων. Πο-

λιτικής ξεπουλήματος της χώρας, καταστροφής της

οικονομίας, ώθησης της μικρομεσαίας τάξης στη στέ-

ρηση και τη δυστυχία, αποσύνθεσης της ελληνικής

κοινωνίας που καταθλίβει ψυχολογικά κάθε υπερή-

φανο Έλληνα. 

Μια εκφρασμένη δημόσια αποστροφή, αγανάκτηση,

οργή. Υπενθυμίζω ότι τελειώνοντας δήλωνα με έμ-

φαση, πως θα μείνω και θ’ αγωνιστώ μέχρις εσχάτων. 

Παρεπόμενο: Την ημέρα που κυκλοφορούσε το

φύλλο (Σάββατο 2/9/11) ο δαίμονας έβαλε την ουρί-

τσα του να συνταξιδεύσω ακτοπλοϊκώς προς την

Μήλο με τον Υπουργό Παντελή Οικονόμου! (Εκείνος

αποβιβάστηκε μάλλον στη Σίφνο. Ίσως πήγαινε να

συναντήσει τον Σημίτη). 

Ο Παντελής Οικονόμου ήταν εκ των παλαιών στελε-

χών του ΠΑΣΟΚ που εκτιμούσα. Δυστυχώς όλοι σχε-

δόν, εκμαυλίστηκαν. Τον πλησίασα λοιπόν και τον

ρώτησα (ακριβώς, όπως τα γράφω):

- Είσαι ο Παντελής Οικονόμου;

-Ναι.

-Παρ’ την λοιπόν να την διαβάσεις (και του βάζω στα

χέρια την “ΕΒΔΟΜΗ”.

- Τι είναι αυτό; (φοβόταν να την πιάσει;)

- Παρ’ την, εφημερίδα είναι, δεν είναι βόμβα... (την

πήρε κοιτάζοντάς με εμβρόντητος)

Έστρεψα την πλάτη μου και πήγα στο κάθισμά μου.

Κάποιοι μου παρατήρησαν: ... και δεν τον έφτυσες;

Η αποδοκιμασία και η περιφρόνηση έχουν πολλές

μορφές. Οι αποδέκτες αντιλαμβάνονται.     

Κ. Βενετσάνος

ΑΣΥΝΗΘΙΣΤΗ 
ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ 

ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ
Καταγράφουμε τα ονόματα των βουλευτών που ψήφι-

σαν το νόμο εφαρμογής του Μεσοπρόθεσμου, που μας

δένουν χειροπόδαρα, για να γνωρίζουμε και να ...θυμό-

μαστε. Ψήφισαν όλοι οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, πλην

του Παναγιώτη Κουρουμπλή, προς τιμήν του. 

Καταψήφισαν όλα τα υπόλοιπα κόμματα πλην μιας βου-

λευτού της Νέας Δημοκρατίας. Σημειώνουμε ότι η Αρά-

πογλου δεν ψήφισε την σύσταση του “Ταμείου” και την

παραχωρηση των παραλιών. Καθώς επίσης ο Π. Καμμέ-

νος και ο Σπ. Γαληνός, καταψήφισαν το νομοσχέδιο στο

σύνολό του, ενώ η υπόλοιπη Ν.Δ. ψήφισε πάρα πολλά

άρθρα. 

Ποιοί ψήφισαν το 
ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟ

Καρτάλης Ιωάννη Κωνσταντίνος 

Ζήση Αθανασίου Ροδούλα 

Ντόλιος Πασχάλη Γεώργιος 

Ρενταρή - Τέντε Νικολάου Όλγα 

Τσιαούση Παναγιώτη Ελένη 

Καρχιμάκης Ελευθερίου Μιχαήλ 

Τζάκρη Εμμανουήλ Θεοδώρα 

Θεοδωρίδης Ιωάννη Ηλίας 

Γιουματζίδης Μελετίου Βασίλειος

Μοσχόπουλος Αγαθαγγέλου Σπυρ.

Τσιρώνης Μιχαήλ Δημήτριος

Στασινός Σωτηρίου Παύλος

Καρανίκας Δημητρίου Ηλίας

Μάντατζη Μουχάμερ Τσετίν 

Ξυνίδης Γεωργίου Σωκράτης

Παπαθανάση Κωνσταντίνου Αφροδίτη

Αηδόνης Ευαγγέλου Χρήστος

Κεφαλίδου Δημητρίου Χαρούλα 

Ρόβλιας Χρήστου Κωνσταντίνος

Σαλαγιάννης Βασιλείου Νικόλαος

Θεοχάρη Αριστοτέλη Μαρία

Όθωνας Όθωνα Εμμανουήλ

Κατσούρας Σπυρίδωνα Χρήστος

Μανιάτης Αναστασίου Ιωάννης

Σηφουνάκης Οδυσσέα Νικόλαος

Αμοιρίδης Παναγιώτη Ιωάννης

Παπαγεωργίου Ανδρέα Αθανάσιος

Μίχου Κωνσταντίνου Μαρία

Γκερέκου Ιωάννη Αγγελική ('Αντζελα)

Βαρδίκος Χαραλάμπους Πυθαγόρας

Παραστατίδης Σωκράτη Θεόδωρος

Χαντάβας Αριστοτέλη Αθανάσιος

Σιδηρόπουλος Γεωργίου Αναστάσιος

Γικόνογλου Μόσχου Αθανάσιος

Τόλκας Χαραλάμπους Άγγελος

Κρεμαστινός Θωμά Δημήτριος

Νικητιάδης Νικολάου Γεώργιος

Ζωίδης Ηλία Νικόλαος

Χάϊδος Ιωάννη Χρήστος

Μαγκούφης Ευθυμίου Χρήστος

Μερεντίτη Δημητρίου Αθανασία 

Δαμιανάκης Νικολάου Ευτύχιος

Βαλυράκης Ιωαν. Ιωσήφ

Μπεγλίτης Ανδρέα Παναγιώτης

Φαρμάκη-Γκέκη Γεωργίου Αικατερίνη

Μανωλάκης Χρήστου Άγγελος

Γρηγοράκος Γεωργίου Λεωνίδας

Σπηλιόπουλος Γεωργίου Κων/νος

Παπαδόπουλος Ιωάννη Αθανάσιος

Τριανταφ/λος Θεοδώρου Ανδρέας

Ρήγας Θεοφάνη Παναγιώτης

Παπαμανώλης Νικολάου Γεώργιος

Βενιζέλος Βασιλείου Ευάγγελος

Καστανίδης Γεωργίου Χαράλαμπος

Αράπογλου Ανέστη Χρυσή

Μαγκριώτης Αστερίου Ιωάννης

Καϊλή Aλεξάνδρου Ευδοξία-Εύα

Βούγιας Αλεξάνδρου Σπυρίδων

Ρομπόπουλος Αποστόλου Θωμάς

Γερανίδης Θεοδώρου Βασίλειος

Αρβανιτίδης Πέτρου Γεώργιος

Δριβελέγκας Κωνσταντίνου Ιωάννης

Λαφαζάνης Γεωργίου Αργύριος

Καρύδης Μιχαήλ Δημήτριος

Μπεντενιώτης Ανάργυρου Εμμανουήλ

Νιώτης Δημητρίου Γρηγόριος

Λιντζέρης Γεωργίου Δημήτριος

Διαμαντίδης Δημητρίου Ιωάννης

Κατρίνης Ιωάννη Μιχαήλ

Κουτσούκος Δημητρίου Γιάννης

Αντωνακόπουλος Γεωργίου Παναγιώ-

της

Δημητρουλόπουλος Πανταζή Πανα-

γιώτης (Τάκης)

Κουσελάς Ηλία Δημήτριος

Γιαννακοπούλου Ιωάννη Κωνσταντίνα

(Νάντια)

Βουδούρης Γεωργίου Οδυσσέας

Τιμοσίδης Ιωάννη Μιχαήλ

Παπουτσής Πασχάλη Δημήτριος

Εμινίδης Κωνσταντίνου Σάββας

Σκανδαλίδης Γεωργίου Κωνσταντίνος

Διαμαντοπούλου Δημητρίου 'Αννα

Παπουτσής Δημητρίου Χρήστος

Αλευράς Γεωργίου Αθανάσιος

(Νάσος)

Τσούρας Αγγέλου Αθανάσιος

Κουβέλης Σταύρου Σπυρίδων

Οικονόμου Σπυρίδωνα Παντελής

Ζούνη Λάμπρου Παναγιώτα (Πέμη)

Λοβέρδος Νικολάου Ανδρέας

Χρυσοχοϊδης Βασιλείου Μιχαήλ

Κατσέλη Πελοπίδα Λουκία-Ταρσίτσα

(Λούκα)

Κακλαμάνης Χρήστου Απόστολος

Αποστολάκη Γεωργίου Ελένη-Μαρία 

Ανδρουλάκης Γρηγορίου Δημήτριος 

Ξενογιαννακοπούλου Διονυσίου

Μαρία - Ελίζα (Μαριλίζα)

Ευθυμίου Δημητρίου Πέτρος

Παπανδρέου Ανδρέα Βασιλική (Βάσω)

Χυτήρης Γερασίμου Τηλέμαχος

Κουτρουμάνης Σπυρίδωνος Γεώργιος

Νταλάρα Γεωργίου Άννα

Γείτονας Ιωάννη Κωνσταντίνος

Παπαϊωάννου Ηλία Μιλτιάδης

Βούρος Στεφάνου Ιωάννης

Χαραλαμπόπουλος Ιωάννη Γεώργιος-

Ερνέστος

Πρωτόπαπας Ιωάννη Χρήστος

Παπανδρέου Ανδρέα Γιώργος

Χριστοφιλοπούλου συζ. Δημητρίου

Παρασκευή (Εύη)

Πάγκαλος Γεωργίου Θεόδωρος

Ασπραδάκης Μιχαήλ Παντελεήμων

(Παντελής)

Βρεττός Σπυρίδωνος Κωνσταντίνος

(Ντίνος)

Μαργέλης Νικολάου Σπυροπάνος

Πετσάλνικος Ιωάννη Φίλιππος

Χατζή Οσμάν Ραήφ Αχμέτ

Πεταλωτής Στυλιανού Γεώργιος

Παντούλας Χρήστου Μιχαήλ

Αργύρης Ιωάννη Ευάγγελος

Οικονόμου Σωκράτη Αθανάσιος

Τόγιας Ιωάννη Βασίλειος

Τσόνογλου -Βυλλιώτη Παράσχου Βα-

σιλική

Αγάτσα Αριστείδη Αριάδνη

Ραγκούσης Νικολάου Ιωάννης

Παναρίτη Ιωάννου Ελένη (Έλενα)

Μόσιαλος Αρχοντή Ηλίας

Τσόκλη Κωνσταντίνου Μαρία Γλυκε-

ρία (Μάγια)

Γερουλάνος Μαρίνου Παύλος

Ρέππας Παναγιώτη Δημήτριος

Κωνσταντινόπουλος Κωνσταντίνου

Οδυσσέας

Κεγκέρογλου Αλεξάνδρου Βασίλειος

Παρασύρης Γεωργίου Φραγκίσκος

Στρατάκης Σοφοκλή Εμμανουήλ

Σκραφνάκη Γρηγορίου Μαρία

Κουκουλόπουλος Δημητρίου Παρα-

σκευάς

Αθανασιάδης Θεοδώρου Αλέξανδρος

Βλατής Νικολάου Ιωάννης

'Εξαρχος Θεοδώρου Βασίλειος

Σαχινίδης Δημητρίου Φίλιππος

Τσώνης Αθανασίου Νικόλαος

Αντωνίου Νικολάου Αντωνία (Τόνια)

Μπατζελή Γεωργίου Αικατερίνη

Περλεπέ - Σηφουνάκη Αγγέλου Αικα-

τερίνη

Κεδίκογλου Άγγελου Συμεών

Τσουρή Στεφάνου Ελπίδα

Μπόλαρης Ηλία Μάρκος

Κουτμερίδης Θεοδώρου Ευστάθιος

Τζελέπης Γεωργίου Μιχαήλ

Βαρβαρίγος Αντωνίου Δημήτριος

Μωραϊτης Χρήστου Αθανάσιος

(Θάνος)

Μακρυπίδης Διονυσίου Ανδρέας

Γιαννακά Δημητρίου Σοφία

Μίχος Σπυρίδωνος Λάμπρος

Κουρουπάκη Σταύρου Ευαγγελία

Κυριακοπούλου Ηλία Μαρία

Φραγγίδης Σταύρου Γεώργιος 

Αλεξανδρίδου Παύλου Βασιλική

––––––––––––

Έλσα Παπαδημητρίου (Ν.Δ.)
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Τα ...ηρωϊκά ΜΑΤ με κίνδυνο

της ζωής τους 

υπερασπίζονται την 

δημοκρατία από τους 

ταραξίες - κουκουλοφόρους

Η ψήφιση του μεσοπρόθεσμου και

του εφαρμοστικού νόμου έγινε σε αν-

τίθεση με τη λαϊκή θέληση. Βάφτηκε

με το αίμα δεκάδων τραυματιών και

σημαδεύτηκε από την κρατική βία και

καταστολή με τόνους χημικών ενάν-

τια στους χιλιάδες διαδηλωτές που

πλημμύρισαν τους δρόμους της Αθή-

νας.

Οι μόνοι που χαιρέτισαν την ψήφισή

του ήταν οι εκπρόσωποι του ΔΝΤ και

της ΕΕ. Αυτοί  που θα ωφεληθούν

είναι οι τραπεζίτες, οι χρηματιστές

και όσοι ποντάρουν στη φτώχεια και

την εξαθλίωση του λαού μας και των

άλλων λαών. Τα κανάλια που τους

στηρίζουν για  ακόμα μια φορά έπαι-

ξαν το γνωστό αποπροσανατολιστικό,

συκοφαντικό τους ρόλο,  παρουσιά-

ζοντας εικόνες που τους βόλευαν.

Το κίνημα έσπασε στην πράξη τη λο-

γική της κρατικής βίας, απαντώντας

στις διαδοχικές δολοφονικές επιθέ-

σεις των πραιτωριανών της κυβέρνη-

σης με ανεπανάληπτη

αποφασιστικότητα, αλληλεγγύη, συν-

τροφικότητα. Ήρθαμε για να μεί-

νουμε. Δυναμώνουμε  καθημερινά,

βαθαίνουμε τις ρίζες του κινήματός

μας. Δε θα φύγουμε, αν δεν φύγουν

μνημόνια, μεσοπρόθεσμο και κάθε κυ-

βέρνηση με οποιαδήποτε μεταμφίεση

τα υπηρετεί, ξεπουλώντας το μέλλον

του λαού. Θα ανατρέψουμε το μεσο-

πρόθεσμο και όλα τα σχέδιά τους

στην πράξη.

Το πνεύμα της πλατείας δεν ηττή-

θηκε ποτέ. Υπάρχει παντού στην Ελ-

λάδα και στο τέλος θα νικήσει,

ανεξάρτητα από το όνομα της πλα-

τείας. Θα μείνουμε στις πλατείες. Δε

θα φύγουμε, αν δεν φύγουν όσοι μας

οδήγησαν εδώ και όσοι μας εκμεταλ-

λεύονται. Έχουμε το δίκιο με  το

μέρος μας. Είναι μερικές δεκάδες, εί-

μαστε εκατομμύρια.

Μετά το μεσοπρόθεσμο και την όλη

τακτική της κυβέρνησης έχουμε

μπροστά μας μια  οικονομική χούντα

και έτσι πρέπει να δρομολογήσουμε

την πολιτική μας και τη δράση μας.

Την Κυριακή καλούμε ξανά σε πα-

νευρωπαϊκό κάλεσμα και μέρα δρά-

σης. Όλοι και όλες στο Σύνταγμα

στις 18:00.

Απαιτούμε την κατάργηση των ειδι-

κών δυνάμεων της αστυνομίας (ΜΑΤ,

ΔΙΑΣ, ΔΕΛΤΑ) που έδρασαν τις προ-

ηγούμενες μέρες σαν στρατός κατο-

χής στο κέντρο της Αθήνας.

Απαιτούμε την απαγόρευση της χρή-

σης χημικών από την αστυνομία. Η

συγκεκριμένη τακτική των δυνάμεων

καταστολής συνιστά πράξη πολέμου

ενάντια στους κατοίκους της Αθήνας.

Ζητάμε τη σύλληψη του υπουργού

Προ.Πο  Χ. Παπουτσή ως ηθικού αυ-

τουργού για την εγκληματική δράση

της αστυνομίας.

Ζητάμε την απελευθέρωση όλων των

συλληφθέντων...

Για κάθε μέτρο εφαρμογής του μνη-

μονίου-μεσοπρόθεσμου θα παίρνουμε

και θα υλοποιούμε αποφάσεις συγκε-

κριμένων δράσεων-πράξεων αντίστα-

σης (π.χ. Αποκλεισμός της Βουλής)

για να μην περνάνε τα επιμέρους

μέτρα (π.χ. Νομοσχέδιο για την παι-

δεία).

Όσον αφορά στον έκπτωτο πλέον

θίασο που χειροκρότησε την ψήφιση

του μεσοπρόθεσμου και όσους τόσα

χρόνια βάλανε τις τράπεζες και τις

μπίζνες τους πάνω από τις ζωές μας

να μην τρέφουν αυταπάτες ότι θα

τους αφήσουμε να το εφαρμόσουν.

Έχει ήδη καταψηφιστεί από τις εκα-

τοντάδες χιλιάδες λαού που εναντιώ-

θηκαν κατά τη 48ωρη απεργία και θα

καταργηθεί στην πράξη. Οι μέρες της

αφθονίας τους είναι μετρημένες.
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Αναδημοσιεύουμε την αριστερή
φωτογραφία και την παρακάτω λε-
ζάντα από “ΤΑ ΝΕΑ” της Παρα-
σκευής 1.7.2011:
“Δεν είναι “Αγανακτισμένοι” της
Πλατείας Συντάγματος. Ούτε τον
έχουν ακινητοποιήσει άνδρες των
ελληνικών ΜΑΤ. Η σκηνή είναι
από το Λονδίνο, όπου χθες πραγ-
ματοποιήθηκαν διαδηλώσεις χι-
λιάδων δημοσίων υπαλλήλων και
εκπαιδευτικών. Δακρυγόνα δεν
έπεσαν ούτε για δείγμα. Ούτε δη-
μοσιοποιήθηκαν “περίεργα βίν-
τεο”. Είναι προφανές ότι οι
δυνάμεις της τάξης στη Γηραιά
Αλβιώνα διαπνέονται από επαγ-
γελματισμό”. 

Στο πιο προσοδοφόρο επάγγελμα έχουν

αναγάγει την εκπροσώπηση του λαού

μέσα στη Βούλή και για του λόγου το

αληθές διαβάστε τις απολαυές των

Βο(υ)λευτών μας να πάρετε μια γεύση. 

� Βασικός Μηνιαίος Μισθός 6100 ευρώ !!!

� Για κάθε συμμετοχή σε επιτροπές 250

ευρώ ΤΗΝ ΩΡΑ ΠΑΡΑΚΑΛΩ !!!  

� Για βουλευτές της περιφέρειας επίδομα

ενοικίου 1000 ευρώ 

� Επίδομα οργάνωσης γραφείου 1500

ευρώ άπαξ 

� Επίδομα 1000 ευρώ στις γιορτές (λόγω αυ-

ξημένης επικοινωνίας με τους ψηφοφόρους) 

� 104 Αεροπορικά εισιτήρια 

� Δωρεάν μετακινήσεις με ΚΤΕΛ - ΟΣΕ

� Δωρεάν γεύματα & ξενοδοχεία στο εξωτερικό 

� Ατέλεια στα διόδια με την επίδειξη βου-

λευτικής κάρτας 

� Δωρεάν επισκέψεις σε αρχαιολογικούς

και καλλιτεχνικούς χώρους 

� Τηλεφωνική Ατέλεια 

� Κάθε βουλευτής δικαιούται 4 τηλέφωνα

τελευταίας τεχνολογίας με επιλογή εται-

ρείας και 1 για το σπίτι (ατελώς παρακαλώ) 

� Δικαιούται πολυτελή Αυτοκίνητα και

Δωρεάν καύσιμα 

� Δωρεάν γυμναστήριο, σάουνα, νηπιαγω-

γείο για τα παιδιά του (νηπιαγωγείο βουλής) 

� Σύνταξη στα 4 χρόνια βουλευτικής πα-

ρουσίας και ηλικία 65 χρόνων ( μισθός ίσος

με το 80%  του μηνιαίου καθαρού μισθού) 

� Δώρο Χριστουγέννων και Πάσχα και

επίδομα αδείας 

� Δικαιούται άτοκο δάνειο ως βουλευτής

και ως επαγγελματίας 

� Δικαιούται γραμματειακή υποστήριξη

για 4 υπαλλήλους και επιστημονικό συ-

νεργάτη 1 άτομο 

� Δικαιούται έναν αστυνομικό φρουρό 

� Δικαιούται φορολογικές απαλλαγές

Εσείς από όλα τα παραπάνω τι δικαιούστε;;;

Επάγγελμα ...Βουλευτής

Επιμελείται η Ηλέκτρα Βενετσάνου


