Οταν ακούτε βουλευτή ή υπουργό να λέει για
τεμπέληδες και αργόμισθους δημόσιους υπάλληλους να ξέρετε ότι ΕΧΕΙ ΔΙΚΙΟ!
Οι μόνοι δημόσιοι υπάλληλοι που ξέρει
είναι οι κολλητοί του και οι συγγενείς που
έχει βολέψει, ενίοτε και σε προσωποπαγείς θέσεις για να εξασφαλίσουν τα γεράματά τους. Αυτοί οι ίδιοι άνθρωποι
ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΚΑ θα κρίνουν ποιοί πλεονάζουν για να απολυθούν!!!
bloger
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AP. ΦYΛΛOY 703

ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ: Ακροτελεύτια διάταξη: Αρθρο 120 § 4:

«Η τήρηση του Συντάγματος επαφίεται στον πατριωτισμό των Ελλήνων,

που δικαιούνται και υποχρεούνται να αντιστέκονται
με κάθε μέσο εναντίον οποιουδήποτε επιχειρεί να το καταλύσει με τη βία»

Ευθύνη δεν έχουν μόνον ο Παπανδρέου,
οι Υπουργοί και οι βουλευτές

«Οι εχθροί έχουν περάσει. Αυτή
τη στιγμή πλήττονται όλα τα
συνταγματικά δικαιώματα του
ελληνικού λαού. Ολα τα τέλη τα
οποία επεβλήθησαν και ό,τι έρθει
σε έκτακτες επιβαρύνσεις, θα
παραβιάζουν όχι μόνο το Σύνταγμα αλά και το Διεθνές Δίκαιο·
το Ευρωπαϊκό Δίκαιο. Και αυτό
είναι το ανησυχητικό· ότι δέχονται οι δανειστές μας να παραβιάζουν το δίκαιο, το δικό τους,
δηλαδή της Ευρώπης».
Γ. Κασιμάτης
Συνταγματολόγος

ΕΥΘΥΝΗ έχει και
ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
της Δημοκρατίας
Οταν άκουσα την Πρόεδρο τότε (Μάρτιος 2005) της ελληνικής Βουλής Αννα Ψαρούδα-Μπενάκη, να αναγγέλει στον Κάρολο
Παπούλια (επί τη αναλήψει των καθηκόντων του), ότι η Βουλή τον εξέλεξε
Πρόεδρο της Δημοκρατίας και να τον
προσφωνεί από χειρογράφου με τα παρακάτω λόγια, πάγωσα· απόρησα και θεώρησα ότι ο νέος τότε Πρόεδρος, ίσως
του Κώστα από συγκίνηση, δεν κατάλαβε τι σημαΒενετσάνου* τοδοτούσαν αυτά που του έλεγε ή τα παρερμήνευσε λόγω Ε.Ε. Δεν είναι όμως
δυστυχώς έτσι, όπως αποδεικνύουν τα γεγονότα.
Αννα Ψαρούδα – Μπενάκη (ως σύγχρονη Κασσάνδρα):
«Αναλαμβάνετε, κύριε Πρόεδρε, για μια 5ετία κατά την
Συνέχεια στη σελ. 2

Σήμερα 15/10 όλοι στο Σύνταγμα. Αντισταθείτε· “Οι εχθροί έχουν περάσει”

ΦΙΛΕΤΑ ΠΡΟΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ
ΠΙΚΠΑ και Ασκληπιείο Βούλας
Πρόταση Βαρβιτσιώτη στη Βουλή!
ΣΑΛΠΙΣΜΑ
ΕΓΡΗΓΟΡΣΗΣ

ΘΥΕΛΛΩΔΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΣΤΑ 3Β

Σελίδα 11, 13
απ’ τον Μητροπολίτη
Μεσογαίας
& Λαυρεωτικής

Σελίδα 3

Το Δημοτικό Συμβούλιο
συνεχίζει να παρανομεί

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ
ΣΤΑ ΑΕΙ
& ΤΕΙ
Σελίδες
15,16, 17, 18
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ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ

ΕΥΘΥΝΗ έχει και ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Δημοκρατίας
Συνέχεια από τη σελ. 1

οποία θα σημειωθούν σημαντικά γεγονότα και εξελίξεις. Η Ευρωπαϊκή ενοποίηση
θα προωθηθεί με την ψήφιση ενδεχομένως και της Συνταγματικής Συνθήκης. Τα
εθνικά σύνορα κι ένα μέρος της εθνικής κυριαρχίας θα περιοριστούν χάριν της
ειρήνης και της ευημερίας και της ασφάλειας στη διευρυμένη Ευρώπη. Τα δικαιώματα του ανθρώπου και του πολίτη θα υποστούν μεταβολές, καθώς θα μπορούν να
προστατεύονται, αλλά ίσως και να παραβιάζονται από αρχές και εξουσίες πέραν
των γνωστών και καθιερωμένων· και πάντως, η δημοκρατία θα συναντήσει προκλήσεις και θα δοκιμαστεί από ενδεχόμενες νέες μορφές διακυβέρνησης».
Τώρα αντιλαμβανόμαστε όλοι πλήρως,
φαντάζομαι, τί εννοούσε η διατελέσασα
Πρόεδρος της ελληνικής Βουλής και η
οποία βεβαίως συνταξιοδοτείται, όπως
και όλοι όσοι εστάλησαν στην «εφεδρεία» ή πρόκειται να σταλούν, χωρίς να
αισθάνονται καμία συστολή, ντροπή και
καταισχύνη για όσα ανέχθηκαν, υπέθαλψαν, προώθησαν σύμφωνα με άνωθεν
εντολές και τα ψήφισαν αντίθετα προς
το νόημα του Συντάγματος1, αντίθετα
προς τον όρκο που έδωσαν και τη λαϊκή
εντολή. Αντίθετα προς το εθνικό καθήκον και την ιστορία μας.
Τα λόγια αυτά της Α.Ψ. Μπενάκη, πέραν
του ότι αποτελούν – και ακριβώς γι’ αυτό
το λόγο - ακραία και ύπουλη διολισθαίνουσα εκτροπή, έπρεπε να είχαν γίνει
«φύλλο και φτερό». Να είχαν δονηθει
σεισμικά οι συνειδήσεις. Να είχε προκληθεί ειδική συζητηση στη Βουλή. Το
ότι δεν έγινε, έχουν ευθύνη πλην της
Προέδρου, η κυβέρνηση, ΟΛΑ τα κόμματα και ΟΛΟΙ οι Βουλευτές.

Τί έπρεπε να πει ο Πρόεδρος
Ο Πρόεδρος Κάρολος Παπούλιας, έμπειρος πολιτικός, αν συνειδητοποιούσε
ή αν διερωτάτο τι εννούσε η Πρόεδρος
της Βουλής, έπρεπε ν’ αντιφωνήσει περίπου ως εξής:
Τα ‘πε; ΔΕΝ τα ‘πε...
«Ολα όσα μου αναφέρατε είναι πολύ σημαντικά. Ορισμένα, χάριν της ευρωπαϊκής ενοποίησης, τα κατανοώ ως ένα
βαθμό, υπό τον όρον βεβαίως της ισότητας και της αμοιβαιότητας των κρατών,
όπως ορίζει και το Σύνταγμά μας. Ομως
σας διαβεβαιώ ότι κατά τη διάρκεια της
θητείας μου δεν θα επιτρέψω ούτε τα

εθνικά μας σύνορα να περιοριστούν,
ούτε η εθνική κυριαρχία ν’ απομειωθεί,
ούτε τα δικαιώματα του ανθρώπου και
του πολίτη να παραβιαστούν».
Και θα μου πουν βεβαίως οι γνωρίζοντες
το Σύνταγμα: «Πώς θα το έκανε αυτό,
αφού οι αρμοδιότητές του, δεν του το
επιτρέπουν».
Ακόμα και η αναπομπή, κατά το άρθρο
42§1, νομοσχεδίου, μετά την επαναψήφισή του από 151 βουλευτές υποχρεώνει τον Πρόεδρο στην έκδοση και
δημοσίευσή του. Ναι... έτσι είναι.
Ομως ο Πρόεδρος, για να τα έχει καλά
με τη συνείδησή του, το λαό και το
έθνος έχει ένα ακαταμάχητο όπλο
έναντι του πρωθυπουργοκεντρικού συστήματος: την παραίτησή του. Αυτήν
ούτε την απαγορεύει το Σύνταγμα ούτε
είναι δυνατόν να την απαγορεύσει.
Κάνει κι ένα ωραίο διάγγελμα στο Λαό
και αιτιολογεί τη στάση του, κι ας μην το
έχει προσυπογράψει ο Πρωθυπουργός.
Ποιό κανάλι, ακόμη και κρατικό θα μπορέσει να του αρνηθεί, να το εκφωνήσει;
Ποιός;
Αλλά βέβαια, για να συμβεί αυτό, πρέπει
να έχει τη δύναμη να σταθμίσει τη
στάση του και το χρέος του απέναντι
στο Λαό, στο Εθνος και στην Ιστορία,
στις σελίδες της οποίας, σ’ αυτήν την
περίσταση, θα γραφόταν το όνομά του
με χρυσά γράμματα.
Αυτή είναι η άποψή μου και εκφράζει, πιστεύω, την κοινή γνώμη! Ολα τα άλλα
είναι, κατά τη γνώμη μου πάντα, επικοινωνιακές ιριδίζουσες παμφόλυγες (κοινώς σαπουνόφουσκες).

Τι θα γινόταν μετά
Η Βουλή θα συγκαλείτο να εκλέξει νέο

ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΙΕΣΤΗΡΙΟΥ
Ερωτούμε απλώς εάν τοιούτον τι αληθεύει:
Υπάρχει η πληροφορία ότι εταιρεία συμφερόντων του μέγιστου των «εθνικών εργολάβων» παρήγγειλε σε γνωστή επιχείρηση κατασκευής αμαξωμάτων χίλια (1.000) απορριματοφόρα. Εάν τοιούτον τι αληθεύει ποιό νόημα έχει να σκίζονται οι δήμαρχοι να
εφαρμόσουν τον τερατώδη «Καλλικράτη»;
Εφόσον κατά τα οφθαλμοφανώς προαποφασισθέντα, όλη η Ελλάδα – επομένως και οι
Δήμοι – σχεδιάζεται να περάσει σε ιδιωτικά μεγαλοσυμφέροντα, ποιός «Καλλικράτης»
και «πράσσειν άλογα»; «Μεταπράτης» έπρεπε να αποκαλείται.
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Τηλ.: 6030.655 - 8959.004 - Fax: 9658.949
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Πρόεδρο και αν εξέλεγε, «να μου σφυρίζατε κλέφτικα». Θα είχα και εγώ άδικο
και ο Παπούλιας (όπως θέλω να τον
φαντάζομαι). Αλλά δεν θα γινόταν έτσι·
θα διαλυόταν η Βουλή και θα προκηρύσσονταν εκλογές, οπότε η αντιλαϊκή κυβέρνηση θα πήγαινε «σπίτι της», 70-80
βουλευτές του ΠΑΣΟΚ και άλλοι από
άλλα κόμματα θα πέρναγαν στην (μόνιμη) «εφεδρεία» και θα δρομολογούνταν δύσκολες, αρχικά, αλλά ευνοϊκές
για την πατρίδα μας, τη δημοκρατία και
το Λαό εξελίξεις.
Δεν πάει άλλο. Αυτή η κυβέρνηση των
τραπεζιτών και του διεθνούς χρηματοπιστωτικού κεφαλαίου – του στέρφου, του
τοκογλυφικού, του παπατζίδικου – είναι
εχθρική κυβέρνηση. Εξ’ άλλου είναι κυβέρνηση εντολοδόχων, όχι του Λαού,
αλλά της τρόικας.
Την τρόικα ψήφισαν όσοι ψήφισαν
ΠΑΣΟΚ; Δεν το νομίζω. Υπάρχει απόλυτη και καταφανής αναντιστιχεία βούλησης του εκλογικού ονόματος και του
ακέφαλου σώματος της Βουλής.
Βουλή που ψηφίζει νόμους κατ’ εντολήν
της τρόικας ή οποιουδήποτε, ΔΕΝ είναι
Βουλή. Οι «νόμοι» της ΔΕΝ είναι νόμοι.
Είναι καταπιεστικές και αυταρχικές αποφάσεις του τρικέφαλου ή πολυκέφαλου
εξουσιαστή.
Αν δεν το καταλαβαίνει αυτό ο Παπούλιας, αφού δεν το καταλαβαίνουν οι
βουλευτές που κοιτάνε τη θεσούλα
τους, είναι κι αυτός υπεύθυνος στη συνείδηση του Λαού. Και αυτός και όλοι
τους.

――――――――
1. (αρθ. 1§ 2 & 3, αρθ. 2§1, αρθ. 4§3 & 5 κυρίως,
αρθ. 5, αρθ. 7 § 2, αρθ. 11, αρ. 17 § 1, αρθ. 21§1
(υπό διασταλτική ερμηνεία), κ.ά. που αφορούν
την κοιν. Πολιτική, αρθ. 22§1 και 3 κ.ά. αρ. 24§1,
αρθ. 25, αρθ. 28§1, 2, αρ. 36, 41§2, αρθ. 42§1, αρ.
51§2, αρθ. 59§1 (επιορκία), 60§1, 61§1, ένα σωρό
άλλα που μου διαφεύγουν γιατί δεν είμαι «Συνταγματολόγος» και οπωσδήποτε το ακροτελεύτιο 120 § 2, 3 και κυρίως § 4.

Η αλήθεια για την αποχέτευση
από τον Μανώλη Τσαλικίδη

Σελ. 6

ΓΝΩΡΙΖΑΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΡΟΜΑ
Κορωπί & Μαρκόπουλο

Σελ. 7

Σοκ και δέος για τη Θράκη

Σελ. 7

Φρύνη, η εταίρα η φαρμακερή
γιάννης κορναράκης

Σελ. 8

Εκκληση Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης Σελ. 9

Πλίνθοι και κέραμοι ατάκτως ερΣελ. 9
ριμένοι Γρηγόρης Ρώντας
30 υπεύθυνοι δεν θα βρεθούν Σελ. 10

Ιδρύθηκε ΕΠΑΜ στα 3Β

Σελ. 12

Δημιουργικό 4ημερο με την ΙΔ’ ΕπιΣελ. 12
στημονική Συνάντηση
Ο Γιαννάκης στον “Πρωτέα”

Σελ. 22

ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ
ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ
Για Εκτέλεση πάσης φύσεως οικοδομικών εργασιών. Πρόστιμα για παραβάσεις

ΜΕΛΕΤΗΣΤΕ ΤΗ ΓΙΑΤΙ ΣΑΣ ΑΦΟΡΑ
Σελίδα 14

Ξεχάστε την πλατεία Πηγαδακίων
Ακούστηκε στη συνεδρίαση από τον Παντελή
Κασιδόκωστα, όσον αφορά την πλατεία που γίνεται προσπάθεια να κρατηθεί: «μη κοροϊδεύετε
τον κόσμο». Συγκεκριμένα απευθυνόμενος στην
Αντιδήμαρχο Ηλέκτρα Τσιριγώτη είπε: «Και
πάτε και υπόσχεστε στις πλατείες, ότι θα γίνει
πάρκο. Πώς θα γίνει κυρία Τσιριγώτη πάρκο;
Μην κοροϊδεύετε τον κόσμο».
Ποιος όμως κοροϊδεύει τον κόσμο; Η Τσιριγώτη
που έκανε προσπάθεια να παρθεί μία απόφαση
– δίκαιη για όλους – για να λυθεί το πρόβλημα
επισημαίνοντας μάλιστα με δραματικό τρόπο

(Διακριτικός τίτλος)

«Φανταστείτε να χάσει ένας κάτοικος το σπίτι
του για να πληρώσει την πλατεία και να έρθει
μετά ο Δήμος να πεί ότι δεν έχει χρήματα για
να την απαλλοτριώσει. Ετσι ο κάτοικος θα έχει
ξεσπιτωθεί!!! Και η πλατεία θα χαθεί!!!»
Ποιος λοιπόν κοροϊδεύει τον κόσμο; Μήπως το Δημοτικο Συμβούλιο που ψήφιζε τις αναβολές και
«σφυρίζει αδιάφορα» για τα περαιτέρω; Ή μήπως
ο αντιδήμαρχος Σπ. Πανάς ο οποίος υποσχέθηκε
και στο Δημοτικό Συμβούλιο και στη διαβούλευση
με τους κατοίκους, κατ’ επανάληψιν ότι «η πλατεία
θα γίνει και τα λεφτά θα βρεθούν»!

Αρ.Λογ. ΤΡΑΠΕΖΗΣ: Ε.Τ.Ε. 656440077-11

Εκδότης - Διευθυντής: Αννα Βενετσάνου

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

Σύμβουλος Εκδοσης: Κώστας H. Βενετσάνος
ΕΚΤΥΠΩΣΗ: NEWSPRESSHOLD
Συνδρομές ετήσιες: Ιδιώτες

10 euro

Εμείς, επιτρέπουμε την αναδημοσίευση κειμένων μας, με την
αναφορά στην ΕΒΔΟΜΗ και στο συντάκτη.
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Α ΞΙ Ο Σ !! !

Ο Μητροπολίτης Μεσογαίας και Λαυρεωτικής
παίρνει θέση στην κρίση με σάλπισμα εγρήγορσης...
Με την 63η εγκύκλιο ο Μητροπολίτης
Μεσογαίας και Λαυρεωτικής κ. Νικόλαος,
στέλνει ποιμαντική διακήρυξη προς τον
ελληνικό λαό που ζει δεινές ώρες λόγω
της κρίσης και των δυσβάσταχτων, εξοντωτικών μέτρων που βαραίνουν κάθε
ημέρα τις πλάτες του.
Δημοσιεύουμε αποσπάσματα της επιστολής. Ολόκληρη μπορείτε να τη δείτε στην
ιστοσελίδα μας: www.ebdomi.com.
«Αγαπητοί μου αδελφοί,
Σκέφθηκα πολύ για να συντάξω αυτή την
εγκύκλιο και να την απευθύνω στην
αγάπη σας. Μέχρι την τελευταια στιγμή
δεν ήμουν σίγουρος ότι έπρεπε να το
κάνω. Τις τελευταίες ημέρες, μέσα στην
κατάσταση του γενικευμένου πανικού
που επικρατεί στην πατρίδα μας, των
σπασμωδικών αποφάσεων των υπευθύνων διαχειριστών της ζωής και του μέλλοντός μας, την επαναλαμβανόμενη
εναλλαγή υποσχέσεων και διαψεύσεων
που έχουν τραυματίσει το ηθικό και την
αξιοπρέπειά μας, τον καταιγισμό των
χωρίς τέλος φορολογικών επιβαρύνσεων,
δέχθηκα σωρεία τηλεφωνημάτων και μηνυμάτων πολιτών της περιοχής μας που

ζητούν απεγνωσμένα μία παρέμβαση και
κάποια συμπαράσταση στο οικονομικό
τους αδιέξοδο και δράμα.
...Δεν είναι δύσκολο να αντιληφθεί κανεις το αίσθημα πνιγμού που διακατέχει
ίσως και την πλειοψηφία των συμπολιτών
μας, σίγουρα και αρκετούς από εμάς.
Ποιος μπορούσε να φαντασθεί ότι ο υπέροχος και υπερήφανος λαός μας θα
έφτανε σε αυτό το κατάντημα;
...
Είναι αυτονόητο ότι δεν αντέχουμε άλλο.
Δεν ειναι υπερβολή αυτό. Πρέπει όμως
να το πούμε. Να το φωνάξουμε στα αυτιά
των αρμοδίων: «Ως εδώ! Δεν μπορούμε
άλλο. Βρέστε άλλες λύσεις. Ισως πιο δύσκολες, αλλά πιο αποδοτικές, πιο έξυπνες και σίγουρα πιο ανθρώπινες. Αν δεν
μπορείτε, ομολογήστε την αδυναμία σας.
...
Αγαπητοί μου αδελφοί,
Ήρθε η ώρα που πρέπει ο λαός να δείξει
το διαμέτρημα της δύναμής του, να κάνει
γνωστά τα όριά του. Ηρθε η ώρα όλοι
μαζί να πάρουμε στα χέρια μας τις τύχες
μας. Οσο παραμένουμε αδρανείς, όσο μένουμε υποτελείς σε εσφαλμένες ή αβάσταχτες επιλογές, τόσο καθιστούμε τον

εαυτό μας συνυπεύθυνο στον αργό, αλλά
βέβαιο, υπαρκτικό εκφυλισμό μας. Αν δεν
ξυπνήσουμε, τελειώσαμε. Δεν θα υπάρχει συνέχεια!
Καιρός πλέον να ξεσηκωθούμε. Τα πάντα
πρέπει να αλλάξουν. Και επειδή δεν θα τα
αλλάξουν κάποιοι άλλοι, πρέπει να
μπούμε στο παιχνίδι όλοι. Οποιος πονάει
για την κατάσταση και αγαπάει την αλήθεια έχει θέση σε αυτή την αλλαγή. Κανείς δεν περισσεύει. Ολες οι ανατροπές,
όλες οι μεγάλες αλλαγές έγιναν από
ηρωικούς ανθρώπους, κυρίως νέους. Οχι
από συμβιβασμένους, ούτε από αγανακτισμένους, αλλά από υγιώς επαναστατημένους. Ολοι μαζί και πρέπει και
μπορούμε και επιβάλλεται να αλλάξουμε
με δική μας πρωτοβουλία το μέλλον μας.
Οχι με βία, αλλά με δύναμη και αποφασιστικότητα. Οχι με μηδενιστικές επιλογές,
αλλά με καθαρότητα, ηρωισμό και εξυπνάδα.
...
Φτάσαμε στα όριά μας αλλά αρνούμαστε
να μας τελειώσουν. Αν αδρανήσουμε δεν
θα το καταλάβουν. Ο Αγιος Κοσμάς ο Αιτωλός προφήτευσε πριν από διακόσια πενήντα χρόνια λέγοντας: «Θα σας βάλουν

βαρύ και δυσβάσταχτο φόρο ακόμη και
στα παράθυρα και στα κοτέτσια, αλλά
όμως δεν θα προλάβουν». Πράγματι, δεν
θα προλάβουν! Μη λυγίσετε μπροστά
στην οικονομική χρεωκοπία. Αυτήν ήδη
τη ζούμε.
Αρνηθείτε τη χρεωκοπία της αξιοπρέπειας, της ιστορίας, της εθνικής συνείδησης. Αυτά μπορούμε και πρέπει να τα
διεκδικησουμε μέχρι τελευταίας ρανίδας.
Εστω τώρα, την τελευταία στιγμή.
...
Ο,τι κι αν συμβεί αδελφοί μου, θα ήθελα
να ξέρετε ότι η τοπική Εκκλησία μας θα
δώσει τα πάντα για να σταθεί στο πλευρό
σας. Αν σε έναν κόψουν το ρεύμα, εμείς
θα το κόψουμε σε όλους τους ναούς. Θα
κάνουμε γάμους με κεριά στα χέρια και
λειτουργίες με δάκρυα στα μάτια...».

Smart Park

Το μεγαλύτερο εμπορικό κέντρο στην Ελλάδα,
στα Σπάτα, ανοίγει τις πύλες του 20 Οκτωβρίου
Tο Smart Park (www.smartpark.com.gr), αποτελεί το πρώτο υβριδικό Εμπορικό
Πάρκο στην Ελλάδα, σε μια έκταση 91 στρεμμάτων εκ των οποίων τα 30 στρέμματα θα διαμορφωθούν ως χώροι πρασίνου. Στα 50.000 τ.μ. επιφανείας εμπορικών χώρων θα φιλοξενεί τις ισχυρότερες υπεραγορές και τα σημαντικότερα
ονόματα του λιανικού εμπορίου της χώρας. Το Smart Park με την υψηλή αρχι-

τικής Οδού προς τη Ραφήνα, σε άμεση επαφή με το McΑrthurGlen Designer Outlet Athens και δίπλα στο Αττικό Ζωολογικό Πάρκο.

τεκτονική αισθητική του, τους πλούσιους ελεύθερους χώρους του, τους φροντισμένους δρόμους περιπάτου και τις υπαίθριες δραστηριότητες του, σε
συνδυασμό με τους κινηματογράφους, τα καταστήματα εστίασης και το πάρκο
αναψυχής καθίσταται μοναδικό στο είδος του.
Το

Smart Park θα

αναπτυχθεί σε δύο φάσεις. Η πρώτη φάση, επένδυσης €55

εκατ. και εμπορικής επιφάνειας 35.000 τμ περίπου, θα ανοίξει τις πύλες του
στις 20 Οκτωβρίου στη θέση Γυαλού, στο Δήμο Σπάτων Αρτέμιδος.
Ο Γενικός Διευθυντής της REDS Γιάννης Μωραΐτης, δήλωσε: «Το γεγονός ότι
στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Αττικής απουσιάζουν οι οργανωμένες
μορφές εμπορίου και αναψυχής, η μοναδική μίξη των προσφερόμενων υπηρεσιών, αλλά και το μοναδικό στην Ελλάδα περιβάλλον του πάρκου, μάς καθιστούν
αισιόδοξους για την επιτυχία της επένδυσης. Στη σημερινή δύσκολη οικονομική
συγκυρία, όπου ο Έλληνας καταναλωτής ψάχνει να βρει οικονομικές και ποιοτικές διεξόδους για να ικανοποιήσει ολόκληρη την οικογένεια, το Smart Park θα

προσφέρει ό,τι ακριβώς χρειάζεται».
Το πάρκο αναπτύσσεται στην περιοχή των Σπάτων, στο τέλος του κλάδου της Ατ-

Πώς πάμε:
• Από νότια προάστια: Βάρης Κορωπίου, Αττική Οδός - Έξοδος 18 (προς Σπάτα)
• Από το Αεροδρόμιο: Αττική Οδός - Έξοδος 18 (προς Σπάτα)
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Εκδρομή για συλλογή βελανιδιών
με το Δασαμάρι SOS
Ξεκινάνε με μια φθινοπωρινή εκδρομή στην Αττική, όπου
θα συλλέξουν βελανίδια από ήμερες βελανιδιές. Η συλλογή θα διαρκέσει περίπου 2 ώρες. Για τη συλλογή δεν
χρειάζεται ειδικός εξοπλισμός, όμως είναι απαραίτητα
τα άνετα ρούχα, τα κλειστά ίσια παπούτσια, μια-δυο σακούλες και, προαιρετικά, γάντια.

Κυριακή 16/10 σημείο συνάντησης στο
πάρκινγκ «Μαρινόπουλου» στο Πικέρμι, 11 π.μ.
Τα βελανίδια που θα συλλέξουν δεν θα τα φυτέψουν αμέσως διότι χρειάζεται να συντηρηθούν για ένα διάστημα
τριών περίπου εβδομάδων σε περλίτη, για να προβλαστήσουν. Σε επόμενη δράση θα φυτέψουν τα προβλαστημένα
βελανίδια στις καμένες δασικές εκτάσεις του Πικερμίου.
Πληροφορίες στο email στο dasamari.sos@gmail.com.

Ο Σύλλογος Υπαλλήλων των 3Β
σε εθελοντική δράση
Η Εθελοντική «εκστρατεία καθαριότητας» του Συλλόγου
Υπαλλήλων του Δήμου Βάρης- Βούλας- Βουλιαγμένης
συνεχίζουν την δράση τους στον τομέα της καθαριότητας. Ετσι στις 22 Οκτωβρίου ημέρα Σάββατο και ώρα
09:00 πμ με τόπο συγκέντρωσης το χώρο στάθμευσης
στην ακτή της Βάρκιζας περιμένουν κάθε πολίτη που αισθάνεται εθελοντής να συμμετέχει.

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ
ΔΑΣΟΥΣ ΚΑΙ ΡΕΜΑΤΩΝ
από Εθελοντική Ομάδα Δασοπροστασίας Βούλας
Η Εθελοντική Ομάδα Δασοπροστασίας και Πυρόσβεσης
Βούλας, διοργανώνει το Σάββατο 22 Οκτωβρίου περιβαλλοντική δράση, για τον καθαρισμό του λόφου Πευκωτού στα Πηγαδάκια. Σημείο συνάντησης το τέρμα της
οδού Κανελλοπούλου.

ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

"Μαστός: Tο αρχαιότερο
σύμβολο της Γυναίκας
στο σύγχρονο κόσμο του διαδικτύου"
Το Εργαστήριο Ηλεκτρονικού Επιχειρείν (ELTRUN) του
Οικ/κού Πανεπιστημίου Αθηνών, σε συνεργασία με τη Δρ.
Κατσώχη Δέσποινα, Συνεργάτη του Κέντρου Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας του νοσοκομείου ΥΓΕΙΑ και Επικεφαλής της «Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογικής
Συνεργασίας» διεξάγουν έρευνα με θέμα την «Αποτύπωση της συμπεριφοράς των χρηστών ιατρικών sites».
Στο πλαίσια αυτής της έρευνας, αναπτύχθηκε.
Η εκδήλωση θα λάβει χώρα στην Αίγλη Ζαππείου το Σάββατο 22 Οκτωβρίου (10:00 - 18:00). Είσοδος ελεύθερη.

Επιμορφωτικά Προγράμματα με τον Ομιλο
“Νέοι Ορίζοντες Φιλίας”
Ο Όμιλος «Νέοι Ορίζοντες Φιλίας»
συνεχίζοντας – για πέμπτη συνεχή
χρονιά - την ενίσχυση της παιδείας και
την προώθηση της δια βίου μάθησης,
με επιμορφωτικά προγράμματα «Εκπαίδευσης - επιμόρφωσης - δημιουργικής απασχόλησης των πολιτών και
στήριξης των ευπαθών κοινωνικά ομάδων».
Το Πρόγραμμα δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα σε άτομα που ανήκουν σε ευαίσθητες κοινωνικά ομάδες (άνεργοι,
ηλικιωμένοι, άποροι κ.α.), σε περιθαλπόμενους και σε ιδρύματα. Με αυτό
τον τρόπο, θα προσφερθεί η πρόσβαση στην μάθηση και στη δημιουργική απασχόληση - χωρίς διακρίσεις δημιουργώντας νέες προοπτικές και
ενίσχυση δεξιοτήτων και ικανοτήτων.
Τα επιμορφωτικά σεμινάρια περιέχουν
τις παρακάτω θεματικές:
• Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές - Ίντερνετ
• Ποίηση και Λογοτεχνία
• Ψυχολογία - Κοινωνιολογία
• Φωτογραφία

• Ζωγραφική
• Διαιτολογία - Διατροφή
• Μαγειρική – Ζαχαροπλαστική
• Περιβαλλοντική Αγωγή
• Α' Βοήθειες
• Κολύμβηση – Ασφάλεια στο νερό
• Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Σχέσεις
• Δημόσιες Σχέσεις και Επικοινωνία
• Τεχνική Πωλήσεων – Εξυπηρέτηση
Πελατών
• Προώθηση Προϊόντων και Υπηρεσιών – Βασικές Αρχές Μάρκετινγκ
• Ισπανική Γλώσσα (ενδέχεται να προστεθούν και άλλες όπως Ρώσικα,
Τούρκικα και
Αραβικά)
• Δημιουργική Απασχόληση με Ήχο και
Εικόνα (Για παιδιά έως δέκα ετών)
• Κιθάρα (Για παιδιά)
• Συμβουλευτική Γονέων για παιδιά και
έφηβους με μαθησιακές δυσκολίες
ή/και
Αναπηρίες.
Οι δραστηριότητες του Προγράμματος
θα συνδέονται με το τμήμα Νομικής

Υποστήριξης και το τμήμα Υγείας, Κοινωνικής Πρόνοιας και Αλληλεγγύης
του Ομίλου «Νέοι Ορίζοντες Φιλίας»,
με σκοπό την παροχή και την εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου πλέγματος κοινωνικής βοήθειας και στήριξης
σε όσους ανθρώπους έχουν ανάγκη,
με συνέχεια και διάρκεια.
Υποστηρικτικό ρόλο έχει η νέα βιβλιοθήκη του Ομίλου με έργα Ελλήνων και
ξένων συγγραφέων, η οποία θα συμβάλλει καθοριστικά στην ενίσχυση
γνώσεων και ανάπτυξης του πνεύματος και των γραμμάτων.
Τα Επιμορφωτικά Σεμινάρια θα διεξαχθούν από αξιόλογους εισηγητές –
επιμορφωτές με σημαντική εμπειρία
και τεχνογνωσία στα αντικείμενα
τους.
Με το πέρας των μαθημάτων θα δοθούν βεβαιώσεις παρακολούθησης.
Πληροφορίες – Δηλώσεις Συμμετοχής
έως 24 Οκτωβρίου
Τηλ. επικοινωνίας 210 - 9657957

Εκθεση Ζωγραφικής “Η Δημιουργία”

Μαθήματα Φιλαρμονικής στην Αρτέμιδα

Στις 16 Οκτωβρίου ημέρα Κυριακή στις 7.30 το απόγευμα εγκαινιάζεται στο Ζάππειο Μέγαρο έκθεση ζωγραφικής με θέμα “Η Δημιουργία” της
Νίνας
Διακοβασίλη. Εκθέτει 40 έργα της εκ των οποίων τα 10
είναι προσωπογραφίες.
Η έκθεση θα διαρκέσει έως τις 23 Οκτωβρίου
Ώρες λειτουργίας 10.30-14.00 &17.30-21.00

Ο Οργανισμός Παιδείας, Πολιτισμού και περιβάλλοντος
“Ο Ξενοφών” του Δήμου Σπάτων - Αρτέμιδας λειτουργεί
από τις 12 Σεπτεμβρίου, καθημερινά όλα τα τμήματα της
Φιλαρμονικής Αρτέμιδος, (Λ. Βραυρώνος 18 ). Τα μαθήματα διεξάγονται από 15:00 έως 20:00.

«Ο Εθελοντισμός του ΚΑΑΠ Βούλας.
Ενώνουμε τις δυνάμεις του Καλού!»

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΩΝ

Η Διοίκηση και η Επιτροπή Εθελοντισμού του ΚΑΑΠ
Βούλας οργανώνει Εκδήλωση-Δημόσιο διάλογο στις 12
Οκτωβρίου ώρα 5 - 8.30 μ.μ στην Πνευματική Εστία (Αγ.
Ιωάννου 3 Κεντρική πλατεία Βούλας) με θέμα «Ο Εθελοντισμός του ΚΑΑΠ Βούλας. Ενώνουμε τις δυνάμεις
του Καλού!»

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ “Χρυσαλίδα”
Ζήστε με τα παιδιά σας μοναδικές στιγμές στη φύση με
δρόσεις από τη ζωή στο χωριό, εξερευνήσεις... Σάββατο
15 και Κυριακή 16 Οκτώβρη στο ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ.
Η απασχόληση διαρκεί 1 ώρα 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.
Κάθε Σαββατοκύριακο οι δραστηριότητες διαφέρουν!
16o χλμ. προέκτασης Αττικής Οδού προς Λαύριο
Επικοινωνία: (0030) 22990-47999 /22990- 67999 /2299067770 ― www.politistikoparko.gr

Τηλέφωνα επικοινωνίας : 2294-0-45110 & 2294-0-45132

Άσκηση του νου μέσω της τέχνης
και της παράδοσης
Το Ελληνικό Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού διοργανώνει και
σεμινάριο στο Μουσείο Παράδοσης και Τέχνης – Ειδικό Τμήμα
Έρευνας Παραδοσιακών Συμβόλων και Εικαστικό Δημιουργικό
Εργαστήρι Αγγελικής Τσεβά εντατικά μαθήματα:
― Ελεύθερη ζωγραφική μέσα απ’ τη μουσική-χρώμασχέδιο –ποίηση και γενικά ότι απορρέει απ’ τον συναισθηματικό μας κόσμο.
― Διακοσμητική, μελέτη λαογραφικών θεμάτων και απόδοση τους σε σύγχρονο πνεύμα.
― Πλαστική γλυπτική με σύγχρονα υλικά, Κεραμική
Διδάσκει η Αγγελική Τσεβά Εικαστικός Καλλιτέχνης
Συμμετοχές: 1η Οκτωβρίου - 30 Οκτωβρίου
Στους συμμετέχοντες θα δοθεί Βεβαίωση Παρακολούθησης
Αρχή μαθημάτων Τετάρτη 9 Νοεμβρίου 2011 και ώρα 4-6μμ
Πληροφορίες στα τηλέφωνα:
Τηλ. 210-6622333,22910-23977,fax 210-6624944,
e.mal: info @ aggelikitseva.com, a.tseva @ yahoo.gr
Site: www.aggelikitseva.com
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Εφηβικό Θέατρο εντός των τειχών!

με την

Αριστοφάνη - Όρνιθες
Μια rock παράσταση για εφήβους (και όχι μόνο!…)
Ένα φρέσκο θεσμό στην Ελλάδα, που συνδυάζει τη θεατρική πράξη και τη νέα παιδαγωγική προτείνει η σκηνοθέτης και θεατροπαιδαγωγός Τζωρτζίνα Κακουδάκη και
η ομάδα 4Frontal, σε συνεργασία με το Πανελλήνιο Δίκτυο για το Θέατρο στην Εκπαίδευση, στο Θέατρο του
Νέου Κόσμου και σε σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
Η παράσταση θα παίζεται τις καθημερινές σε σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και θα συνοδεύεται από ένα θεατροπαιδαγωγικό πρόγραμμα για τους μαθητές. Στόχος μας είναι
οι Όρνιθες να “μεταφέρουν” τα πολιτικά, ηθικά, μεταφυσικά, περιβαλλοντολογικά θέματα του έργου του Αριστοφάνη στα
μέτρα της σημερινής πραγματικότητας με το συνδυασμό τριών
βασικών αιτημάτων του σύγχρονου σχολείου: την αισθητική
απόλαυση, την ψυχαγωγία και την διαθεματική βιωματική παιδαγωγική.
Έναρξη: 22 Οκτωβρίου και κάθε Σάββατο στις 18:00, Θέατρο
του Νέου Κόσμου, Αντισθένους 7 και Θαρύπου.
Εισιτήρια: 12 ευρώ, φοιτητικό- μαθητικό 10 ευρώ, οργανωμένες
παραστάσεις σε σχολεία 6 ευρώ
Μια παραγωγή της ομάδας 4Frontal, με επίσημο συνεργαζόμενο φορέα το Πανελλήνιο Δίκτυο για το Θέατρο στην Εκπαίδευση, τη φιλοξενία του Θεάτρου του Νέου
Κόσμου, την υποστήριξη της Ομάδας «Ω2» (Σύνδεσμος Αποφοίτων Δραματικής Σχολής Ωδείου Αθηνών) και των εκδόσεων Πατάκη. Υπό την αιγίδα του Πανελλήνιου
Επιστημονικού Συλλόγου Θεατρολόγων και της Γ.Γ.Ν.Γ. Υλικό για την παράσταση φιλοξενείται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας.

ART GALLERY CAFÉ
ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 1 & ΓΑΛΗΝΟΥ 16673 ΒΟΥΛΑ
Τηλ: 210 8958866 ―info@artgallerycafe.gr

ΝΟΤΗΣ ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ
«Ποτάμι ο καιρός…»
Παρασκευή 21 & Σάββατο 22 Οκτωβρίου ώρα 21.00
Τα τραγούδια ερμηνεύουν
ο Χρήστος Κωνσταντόπουλος
και η Αμαλία Τάτση
Μαζί τους στη κιθάρα ο Γιώργος Τοσικιάν

Ο ιδιαίτερα αγαπητός συνθέτης - κιθαρίστας Νότης Μαυρουδής, Παρασκευή 21
& Σάββατο 22 Οκτωβρίου ώρα 21.00 στο ART
GALLERY CAFÉ παρουσιάζει μια μουσική παράσταση,
με τίτλο «Ποτάμι ο καιρός…» με γνωστά και αγαπημένα τραγούδια καθώς και ανέκδοτα κομμάτια του.
Μαζί του, οι νέοι τραγουδιστές, Χρήστος Κωνσταντόπουλος και Αμαλία Τάτση ερμηνεύουν τα τραγούδια του
συνθέτη, από την περίοδο του Νέου Κύματος, έως τη σημερινή εποχή. Το συνθέτη συνοδεύει στην κιθάρα ο
Γιώργος Τοσικιάν.
Ο Νότης Μαυρουδής, ένας συνθέτης με τη δική του ιστορία και
το δικό του αποτύπωμα στη μουσική των τελευταίων χρόνων,
είναι πάντα ενεργός με την κιθάρα του, τη δισκογραφία του,
καθώς και την ενασχόλησή του με πολλές δράσεις γύρω από
την κλασική κιθάρα, το ελληνικό τραγούδι και τη μουσική.
Ο Χρήστος Κωνσταντόπουλος μεγάλωσε στην Πάτρα. Συμμετείχε σε θεατρικές –μουσικές παραστάσεις και το 2005 με 2008
εμφανίζεται επαγγελματικά ως τραγουδιστής.
Η Αμαλία Τάτση, με σπουδές φωνητικής και καθηγήτρια φιλολογίας, συνεργάστηκε με την Ορχήστρα των Χρωμάτων και
άλλα μουσικά σχήματα.
Ο Γιώργος Τοσικιάν, ένας νέος σολίστ κιθάρας, δίνει ατομικά
ρεσιτάλ και συμμετέχει σε μουσικά φεστιβάλ στην Ελλάδα και
στο εξωτερικό. Πρόσφατα κυκλοφόρησε η πρώτη δισκογραφική
δουλειά του με τίτλο «Guitar Music by Greek Composers»
Γενική είσοδος 15 ευρώ

Περίπατος στο Σπήλαιο Νυμφών
με τον “Νυμφόληπτο”
Πρωινό περίπατο στο Σπήλαιο των Νυμφών στο βουνό στα
όρια μεταξύ Βούλας - Βάρης, οργανώνει ο Εξωραϊστικός
Σύλλογος “Νυμφόληπτος” για την Κυριακή 16 Οκτωβρίου.
Ωρα αναχώρησης 10 π.μ. Όσοι θέλουν να συμμετάσχουν
θα πρέπει να είναι κατάλληλα ντυμένοι για πεζοπορία και
να έχουν μαζί τους τουλάχιστον νερό. Σημείο εκκίνησης
και επιστροφής, η περιοχή απέναντι από την παιδική χαρά
στην οδό Ανδρέα Παπανδρέου στο Χέρωμα.
Επισημαίνουμε ότι το Σπήλαιο - λόγω έλλειψης υποδομής
- δεν είναι επισκέψιμο και η κάθοδος σ' αυτό είναι άκρως
επικίνδυνη.
Γ’ αυτό το λόγο παρακαλούμε όσους έρθουν μαζί μας να
είναι ιδιαίτερα προσεχτικοί.
Πληροφορίες στα τηλ: 6981731762 & 6974095792 &
6944186117

Παγκόσμια Ημέρα Διατροφής
παραδοσιακά προϊόντα στο Κορωπί
Ο Δήμος Κρωπίας και το Ελληνικό Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού διοργανώνουν την Κυριακή 16 Οκτωβρίου ειδική
εκδήλωση με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Διατροφής
(16 Οκτωβρίου) στο Αθλητικό Κέντρο «Γ.Σ.Παπασιδέρης»
από τις 10.30 το πρωί μέχρι τις 8.00 το βράδυ, με έκθεση
παραδοσιακών προϊόντων και γεύσεις...
Το πρωινό Πρόγραμμα:
10.30πμ: Χαιρετισμός Δημάρχου Κρωπίας Δημ. Κιούση
• Τα οφέλη των παραδοσιακών μας προϊόντων στη διατροφή. Εισήγηση Εφη Γρηγορίου, Διαιοτολόγος-Διατροφολόγος
• Οίνος και Γευσιγνωσία. Εισήγηση από τον οινολόγο Γιώργο
Αναγνωστόπουλο.
• Παραδοσιακά Τραγούδια από την χορωδία του ΚΑΠΗ Κορωπίου
• Ο Σύλλογος Κρητών Μεσογείων «Ο Ψηλορείτης» παρουσιάζει
την προβολή της ταινίας «Μια βόλτα στα Λευκά Όρη της Κρήτης»
• Ο Σύλλογος Θρακιωτών Αν. Αττικής και Μεσογείων παρουσιάζει παραδοσιακά προϊόντα με τραγούδια της Θράκης
• Ο Πανηπειρωτικός σύλλογος Μεσογαίας και Λαυρεωτικής παρουσιάζει την ταινία «Η ποιμενική ζωή των Ηπειρωτών»
Απογευματινό Πρόγραμμα
18.00 : Προβολές από το Ελληνικό Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού για την ιστορία της Αμπέλου, της Ελιάς, του Μελιού και του Ψωμιού.
19.00: Χοροί και ρεμπέτικα τραγούδια από το σύλλογο
Θεσσαλών Μεσογείων «Ο Δευκαλίωνας».

ART GALLERY CAFÉ
ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 1 & ΓΑΛΗΝΟΥ 16673 ΒΟΥΛΑ
Τηλ: 210 8958866 ―info@artgallerycafe.gr
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14 & ΣΑΒΒΑΤΟ 15 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟ ΝΕΟ ΚΥΜΑ
ΜΕ ΤΟΝ ΤΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟ
Τραγουδούν M.Στύλογλου, Κ. Κουρεντζή - πιάνο Γ. Παυλάκος
ΤΙΜΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ €10 – ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ 9.00 μ.μ.

Τζωρ τ ζίν α Κ αλ έ ρ γ η

ΕΦΗΒΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ
Σοφία Βγενοπούλου / Ομάδα Grasshopper
Στην οθόνη φως του Βαγγέλη Χατζηγιαννίδη

Μικρή Σκηνή

7 Νοεμβρίου 2011 - 13 Μαΐου 2012
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 πορεία της στο χώρο του εφηβικού θεάτρου διεισδύοντας χωρίς προκαταλήψεις και διδακτισμό σε δύσκολες αλήθειες για την πορεία προς την ενηλικίωση.
Το θέατρο για νέους στο εξωτερικό έχει καθιερωθεί ως ανεξάρτητη και ιδιαίτερα δημοφιλής 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 προβληματισμούς και τις ανησυχίες των εφήβων.

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 πρόγραμμα της Στέγης.
Έτσι από τον Νοέμβριο 2011 έως τον Μάιο 2012 η παράσταση θα παρουσιάζεται στη Στέγη Γραμμάτων & Τεχνών,
σε μαθητές της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Εκδήλωση Ρυθμικής
Γυμναστικής
στο Δήμο Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης
Ο Δήμος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης & ο Οργανισμός
Αθλητισμού Πολιτισμού & Παιδικής Αγωγής διοργανώνουν εκδήλωση-παράσταση της Εφηβικής Εθνικής Ομάδας Ρυθμικής Γυμναστικής της Δανίας το Σάββατο 15/10
στις 17:00' στην πλατεία του πρώην Δημαρχείου Βουλιαγμένης & την Κυριακή 16/10 στις 18:00' στο κλειστό
Γυμναστήριο του Δημοτικού Σχολείου Βάρης.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ
ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑ
Ο Εξωραϊστικός Σύλλογος “Κάτω Βούλα” οργανώνει ημερήσια εκδρομή με ξενάγηση στην αρχαία
Ελευσίνα, την Κυριακή 6 Νοεμβρίου.
Πληροφορίες: Τηλ. 6937730.962 κα. Εφη Γαβριλάκη
και 694645.294 κα. Γωγώ Βικελή.

“Φιλοσοφικά ρεύματα
στην ελληνιστική περίοδο”
Η Πανελλήνια Ενωση Λογοτεχνών (Γερανίου 41,
Ομόνοια) οργανώνει εκδήλωση - ομιλία με θέμα
“Φιλοσοφικά ρεύματα στην ελληνιστική περίοδο”,
με ομιλητή τον Γιάννη Κορναράκη του Μάνθου,
την Τρίτη 18 Οκτωβρίου, στις 7μ.μ.
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Πρώτος στόχος η αποχέτευση!
Εχουμε γράψει κατά καιρούς, για την αποχέτευση γενικότερα στα Μεσόγεια, που υπολείπεται σχεδόν στο
εκατό τοις εκατό, αλλά και τις προσπάθειες που γίνονται από τους Δήμους να μπορέσει να προχωρήσει
- ιδιαίτερα σήμερα που η κρίση στενεύει απελπιστικά
τα περιθώρια χρηματοδοτήσεων. Η μόνη ελπίδα είναι
τα έργα μέσω ΕΣΠΑ, και κάποιοι Δήμοι το έβαλαν
στόχο να το πετύχουν. Ενας από αυτούς είναι και ο
Δήμος Σαρωνικού.
Εχουμε γράψει επίσης ότι η αποχέτευση δεν δίνει
λύση στους ...δημάρχους, αλλά στους πολίτες. Κα-

θαρίζει τον υδροφόρο ορίζοντα και γενικότερα το περιβάλλον. Επομένως κάθε αντίδρασή μας θα πρέπει
να γίνεται μετά από έντονο σκεπτικισμό και όχι με το
κοντόθωρο μικροσυμφέρον μας.
Αν χαθεί και η τελευταία αυτή ευκαιρία να αποκτήσουν οι Δήμοι της Ανατ. Αττικής αποχέτευση, σε λίγα
χρόνια θα γίνουν ...ακατοίκητες περιοχές.
Και ας αναλογιστεί ο καθένας, πού πάνε τα λύματα
από τις ταβέρνες του παραλιακού μετώπου. Τους
σώζει ο δρόμος; αυτά είναι αστεία πράγματα.

Συγκεκριμένα για το Δήμο Σαρωνικού, είχαμε παρουσιάσει τη συγκέντρωση που έγινε στην Παλαιά Φώκαια και το καταστάλαγμα της συζήτησης ότι «αν δεν
θέλει η τοπική κοινωνία δεν θα γίνει». Αρα οποιαδήποτε άλλη «πληροφορία» θεωρείται εκ του πονηρού.
Παρακάτω δημοσιεύουμε επιστολή-δήλωση του Αντιδημάρχου Σαρωνικού Μανώλη Τσαλικίδη, για την
ορθή ενημέρωση των πολιτών, όπως σημειώνει. Την
παρουσιάζουμε.

ΔΗΛΩΣΗ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ, ΜΑΝΩΛΗ ΤΣΑΛΙΚΙΔΗ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΘΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ 9-10-2011
Τις τελευταίες ημέρες διακινούνται «ειδήσεις» στηριγμένες
σε κακόβουλες και αυθαίρετες ερμηνείες, σχετικά με την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων από το ΥΠΕΚΑ για το Κέντρο Επεξεργασίας Λυμάτων Π. Φώκαιας.
θα ήθελα με αφορμή τα παραπάνω να ξεκαθαρίσω τα εξής:
Η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και οι προσπάθειες
για την Ψυττάλεια
Στην ίδια απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (03/08/2011),
με την οποία, λαμβάνοντας υπόψη όλα τα δεδομένα που μέχρι
τη στιγμή εκείνη είχαμε στη διάθεσή μας, συναινέσαμε στην
πρόταση του μελετητή για εγκατάσταση του ΚΕΛ στη θέση
Γερακίνα της Π. Φώκαιας, θεωρώντας την έσχατη λύση, προκειμένου να μη χαθεί η χρηματοδότηση του έργου, προκρίναμε παράλληλα ως βέλτιστη λύση τη σύνδεσή μας με την
Ψυττάλεια.
Στη βάση αυτής της απόφασης, που προέκρινε την Ψυττάλεια,
αναλάβαμε (πάντα εντός των χρονοδιαγραμμάτων που θέτει η
χρηματοδοτική αρχή) πρωτοβουλίες, ώστε η λύση αυτή να
υλοποιηθεί και συμμετείχαμε σε συσκέψεις και επαφές που
διοργάνωσε ο Περιφερειάρχης Αττικής, κ. Γιάννης Σγουρός,
με όλους τους αρμόδιους φορείς.
Σήμερα η λύση της Ψυττάλειας αποτελεί το μοναδικό θέμα
συζήτησης μεταξύ του Δήμου και των αρμοδίων φορέων, ενώ
οι πιθανότητες υλοποίησής της είναι συνεχώς αυξανόμενες.

ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΚΙΤΣΙ-ΚΟΡΩΠΙΟΥ και ΠΕΡΙΞ “Η ΑΝΟΙΞΗ”

Η σημερινή εξέλιξη είναι ακριβώς το αποτέλεσμα αυτών των
ενεργειών και των πρωτοβουλιών του Δήμου.
Για να φτάσουμε έως εδώ:
― Ενημερώσαμε, πιέσαμε, διεκδικήσαμε.
― Ανοίξαμε τον κύκλο των επαφών - συνομιλιών και με την
Περιφέρεια, που έχει την ευθύνη του συνολικού σχεδιασμού.
― Ενημερωθήκαμε για όλα τα νέα δεδομένα τα οποία και βάλαμε στο τραπέζι.
― Ουσιαστικά διαμορφώσαμε μια ατζέντα προς όλους τους
φορείς που έλεγε:
Κατοχυρώσαμε την έσχατη λύση, αλλά διεκδικούμε τη βέλτιστη.
Οι αντιδράσεις του κόσμου, το πάγωμα της Γερακίνας και ο
μονόδρομος της Ψυττάλειας
Επιπλέον κατά τη διάρκεια αυτών των συζητήσεων και στο
χρονικό σημείο που αντιληφθήκαμε ότι η έσχατη λύση της Γερακίνας, ούτε καν ως έσχατη είναι αποδεκτή από τους δημότες, την «παγώσαμε».
Το «πάγωμα» της Γερακίνας αποτελεί την απόδειξη της χιλιοειπωμένης θέσης, ότι τα μεγάλα έργα τα νομιμοποιούν οι τοπικές κοινωνίες και δεν υλοποιούνται ούτε ερήμην τους, ούτε
ακόμη περισσότερο σε αντίθεση με τη βούλησή τους.
Σήμερα, με δεδομένα τα νέα στοιχεία που προέκυψαν, έχουμε
μπροστά μας ένα μονόδρομο. Έχουμε μπροστά μας τη σύνδεσή
μας με την Ψυττάλεια η οποία πλέον αποδεικνύεται εφικτή.
Επαναλαμβάνω ότι αυτός ο μονόδρομος προκύπτει, τόσο από
την αντίδραση των κατοίκων, όσο και από τις ενέργειες του
Δήμου, που φαίνεται να έχουν θετικό αποτέλεσμα.
Επομένως είναι προφανές το γεγονός ότι δε χρειάζεται να
ανασύρουμε έσχατες λύσεις, αφού έχουμε μπροστά μας εφικτή και υλοποιήσιμη τη βέλτιστη λύση, που είναι η Ψυττάλεια.

ΤΗΛ/ΦΑΞ:2108970533

Κάλεσμα
για ενημέρωση και διευκρινήσεις
του νόμου περι τακτοποίησης αυθαιρέτων
Ο σύλλογός μας πραγματοποιεί συγκέντρωση των κατοίκων της περιοχής στις 16.10.2011 ημέρα Κυριακή από τις
10.30 έως τις 12.30 στο πολιτιστικό κέντρο στο Κίτσι, με
θέμα ενημέρωση και διευκρινήσεις του νόμου 1014 περι
τακτοποίησης των αυθαιρέτων κτισμάτων.
Για το λόγο αυτό, καλεί τους μηχανικούς του Κορωπίου,
που επιθυμούν, να παρευρεθούν προκειμένου να ενημερώσουν τους κατοίκους για το θέμα αυτό.
Ο Πρόεδρος
Γιάννης Μανιάτης
τηλ. 6977341792

Η Γραμματεύς
Δήμητρα Μυκονιάτη

Ποιοί επενδύουν στην αποτυχία;
Παρά τα παραπάνω, και ενώ από την πλευρά μας καταβάλλουμε συνεχώς προσπάθειες για συστράτευση όλων των τοπικών δυνάμεων και των φίλων που καλοπροαίρετα
διαφώνησαν, κάποιοι επιμένουν να θέτουν το ατομικό τους
συμφέρον πάνω απ΄ όλους και απ΄ όλα, επενδύοντας στην
παραπληροφόρηση.
Οι όψιμοι «προστάτες» της Παλαιάς Φώκαιας και του περιβάλλοντος ενώ γνωρίζουν ότι η έγκριση περιβαλλοντικών
όρων (που μπορεί να δημοσιεύθηκε πρόσφατα αλλά είναι γνωστή από καιρό) είναι μια τυπική από την Πολιτεία διαδικασία
που έχει ξεκινήσει από το 2005(!) και κυρίως ενώ γνωρίζουν
ότι αφορά σ’ ένα παλαιό, ξεπερασμένο έργο που δεν πρόκειται να υλοποιηθεί ποτέ (παλαιά μελέτη ΕΥΔΑΠ), την παρουσιάζουν ως βήμα αναγκαστικής εκτέλεσης του έργου στη
Γερακίνα.

Όλες οι παραπάνω ενέργειες και ερμηνείες, που σκόπιμα παραπληροφορούν και αμφισβητούν την ειλικρίνεια των προθέσεων μας και τη βασιμότητα της λύσης της Ψυττάλειας, είναι
κακόβουλες και αυθαίρετες, αποτελούν δε απόρροια σκοπιμοτήτων και λογικών εξυπηρέτησης μικροπολιτικών συμφερόντων.
Οι ενέργειες αυτές δεν έχουν στόχο την επίτευξη της βέλτιστης λύσης, αλλά την πολιτική φθορά συγκεκριμένων προσώπων.
Δεν επενδύουν στο δημόσιο συμφέρον, αλλά στην πολιτική
διάσωση ανθρώπων που εγνωσμένα, αποδεδειγμένα και κατά
παράβαση κάθε κανόνα δεοντολογίας, έχουν (σε γειτονικούς
πρώην δήμους) χρησιμοποιήσει δημόσιες θέσεις προς όφελος
προσωπικό.
Ωστόσο η πορεία του καθενός είναι αυτή που αποτελεί την εγγύηση για το μέλλον και όχι οι παρασκηνιακές συνεργασίες
με γνωστά κέντρα παραπληροφόρησης.
Θα ήθελα τέλος να υπογραμμίσω ότι, στην κρίσιμη αυτή
στιγμή, τέτοιες προσπάθειες κατασκευής «ειδήσεων» και
αποπροσανατολισμού της κοινής γνώμης είναι πολύ πιθανόν
να έχουν δυσάρεστα αποτελέσματα, γιατί υπονομεύουν ξεκάθαρα την προσπάθειά μας για την Ψυτάλλεια, η οποία διαφαίνεται να οδεύει προς την τελική ευθεία.

Μανώλης Θ. Τσαλικίδης
Αντιδήμαρχος Σαρωνικού
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Η ΤΕΔΚΝΑ είχε ενημερώσει τους Δήμους
για την εγκατάσταση ΡΟΜΑ σε Κορωπί και Μαρκόπουλο
Για τη μαζική μετεγκατάσταση πληθυσμών ΡΟΜΑ και
άλλων ομάδων προς τα Μεσόγεια, έχουμε ασχοληθεί, και
έχουμε επισημάνει τις επώδυνες εξελίξεις που μπορεί να
έχει μία τέτοια ενέργεια για την πολύπαθη περιοχή των Μεσογείων.
Ο Δήμαρχος Κρωπίας Δημ. Κιούσης είχε καταγγείλει ότι η

προηγούμενη Δημοτική Αρχή ήταν ενημερωμένη από το
2008 γι’ αυτή την εγκατάσταση και αδράνησε.
Σήμερα με ανακοίνωσή της και με φωτοκόπια του εγγράφου επιβεβαιώνεται. Το ίδιο και στο Μαρκόπουλο.
Οι δήμαρχοι και των δύο πόλεων προέβησαν στις παρακάτω δηλώσεις:

Είναι πραγματικά θλιβερό που η
μείζων αντιπολίτευση δεν προσπαθεί να εξακριβώσει αν στελέχη, μέλη ή φίλοι της
διασπείρουν ανυπόστατες και
συκοφαντικές φήμες εναντίον
του Δημάρχου Κρωπίας. Είναι
σημαντικό, που ο σημερινός
επικεφαλής της Αναγέννησης
αποδοκιμάζει τέτοιες ενέργειες, αποστασιοποιείται από
αυτούς που διαδίδουν φήμες
και θέλει ακόμα και από κοινού
δικαστική αντιμετώπιση. Το
θέμα όμως αποκτάει άλλη διάσταση από την αποκάλυψη της
ύπαρξης πρωτοκολλημένου
εγγράφου
της
ΤΕΔΚΝΑ
(22550/9-12-2009) που ενημερώνει την Δημοτική Αρχή Κρωπίας, περιόδου Αναγέννησης,
και το Γραφείο Δημάρχου Θεόδωρου Αθανασόπουλου ότι η
μελέτη εκπονείται! Αρα ήταν
εν γνώσει της η μελέτη! Αλήθεια, γιατί από τότε δεν ενημέρωσε ο πρώην Δήμαρχος
Κρωπίας το Δημοτικό Συμβού-

αλλά του συνιστούμε να μην
είναι ποτέ σίγουρος για τα όρια
της μικρότητας και της απρέπειας που μπορεί να προκάλεσε η μεγάλη ήττα της
παράταξης που ηγείται, σε
«αυλικούς» της περιόδου Αθανασόπουλου.
Επισυνάπτουμε το έγγραφο
της ΤΕΔΚΝΑ με υπογραφή του
προέδρου της (Αρ. Πρωτ. 1766/
1.12.2008) και το οποίο πρωτοκολλήθηκε στις 9.12.2009 (αρ.
Πρωτ. 22550, μετά από 1
χρόνο) στο Δήμο Κρωπίας.
Γραφείο Τύπου
του Δήμου Κρωπίας

λιο και την τότε αντιπολίτευση,
που επικεφαλής της ήταν ο κ.
Δημήτριος Κιούσης; Μήπως
αυτό συνιστά και αποδοχή από
την τότε Αναγέννηση μιας πολιτικής συναίνεσης για τη μετεγκατάσταση των Ρομά στα
Μεσόγεια και το Κορωπί! Άρα,
αποδεικνύεται ότι ήταν ετεροχρονισμένη - πολύ αργοπορημένη (2 σχεδόν χρόνια από
τότε!) η άτυπη πληροφόρηση,
που παρείχε ο πρώην Δήμαρχος σε δημοτικό σύμβουλο της
Δημοτικής Αρχής στο πλαίσιο
της εκδήλωσης διαμαρτυρίας
για το νέο Π.Δ Υμηττού
(3.07.2011).
Συνιστούμε στους φανατικούς
φημολόγους μιας άλλης περιόδου του δημοτικού βίου να χρησιμοποιήσουν και αυτό το
ντοκουμέντο στις θλιβερές συναθροίσεις τους.
Τέλος, ευχαριστούμε τον σημερινό επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης για την εκ
νέου καταδίκη των φημών,

ριφέρεια, με τις μεγάλες
δυνατότητες που έχει, μας
σέβεται ως πολίτες και μας
υπολογίζει.
ΧΑΡΗΣ ΣΠ. ΔΑΜΑΣΚΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ

ρίοδο, ο πολίτης περιμένει
από την αυτοδιοίκηση να
αντισταθμίσει την οικονομική, κοινωνική και ηθική
κατρακύλα, δίνοντας του
στήριγμα και ελπίδα.
Η νέα απογραφή επιβεβαιώνει ότι η Ανατολική Αττική
όχι μόνο είναι τεράστια σε
έκταση, αλλά πλέον έχει
και ένα σημαντικό ποσοστό
του πληθυσμού της Αττικής
ξεπερνώντας τις 500.000
κατοίκους.
Δικαιούμαστε λοιπόν μια
καλύτερη
αντιμετώπιση
στα προβλήματα και τις
ανάγκες τους τόπου μας,
που θα μας πείθει, ότι η Πε-

Η

Το εν λόγω έγγραφο παρελήφθη από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή στις 2
Δεκεμβρίου του 2009.

ΚΑΝΕΝΑ ΝΕΟ ΕΡΓΟ ΤΟ 2012 ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ
επισημαίνει ο περιφερειακός σύμβουλος Χάρης Δαμάσκος
Ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός
της περιφέρειας Αττικής για το
2012 χωρίς να έχει εγγραφεί
ούτε ένα νέο έργο για την Ανατολική Αττική.
Για μια ακόμα χρονιά ο Περιφερειάρχης Αττικής αποφασίζει ότι Αττική είναι
μόνο η Αθήνα. Και αυτή την
φορά με πιο εκκωφαντικό
τρόπο από την προηγούμενη, αφού δεν προϋπολογίζει ούτε ένα ευρώ για νέα
έργα στην περιφέρεια μας.
Πολύ γρήγορα οι προεκλογικές δεσμεύσεις του κ
Σγουρού για άμεση συμπλήρωση των βασικών
έργων υποδομής, για λύση
του αποχετευτικού, για
έργα ανάπτυξης και επέκταση των κοινωνικών
δομών, στην Ανατολική Αττική, μετατράπηκαν σε μελλοντικές και αβέβαιες
υποσχέσεις για την επόμενη τετραετία.
Το πρόβλημα βέβαια είναι
ότι στην κρίσιμη αυτή πε-

αδιαφορία και ανευθυνότητα της προηγούμενης Διοίκησης Μαγουλά
αποδεικνύεται για άλλη
μια φορά!
Μετά από έρευνα μας, διαπιστώσαμε ότι η ΤΕΔΚΝΑ
είχε αποστείλει έγγραφο
την 1η Δεκεμβρίου 2008,
με το οποίο ενημέρωνε
τον Δήμο Μαρκοπούλου,
για την επίμαχη μελέτη για
την εξεύρεση κατάλληλων
χώρων υποδοχής, που βρισκόταν ήδη σε εξέλιξη.

Δυστυχώς, η Διοίκηση Μαγουλά δεν μπήκε στον
κόπο να διερευνήσει τις
πραγματικές προθέσεις
της Κυβέρνησης για την πιθανότητα μετεγκατάστασης κοινότητας Ρομά στο
Μαρκόπουλο, άλλα ούτε
και φυσικά ενημέρωσε
τους πολίτες και τις λοιπές
Δημοτικές Παρατάξεις γι’
αυτό το τόσο σημαντικό
θέμα.
Με εκτίμηση
Ο Δήμαρχος Μαρκοπούλου
Σωτήρης Ι. Μεθενίτης

Ανοιχτή συγκέντρωση
ενημέρωσης και διαμαρτυρίας
στο Κορωπί για
εγκατάσταση ΡΟΜΑ
Ανοιχτή συγκέντρωση ενημέρωσης και διαμαρτυρίας διοργανώνει η Δημοτική Αρχή Κρωπίας την Κυριακή 23 Οκτωβρίου στο αμφιθέατρο του Δημαρχείου στις 11.30πμ με θέμα
την αντιμετώπιση της επιχειρούμενης μαζικής μετεγκατάστασης κυρίως αλλοδαπών αθίγγανων στα Μεσόγεια. Επίσης, θα συζητηθούν οι εξελίξεις από τη μέχρι σήμερα
κατάσταση του παράνομου καταυλισμού στην Αττική Οδό,
και την προσπάθεια κάποιων ομάδων αθίγγανων που δεν
είναι δημότες ή μόνιμοι κάτοικοι του Κορωπίου, να δημιουργήσουν νέους παράνομους καταυλισμούς ή να αγοράσουν
γη σε κρίσιμες περιοχές των Δήμων μας.

ΚΙΝΗΜΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ
www.mikis-theodorakis-kinisi-anexartiton-politon.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τις
μαθητικές κινητοποιήσεις
Το Κίνημα Ανεξάρτητων Πολιτών στηρίζει την υγιή αντίδραση
των μαθητών στο "πραγματικά νέο σχολείο" της κ. Διαμαντοπούλου, ένα σχολείο χωρίς βιβλία ,καθηγητές, χρηματοδότηση για βασικές ανάγκες καθώς και την αντίδρασή τους στην
κατάργηση και συγχώνευση δεκάδων σχολείων.
Κατανοώντας τη βαριά κληρονομιά που φορτώνουν στις δικές
τους πλάτες, αντιλαμβάνονται τα σχέδια για τον εργασιακό μεσαίωνα που τους ετοιμάζουν, βιώνουν καθημερινά την αγωνία
της επιβίωσης στα σπίτια τους,συνειδητοποιούν όμως παράλληλα και το μοναδικό δρόμο να διεκδικήσουν τα όνειρά τους:
ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ, ΑΥΤΟΝ ΠΟΥ ΠΑΝΤΑ ΕΓΡΑΦΕ
ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ
Καλούμε όλη την κοινωνία να σταθεί δίπλα στους νεαρούς
αγωνιστές και απέναντι σε κάθε προσπάθεια συκοφάντησης
του αγώνα τους, σε κάθε απόπειρα εκφοβισμού και προβοκατόρικης ενέργειας σε βάρος τους.
Ο ΑΓΩΝΑΣ ΤΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΑΓΩΝΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Ερμού 7, 6ος όρ., τηλ. 210.3233877 - τηλ. 2310.456906 & 6985.570763

ΚΙΝΗΜΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ
www.mikis-theodorakis-kinisi-anexartiton-politon.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη ΘΡΑΚΗ
Από την πρώτη στιγμή της ίδρυσης του Κινήματος Ανεξάρτητων Πολιτών, ο Μίκης Θεοδωράκης επεσήμανε τον
κίνδυνο εθνικών περιπετειών που ελλοχεύει στις περιοχές της Θράκης, της Μακεδονίας και της Ηπείρου, με την
υφιστάμενη έξαρση της εξάρτησής μας από τον «ξένο
παράγοντα» και τα συμφέροντά του.
Ήδη, τα σύννεφα που μαζεύονται τον τελευταίο καιρό
πάνω από τη Θράκη μας, έριξαν το πρώτο, αναγνωριστικό, «πρωτοβρόχι» πριν την αναμενόμενη καταιγίδα.
Το φερέφωνο του καθεστώτος πολιτικού συστήματος, ο
Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης, Βαγγέλης Λαμπάκης, έριξε
την πρώτη τροχιοδεικτική βολή: Υποστηρίζοντας ότι η
Θράκη δεν τυγχάνει της αναλόγου αναπτυξιακής προσοχής της κυβέρνησης, υπαινίχθη σαφώς πως αν αυτό συνεχιστεί, τότε κάποια στιγμή ίσως να υπάρξει ανεξάρτητη
οικονομική και πολιτική κρατική οντότητα στην Θράκη!
Το σάπιο κατεστημένο, έχει πια ξεσαλώσει. Τα οδυνηρότερα σενάρια της εθνικής μας κατάτμησης, επαληθεύονται τραγικά και, ήδη, άρχισε η εκτέλεσή τους.
Όλα αυτά εντάσσονται στο σχέδιο του συστήματος να
προκαλέσει ΣΟΚ και ΔΕΟΣ στην ελληνική κοινωνία, με
σκοπό να κλονίσουν το ηθικό και την αυτοπεποίθηση του
ελληνικού λαού. Συγχρόνως τείνουν στο να αποπροσανατολίσουν την κοινή γνώμη από την εφαρμογή της
άθλιας πολιτικής της κυβέρνησης σε βάρος των εργαζομένων.
Δεν μπορούμε να περιμένουμε άλλο. Πρέπει, ως κοινωνία, να ξυπνήσουμε και να εγερθούμε. Τα σχέδια τους
δεν θα περάσουν.
Ο ΑΓΩΝΑΣ, ΕΙΝΑΙ ΑΓΩΝΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Ερμού 7, 6ος όρ., τηλ. 210.3233877 - τηλ. 2310.456906 & 6985.570763
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Απ᾽το καρφί

στο πέταλο

Αννα Μπουζιάνη

Στιγμιότυπα το Δ.Σ. 3Β
“Λαοπρόβλητος” δημοτική σύμβουλος της πλειοψηφίας ζητούσε να αποβάλουν από την αίθουσα, πολίτη
που “τόλμησε” να εκφράσει γνώμη!! Ενώ ο αδελφός
του Δημάρχου από το ακροατήριο εξέπεμπε απειλές
και ύβρεις κατά δημοτικών συμβούλων, που είχαν το
θράσος(!) να ψηφίσουν υπέρ της παροχής έγκυρου
ιατρικού ανακοινωθέντος. Ο έτερος αδελφός και δημοτικός σύμβουλος έδωσε απάντηση, να μην περιμένουν πλατεία στα Πηγαδάκια. Οι κακές γλώσσες
πάντως μιλάνε για ιδιαίτερη φιλία με τον ιδιοκτήτη
που ήδη χτίζει!
Τ’ ακούς Γιώργο;

Απ’ την άλλη ο Αντιδημαρχος και δημαρχεύων Σπ.
Πανάς έδωσε κατ’ επανάληψιν υπόσχεση ότι η «πλατεία θα γίνει και τα λεφτά θα βρεθούν»!
Αμ το άλλο· που “έσκιζε” τα ιμάτιά του, ο δημαρχεύων, γιατι θέλουν να δώσουν άδεια στο Δήμαρχο,
αφού δεν τους το ζήτησε!
“Βιάζεστε να τον πεθάνετε”, ήταν η συχνότατα επαναλαμβανόμενη φράση του.
Η μειοψηφία, από την άλλη, ενώ είδαν ότι πήγαν να
παραπλανήσουν το σώμα με τις γνωματεύσεις, δεν
θέλησε έγκυρη ιατρική γνωμάτευση, γιατί η λέξη εισαγγελέας τους ξένισε ιδιαιτερα. Με τη διαφορά ότι
δεν νομιμοποιείται κανένας άλλος, πλην της οικογενείας του και του εισαγγελέα να ζητήσουν ιατρική
γνωμάτευση με βούλα και υπογραφές, κι όχι από τον
πρόεδρο του Ε.Ε.Σ. που έχουν ακουστεί μύρια όσα
εναντίον του!
Και ενώ ο “Καλλικράτης” ορίζει σαφώς τι πρέπει να
γίνει, αποφάσισαν να ζητήσουν από τον Περιφερει-

Φρύνη η εταίρα, η φαρμακερή
Διαβάζω για τον Δημοσθένη. Ο Δημοσθένης
λοιπόν έλεγε, ότι ο άνδρας για να έχει μιά ευτυχισμένη ζωή, πρέπει να έχει τρείς γυναίκες:
Μια σύζυγο (στην αρχαία γλώσσα λεγόταν
δάμαρ, γενική δάμαρτος), για να αποκτά από
αυτή νομίμους γιους, μια παλλακίδα (παλλακή) με σκοπό να απολαμβάνει το σώμα του
ιδιαίτερες περιποιήσεις και μια εταίρα για
την πνευματική, αλλά και σωματική απόλαυση (ηδονής ένεκα).
Οσον αφορά ποιά ήταν τα οριοθετημένα δικαιωματα εκάστης, μερικώς καλύπτει η ασάφεια.
Η παλλακίδα όμως, αν δεχθούμε ότι καθημερινά μπαινόβγαινε ελεύθερα στο σπίτι, φυσικό ήταν -όπως και συνέβαινε- να απαιτεί
ίσότιμη αντιμετώπιση, έστω και άγραφη, με
τη νόμιμη σύζυγό του. Ο σύζυγος παρέχοντας πρόσθετες παραχωρησεις στην παλλακίδα, απαιτούσε από αυτή την νόμιμη
αφοσίωση και πίστη. Και λέγω νόμιμη πίστη,
αφού την απιστία της ο θεσμοθέτης την καταλόγιζε σαν μοιχεία και άφηνε τον απατημενο να φονεύσει ατιμωρητί τον εραστή της.
Τα παιδιά δε που προέρχονταν από τη συνεύρεση του συζύγου με την παλλακίδα, καίτοι
νόθα, ο νόμος τα προστάτευε και τους έδινε
αναγνώριση και νομιμότητα, τέτοια που μπορούσαν να διεκδικήσουν μέρος της πατρικής
περιουσίας. Αυτή η περίεργη αλλά και νομικά
διάτρητη διγαμία, φαίνεται ότι απέβλεπε και
σε ένα απώτερο δημογραφικό σκοπό. Ο Διογένης ο Λαέρτιος, μας λέγει, ότι στην πόλη
υπήρχε έλλειψη του ανδρικού φύλου και ως
εκ τούτου εθεωρήθη αναγκαία η θέσπιση
αυτού του νόμου που επέτρεπε την κατοχύρωση της δεύτερης γυναίκας.
Ερχόμαστε τώρα στην τρίτη γυναίκα, την
εταίρα. Από αυτές, κάποιες ήταν πνευματικά

αναπτυγμένες, αλλά το βέβαιο είναι ότι
πάντα ήταν καλλίκορμες και προκλητικές και
σαν τις σημερινές γραμματείς “των διευθυντών γιάπηδων”· συνόδευαν τους άνδρες στα
επαγγελματικά τους και όχι μόνο ταξίδια.
Η μονοτονία του συζυγικού βίου, αναζητούσε
και ανεύρισκε σε αυτές, το θεραπευτικό αντιφάρμακο που
έδιωχνε την ανία και τις έγνοιες
της καθημερινής οικογενειακής
ζωής. Αυτές οι εταίρες με τις
έξυπνες παρεμβολές και εμφανίσεις τους σε δημόσιους χώρους, με το να διαθέτουν τον
αέρα “ξεπεταγμένης” και τα χαριτολογήματα της επαγγελματίας γίνονταν περιζήτητες. Οι
νόμιμες σύζυγοι ούτε είχαν το
δικαίωμα, αλλά ούτε το σθένος
και την προσωπικότητα να συμμετέχουν. Η εταίρα, σύντροφος
εν σαρκί και πνεύματι, αλλά και
μάστιγα του ανδρικού πορτοφολιού είχε κατακτήσει στην
κοινωνία μια θέση, που ξεχώριζε ταξικά και αποδεκτά από εκείνη της χαμηλού αντιμισθίου πόρνης.
Η γνωστότερη και ωραιότερη και αναγνωρισμένη τοις πάσι ήταν η Φρύνη η εταίρα. Για
τη Φρύνη, διαβάζω στο λεξικό Σουίδα επί
λέξει: Φρύνη εταίρα, λήκυθον έχουσα προς
ταις γνάθοις, (δηλαδή η Φρύνη που είχε ή καλύτερα έκρυβε λήκυθο στις μασέλες της, όπου λήκυθος είναι το αγγείον το μικρό-, που
το κρατούσαν κρεμασμένο στη ζώνη, γεμάτο
δηλητήριο. «Λήκυθον αγγείον εν τή ζώνη παρηρτημένον, εν ώ ήν φάρμακον θανάσιμον».
Και εδώ προφανώς θα εννοεί θανάσιμη έλξη

άρχη να τον ερμηνεύσει!
Πώς να πάει μπροστά αυτός ο τόπος με τέτοιες δικολαβίστικες τακτικές!
“Αλλοί και αλλοίμονο”, όπως θα έλεγε και ο δήμαρχος Γρηγόρης Κασιδόκωστας και θα τους έπαιρνε με
το “σκουπόξυλο”, που παρά τις αντιθέσεις μας, εύχομαι να βρεθεί ξανά στο δημοτικό έδρανο, για να
βάλει τα πράγματα στη θέση τους... γιατί η έπαρση
αποκτάει καλάμι...

“Σηκώτε ωρέ”
Πότε θα ξυπνήσουμε. Ο Μακρυγιάννης το φώναξε
“σηκώτε ωρέ”, όταν ήρθαν οι Βαυαροί στην Ελλάδα
και τους απαξίωσαν.
Σήμερα ήρθε το 4ο Ράιχ. Τι τους κοιτάμε; Το αίμα
των εκατομμυρίων ανθρώπων που χύθηκε το 1940
πήγε χαμένο. Και δεν αφορά μόνο τους Ελληνες,
αλλά όλους τους λαούς της Ευρώπης.

για τους άνδρες.
Η Φρύνη λοιπόν η φαρμακερή, είχε γεννηθεί
στις Θεσπιές της Βοιωτίας το 365 π.Χ. Πέθανε το 310 π.Χ. στην Αθήνα. Το πραγματικό
της όνομα ήταν Μνηναρέτη· την είπαν αργότερα Φρύνη, γιατί ήταν πολύ ωχρό το πρόσωπο της. Πώς βγαίνει αυτό το όνομα δεν
μπόρεσα μέχρι να το ανακαλύψω. Από τα παιδικά της χρόνια, την έδερνε η φτώχεια, τόσο
που για εξοικονομήσει τα προς το ζήν, από
ενωρίς ασκούσε το επάγγελμα της αυλητρίδας και όλα τα συναφή. Δεν άργησε όμως να
ξεχάσει τη φτώχεια και πλούσια, πια και με
κύρος έφτασε στο σημείο να προσφερθεί να
ξαναχτίσει τη Θήβα, όταν την κατέστρεψε ο
Αλέξανδρος· υπό τον όρο, για την πράξη της
αυτή, να αναγραφόταν το όνομά της σε τιμητική επιγραφή. Αυτό όμως δεν
άρεσε στους Θηβαίους. Ϊσως
γιατί έτσι το επάγγελμα της
πορνείας θα γινόταν πρότυπο
για μίμηση στις νέες και την
απέπεμψαν. Λέγεται ότι ήταν
τόσο όμορφη, που η ίδια είχε
βάλει στοίχημα, πως δεν είχε
γεννηθεί ακόμη ο άνδρας, που
θα μπορούσε να αντισταθεί
στα θέλγητρά της. Τελικά ο Ξενοκράτης ο Χαλκιδόνιος την
απαξίωσε. «Στοιχημάτησα να
κερδίσω έναν άνδρα. Όχι ένα
άγαλμα», δήλωσε η εταίρα
μετά από αυτό. Η εταίρα, καίτοι
εταίρα είχε και τις προτιμήσεις
και τις επιλογές της. Κάποτε
αρνήθηκε στον κοιτώνα της
τον ρήτορα Ευθία. «Δεν αντέχω την ασχήμια του», είχε δηλώσει. Ο Ευθίας της το φύλαξε και δοθείσης ευκαιρίας
την προσήγαγε σε δίκη με την κατηγορία της
ασέβειας. Ο Υπερείδης ο φίλος της, στάθηκε
υπερασπιστής συνήγορός της στο δικαστήριο. Αλλά τα επιχειρήματά του ήταν φτωχά,
ανίσχυρα μπροστά στις κατηγορίες και η δίκη
κρινόταν σε βάρος της. Τότε ο Υπερείδης
στην ύστατη στιγμή της κρίσης, γύμνωσε θεαματικά το στήθος της Φρύνης κραυγάζοντας: «Επιτέλους αυτό που βλέπετε, δείτε το
και δικάστε το». Στο δικαστήριο της Ηλιαίας,

οι δικαστές τα έχασαν· έμειναν εμβρόντητοι,
θαμπώθηκαν και η δίκη κερδήθηκε. Τόσο
ωραία ήταν αυτή η εταίρα. Ο Απελλής λέγεται
μάλιστα, ότι από αυτήν εμπνεύστηκε την αναδυομένη Αφροδίτη, όταν στην Ελευσίνα στις
γιορτές του Ποσειδώνα, την είδε να ξεπλέκει
τα μαλλιά της, να πετά κατάχαμα το χιτώνα
της και γυμνή να πέφτει στη θάλασσα. Ακόμα
και ο Πραξιτέλης την πήρε σαν πρότυπο για
να φτιάξει την Κνιδία Αφροδίτη της Κω· και
όχι μόνο. Στα “Φωκικά” γράφει ο Παυσανίας
στις “Περιηγήσεις” του, πως πάλι ο Πραξιτέλης της κατασκεύασε επίχρυσο το άγαλμά
της και το αφιέρωσε στους Δελφούς. Ακόμη
και ένα άλλο άγαλμά της, ο ίδιος καλλιτέχνης
το έφτιαξε για χάρη της και το έστησε στην
πατρίδα της στις Θεσπιές. Με τον Πραξιτέλη
φαίνεται ότι είχε πολλά πάρε δώσε. Κάποτε
της υποσχέθηκε ότι θα της χάριζε το καλύτερο από τα έργα του· αυτό που αγαπούσε
πιο πολύ. Δεν της είπε όμως ποιο ήταν.
Εκείνη επέμενε να το μάθει. Εκείνος αρνιόταν, ώσπου κάποια μέρα: «Φωτιά! Καίγεται
το εργαστήριό σου» , του φώναξε. Ο Πραξιτέλης τινάχτηκε έντρομος: «Σώστε τον Σάτυρο και τον Έρωτα» απεγνωσμένα
κραύγασε. «Αυτόν θα μου χαρίσεις», του είπε
τότε χαμογελώντας πονηρά. Και εκείνη, το
αφιέρωσε στο ναό του έρωτα που βρισκόταν
στην πατρίδα της. Αργότερα από εκεί το άρπαξε ο Νέρων, το έφερε στη Ρώμη αλλά η
μοίρα του ήταν να καταστραφεί από πυρκαϊά.
Η Φρύνη και η ομορφιά της, διαχρονικά
έχουν εμπνεύσει την τέχνη. Στην Πομπηία,
σε τοιχογραφία υπάρχει η απεικόνιση της
μορφής της, αλλά και αργότερα αποτέλεσε
αντικείμενο και θέμα καλλιτεχνικής έκφρασης και θαυμασμού.
Στο επόμενο άρθρο θα ήθελα να ασχοληθώ
για λίγο με τους “Εταιρικούς διαλόγους” του
Λουκιανού.
γιάννης κορναράκης του μάνθου
―――――――
Βοηθήματα
1) Εγκυκλ. Πάπυρος Λαρους, Μπριτάννικα
2) Λεξικό του Αρχαίου Κοσμου. Εκδ. Δομή
3) Eva Cantarella: “Οι Γυναίκες της Αρχαίας Ελλάδας”, Εκδ. Παπαδήμα.
4. Διογένης Λαέρτιος “Βίοι Φιλοσόφων” τόμος 2ος
Γεωργιάδης.
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ΕΚΚΛΗΣΗ ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ
ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ
Η Ελλάδα βρίσκεται σήμερα μπροστά σε
πρωτοφανείς και δραματικές εξελίξεις.
Διακυβεύεται το παρόν και το μέλλον της
ως ανεξάρτητης και βιώσιμης χώρας. Κατά
συνέπεια, το πρόβλημα της είναι σήμερα
πρόβλημα επιβίωσης. Πρόβλημα εθνικό
και όχι απλώς πρόβλημα χρέους.
Η απαίτηση των δανειστών να οδηγηθεί η
χώρα σε συντεταγμένη χρεωκοπία με
στόχο την αδιάκοπη πληρωμή των τόκων
και των χρεολυσίων, και με συνέπεια τη
στάση πληρωμών στο εσωτερικό, σε συνδυασμό με την απαίτηση να τους δοθεί ως
αντιπαροχή ο δημόσιος πλούτος, υποθηκεύει την ανεξαρτησία της χώρας και την
επιβίωση του ελληνικού λαού.
Εμείς, αγωνιστές της Εθνικής Αντίστασης,
αναλογιζόμενοι τις ιστορικές στιγμές που
περνάει η χώρα μας, συναντηθήκαμε στην

Αθήνα και συμφωνήσαμε ότι παρά το γεγονός ότι η Ελλάδα δεν βρίσκεται σήμερα
υπό στρατιωτική κατοχή, εντούτοις, 70
χρόνια μετά την ίδρυση του ΕΑΜ, βρίσκεται ξανά μπροστά σε αντίστοιχου ιστορικού
μεγέθους
τραγωδία.
Σήμερα
διακυβευέται η εθνική ανεξαρτησία, καταπατείται το Σύνταγμα και υποθηκεύεται
η επιβίωση μεγάλου μέρους του ελληνικού λαού.
Με αίσθημα ευθύνης απέναντι στην ιστορία, απέναντι σε εκείνους που θυσιάστηκαν για να είμαστε σήμερα ελέυθεροι,
αλλά και απέναντι στον εαυτό μας, απευθυνόμαστε στις κοινωνικές και πολιτικές
δυνάμεις που ελπίζουν σε ένα διαφορετικό μέλλον από το ζοφερό του Μνημονίου και καλούμε σε κοινόν αγώνα με
στόχο:
― την άμεση απεμπλοκή της χώρας από το

Μνημόνιο και την εκδίωξη της Τρόϊκας.
― την ανάκτηση και την κατοχύρωση της
εθνικής κυριαρχίας.
― την αναδιανομή του πλούτου υπέρ
αυτών που τον δημιουργούν και την
παραγωγική ανασυγκρότηση της
χώρας.
― τον ριζικό γεωπολιτικό αναπροσανατολισμό της χώρας μας.
Κατά συνέπεια:
Καλούμε τους Έλληνες πατριώτες να
απεγκλωβιστούν από τον δογματισμό και
την καταστροφική πολιτική των δύο κομμάτων εξουσίας, τα οποία είναι δέσμια της
πολιτικής μας εξάρτησης και των συμφερόντων του ελληνικού και του ξένου κεφαλαίου.
Καλούμε του Έλληνες πατριώτες που συναισθάνονται την ευθύνη και την ανάγκη

για κοινό αγώνα για τη σωτηρία της ελληνικής κοινωνίας από τη λαίλαπα της Τρόϊκας και του Μνημονίου, σε αγωνιστική
συνεργασία με άμεσο στόχο την ανατροπή της κυβέρνησης του Μνημονίου και
την αλλαγή των συσχετισμών και πολιτικών δυνάμεων, ώστε η λαϊκή πλειοψηφία
να επιβάλει την αλλαγή της διακυβέρνησης και της πορείας της χώρας. Καλούμε
σε αγώνα για μια κυβέρνηση σωτηρίας της
πατρίδας. Για μια κυβέρνηση που θα φέρει
το λαό στην εξουσία.
Αθήνα, 11 Οκτωβρίου 2011
Βαρδινογιάννης Βαρδής, Γλέζος Μανώλης, Γουργιώτης Νίκος, Δαμιανάκου Βούλα, Θανασέκου
Βάσω, Θεοδωράκης Μίκης, Καλλίνος Θόδωρος,
Καραγιώργη Μαρία, Κατερίνης Παναγιώτης,
Μπενά Ελένη, Μπενάς Τάκης, Μπιτσάκης Ευτύχης, Τσαπόγας Γιώργος.

Πλίνθοι κέραμοι ατάκτως ερριμένοι
Αναγκαστικά η ροή του άρθρου και το περιεχόμενό του
θ’ ακολουθήσουν την περιγραφή του τίτλου. Περιγραφή
που αρμόζει τόσο στο σύντομο ανέκδοτο που κατ’ ευφημισμόν ονομάζεται «κυβερνητική πολιτική» -ή, μάλλον, πωλητική- όσο και σ’ εκείνα τα γνωστής ταυτότητος
ιπτάμενα αντικείμενα που εκσφενδονίζονται κατά των
σκοτισμένων κεφαλών μας από τα κυβερνητικά «ούφο»
και τ’ αφεντικά τους της τρόϊκας.
«Κυβερνητική πωλητική» ... Μόνο που αν καταφέρουμε
να δούμε την ουσία πίσω από τα γεγονότα και τους τίτλους των ειδήσεων, θ’ αντιληφθούμε ότι στην πραγματικότητα δεν μας ξεπουλάνε απλώς, φτηνά, πολύ
φτηνά, αλλά μας εκπορνεύουν. Ηθικά, πνευματικά, πολιτιστικά· το πράττουν συνειδητά και κατευθυνόμενα
από την μεταπολίτευση ως σήμερα. Η οικονομική και
εθνική μας εκπόρνευση ήταν μοιραίο ν’ ακολουθήσει.
Αν θέλουμε κάποια στιγμή να πατήσουμε φρένο στον
κατήφορό μας, πρέπει πρώτα να δούμε μέσα μας, ο καθένας το δικό του απυρόβλητο «εγώ» και την όποια
αναιμική, ή και αιμοβόρα συμμετοχή του στο «εμείς»,
τώρα που ο καθένας μας κι όλοι μαζί αιμορραγούμε· οι
περισσότεροι.
Πιαστήκαμε κορόϊδα. Όσο γρηγορότερα το «υπερ-εγώ»
μας παραδεχτεί ότι «μπήκαν στην πόλη οι οχτροί»,
επειδή, πολύ απλά, εμείς ανοίξαμε τις πόρτες, τόσο λιγότερο άχθος και άγος θα κληροδοτήσουμε στις επόμενες γενιές. Ακούω συχνά από ανθρώπους της γενιάς
μου την πολύ βολική, αλλά κατάπτυστη αμπελοφιλοσοφία του καναπέ «ε τώρα αυτά, διαδηλώσεις και πορείες
είναι για τους νέους, εγώ στα νιάτα μου...». Και τι να του
πεις τώρα; Ότι εσύ στα νιάτα σου και μέχρι τώρα σκάβεις μαζί με τους ομοίους σου τον λάκκο που πέσαμε
όλοι μέσα, δειλοί, μοιραίοι κι άβουλοι αντάμα, όπως λέει
ο Βάρναλης, συμπαρασύροντας και τους άμοιρους ευθυνών νέους μας στ’ αναμμένα κάρβουνα της ψησταριάς που πάνω της κόβαμε και τρώγαμε την Ελλάδα σε
μπριζολάκια, αγορασμένα με την εκποίηση του φιλότι-

Γρηγόρης Δημ. Ρώντας
μου, της αξιοπρέπειάς μας, της Πίστης μας κι όλων εκείνων των ιερών παρακαταθηκών και ναμάτων που μας
άφησαν οι πρόγονοί μας, χύνοντας αίμα, σε πολέμους
και κακουχίες, για μας αφάνταστες.
Και τώρα περιμένουμε τα παιδιά μας να χορέψουν απροετοίμαστοι, ξυπόλητοι αναστενάρηδες στ’ αναμμένα
κάρβουνα της δικής μας χαζοβιόλικης κραιπάλης, ενώ
εμείς θα παρακολουθούμε τα «δρώμενα» από την τηλεόραση, αντικαθιστώντας τη λογική και την ψυχή μας με
την πλύση εγκεφάλου του κάθε χρυσοπληρωμένου κι
εντεταλμένου με την αποβλάκωσή μας δημοσιογραφίσκου.
Χολοσκάμε για τις τιμές στα ράφια των σουπερ-μάρκετ,
για τις τιμές στα τσιγάρα και τη βενζίνη, για τις εξευτελιστικές τιμές που τα ελληνότυπα ανδρείκελα των κατακτητών μας ξεπουλάνε την Ελλάδα και δεν δίνουμε
δεκαράκι τσακιστό που ξεπουλήσαμε εδώ και πολλά
χρόνια την Τιμή και την Αξιοπρέπειά μας γιά ένα μάτσο
γυαλιστερά σκύβαλα και αλαλάζοντα κούφια κύμβαλα
του τίποτε. Κάναμε τα στραβά μάτια στις μεγάλες λαμογιές των ηγετίσκων που εκλέγαμε κατ’ εικόνα και καθ’
ομοίωσή μας –όμοιος ομοίω κι η κοπριά στα λάχανα–
αφού μέσα στις δικές τους χωρούσαν και κρύβονταν οι
δικές μας μικρο-λαμογιές.
Μάθαμε στα παιδιά μας ότι οι Αξίες και τα Ιδανικά είναι
για τους χαζούς. Ανεχτήκαμε δασκάλους «εκσυγχρονιστές» που τα δίδασκαν ότι ο Θεός είναι παραμύθι των
παπάδων κι ότι οι Έλληνες είναι ένας κακομοιριασμένος
αχταρμάς Τούρκων, Σλάβων κι Αλβανών. Και καταγγέλλαμε δασκάλους-παιδαγωγούς με συναίσθηση της αποστολής τους, επειδή τόλμησαν να επιπλήξουν το
«βλαστάρι» μας που κουβαλούσε στο σχολείο τις δικές
μας στρεβλώσεις κι ανεπάρκειες. Έπαιρνε η μάνα το δε-

κάχρονο κοριτσάκι της απ’ το χέρι να το πάει στο φανταχτερό μεγαλομάγαζο με τα καλλυντικά και ζητούσε
από την πωλήτρια να της υποδείξει τι μακιγιάζ θα ταίριαζε στην παιδούλα, που η ίδια της η μάνα τής αρνιόταν
την παιδική της ηλικία, η ίδια της η μάνα ως ιέρεια της
τηλεόρασης εκπαίδευε την κόρη της να γίνει, όχι γυναίκα, αλλά τσακλοκούδουνο. Κι από κοντά η κούφια
βοϊδοκεφαλή της οικογένειας, ο ...«αρχηγός», να παρακολουθεί μαζί με το αγοράκι του “Big Brother” και να
του μεταδίδει στοργικά το δηλητήριο των δικών του
συμπλεγματικών απωθημένων: «Βλέπεις; Οι γυναίκες
είναι πουτάνες, πρόσεχε».
Από αυτούς τους νέους, όμως, περιμένουμε σήμερα να
μας ξελασπώσουν, όσο εμείς θα παρακολουθούμε από
την τηλεόραση τους πραιτωριανούς του Γιωργάκη να
τους σπάνε τα κεφάλια, ενώ τα δικά μας κεφάλια είναι
που θέλουν σπάσιμο.
Εκείνοι οι «πωλητικοί» που σήμερα εκπορνεύουν την
Ελλάδα και τους Έλληνες είναι σαρξ εκ της σαρκός μας
και εικόνα μας. Κι εμείς οι ...«αγανακτισμένοι» θυμίζουμε δυστυχώς κι επαληθεύουμε κάθε μέρα, έτη συναπτά 37 μετά την Μεταπολίτευση, τους στίχους του
Κύπριου ποιητή Κώστα Μόντη:
«Αλλοίμονο σ’ εκείνους που είδαν μπροστά τους να βιάζουν τις γυναίκες τους και δεν τραβήξαν τον σουγιά
τους. Τέτοιοι, θα πούλαγαν και τη μάνα τους».
Έτσι, ατουφέκιστη κι ανυπεράσπιστη, παραδίδουμε σήμερα στην πορνεία τη μάνα μας την Ελλάδα –τα παιδιά
μας και τους εαυτούς μας- να γενούμε όλοι μαζί σαν
της παλιάς μας Κατοχής εκείνα «τα κορίτσια πού ‘χαν
πρώτα Γερμανούς, τα κορίτσια πού ‘χαν πρώτα Ιταλούς,
τώρα έχουν Εγγλεζάκια με κοντά παντελονάκια κι από
πίσω ένα σύνταγμα Ινδούς». Αλλιώς η Μέρκελ και οι εν
Ελλάδι σφουγγοκωλάριοί της δεν θα μας δώσουν τους
μισθούς των 500 και τις συντάξεις των 300 ευρώ. «Γιούπι γιά για, γιούπι γιούπι γιά ...».
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Ειδήσεις για όλους
επιμελείται η
Ηλέκτρα Βενετσάνου

30 υπεύθυνοι δεν θα βρεθούν;
Στον κατήφορο που έχει
“επιλέξει” να κατρακυλήσει η κυβέρνηση την
χώρα, φαίνεται να ακολουθεί και η πλειοψηφία
των βουλευτών της αντιπολίτευσης, αφού πέρα
απ’ το να φωνάζουν στα
έδρανα και μάλιστα τώρα
τελευταία χρησιμοποιώντας απαράδεκτο λεξιλόγιο, δεν κάνουν τίποτα
αποδοτικό.
Κι αν οι ίδιοι δεν ξέρουν
ποιά θα πρέπει να είναι η
σωστή δράση τους, εφ’
όσον πιστεύουν ότι οι κινήσεις που κάνει η κυβέρνηση είναι αντίθετες

με τη βούληση του λαού,
αλλά και προς την αντίθετη κατεύθυνση απ’
αυτήν της σωτηρίας της
χώρας, έχει προνοήσει
το Σύνταγμα γι’ αυτούς
και τους δείχνει το
δρόμο.
Σύμφωνα με το Σύνταγμα λοιπόν, έστω και
30 βουλευτές αν ζητήσουν με έγγραφό τους
την άσκηση της νομίμου
ποινικής διώξεως κατά
του υπαιτίου, σύμφωνα
με το άρθρο 162 του Π.Κ.
η κυβέρνηση θα έχει να
αντιμετωπίσει την δικαιο-

σύνη, όπως δήλωσε χαρακτηριστικά ο Βασ. Αθ.
Κόκκινος, επίτημος πρόεδρος του Αρείου Πάγου.
Η εξαπάτηση του λαού
είναι τιμωρητέα, και
όπως λέει ο Βασ. Αθ.
Κόκκινος στο ομώνυμο
άρθρο του, η σημερινή
“κυβέρνηση μη εφαρμόσασα το προεκλογικό της
πρόγραμμα και αθετήσασα τις υποσχέσεις της
προς τον λαό, απεστέρησε εαυτήν του θεμελίου του δημοκρατικού
πολιτεύματος, κατ’ άρθρον 1 παρ.2 του Συντάγ-

Δίνει το καλό...
παράδειγμα
Έχει ένα γιο (να της ζήσει) που πηγαίνει στη Δευτέρα Λυκείου. Ο γιός της, όμως
πηγαίνει σε ιδιωτικό Σχολείο (στου Γείτονα στη Βάρη) και μάλιστα ΔΕΝ παρακολουθεί το Ελληνικό πρόγραμμα αλλά το IB. Όλα αυτά σημαίνουν δύο πράγματα:
1. Δεν έχει εμπιστοσύνη στο.... Δημόσιο Σχολείο.
2. Δεν έχει εμπιστοσύνη στο Ελληνικό
Πανεπιστήμιο, αφού είναι γνωστό ότι
όποιος παρακολουθεί το ΙΒ δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής στις Πανελλήνιες
εξετάσεις και πρέπει να συνεχίσει τις
σπουδές στο εξωτερικό.
Ποια είναι αυτή η μητέρα; Μα η Άννα
Διαμαντοπούλου, Υπουργός Παιδείας,
που υπεραμύνεται στη Βουλή του Δημόσιου Σχολείου και Πανεπιστημίου!
Όπως οι γονείς στα μικρά παιδιά, οι δάσκαλοι στο σχολείο και πάει λέγοντας,
έτσι κι η εξουσία δείχνει το καλό παράδειγμα.
Γιατί να εμπιστευτεί λοιπόν ο πολίτης το
δημόσιο σχολείο όταν ο υπεύθυνος της παιδείας στην Ελλάδα δεν το κάνει; Κάτι
παραπάνω θα ξέρει η υπουργός...

ματος, ήτοι της λαϊκής
κυριαρχίας. Ως εκ τούτου, οι αποφάσεις της και
οι νόμοι της, ιδιαιτέρως
δε αυτοί περί υπερφορολογήσεως των Ελλήνων
και περί εκτάκτου εισφοράς και τέλους ακινήτων,
είναι αντίθετες προς το
Σύνταγμα”.
Ολόκληρος ο νομικός κόσμος φωνάζει ότι η κυβέρνηση αυτή είναι
παράνομη γιατί εκλέχθηκε εξαπατώντας τον
λαό προεκλογικά αλλά
και γιατί δεν πράττει
προς το συμφέρον του
λαού της· κι η αντιπολίτευση τι κάνει;
300 βουλευτές· απ’ αυτούς 146 της αντιπολίτευσης. Αναρωτιέμαι...
δεν θα βρεθούν 30 να
κάνουν το καθήκον τους
σαν πολιτικοί αλλά πάνω
απ’ όλα σαν Έλληνες πολίτες;

Η αξία της στίξης...
Στo πλαίσιο ενός κοινωνικού πειράματος σε μια ομάδα
50 ανθρώπων (μισοί-μισοι, άνδρες και γυναίκες) δόθηκε
ένα κείμενο και η επιλογή να βάλουν σ' αυτό το κείμενο
ένα κόμμα.
Το κείμενο ήταν: "Αν ο άνδρας ήξερε πραγματικά την
αξία που έχει η γυναίκα θα πήγαινε στα τέσσερα".
Όλες οι γυναίκες βάλανε το κόμμα μετά από τη λέξη "γυναίκα", όλοι οι άνδρες βάλανε το κόμμα μετά τη λέξη
"έχει".

Καθημερινά διαβάζω ενδιαφέρουσες δημοσιεύσεις απ’ τους facebook φίλους μου.
Είναι διαφόρου περιεχομένου, αλλά λόγω της περιόδου που διανύουμε συνήθως
αφορούν την πολιτική και οικονομική κατάσταση της Ελλάδας.
Μέσα απ’ το χιούμορ λοιπόν σκιαγραφούν πολύ ωραία την συναισθηματική τους κατάσταση. Κάθε βδομάδα θα μοιράζομαι μερικές σκέψεις τους λοιπόν, μαζί σας.
- Το πορτοφόλι μου νομίζω ότι έχει ψυχολογικά προβλήματα τελευταία...έχει κλειστεί στον εαυτό του και δεν μου "ανοίγεται" καθόλου...
- ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΠΟΛΥ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΥΣ ΚΑΝΟΥΝ ΠΟΣΤ ΕΔΩ ΜΕΣΑ, ΟΤΑΝ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΟΥΝ ΜΙΑ "ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΗ" ΛΕΞΗ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ ΠΑΠΑΚΙ...
π.χ. Π@Π@ΝΡΔΕ@Υ...
Θέση στο “τοίχο” του προφίλ τους, έχουν και οι δημοσιεύσεις προσωπικού χαρακτήρα, όπως η παρακάτω:
- Λένε ότι οι παλιές αγάπες πάνε στον Παράδεισο.......Εγώ τις έστειλα στον διάολο
και ησύχασα!!!!!!!
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Θυελλώδης συνεδρίαση στα 3Β

Το πρόβλημα της μη νομιμότητας των
αποφάσεων του Δ.Σ. παραμένει
Το «μήλο της έριδος» η επιστολή της Αντιδημάρχου Ηλέκτρας Τσιριγώτη, που είχε
καταθέσει στο πρωτόκολλο και είχε δημοσιευθεί και στην εφημερίδα μας, στην οποία
τόνιζε ότι «πρέπει να συγκληθεί συμβούλιο
για την εκλογή νέου Δημάρχου, όπως προβλέπει ο νόμος (Ν. 3852/2010 αρ.60 παρ.1
και Ν. 3463/2006 αρ. 90 παρ.2) για την σχετική διαδικασία, τις αμέσως προσεχείς ημέρες.
Η μη σύγκληση συνιστά παράλειψη, ενώ
ταυτόχρονα επιτείνει και παρατείνει τα προβλήματα νομιμότητας της λειτουργίας του
Δήμου».
Προ ημερησίας, ο Αντιδήμαρχος και δημαρχεύων Σπ. Πανάς, παρουσίασε ένα «μαϊμού» ιατρικό ανακοινωθέν που δεν το
υπέγραφαν οι θεράποντες γιατροί, αλλά ο
πρόεδρος του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού
και πρόεδρος του νοσοκομείου Ερρίκος
Ντυνάν Μαρτίνης!!!

H συνεδρίαση στα 3Β (10 Οκτωβρίου), εξελίχθηκε θυελλώδης και κατέδειξε το «μωσαϊκό» από το οποίο αποτελείται η πλειοψηφία. Ενα μωσαϊκό που μόνο ο δήμαρχος μπορούσε να κουμαντάρει...
Ιατρικά ανακοινωθέντα, γνωμοδοτήσεις, και ατολμίες δεν βοήθησαν να
παρθεί η σωστή απόφαση. Ετσι η εικόνα της ακυβερνησίας στο Δήμο 3Β
είναι περισσότερο ορατή παρά ποτέ.
– με ποίου εντολή συντάχθηκαν τα γνωμοδοτικά σημειώματα και από πού πληρώθηκαν τα γραφεία αυτά).
Μετά την ολοκλήρωση της ομιλίας του Σπ.
Πανά, εδόθη ο λόγος στην Ηλέκτρα Τσιριγώτη, η οποία ετοποθετείτο επί του θέματος. Ο Σπ. Πανάς δεν μπόρεσε να κρατήσει
την ψυχραιμία του και να σεβαστεί τον κανονισμό του Συμβουλίου και το νόμο, διακόπτοντας συνεχώς την Ηλ.Τσιριγώτη.
Εξαπέλυσε επίθεση ενατίον της τονίζοντάς
της επανειλλημένα «να παραιτηθείς», «να
φύγεις από το συνδυασμό»!
Τα «παρακαλώ» του προέδρου Δημ. Αναστασίου δεν κατάφεραν να σταματήσουν
τον Σπ. Πανά, ο οποίος τον αγνοούσε επιδεικτικά και ο πρόεδρος προχώρησε σε
10λεπτο διάλειμμα.
Αξίζει να παρακολουθήσετε το σχετικό βίντεο στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση:
www.ebdomi.com

Επίσης διάβασε δύο γνωμοδοτήσεις από
ιδιωτικά δικηγορικά γραφεία, ότι «όλα
έχουν καλώς» και δεν χρειάζεται ούτε να
δοθεί άδεια στον ασθενή δήμαρχο, ούτε να
εκλεγεί από το σώμα αναπληρωτής Δημάρχου!
Δεν γνωρίζουμε αν οι ερωτώντες τα δικηγορικά γραφεία τους παραπλάνησαν με την
ερώτησή τους ή θέλουν να μας παραπλανήσουν με τη γνωμοδότησή τους τα δικηγορικά γραφεία· Μάλλον όμως συμβαίνει το
πρώτο. Κι αυτό γιατί σημειώνουμε, ανάμεσα
στα πολλά της γνωμοδότησης:
«η πειθαρχική ποινή της έκπτωσης...»
(ποιος μίλησε για πειθαρχική ποινή και για
έκπτωση);
«...σε περίπτωση κατά την οποία διαπράξει
σοβαρή παράβαση των καθηκόντων του ή
υπέρβαση της αρμοδιότητάς του από δόλο
ή βαριά αμέλεια..» (δόλος και αμέλεια είναι
η βαριά ασθένεια;). Αρα σκόπιμα αποπροσανατόλισαν τους γνωμοδοτούντες, με περίεργες ερωτήσεις!), κάτι που επεσήμανε
και ο Ανδρέας Κάσδαγλης και ο Παν. Καπετανέας.
(Αλήθεια δεν γνωστοποίησε – το προεδρείο

Αμφισβήτησαν, βάσιμα,
τις γνωμοδοτήσεις
Μετά τη διακοπή της συνεδρίασης ακολούθησε μία πολλών ωρών συζήτηση αν και
κατά πόσο πρέπει να συζητηθεί προ ημερησίας το θέμα της επίσημης ιατρικής γνωμάτευσης και της άδειας του Δημάρχου.
Μίλησαν σχεδόν όλοι οι σύμβουλοι πλειοψηφίας και μειοψηφίας, με διαφορετικές
τοποθετήσεις ο καθένας, αλλά και με μία
περίεργο στάση ουδετερότητας από πολλούς.
Ο επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας
Γρηγόρης Κωνσταντέλλος απουσίαζε στο
εξωτερικό. Ο συνδυασμός του κατέθεσε
ανακοίνωση, στην οποία - μεταξύ άλλων ζητάνε «από τη Δημοτική Αρχή να υποβάλει άμεσα, αύριο το πρωί κατά το δυνατόν,
επίσημο ερώτημα προς το Υπουργείο Εσωτερικών, την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής και το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους,
αναφορικά με την ερμηνεία του σχετικού
νόμου και ειδικότερα το τι προβλέπεται
στην περίπτωση παρατεταμένης απουσίας
του Δημάρχου λόγω ασθένειας».
Ο Ανδρέας Κάσδαγλης, τόνισε ότι «το θέμα

είναι πολύ πιο σοβαρό απ’ ότι θέλουν να το
εμφανίσουν μερικοί. Εχουμε μία γνωμοδότηση, το θέμα δεν είναι αν έχει πέσει σε κάποιο παράπτωμα, ο δήμαρχος, αλλά αν
μπορεί να ασκήσει τα καθήκοντά του.
Αν δεν μπορέσει τα επόμενο δυόμισυ χρόνια που υπολείπονται της θητείας του, τί
θα γίνει; Δεν μας το λένε οι καθηγητές»,
έκανε την πολύ εύστοχη ερώτηση ο Α. Κάσδαγλης.
Ο Παν. Καπετανέας, στάθηκε ιδιαίτερα στη
σύνθεση της πλειοψηφίας λέγοντας ότι: «η
σοβαρότερη ασθένεια είναι της πλειοψηφίας. Δυστυχώς δείξατε με πραγματικά
στοιχεία ότι ο Δήμος βρίσκεται σε χρεωκοπία και σε άσχημη κατάσταση. Ποια πλειοψηφία αποφάσισε γνωμάτευση; Ή μήπως
2-3 άτομα επέλεξαν αυτούς τους νομικούς
να φέρουν αυτό το δείγμα;
Δεν γίνεται δουλειά κύριοι, είστε ένα μωσαϊκό ανθρώπων. Δεν έχετε όραμα.
Και πώς να πάνε τα θέματα μπροστά όταν
πριν είκοσι λεπτά ζητήσατε την παραίτηση
της αντιδημάρχου; Εχουμε εξ’ αναβολής
θέματα που κάποιοι δημότες αγωνιούν. Φέρατε το θέμα των Πηγαδακίων, το αναβάλατε, το ξαναφέρατε και έχει μείνει
μετέωρο», κατέληξε.
Ο Κ. Πασακυριάκος ονόμασε «κανιβαλισμό»(;) τη συζήτηση και ρώτησε «Από ποιόν
τέθηκε τέτοιο ερώτημα έκπτωσης του Δημάρχου για πειθαρχικό παράπτωμα, λόγω
ασθενείας του. Δεν υπάρχει Δημοτική αρχή
που να ξέρει τί θέλει να κάνει;
...Είναι πολιτικό, κέντρικό το ζήτημα και όχι
αν λείπει ο δήμαρχος ή όχι», κατέληξε.
(Σ.Σ. το θέμα είναι θεσμικό, οχι πολιτικό).
Σε απάντηση των όσων ακούστηκαν η Ηλέκτρα Τσιριγώτη τόνισε ότι «το Δ.Σ. οφείλει
να πράττει κατά νόμο. Ολοι οι άλλοι απλά
θα γνωμοδοτήσουν. Δεν μπορούμε να δεχόμαστε γνωμοδοτήσεις ιδιωτικών γραφείων. Θα μπορούσαν να είναι από άλλα
42! Τη νομική ευθύνη για τις πράξεις του,
τη φέρει το Δημοτικό Συμβούλιο. Ο Γ.
Γραμματεάς της αποκεντρωμένης διοίκησης θα κρίνει αν η απόφαση είναι νόμιμη ή
όχι, αλλά δεν μπορεί να μας υποκαταστήσει. Ο νόμος είναι σαφής (αρ. 61§5). Για να
μη διαπράξουμε παράβαση έπρεπε να εί-

χαμε δώσει άδεια στο Δήμαρχο».
Στις κατηγορίες του Σπ. Πανά τόνισε ότι τον
Δήμαρχο τον πιστέψαμε και τον στηρίξαμε
με όλες μας τις δυνάμεις και ήρθαμε κόντρα με τους πολίτες μας. Και κατέληξε με
πρόσκληση: «Σας καλώ να πάρουμε απόφαση για την παράταση της άδειας του Δημάρχου, έστω και καθυστερημένα».
Ακούστηκε δε και το αμίμητο από τον Σπ.
Πανά ως προς την άδεια του Δημάρχου, ότι
δεν χρειάζεται να του δώσουμε, «αφού δεν
μας τη ζήτησε με αίτηση».
Σ.Σ.: Αρα προσάπτει στο Δήμαρχο παράβαση καθήκοντος! Μας λέει ότι ο ασθενής
είναι «κοπανατζής» κι όχι ότι αδυνατεί ν’
ασκήσει τα καθήκοντά του. Σωστά γνωμοδότησε ο δικηγόρος του Δήμου Δ. Γιατράς.
«Η αίτηση είναι εικαζόμενη· θεωρείται δεδομένη. Εξ’ άλλου ο νόμος δεν λέει πουθενά κατόπιν αιτήσεως».
Για τις «γνωμοδοτήσεις» και την αμφισβήτησής του επεσήμανε και ο Διον. Κοντονής,
τονίζοντας ότι αν αύριο με πάνε φυλακή για
κάποια παράβαση, μπορείς να πεις: έλα εδώ
ρε φίλε, με πάνε φυλακή.
Θα μας απαντήσουν: εμείς δώσαμε
γνώμη...
Επεσήμανε δε ότι: Υπάρχουν παραλείψεις
και του Προεδρείου και του Συμβουλίου.
Επρεπε εντός του Σεπτεμβρίου να έχει
έρθει συζήτηση για παράταση της απουσίας
του Δημάρχου. Αυτό που πρέπει να συζητάμε είναι η απουσία του Δημάρχου γιατί
εδώ μέσα ακούγονται περίεργα. Ο ένας τον
έχει έτοιμο να παίξει στην Εθνική Βραζιλίας και ο άλλος ότι είναι τελειωμένος...
Εάν ο κ. Πανάς ασκεί καθήκοντα δημάρχου,
πρωτογενώς δεν μπορεί να ψηφίζει στο Δημοτικό Συμβούλιο! Και κατέληξε ότι «αυτό
το θέμα πρέπει να το λύσουμε τώρα».
Ο Παντελής Κασιδόκωστας δήλωσε ότι «ο
δήμαρχος γρήγορα θα είναι ανάμεσά μας»
και κατηγόρησε με επιτιμητικά σχόλια την
Τσιριγώτη ότι βιάζεται να γίνει δήμαρχος. Ο
πρόεδρος Δ. Αναστασίου προσπάθησε να
τον επαναφέρει στην τάξη με την επαναλαμβανόμενη φράση «παρακαλώ», αλλά Π.
Κασιδόκωστας εστράφη εναντίον του λέγοντας: «Δεν είναι παρακαλώ πρόεδρε.
Ασε τα παρακαλώ. Τα λες τόσο καιρό που
σε τρώμε στη μούρη»...
Το πυκνό ακροατήριο «βούιξε», ο πρόεδρος
Δημ. Αναστασίου, όπως ήταν φυσικό εθίγη
και δικαίως. Διέκοψε την συνεδρίαση, δήλωσε ότι αποχωρεί και ζήτησε από τον Αντιπρόεδρο Διον. Γεωργουλόπουλο να
συνεχίσει τη συνεδρίαση.
Η συνεδρίαση – όπως σημειώνουμε – προχώρησε με τον δημαρχεύοντα αντιδήμαρχο
και τον προεδρεύοντα αντιπρόεδρο.
Συνέχεια στη σελ. 13
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ΙΔΡΥΘΗΚΕ ΕΝΙΑΙΟ ΠΑΛΛΑΪΚΟ ΜΕΤΩΠΟ (ΕΠΑΜ)
ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
Την περασμένη Κυριακή 9/10 πραγματοποιήθηκε σε ζαχαροπλαστείο της Βάρκιζας, η
ιδρυτική συνάντηση της Τοπικής Οργάνωσης (ΤΟ) Ενιαίο Παλλαϊκό Μέτωπο (ΕΠΑΜ)
3Β, ύστερα από ανοικτή πρόσκληση που
είχαν απευθύνει τα μέλη του Μετώπου, τα
οποία ανέλαβαν την σχετική πρωτοβουλία.
Την εκδήλωση άνοιξε η Μάρα Λεβίδη,
μέλος της επιτροπής Ιατρικής Αλληλεγγύης
ΕΠΑΜ (τμήμα ψυχολογικής στήριξης) με
την Έφη Θεοφιλίδου και Αθηνά Κυπριώτη,
μέλη επίσης της επιτροπής Ιατρικής Αλληλεγγύης (τμήμα κοινωνικής προσφοράς).
Κύριος εισηγητής ήταν ο Γιάννης Περακάκης, μέλος της πολιτικής επιτροπής του
ΕΠΑΜ, ο οποίος αναφέρθηκε διεξοδικά στο
«Τι είναι και τι θέλει το ΕΠΑΜ» και έδωσε
ιδιαίτερη έμφαση στους σκοπούς και στους
στόχους του.
Ανέφερε ότι το (ΕΠΑΜ), απηχεί την προσπάθεια να συγκροτηθεί η μεγαλύτερη κοινωνικοπολιτική συμμαχία του ίδιου του
λαού, που να υπερβαίνει τις διαχωριστικές
γραμμές ιδεολογίας και κομματικής ταυτότητας, στη βάση ορισμένων Αμεσων στόχων ανατροπής της σημερινής κατάστασης
και ανοίγματος του δρόμου για μια ριζικά

διαφορετική πορεία του τόπου.
Τόνισε ιδιαίτερα ότι το ΕΠΑΜ δεν είναι
ΚΟΜΜΑ, και ότι μόλις επιτελέσει την αποστολή του θα αυτοδιαλυθεί και ότι λειτουργεί στη βάση των αρχών της Αμεσης
Δημοκρατίας.

Να καθίσει στο σκαμνί τους δήμιους του ελληνικού λαού, τους υπεύθυνους της σημερινής χρεοκοπίας και τους σύγχρονους
δωσίλογους.
― Να επιβάλλει τη μη αναγνώριση του δημόσιου χρέους και τη στάση της πληρωμής

Τέλος ο ομιλητής ανέπτυξε διεξοδικά τους
στόχους του ΕΠΑΜ που είναι:
Να πάρει πίσω ότι έχει στερήσει από τον
εργαζόμενο λαό και τη χώρα το καθεστώς
της δουλοπαροικίας του χρέους.

του εδώ και τώρα.
― Να απαλλάξει τη χώρα από το ζουρλομανδύα του ευρώ και με την επιστροφή στο
εθνικό νόμισμα, να αποκτήσει ο λαός τον
έλεγχο της οικονομίας του.

― Να εθνικοποιήσει τις κορυφές του πιστωτικού συστήματος, ώστε να αντιμετωπιστεί η ύφεση και να ανοίξει ο δρόμος για
την παραγωγική ανασυγκρότηση του
τόπου.
― να επιβάλλει τη δημοκρατία με κατοχύρωση της αυθεντικής λαϊκής κυριαρχίας
και της εθνικής ανεξαρτησίας.
Σε προτροπή για συμμετοχή στο ΕΠΑΜ και
τρόπους που πρέπει να λειτουργήσουμε για
τα χαράτσια, αναφέρθηκε ο Δημήτρης Κυπριώτης συντονιστής της επιτροπής οργανωτικού.
Ακολούθησαν ερωτήσεις, τοποθετήσεις και
προβληματισμοί από τους πολίτες, οι οποία
στάθηκαν ιδιαίτερα στη Νομική προστασία,
Ιατρική βοήθεια και Κοινωνική προσφορά,
που αναπτύσσει το ΕΠΑΜ και ιδιαίτερα με
ποιον τρόπο θα γίνει η άρνηση πληρωμών
των χαρατσιών και αντιμετώπιση των τυχόν
επιπτώσεων που μπορεί να υπάρξουν.
Τέλος δήλωσαν συμμετοχή για το προσωρινό συμβούλιο της Τοπικής Οργάνωσης
του ΕΠΑΜ Βάρης-Βούλας- Βουλιαγμένης.
Περισσότερα για το ΕΠΑΜ μπορείτε να
ακούτε στο Radio 9, 98,9 την εκπομπή των
Κακλαμάνου-Καζάκη στις 12.30 – 14.00

Δημιουργικό 4ήμερο με την ΙΔ’ Επιστημονική Συνάντηση
Νοτιοανατολικής Αττικής
Ολοκληρώθηκε η ΙΔ’ Επιστημονική Συνάντηση Νοτιοανατολικής Αττικής που πραγματοποιήθηκε το τετραήμερο 6 - 9 Οκτωβρίου στο Δήμο Σαρωνικού, αφήνοντας τις καλύτερες
εντυπώσεις στους συμμετέχοντες και το κοινό.
Τη Συνάντηση άνοιξε την Πέμπτη 6/10 ο Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής - Αντιδήμαρχος Σαρωνικού Μανώλης Τσαλικίδης, ο οποίος στο σύντομο χαιρετισμό του καλωσόρισε
τους παραβρισκόμενους, τους ευχαρίστησε για την παρουσία
τους και για τη στήριξή τους στην προσπάθεια αυτή που έχει
ξεκινήσει από το 1984 και όλα αυτά τα 27 χρόνια, με όσα έχει
προσφέρει, έχει καταξιωθεί στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Αττικής και ολοκλήρωσε λέγοντας: «Ολα αυτά τα χρόνια
ο στοχος είναι ίδιος· να προσθέτει και να δημιουργεί νέα επιστημονικά δεδομένα για την περιοχή μας και να μπορεί να μετατρέπει αυτά τα επιστημονικά δεδομένα σε γνώση χρήσιμη
για την τοπική μας κοινωνία».
Ακολούθησε η ομιλία του Προέδρου της Εταιρείας Μελετών
Νοτιοανατολικής Αττικής κου Νίκου Παπαγιαννάκου, ο οποίος
κλείνοντας εξέφρασε την ελπίδα, μέσα από την κρίση που βιώνει η χώρα μας και η οποία έχει επηρεάσει και τον επιστημονικό κόσμο, να «γεννηθεί» κάτι καινούργιο, νέοι επιστήμονες
που θα καταθέσουν το πάθος τους για την επιστήμη και θα χτίσουν κάτι νέο.
Σύντομο χαιρετισμό εκ μέρους της Αντιπεριφερειάρχου Ανατολικής Αττικής Χρυσάνθης Κισκήρα, απηύθυνε ο Περιφερειακός Σύμβουλος Δημοσθένης Μπαρούτας, ο οποίος τόνισε
ότι «Είναι παρήγορο, ιδιαίτερα στις μέρες μας, με όλα όσα
συμβαίνουν γύρω μας, κάποιοι συμπολίτες μας επιστήμονες
να παλεύουν για να αναδείξουν, να διατηρήσουν και να διασώσουν την πολιτιστική μας κληρονομιά αλλά και να στηρίξουν και με επιστημονικό τρόπο λύσεις για τα προβλήματα της

Ανατολικής Αττικής».
Την έναρξη των εργασιών της ΙΔ’ Επιστημονικής Συνάντησης
κήρυξε ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Μεσογαίας και Λαυρεωτικής κ. Νικόλαος, ο οποίος κατέθεσε τις σκέψεις του για
την επόμενη Επιστημονική Συνάντηση (15η), ποιες δυσκολίες
θα έχει, ποια θα είναι τα δεδομένα – οικονομικά και κοινωνικάεκείνων των ημερών και τόνισε ότι «κάτι πρέπει να κάνουμε
και κάπως να αντισταθούμε, να μην αφήσουμε την ευκαιρία
της κρίσης να χαθεί, γιατί οι κρίσεις γεννούν καινούργιες

Ο Δήμαρχος Πέτρος Φιλίππου απονέμει αναμνηστικό στον
Ευάγγελο Κακαβογιάννη.

ιδέες, πάνω στις οποίες θα μπορέσουμε να οικοδομήσουμε
ένα νέο μέλλον, πολύ διαφορετικό, όμως πολύ καλύτερο από
το σημερινό παρόν».
Στη συνέχεια το λόγο έλαβε ο Δήμαρχος Σαρωνικού Πέτρος
Φιλίππου, ο οποίος μίλησε με θερμά λόγια για τη σημαντική
συμβολή και την πολύτιμη προσφορά του αρχαιολόγου Ευάγ-

γελου Κακαβογιάννη, στην προσωπικότητα και το έργο του
οποίου ήταν αφιερωμένη η ΙΔ’ Επιστημονική Συνάντηση, στο
θεσμό των επιστημονικών συναντήσεων αλλά και στη Νοτιοανατολική Αττική γενικότερα και έκλεισε την ομιλία του ευχαριστώντας τον για όλα όσα έχει κάνει τόσα χρόνια.
Επιπλέον, στο πλαίσιο του σύντομου αφιερώματος στον Ευάγγελο Κακαβογιάννη μίλησε για το επιστημονικό του έργο η αρχαιολόγος Κατερίνα Πέτρου, ενώ αναγνώστηκε η εισήγηση ομιλία του Ομότιμου Καθηγητή Κλασικής Αρχαιολογίας Πέτρου Θέμελη με τίτλο «Ο Ευάγγελος Κακαβογιάννης και η
Λαυρεωτική», καθώς ο ίδιος δε μπόρεσε να παραβρεθεί λόγω
προσωπικού κωλύματος.
Μετά το πέρας των ομιλιών, ανέβηκε στο βήμα ο Ευ. Κακαβογιάννης, ο οποίος ευχαρίστησε το Δ.Σ. της Εταιρείας Μελετών ΝΑ Αττικής για την απόφασή του να αφιερώσει τη ΙΔ’
Επιστημονική Συνάντηση στο πρόσωπό του. Πρόσθεσε δε ότι
εκείνος δεν έκανε κάτι παραπάνω από το καθήκον του και
έκλεισε τη σύντομη ομιλία του, αναφερόμενος στη μεγάλη
πρόσφορά των επιστημονικών συναντήσεων, από τις οποίες
όλα αυτά τα χρόνια κάθε ενδιαφερόμενος έχει αντλήσει
γνώση παντός είδους για την περιοχή της Νοτιοανατολικής
Αττικής.
Η Επιστημονική Συνάντηση συνεχίστηκε και τις δύο επόμενες
ημέρες, όπου παρουσιάστηκαν ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες εισηγήσεις σε θέματα αρχαιολογικού, ιστορικού, λαογραφικού,
κοινωνιολογικού ενδιαφέροντος.
Την Κυριακή πραγματοποιήθηκε επίσκεψη στο Οινοποιείο
Στροφιλιά, όπου οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν μια διαφορετική απόδραση, μια μοναδική ξενάγηση
στους χώρους παραγωγής κρασιού του Οινοποιείου, να μυηθούν στο μαγευτικό κόσμο του κρασιού και να γνωρίσουν τη
διαδικασία της οινοπαραγωγής.
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Θυελλώδης συνεδρίαση στα 3Β

Πήραν την πλέον χρονοβόρα απόφαση!
Η συζήτηση: αν θα πρέπει το
σώμα να ζητήσει επίσημο ιατρικό
ανακοινωθέν.
Η μεγαλύτερη πλειοψηφία συμφωνούσε και ψήφισε ότι πρέπει
να ζητήσουν ιατρικό ανακοινωθέν
επίσημο, αλλά όταν ήρθε η ώρα
να ψηφίσουν το ...καταψήφισαν!!
Οι σύμβουλοι δεν κατανόησαν τη
σημασία του όρου «εισαγγελική
εντολή» που πρότεινε ο δημ. σύμβουλος Γ. Γκολφινόπουλος, ο
οποίος γνωρίζει πολύ καλά τη
διαδικασία, λόγω της ιατρικής
του ιδιότητας, και καταψήφισαν.
Γιατί ιατρικό ανακοινωθέν επίσημο μπορεί να δοθεί μόνο κατόπιν εισαγγελικής εντολής. Αλλως
μπορούν να φέρνουν όσα ιατρικά
ανακοινωθέντα θέλει ο καθείς,
όπως και αυτό του Μαρτίνη!!!
Ετσι προχώρησαν στο επόμενο
ερώτημα, αν θα ζητήσουν επίσημη ανάλυση(;) του νόμου του
«Καλλικράτη» από τον Περιφε-

Η ΤΣΙΡΙΓΩΤΗ ΜΑΣ ΔΗΛΩΣΕ:
“Η παραίτησή μου είναι στη
διάθεση του Δημάρχου”

εντός 3 ημερών θα το πράξει η
παράταξή του.

ρειάρχη(!) και το Νομικό Τμήμα
του Υπουργείου Εσωτερικών, το
οποίο και υπερψηφίστηκε.
Ο Νίκος Ζυγούρης τόνισε μεταξύ
άλλων: «αφήσαμε τους ψιθύρους
να γίνουν φωνές. Δεν έχουμε ένα
επίσημο ιατρικό ανακοινωθέν για

την υγεία του Δημάρχου και την
προοπτική της. Δεν μπορούμε να
αναγνωρίσουμε καμία γνωμάτευση κανενός δικηγορικού γραφείου».
Δήλωσε δε ότι αν ο Δήμος δεν
ζητήσει γνωμοδότηση από το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους

Το αίτημα της άδειας του Δημάρχου, το απέφυγε το προεδρείο
«όπως ο διάβολος του λιβάνι»,
που λέει η λαϊκή παροιμία. Και
εδώ μπαίνει ένα μεγάλο ερωτηματικό, γιατί αυτή ήταν η πιο ορθή
οδός.
Και γίνεται ακόμη πιο έντονο το
ερώτημα, γιατί ούτε η μειοψηφία
το επεδίωξε. Πήραν μία απόφαση
που μπορεί να βγει σε ...τρία τέρμινα.
Επί της ουσίας, το δημοτικό συμβούλιο παραμένει μετέωρο, όσον
αφορά τη νομιμότητα των αποφάσεων και αυτό προβληματίζει ιδιαίτερα πολλούς συμβούλους και
της πλειοψηφίας, γιατί σε περίπτωση του αντιθέτου θα τους ζητηθούν κάποια στιγμή ευθύνες με
σοβαρότατες επιπτώσεις.
Αννα Μπουζιάνη

Σχολιάζοντας το Δημοτικό Συμβούλιο
Εχω να παρευρεθώ αρκετούς μήνες στο Δ.Σ. των
3Β που συνεδριάζει στη Βούλα. Αισθάνομαι ξένος
εκεί μέσα. Οι διαδικασίες του δημοκρατικού διαλόγου και της συμμετοχής, που εμείς είχαμε καθιερώσει τη δεκαετία του ‘80 και του ‘90 έχουν
εκλείψει. Οι αυταρχικές αντιλήψεις συνεδρίασης
και η επιβολή της θελήσεως του ενός, υπερκέρασαν και τις αντιλήψεις της Βούλας και της Βάρης.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. δεν είναι ο Αναστασίου που
γνώρισα ως Πρόεδρο και ως Δήμαρχο στη Βάρη.
Οι Βουλιώτες και οι Βαριώτες σύμβουλοι μήδισαν1
κι αυτοί, όπως έδειξαν με την τραγική εικόνα της
ένοχης σιωπής τους, στο τελευταίο συμβούλιο.
Και ο Πανάς που φαινόταν μειλίχιος,επιβεβαίωσε
τις υποψίες μου και απεδείχθη άξιος μαθητής του
Δημάρχου του, αν δεν το ξεπέρασε κιόλας (το αλεπόπουλο 101, βλέπεις).
Αυτά λοιπόν που διαπίστωσα στο τελευταίο συμβούλιο με γέμισαν πραγματική θλίψη. Ο ένας Αντιδήμαρχος, ο Πανάς να ορύεται επιδεικτικά και
προμελετημένα κατά της άλλης Αντιδήμάρχου, της
Τσιριγώτη, συνεπικουρούμενος από την ομάδα των
“Dalton”, που θύμιζε Αγρια Δύση!
Απ’ την άλλη ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Δ. Αναστασίου
να προσπαθεί να ανακαλέσει στην τάξη, τον επαναληπτικό διακόπτη Σπ. Πανά, με το καθιερωμένο
“σας παρακαλώ”, “σας παρακαλώ”. Παρακάλα όσο
θες! Ο Πανάς συνέχιζε “το βιολί του” γράφοντας
στα παλαιότερα των υποδημάτων του και τον Πρόεδρο και τη διαδικασία και τον κανονισμό και το
νόμο. Ανάγκασε τον Πρόεδρο ν’ αγανακτήσει,
μέχρι που “του πέταξε” και ο Παντ. Κασιδόκωστας
ένα «...αρκετά σε φάγαμε τόσους μήνες στη
μουρη», για να σηκωθεί ο Πρόεδρος απόλυτα δικαιολογημένος ν’ αποχωρήσει υπενθυμίζοντας τη

διαδρομή του στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.
Θα μπορούσα να ευχαριστηθώ για τις προεκλογικές επιλογές της Τσιριγώτη και του Αναστασίου.
Ειλικρινά ένιωσα μόνο οργή και θλίψη για την κατάντια αυτού του Συμβουλίου, και για τον τρόπο
λειτουργίας του. Θλίψη και οργή για την προσβολή
αυτού του πανάρχαιου θεσμού, μέσα στον ίδιο το
“ναό της δημοκρατίας”.
Οσον αφορά το θέμα που συζητιόταν με αφορμή
την επιστολή που είχε καταθέσει η Τσιριγώτη, οι
σύμβουλοι επέδειξαν εκτός εξαιρέσεων άγνοια
και ακρισία. Το θέμα ήταν η χορήγηση στο Δήμαρχο άδειας έως τρεις μήνες, μέχρι 25 Νοεμβρίου, λόγω της ασθενείας του.
Αν γνώριζαν στοιχειωδώς τον “Καλλικράτη” ή
άκουγαν έναν άνθρωπο που γνώριζε και έβλεπαν
το νόμο που θα τους έδειχνε, θα κάλυπταν το Δήμαρχο που απουσιάζει πάνω από 1,5 μήνα δικαιολογημένα, λόγω βαριάς ασθένειας.
Ο Νόμος (3852, άρθρο 61 §5) ορίζει ρητά ότι: «δεν
επιτρέπεται να απουσιάσουν περισσοτερο από
ριάντα (30) ημέρες συνολικά κάθε χρόνο, χωρις
άδεια του Δ.Σ. Η απουσία αυτή μπορείνα παρατεινεται για εξαιρετικούς λόγους, έως 3 μήνες, με
άδεια του συμβουλίου».
Από κει και πέρα, τί χρειάζονταν οι γνωμοδοτήσεις
νομικών που έλεγαν άλλ’ αντ’ άλλων εκθέτοντας
το νομικό κύρος των γνωμοδοτούντων, οι οποίοι
προφανώς πληρώθηκαν από τα λεφτά των δημοτών - ενώ ο Δήμος έχει δικηγόρους που οφειλουν
και μπορούν ασφαλώς να γνωμοδοτήσουν.
Τώρα με ευθύνη των συμβούλων του που αμέλησαν και αρνούνταν πεισματικά, και κυρίως του Σπ.
Πανά που έστησε όλο το σκηνικό, παρουσιαζουν
τον Δήμαρχο, αθελά του, να έχει διαπράξει παρά-

βαση καθήκοντος, γιατι απουσιάζει, χωρίς άδεια
του Δ.Σ. επί 20 ημέρες ήδη (15/10/11), πλέον του
μηνός.
Κι ακόμα το Δημοτικό Συμβούλιο έχει διαπράξει
παράβαση καθήκοντος γιατι δεν εφήρμοσε το
άρθρο 60§1, με τη διασταλτική έστω ερμηνεία που
πρότεινα εγώ - δηλαδή πρωτα χορήγηση άδειας
μέχρι 3 μηνών και μετά άμεση εφαρμογή της παραπάνω διάταξης, όπως έχουμε γράψει.Για τους
αναγνώστες υπενθυμίζω ότι η διάταξη αυτή αναφέρει ότι «Αν η θέση του Δημάρχου μείνει κενή
για οποιονδήποτε λόγο, μέσα σε προθεσμία 15
ημερών αφότου κενώθηκε η θέση, οι συμβουλοι
του επιτυχόντος συνδυασμού συνέρχονται σε ειδική συνεδρίαση, ύστερα από πρόσκληση του
πλειοψηφίσαντα συμβούλου του συνδυασμού
αυτού»... Ολα τα άλλα είναι στρεψοδικίες και
άγνωστο για πιο λόγο, υπεκφυγές. Οι δικηγόροι
του Δήμου οφείλουν να τα υπομνήσουν στον Πρόεδρο του Δ.Σ. κι εκείνος στους δημ.συμβούλους.
Δεν παίζουμε με τους θεσμούς, ούτε ειναι “πολιτικό” το ζήτημα όπως είπε ο Κ. Πασακυριάκος. Το
ζήτημα είναι θεσμικό.
Δεν είχαν καν την τεχνική ευστροφία να πάρουν
μια απόφαση χορήγησης άδειας στο Δήμαρχο,
κατά το άρθ.61 κι αν δεν είχαν τέτοιο δικαίωμα,
όπως ισχυριζόταν η ομάδα Πανά, αφού ο Δήμαρχος δεν εκανε αίτηση(!) η Περιφέρεια θα την απέρριπτε, χωρις καμία άλλη συνέπεια. Αν την ενέκρινε,
θα είχαν πράξει κατα νόμο.Τόσο απλά!
Κώστας Βενετσάνος
―――――――
1. μηδίζω: περνάω στις εχθρικές δυνάμεις. Στις αντίπαλες θέσεις.

Κυρία Τσιριγώτη, ο Αντιδήμαρχος Σπ.
Πανάς - σε έκδηλη αντιπαράθεση
μαζί σας, στο Δ.Σ., σας ζήτησε μετ’
επιτάσεως να παραιτηθείτε αν διαφωνείτε, στην ουσία, μαζί του.
Η παραίτηση μου είναι, ανά πάσα
στιγμή, στην διάθεση του Δημάρχου
Γρηγόρη Κασιδόκωστα. Ο Λαός της
πόλης μάς εξέλεξε για να τον υπηρετήσουμε και να διαφυλάξουμε την νομιμότητα και τα συμφέροντα του,
αλλοίμονο αν υποκύπταμε σε απειλές
και ανομίες.
Το σύστημα των αξιών που μας εμπνέει - μην ξεχνάτε ότι ερχόμαστε
από το «ΟΡΑΜΑ»- βρίσκεται σε απόλυτη αντίθεση με το νοσηρό κλίμα που
διέλυσε την χώρα και την τοπική αυτοδιοίκηση.
Πιστεύω ότι η «ενότητα», το «όλοι
μαζί» πρέπει να γίνει κανόνας για να
μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Συνεργάστηκα και θα συνεργαστώ με θετική διάθεση με τους πάντες, και με
τον κ. Πανά, για τα συμφέροντα της
πόλης. Έχω, όμως, και το δικαίωμα και
το θάρρος να διαχωρίζω την θέση μου
και να μην σιωπώ, όταν πρέπει.
Σε θέματα παραβίασης της νομιμότητας, της διαφάνειας, του σεβασμού
των Δημοκρατικών Διαδικασιών ήμουν
και θα παραμείνω ασυμβίβαστη.
Ο Γρηγόρης Κασιδόκωστας περνάει
μια μεγάλη προσωπική περιπέτεια με
την υγεία του, και πιστεύω και του εύχομαι ολόψυχα να βγει νικητής για μια
ακόμα φορά. Οι Ηρακλείς του Στέμματος και οι Βασιλικότεροι του Βασιλέως
προωθούν δυστυχώς τα δικά τους
συμφέροντα.
Ο ίδιος ο Δήμαρχος είχε πει ότι η Δημαρχία δεν κληρονομείται και δεν εκχωρείται, είναι μόνο αποτέλεσμα
εκλογής. Είναι ευκαιρία, λοιπόν, να
ξεκαθαρίσω σε σχέση με αυτούς που
διαδίδουν ότι βιάζομαι και μάχομαι να
γίνω «Δήμαρχος», ότι κάνουν μεγάλο
λάθος. Έχω την δουλειά μου και την
προσωπική μου ζωή που δόξα τον θεό
με ενδιαφέρουν και με καλύπτουν, και
το θέμα της υποψηφιότητας μου ή μη
θα το εξετάσω όταν θα έρθει η ώρα.
Η Ηλέκτρα Τσιριγώτη δεν ήθελε προφανώς να οξύνει την κατάσταση και
απέφυγε να μας απαντήσει, σε ποιόν
αλήθεια θα υπέβαλε, την παραίτησή
της που ζήταγε επιμόνως ο Πανάς.
Μήπως στον Πανά; Αυτός την όρισε
Αντιδήμαρχο ή ο Δήμαρχος.

ΕΒΔΟΜΗ
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΑΠO ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 22/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ
Αριθ. Απόφασης 317/2011

Περίληψη
Έγκριση Κανονισμού Εκτέλεσης πάσης φύσεως οικοδομικών
εργασιών Δήμου Σαρωνικού
Στα Καλύβια, σήμερα 21η του μηνός Σεπτεμβρίου, του έτους 2011, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σαρωνικού συνήλθε σε
τακτική δημόσια συνεδρίαση στο δημοτικό κατάστημα Σαρωνικού, ύστερα από
την με αριθμό πρωτ. 19260/2011 έγγραφη πρόσκληση της προέδρου αυτού, η
οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).
Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, διότι σε σύνολο 27 μελών παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση 21 και συγκεκριμένα:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
Δημοτικοί Σύμβουλοι
1. ΚΟΛΛΙΑ ΜΑΡΙΑ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ), 2. ΤΖΙΒΙΛΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, 3. ΜΠΟΥΚΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ, 4. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, 5. ΠΕΓΚΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ,
6. ΤΣΑΛΙΚΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, 7. ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ, 8. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ, 9. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛ., 10. ΛΙΟΔΑΚΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, 11. ΣΩΦΡΟΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, 12. ΧΡΙΣΤΟΦΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ, 13. ΚΑΡΑΚΑΣΙΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 5ου θέματος της Ημ. Διάταξης,
14 ΣΑΡΡΗΣ ΣΟΦΟΚΛΗΣ αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 6ου θέματος της Ημ.
Διάταξης, 15. ΒΟΛΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, 16. ΓΚΕΡΑΛΗΣ ΣΑΒΒΑΣ, 17. ΓΚΙΝΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 6ου θέματος της Ημ. Διάταξης, 18.
ΤΣΙΑΚΑΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, 19. ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ αποχώρησε κατά τη
συζήτηση του 6ου θέματος της Ημ. Διάταξης, 20. ΠΕΡΠΕΡΙΔΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑ προσήλθε κατά τη συζήτηση του 1ο θέματος Εκτός Ημ. Διάταξης, 21. ΜΠΙΘΥΜΗΤΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ προσήλθε κατά τη συζήτηση του 4ου θέματος της Ημ. Διάταξης
ΑΠΟΝΤΕΣ
1. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ, 2. ΖΕΚΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, 3. ΣΟΦΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, 4. ΠΡΙΦΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, 5. ΜΑΚΡΟΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ, 6. ΑΔΑΜΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
Πρόεδροι Δημοτικών / Τοπικών Κοινοτήτων
1. ΚΟΛΑΞΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ (ΚΑΛΥΒΙΩΝ), 2. ΧΑΡΙΤΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ), 3.ΓΚΟΥΜΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (ΣΑΡΩΝΙΔΑΣ), 3.ΚΙΤΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΚΟΥΒΑΡΑ),
4. ΛΑΜΠΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΠΑΛΑΙΑΣ ΦΩΚΑΙΑΣ)
Στη συνεδρίαση ήταν παρών ο Δήμαρχος κ. Πέτρος Φιλίππου νόμιμα κληθείς.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Α. Εγκρίνει τον Κανονισμό Εκτέλεσης πάσης φύσεως οικοδομικών εργασιών
Δήμου Σαρωνικού, ως εξής:
Κεφάλαιο Α΄
Κανονισμός Καθαριότητας & Προστασίας του Περιβάλλοντος
κατά την Εκτέλεση Οικοδομικών Εργασιών Ιδιωτών
και Εργασιών Δημόσιων - Κοινωφελών Οργανισμών
Τα κάθε είδους έργα που εκτελούνται εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου
από ιδιώτες ή φορείς του δημοσίου, κοινωφελών οργανισμών, εργολάβους δημοσίων και δημοτικών έργων κ.τ.λ., πρέπει να εκτελούνται με ιδιαίτερη προσοχή και να πληρούν όλους τους κανόνες που προβλέπονται από τις κείμενες
διατάξεις, τον Γενικό Οικοδομικό Κανονισμό, τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας
και τον παρόντα Κανονισμό.
Σε κάθε περίπτωση οι υπεύθυνοι των έργων οφείλουν να τηρούν όλα τα μέτρα προστασίας πεζών και οχημάτων, να μην παρακωλύουν την κυκλοφορία, να μην δημιουργούν προβλήματα στην λειτουργία της πόλης και να λαμβάνουν όλα τα
απαραίτητα μέτρα αποφυγής κινδύνου διασποράς ή διαφυγής στο περιβάλλουν δομικών και αδρανών υλικών και κάθε είδους αχρήστων αντικειμένων και αποβλήτων.
Άρθρο 1: Εργασίες που αφορά ο κανονισμός
Ο κανονισμός αυτός αφορά κάθε είδους οικοδομικές εργασίες (ανέγερση νέων
οικοδομών, επισκευές, λοιπές, οικοδομικές εργασίες), που εκτελούνται στα διοικητικά όρια του Δήμου και κάθε εργασία που πραγματοποιείται σε κοινόχρηστους χώρους από οργανισμούς κοινής ωφέλειας ή εργολάβους δημοσίων
έργων.
Άρθρο 2: Υπεύθυνοι για τη τήρηση του κανονισμού
Σε κάθε περίπτωση υπεύθυνοι της τήρησης του παρόντος κανονισμού είναι οι
ιδιοκτήτες που προβαίνουν στην εκτέλεση των παραπάνω εργασιών, καθώς και
οι εργολάβοι, υπερεργολάβοι, και τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που έχουν
την ευθύνη της εκτέλεσης αυτών.
Άρθρο 3: Αδειοδότηση εργασιών
Όλες οι πραγματοποιούμενες εργασίες πρέπει να εκτελούνται μετά τη λήψη
της νόμιμης άδειας από το Δήμο. Σε κάθε οικοδομική εργασία που γίνεται, θα
πρέπει στο χώρο του εργοταξίου να υπάρχουν διαθέσιμα:
α) αντίγραφο της θεωρημένης από την Αστυνομία Οικοδομικής Άδειας,
β) προβλεπόμενη από το Νόμο πινακίδα με τον αριθμό της αδείας και την ημερομηνία εκδόσεώς της,
γ) άδεια καταλήψεως πεζοδρομίου - οδοστρώματος, που χορηγείται από το
Δήμο.
δ) όλα τα εγκεκριμένα σχέδια της Πολεοδομίας
ε) ειδική κάτοψη οικοπέδου στο οποίο να είναι αποτυπωμένη πλήρως η υφιστάμενη κατάσταση, ( όρια οικοπέδου, της οδού στην πρόσοψη του οικοπέδου,
τα υφιστάμενα δέντρα εντός του οικοπέδου και στο πεζοδρόμιο, κλπ)
Η μη διαθεσιμότητα των ανωτέρω σε πρώτη ζήτηση συνεπάγεται πιθανή διακοπή των εργασιών από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου
Σε κάθε εργασία που εκτελείται από Οργανισμό Κοινής Ωφέλειας ή ιδιώτη, για
λογαριασμό αυτών, πρέπει να υπάρχει αντίγραφο θεωρημένης άδειας «τομής»
από τον αρμόδιο φορέα (Δήμος- ΥΠΕΧΩΔΕ).
Εξαιρούνται οι εργασίες που γίνονται για το φυσικό αέριο σύμφωνα με το
άρθρο 7 παρ. 3 του Ν 2364/95 (ΦΕΚ 252/6-2-95).
Για την έκδοση αδείας από τον Δήμο για την εκτέλεση δημόσιων έργων από οργανισμούς κοινής ωφελείας, εργολάβούς ή υπερεργολάβους δημόσιων έργων,
απαιτείται η προσκόμιση εγγυητικής επιστολής ύψους 1000 ευρώ.
Άρθρο 4: Δυνατότητα ελέγχου των κατασκευών
Σε περίπτωση που ζητηθούν από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου τα εγκεκριμένα από την Πολεοδομία σχέδια, θα πρέπει να προσκομίζονται από τον ιδιοκτήτη - κατασκευαστή, για να μπορεί να γίνει έλεγχος των κατασκευών που
εκτελούνται.
Άρθρο 5: Διαδικασίες έναρξης οικοδομικών εργασιών
Πριν από την έναρξη των οικοδομικών εργασιών, οι ιδιοκτήτες ή οι κατασκευαστές και οι οργανισμοί κοινής ωφέλειας, ανάλογα, πρέπει:
α) Nα θεωρούν την οικοδομική άδεια από το Αστυνομικό Τμήμα.
β) Να εφοδιάζονται από το Δήμο με άδεια κατάληψης, πεζοδρομίου - οδο-

στρώματος καταβάλλοντας το αντίστοιχο τέλος.
γ) Να προσκομίσουν στο Δήμο εγγυητική επιστολή, όπως το υπόδειγμα που θα
χορηγεί ο Δήμος, αναγνωρισμένης Τράπεζας ή Τ.Π. και Δ. ποσού εξήντα επτά
ευρώ και πενήντα λεπτών (67,50), ανά τετραγωνικό μέτρο μήκους προσόψεως,
η οποία θα επιστρέφεται στον δικαιούχο μετά την πλήρη περαίωση των εργασιών και εφόσον δεν προηγήθηκαν ζημιές στους δημοτικούς χώρους από την
εκτέλεση των οικοδομικών εργασιών (π.χ. μπάζα, τσιμέντα στο οδόστρωμα, ζημιές στα πεζοδρόμια, παραλείψεις πλακόστρωσης πεζοδρομίου κ.τ.λ..) Τα παραπάνω θα πιστοποιούνται από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου.
Άρθρο 6: Προστατευτικά μέτρα
6.1.Ο χώρος που εκτελούνται οι οικοδομικές εργασίες θα πρέπει να είναι περιφραγμένος. Επίσης, πρέπει να υπάρχει πινακίδα, που να απαγορεύει την είσοδο
στους μη έχοντες εργασία και σε περίπτωση καταλήψεως πεζοδρομίου ή οδοστρώματος πρέπει να λαμβάνονται μέτρα για την προστασία πεζών και οχημάτων. Τα αδρανή υλικά που βρίσκονται επί του πεζοδρομίου πρέπει να
εγκιβωτίζονται με μέσα προστασίας (μαδέρια, τσιμεντόλιθους κ.τ.λ.), για την
αποφυγή της διασποράς τους από νερά είτε από οποιαδήποτε άλλη αιτία. Ελαφρά υλικά που παρασύρονται από τον αέρα (άμμος, μαρμαρόσκονη, μπάζα, τσιμέντα κ.τ.λ.) πρέπει να είναι καλυμμένα ή να καταβρέχονται συχνά, ώστε να
μην παρασύρονται από τον αέρα. Το ίδιο ισχύει και κατά τη διάρκεια κατεδαφίσεων ή εκσκαφών. Μπάζα επί κοινόχρηστων χώρων, που παραμένουν πλέον
του διημέρου, θεωρείται ότι καταλαμβάνουν κοινόχρηστο χώρο και απομακρύνονται από το Δήμο. Η δαπάνη απομάκρυνσης, όπως αυτή θα προκύπτει κάθε
φορά, καταβάλλεται από τον υπόχρεο ενώ παράλληλα επιβάλλεται και το σχετικό τέλος.
6.2.Τα στερεά κινητά υλικά, που χρησιμοποιούνται κατά την εκτέλεση των οικοδομικών εργασιών, πρέπει να είναι στερεωμένα κατά τρόπο ασφαλή για την
πρόσληψη ατυχήματος, για τον ίδιο λόγο, πρέπει να είναι πλήρη και ασφαλή.
Για τους ίδιους επιβάλλεται η σήμανση με σχετικές ανακλαστικές πινακίδες και
η τοποθέτηση ασπροκόκκινης ταινίας, όταν καταλαμβάνεται μέρος οδοστρώματος. Η σήμανση κατά τη νύκτα πρέπει να είναι φωτεινή και να τοποθετείται
προειδοποιητικό σήμα σε ικανή απόσταση.
Άρθρο 7: Ωράρια εκτέλεσης εργασιών – περίοδοι μη εκτέλεσης εργασιών.
Όλες οι εργασίες θα πρέπει να γίνονται μέσα στο επιτρεπόμενο ωράριο εργασίας και να μην παρατείνονται με κανένα τρόπο κατά την διάρκεια των ωρών
κοινής ησυχίας, ή τις αργίες, σύμφωνα με τις ισχύουσες αστυνομικές διατάξεις. Σε ότι αφορά την θερινή περίοδο κατά τον μήνα Αύγουστο (1/8 έως 31/8),
οι Δημοτικές – Τοπικές Κοινότητες, δύνανται με σχετική απόφασή τους να αποφασίσουν την προσωρινή διακοπή της εκτέλεσης των ωχλουσών οικοδομικών
εργασιών,
(όπως εργασίες που εκτελούνται από σφυριά, τσάπες, κομπρεσέρ, κλπ.).
Άρθρο 8: Εργασίες από Οργανισμούς Κοινής Ωφέλειας
7.1. Στις περιπτώσεις εκτέλεσης εργασιών από Οργανισμό Κοινής Ωφέλειας
(ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ κ.τ.λ.) για συντήρηση, επισκευή δικτύου ή νέων παροχών,
επιβάλλεται η τήρηση των διατάξεων που προβλέπονται από τους Νόμους περί
εκτελέσεως Δημοσίων Έργων (σημάνσεις κ.τ.λ.) καθώς και από τις διατάξεις
του Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού και του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. Οι
παραπάνω οργανισμοί υποχρεούνται να λαμβάνουν, πριν την εκτέλεση οποιουδήποτε έργου, την προβλεπόμενη «άδεια τομής» από το Δήμο και να γνωστοποιούν στις υπηρεσίες τα πλήρη στοιχεία των φυσικών υπευθύνων του
έργου. Κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης των έργων, οφείλουν να τηρούν τα προβλεπόμενα στον παρόντα κανονισμό και τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.
Σε κάθε περίπτωση, οι υπεύθυνοι των έργων, πρέπει να επιμελούνται την ανάρτηση πινακίδων με την επωνυμία του οργανισμού, τον αριθμό της αδείας του
Δήμου και την ημερομηνία έκδοσής του. Αμέσως μετά την εκτέλεση των σχετικών εργασιών και όχι πέραν του τετραημέρου, οφείλουν να απομακρύνουν
τα προϊόντα εκσκαφής, τα λοιπά άχρηστα υλικά και να επαναφέρουν τα πράγματα στην προτέρα τους κατάσταση. Στην αντίθετη περίπτωση ισχύουν τα προβλεπόμενα στο άρθρο 6 του παρόντος κανονισμού.
7.2. Τα προβλεπόμενα στο παρόν άρθρο ισχύουν επίσης για όλους τους φορείς
του ευρύτερου δημόσιου τομέα, εταιρίες του Δημοσίου οργανισμούς, κοινοπραξίες κ.τ.λ.. (ΟΣΕ, ΗΣΑΠ, ΔΕΠΑ, ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ, ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟ, ΤΡΑΜ κ.τ.λ.)
Άρθρο 9: Συντελεστής Δόμησης
Στην κάθε Δημοτική – Τοπική Κοινότητα ισχύουν οι υπάρχοντες συντελεστές
δόμησης βάσει των σχετικών αποφάσεων που έχουν ληφθεί από τα προ της
συνένωσης βάσει του νόμου του Καλλικράτη Δημοτικά – Κοινοτικά Συμβούλια,
ως επίσης και τις σχετικές ισχύουσες διατάξεις και νόμους (Ν.8801/79 και του
ΠΔ 470/79). Για οποιαδήποτε αλλαγή στο ισχύον καθεστώς των συντελεστών
δόμησης απαιτείται ειδική απόφαση από το Δημοτικό Συμβούλιο.

Κεφάλαιο Β’
Πρόστιμα – Βασικό νομικό πλαίσιο
Άρθρο 10: Πρόστιμα μη εφαρμογής παρόντος κανονισμού
Η μη τήρηση των ανωτέρω άρθρων συνεπάγεται επιβολή προστίμων στους
κατά νόμο υπεύθυνους των έργων. Με ειδική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, προσδιορίζονται τα πρόστιμα που θα επιβάλλονται για τις παραβάσεις των διατάξεων του παρόντος κανονισμού και θα ορίζεται το ύψος
τους. Επισυνάπτεται προσάρτημα με το σχετικό πίνακα προστίμων για
παραβάσεις των διατάξεων του παρόντος κανονισμού.
Άρθρο 11: Βασικό νομικό πλαίσιο αναφορικά με τον παρόντα κανονισμό
(Ισχύουν αντιστοίχως τα άρθρα που ισχύουν για τον κανονισμό καθαριότητας)
1. Άρθρο 37 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Π.Δ. 410/1995)
2. Π.Δ. 23/2002 «αρμοδιότητες, σύστημα πρόσληψης, δικαιώματα και υποχρεώσεις του προσωπικού της Δημοτικής Αστυνομίας».
3. Υ.Α. 69728/824/1996 (ΦΕΚ Β΄358/1996) «μέτρα και όροι για τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων»
4. Κ.Υ.Α. 113944/1944/97 (ΦΕΚ Β΄1016/97) σχετικά με τον Εθνικό Σχεδιασμό διαχείρισης στερεών αποβλήτων
5. Κ.Υ.Α. 14312/1302/2000 (ΦΕΚ Β΄723/2000) «συμπλήρωση και εξειδίκευση
του Εθνικού Σχεδιασμού διαχείρισης στερεών αποβλήτων».
6. Κ.Υ.Α. 114218/97 (ΦΕΚ Β΄1016/97) «κατάρτιση πλαισίου προδιαγραφών
και γενικών προγραμμάτων διαχείρισης αποβλήτων.
7. Κ.Υ.Α. 19396/1546/1997 (ΦΕΚ Β΄604/97) «μέτρα και όροι για τη διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων».
8. Κ.Υ.Α. Η.Π. 37591/2031/2003 « μέτρα και όροι για τη διαχείριση ιατρικών
αποβλήτων από υγειονομικές μονάδες».
9. Ν. 2939/2001 (ΦΕΚ Α΄179/2001) «συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των
συσκευασιών και άλλων προϊόντων, ίδρυση Εθνικού Οργανισμού Εναλλακτικής
Διαχείρισης Συσκευασιών και άλλων προϊόντων (Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π)».
10. Ν. 1650/1986 (ΦΕΚ Α΄160/Β6) « για την προστασία του περιβάλλοντος»
11. Κ.Υ.Α. 10315 ΦΕΚ Β΄369/93 «σταθερές εστίες καύσης για τη θέρμανση
κτιρίων και νερού»
12. Αρθρο 15 Κ.Ο.Κ. (Ν. 2696/99) Εκπομπές ρύπων, θορύβων κ.τ.λ.
13. Π.Δ. 363/95 (ΦΕΚ Α΄193/95) «σύστημα επιβολής διοικητικών ποινών
στους παράγοντες εφαρμογής της κάρτας ελέγχου καυσαερίων (ΚΕΚ)»
14. Κ.Υ.Α. Φ50/92491/4358/94 (ΦΕΚ Β΄797/94) «Aνάθεση εποπτείας, εφαρμογής και καλής λειτουργίας του συστήματος ΚΕΚ»
15. Κ.Υ.Α. Φ50/92492/4359/94 (ΦΕΚ Β΄797/94) «Ρύθμιση θεμάτων με την

εποπτεία, εφαρμογή και καλή λειτουργία του συστήματος ΚΕΚ»
16. Κ.Υ.Α. Φ50/94474/4556/94 (ΦΕΚ Β΄829/94) «Μέθοδος μέτρησης και επιτρεπομένων ορίων του μονοδειξίου του άνθρακα και των υδρογονανθράκων στα καυσαέρια των οχημάτων (βενζινοκίνητων και υγραεριοκίνητων)»
17. Κ.Υ.Α. Φ50/94475/4557/94 (ΦΕΚ Β΄829/94) «Μέθοδος μέτρησης και επιτρεπομένων ορίων θαλερότητας στα καυσαέρια των πετρελαιοκίνητων οχημάτων»
18. Ν. 2052/1992 (ΦΕΚ Α΄94/92) «Μέτρα για την αντιμετώπιση του νέφους»
19. Κ.Υ.Α. 676/95 «Μέτρα για τον περιορισμό των εκπομπών αερίων ρύπων
των οχημάτων με κινητήρα» (ΦΕΚ Β΄194/95)
20. Αστυνομική διάταξη 1023/2/37/1996 «μέτρα ευταξίας και ευκοσμίας»
21. Ν. 2946/2001 «Υπαίθρια διαφήμιση, συμπολιτείες Δήμων και Κοινοτήτων»
22. Π.Δ. 27/1999 περί «κώδικα βασικής πολεοδομικής νομοθεσίας»
23. Ν. 3170/2003 (ΦΕΚ Α΄191/03) «zώα συντροφιάς, αδέσποτα zώα συντροφιάς και άλλες διατάξεις»
ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΒΑΣΕΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Α. Οικοδομικές εργασίες
―――――――――――――――――――――――――――――――――――
ΑΑ
ΕΙΔΟΣ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ
ΠΡΟΤΕΙΝ.
―――――――――――――――――――――――――――――――――――
1 Μη έκδοση αδείας εκτέλεσης εργασιών από το Δήμο, για οποιαδήποτε
εκτέλεση έργων και οικοδομικών εργασιών
200€
διαδικασία διακοπής εργασιών
2 Μη διαθεσιμότητα σε ζήτηση από τις υπηρεσίες του Δήμου, της
χορηγηθείσας αδείας αυτού, ή άλλων σχετικών πολεοδομικών
εγγράφων για έλεγχο των οικοδομικών εργασιών
100€
διαδικασία διακοπής εργασιών
3 Επί παλαιών οικοδομών ή και οιασδήποτε επισκευής παλαιών
οικοδομών, μη άμεση και προ της έναρξης των εργασιών, μεταφορά
των παλαιών ορίων του οικοπέδου, στα εγκεκριμένα ρυμοτομικά
όρια του σχεδίου πόλεως
1000€
διαδικασία διακοπής εργασιών
4 Μη περίφραξη εργοταξίων, μη τήρηση των μέτρων ασφαλείας πεζών
καθώς και μη λήψη μέτρων προφύλαξης από τη σκόνη, είτε κατά την
εκσκαφή ή από αδρανή υλικά (χώμα, άμμο, μαρμαρόσκονη, κλπ.)
300€
5 Κατάληψη πεζοδρομίων χωρίς άδεια με ρίψη μπαζών και άλλων
οικοδομικών υλικών σε αυτά
300€
6 Ρίψη μπαζών και άλλων ογκωδών οικοδομικών υλικών στους κάδους
απορριμμάτων
500€
7 Μη σήμανση με σχετικές ανακλαστικές πινακίδες ορατές και την
νύκτα και μη τοποθέτηση ασπροκόκκινης ταινίας όταν καταλαμβάνεται
μέρος οδοστρώματος.
100€
8 Εναπόθεση οικοδομικών υλικών χύμα στους δρόμους ή άλλους
κοινόχρηστους χώρους χωρίς άδεια από το Δήμο
500€
9 Εναπόθεση οικοδομικών εργαλείων (σκαλωσιές), ή μηχανημάτων
(πρέσες) στους δρόμους ή άλλους κοινόχρηστους χώρους, ή κατάληψη
αυτών, χωρίς άδεια από το Δήμο
500€
10 Εναπόθεση - απόρριψη οικοδομικών απορριμμάτων - απόβλητων σε
δάση, παραλίες, πάρκα, ρέματα, παιδικές χαρές, οικόπεδα,
αρχαιολογικούς χώρους, κ.λ.π.
Από 1000€ έως 5000€
με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου
11 Κατάληψη δημόσιου ή δημοτικού χώρου από κάδους ιδιωτικών
εταιρειών για μπάζα χωρίς άδεια, ανά ημέρα
Το διπλάσιο
του σχετικού τέλους
12 Μη καθαρισμός του περιβάλλοντα χώρου των οικοδομικών εργασιών 100€
13 Εγκατάλειψη ή απόρριψη αντικειμένων ή μπαζών από εργολάβους
ή κάθε είδους επαγγελματίες σε δρόμους, αγροτικούς δρόμους και
κοινόχρηστους χώρους
500€
14 Διασπορά σκυροδέματος στις οδούς και κοινόχρηστους χώρους
από τα οχήματα μεταφοράς αυτού και πλύση οχήματος μεταφοράς
σκυροδέματος στις οδούς και κοινόχρηστους χώρους
500€
15 Κατασκευή πεζοδρομίων χωρίς έγγραφη άδεια του Δήμου, καθώς και
η καθοιονδήποτε τρόπο επέμβαση (τοποθέτηση ζαρντινιέρων,
εμποδίων κλπ.) σε πεζοδρόμια, δρόμους, κοινόχρηστους χώρους,
πλατείες κλπ.
απομάκρυνση και 500€
16 Φύτευση δένδρων, ή καλλωπιστικών φυτών, ή κόψιμο δένδρων στα
πεζοδρόμια ή λοιπούς κοινόχρηστους χώρους χωρίς άδεια από το Δήμο 100 €
Α. Έργα από Δημόσιους Φορείς – Κοινοφελείς Οργανισμούς
―――――――――――――――――――――――――――――――――――
ΑΑ
ΕΙΔΟΣ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ
ΠΡΟΤΕΙΝ.
―――――――――――――――――――――――――――――――――――
17 Εκτέλεση Δημόσιων Έργων χωρίς ειδική άδεια από τον Δήμο και
χωρίς την λήψη προστατευτικών μέτρων
1000 €
18 Εναπόθεση υλικών χύμα στους δρόμους ή άλλους κοινόχρηστους
χώρους χωρίς την συναίνεση από το Δήμο και χωρίς τη λήψη των
προστατευτικών μέτρων
1000 €
19 Ζημιές στις υποδομές του Δήμου από εργολάβους, συνεργεία
Δημόσιων Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας,
1000 €
συν κόστος αποκατάστασης
Β. Η παρούσα απόφαση να δημοσιευτεί υποχρεωτικά, κατά το πλήρες κείμενό της, στο δημοτικό κατάστημα του Δήμου, σύμφωνα με τη διαδικασία
που προβλέπεται από το άρθρο 284 του ΔΚΚ.
Γ. Περίληψη της παρούσας να δημοσιευτεί σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία
τοπική εφημερίδα
Δ. α. Η απόφαση να παραμείνει συνεχώς εκτεθειμένη σε χώρο του δημοτικού καταστήματος, που είναι προσιτός στο κοινό.
β. Η απόφαση, με φροντίδα της προέδρου του δημοτικού συμβουλίου, να
καταχωρηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου.
γ. Εξουσιοδοτείται η Πρόεδρος του Δ.Σ. όπως λάβει τα απαραίτητα μέτρα
για την όσο το δυνατόν ευρύτερη δημοσιοποίηση της παρούσας απόφασης
με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο.
Μειοψηφούντων των Δημοτικών Συμβούλων κ.κ. Μπούκη Κων/νου και Καραγιάννη Αθανάσιου. Γίνεται μνεία ότι θετικά ψήφισαν και οι Πρόεδροι των
Δημοτικών Κοινοτήτων Αναβύσσου, Καλυβίων, Παλαιάς Φώκαιας και Σαρωνίδας καθώς και ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Κουβαρά.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμ. 317/2011
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΟΛΛΙΑ ΜΑΡΙΑ

ΤΑ ΜΕΛΗ
ΤΣΑΛΙΚΙΔΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ, ΤΖΙΒΙΛΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΜΠΟΥΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ, ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ,
ΛΙΟΔΑΚΑΚΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ,
ΠΕΓΚΑΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ,
ΧΡΙΣΤΟΦΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ, ΣΑΡΡΗΣ ΣΟΦΟΚΛΗΣ,ΓΚΙΝΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ, ΒΟΛΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΓΚΕΡΑΛΗΣ ΣΑΒΒΑΣ, ΤΣΙΑΚΑΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, ΚΑΡΑΚΑΣΙΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΣΩΦΡΟΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΠΕΡΠΕΡΙΔΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑ, ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΜΠΙΘΥΜΗΤΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
Ακριβές απόσπασμα
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΟΛΛΙΑ ΜΑΡΙΑ

ΕΒΔΟΜΗ
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ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΣΕ ΑΕΙ και ΤΕΙ
Δημοσιεύουμε τους επιτυχόντες στις σχολές της χώρας, όπως κάθε χρόνο. Μόνο που φέτος καθυστερήσαμε· και καθυστερήσαμε γιατί βρήκαμε μία απίστευτη δυσκαμψία από τα σχολεία, να μας τα δώσουν. “Προσωπικά δεδομένα”, “φόρτο εργασίας” και πολλά άλλα επικαλέστηκαν. Αυτός είναι και λόγος που τα αποτελέσματα
από κάποια σχολεία δεν θα τα δημοσιεύσουμε. Στο επόμενο φύλλο θα δημοσιεύσουμε τα σχολεία Μαραθώνα, Νέας Μάκρης, Ραφήνας, Σπάτων, τα οποία κρατάμε
στα χέρια μας και αν στο μεταξύ μας σταλεί κάποιο ακόμη.

2ο ΓΕΝ. ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
ΑΓΓΕΛΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ
ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ
ΒΛΕΤΑ ΗΛΙΑΝΑ
ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΓΚΕΝΕΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΓΚΙΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΓΚΟΥΒΙΝΑ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΔΕΛΑΤΟΛΑ ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ
ΔΕΛΛΑΠΟΡΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΔΕΛΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
ΖΗΜΙΑΝΙΤΗ ΣΟΦΙΑ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΖΗΣΙΜΑΤΟΥ ΑΝΝΑ-ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΗΛΙΟΥ ΣΩΗΡΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΑΛΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΑΡΑΪΣΚΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ
ΚΑΡΑΝΑΣΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
ΚΑΤΡΑΝΤΖΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΚΑΨΑΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΟΥΡΚΟΥΛΙΩΤΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ
ΚΟΥΤΑΛΙΔΗΣ ΘΩΜΑΣ
ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΟΥ ΜΕΛΛΙΝΑ
ΚΩΛΕΤΤΗ ΓΛΥΚΕΡΙΑ
ΚΩΤΟΥΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΛΑΖΑΡΗΣ ΠΕΤΡΟΣ
ΛΑΜΠΡΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ
ΛΙΟΛΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜ.
ΛΥΜΠΕΡΗ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ
ΜΕΡΜΗΓΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΜΟΥΣΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΜΠΑΚΟΥΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΜΠΑΝΤΖΗ ΕΥΘΥΜΙΑ
ΜΠΑΤΖΗ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΜΥΡΙΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΝΤΟΥΣΚΑ ΚΩΝ/ΝΑ
ΠΑΛΑΓΙΑΝ ΚΥΒΕΛΗ
ΠΑΛΑΣΚΑ ΕΙΡΗΝΗ-ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΠΑΠΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑ
ΠΑΝΤΑΖΗ ΜΑΡΙΑ
ΠΑΞΙΜΑΔΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΒΥΡΩΝΑΣ
ΠΙΛΑΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΠΙΤΣΙΝΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΡΑΜΜΑΤΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΑΛΟΥΣΤΡΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΣΑΜΑΝΤΑ ΚΩΝ/ΝΑ
ΣΚΟΡΔΑΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΣΚΟΥΡΑ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ
ΤΖΕΛΕΠΗ ΑΝΝΑ
ΤΖΟΥΡΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΤΖΟΥΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΤΟΝΙΚΙΔΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ-ΜΥΡ.
ΤΟΠΙΝΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΟΥΛΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΤΣΟΥΠΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΧΡΗΣΙΜΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ
ΨΑΛΤΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

ΕΦΑΡ/ΝΩΝΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΜΠ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ
ΤΕΧΝ. ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΘΗΝΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝ. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΧΑΝΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΤΡΑΣ
ΕΠΙΣΤ. ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΘΗΝΑΣ
ΞΕΝΟΝ ΓΛΩΣΣ. ΜΕΤΑΦΡ. &ΔΙΕΡΜΗ ΚΕΡΚΥΡΑ
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ & ΔΙΑΧΕΙΡ. ΚΑΛΑΜΑΤΑ
ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ & ΔΙΑΧΕ. ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒ. ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ
ΕΦΑΡΜ/ΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ &ΦΥΣ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΜΠ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΕΡΓΩΝ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΡΟΔΟΣ
ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ
ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΟΡΙΚΗ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣ. ΜΕΤΑΦΡ. & ΔΙΕΡΜΗΝΕΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑ
ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΤΕΧΝΟΛ. ΠΟΤΩΝ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ & ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΤΡΑΣ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ & ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΤΡΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΣ. ΕΠΙΧΕΙΡ. ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΤΕΙΟΥ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΘΡΑΚΗΣ
ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΛΑΙΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣ. ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣ. ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΙΣΤΟΡΙΑ, ΑΡΧΑΙΟΛ. & ΔΙΑΧΕΙΡ. ΠΟΛ/ΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ
ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡ. ΧΙΟΣ
ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΧΗΑΝΙΚΩΝ ΠΑΤΡΑΣ
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤ. ΕΚΠΑΙΔ. ΑΘΗΝΑΣ
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ & ΔΙΑΤΡΟΦ. ΑΘΗΝΑ
ΕΚΠ/ΣΗΣ & ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛ. ΗΛΙΚΙΑ, ΑΘΗΝΑ
ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛ & ΟΙΚΟΛΟΓ. ΤΕΙ ΖΑΚΥΝΘΟΣ
ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΘΗΝΑΣ
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΘΗΗΝΑ
Α.Ε.Ν. ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ
ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝ.ΠΑΝ.ΑΘΗΝΑΣ
ΕΠΙΣΤ. ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΕΩΠΟΝ. ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ
ΕΠΙΣΤ. ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ &ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΘΗΝΑΣ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝ. ΤΕΙ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣΗ ΠΑΝΤΕΙΟΥ
ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ & ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΠΑΤΡΑΣ
ΧΗΜΕΙΑΣ ΑΗΝΑΣ
ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
ΕΚΠ/ΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΤΡΑΣ
ΠΟΛΙΤ. ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΔΗΜ. ΣΔΙΟΙΚ. ΑΘΗΝΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤ. ΕΦΟΔ. ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΟΙΚ.ΠΑΝ.ΑΘΗΝΑΣ

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΜΕ ΤΟ 10%
ΔΗΜΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ
Α.Ε.Ν. ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ
ΖΗΜΙΑΝΙΤΗ ΚΩΝ/ΝΑ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ

ΣΟΪΛΕΜΕΖΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑ
ΣΟΪΛΕΜΕΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΤΑΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΔΙΑΦΗΜ. ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ

ΓΕΝ. ΛΥΚΕΙΟ ΓΕΡΑΚΑ
ΑΓΓΕΛΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΟΦ.
ΝΑΥΠΗΓΙΚΗΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ
ΑΚΑΛΕΣΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΩΤ.
ΠΛΗPΟΦΟPΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ
ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΠΙΔΑ
ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ
ΑΥΓΕΡΑΚΗ ΚΩΝ/ΝΑ
ΟPΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙPΗΣΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ
ΒΑΛΟΥΞΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΥ (ΑΘΗΝΑ)
ΒΕΛΑΩΡΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ
ΒΕΝΑΡΔΟΣ ΘΩΜΑΣ
ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ (ΣΝΔ) ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
ΒΗΚΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦ. & ΤΗΛΕΠ/ΝΙΩΝ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ (ΑΡΤΑ)
ΒΟΥΡΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΕΠΙΣΤ. ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΘΗΝΑΣ
ΓΑΤΣΙΟΣ ΓΑΒΡΙΗΛ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
ΓΙΑΝΝΑΚΑΡΗ ΜΥΡΤΩ
ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΡΟΔΟΣ)
ΓΙΑΡΜΑΤΖΙΑΔΗ ΣΟΦΙΑ
ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)
ΓΚΑΝΕΤΣΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΧΡΙΣΤ
ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΘΗΝΑΣ
ΔΡΙΛΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ
ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ ΝΑΤΑΛΙΑ
ΓΕPΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ
ΘΕΟΦΙΛΑΤΟΥ ΜΑΡΙΑ ΕΙΡΗΝΗ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΘΗΝΑΣ
ΚΑΒΑΛΑΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ
ΙΑΤPΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)
ΚΑΒΑΛΙΕΡΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΑΘΗΝΑΣ
ΚΑΚΛΙΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ
ΚΑΛΑΝΤΩΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΙΣΤΟPΙΑΣ & ΑPΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ
ΚΑΛΟΥΔΗΣ ΝΙΚΟΣ
ΕΠΙΣΤ. ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓ. & ΥΔΑΤΟΚΑΛ. ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ
ΚΑΠΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΠΛΗPΟΦΟPΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΚΑΠΡΑΛΟΥ ΜΑΡΙΝΑ
ΟPΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚ. ΕΠΙΧΕΙP. ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ
ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΛΗΡΟΦΟ. & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛ. ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ
ΚΑΡΔΑΡΑ ΑΝΤΩΝΙΑ
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ & ΑΣΦΑΛΙΣ. ΕΠΙΣΤ. ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΙΔ.ΠΕΡ.ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ
ΚΑΡΡΑ ΜΑΡΘΑ
ΙΑΤPΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΚΑΡΥΤΙΝΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ
ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΖΩΗ ΗΛΕΚΤΡΑ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΚΑΤΡΑΔΗ ΜΕΞΗ ΚΩΝ/ΝΑ
ΕΦΑΡ/ΝΩΝ ΜΑΘΗΜ. & ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤ. ΕΜΠ
ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ
ΚΑΤΣΑΡΟΥ ΣΑΠΦΩ ΜΑΡΙΑ
ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)
ΚΑΤΣΑΡΟΥ ΣΟΦΙΑ ΦΑΝΟΥΡΙΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΘΗΝΑΣ
ΚΙΤΣΟΣ ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ
ΕΠΙΣΤ. ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤ. ΚΟΜΟΤΗΝΗ
ΚΟΛΛΙΑ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ
ΟΔΟΝΤΙΑΤPΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΚΟΥΣΚΟΥΚΗΣ ΛΟΥΚΑΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ
ΚΟΥΤΕΡΗ ΒΙΡΓΙΝΙΑ
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ)
ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ & ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΘΗΝΑΣ
ΚΡΕΜΑΣΤΟΣ ΜΑΡΙΟΣ
ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ
ΚΡΥΩΝΗ ΜΑΡΙΑ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΚΥΡΟΥΣΗ ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΤΡΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ
ΠΟΛ. ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ
ΚΩΣΤΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΛ. ΜΗΧΑΝ. & ΜΗΧΑΝ. ΥΠΟΛΟΓ. ΕΜΠ
ΚΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)
ΛΑΖΑΡΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
ΕΠΙΣΤ. ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΘΗΝΑΣ
ΛΕΜΠΕΣΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΦΙΛ/ΦΙΑΣ- ΠΑΙΔ/ΚΗΣ & ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ
ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ
ΛΩΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠ
ΜΑΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΜΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΜΑΥΡΟΓΟΝΑΤΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ
ΠΟΛ. ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ
ΜΗΛΕΟΥΝΗ ΙΩΑΝΝΑ
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ
ΜΗΛΙΩΝΗ ΑΘΗΝΑ
ΟΙΚΟΝΟΜ. ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΟΙΚΟΝ. ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΑΣ
ΜΙΧΟΥ ΔΑΝΑΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΘΗΝΑΣ
ΜΠΟΥΖΙΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΧΙΟΣ)
ΜΠΟΥΚΑΛΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΘΕΑΤPΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (ΝΑΥΠΛΙΟ)
ΜΠΟΥΛΜΠΑΣΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΜΩΡΑΙΤΙΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΝΑΥΠΗΓΙΚΗΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ
ΝΙΚΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥΛΑ
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΘΗΝΑΣ
ΝΤΕΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ
ΝΤΕΛΗ ΙΣΜΗΝΗ ΣΟΦΙΑ
ΕΚΠ/ΣΗΣ & ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧ/ΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΑΘΗΝΑΣ
ΞΑΓΟΡΑΡΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ (ΛΗΜΝΟΣ)
ΟΓΚΙΤΣΙ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡ
ΠΛΗPΟΦΟPΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛ/ΝΙΩΝ ΑΘΗΝΑΣ
ΠΑΝΤΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ
ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠ
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΔΙΕΘΝ.& ΕΥPΩΠ. ΟΙΚΟΝ. ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ
ΠΑΠΑΖΗΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΧΡΗΜΑΤ/ΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΑΠΑΘΩΜΑ ΦΩΤΕΙΝΗ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ
ΠΑΠΠΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ
ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ
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ΕΒΔΟΜΗ

ΠΕΤΡΟΥΛΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΑΡΙ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ( ΠΡΕΒΕΖΑ)
ΠΛΑΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ
ΠΥΛΑΡΙΝΟΣ ΕΒΑΝ ΠΑΤΡΙΚ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ( ΠΡΕΒΕΖΑ)
ΣΑΒΟΥΡΗ ΕΙΡΗΝΗ
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ
ΣΑΛΟΥΣΤΡΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ
ΣΑΝΙΔΑ ΑΜΑΛΙΑ
ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΣΙΓΑΛΑ ΕΛΕΝΗ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ
ΣΤΡΑΤΗ ΠΟΛΥΔΩΡΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ)
ΣΥΚΑΡΑ ΣΟΦΙΑ ΝΙΚΟΛΕΤ.
ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΤΕΙΟΥ
ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑ
ΙΣΤΟPΙΑΣ & ΑPΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ
ΤΟΡΝΕΣΑΚΗ ΑΛΕΞΙΑ
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓ. ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ
ΤΣΑΓΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ (ΑΙΓΙΟ)
ΤΣΙΑΤΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ
ΤΣΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ
ΟΔΟΝΤΙΑΤPΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ
ΤΣΟΚΑΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ & ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΤΡΑΣ
ΤΣΟΥΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΧΡΗΜΑΤ/ΚΗΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ
ΦΟΥΝΤΑ ΑΓΑΘΗ ΒΑΣ.
ΕΦΑΡΜ. ΠΛΗΡΟΦ. ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΔΙΟΙΚ. ΜΟΝ. ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΧΡΟΝΑΚΗ ΜΑΡΙΝΑ ΣΟΦΙΑ
ΝΟΜΙΚΗΣ ΘΡΑΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ)

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΜΕ ΤΟ 10%

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

1ο ΓΕΝ. ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΙΑΝΑΣ
ΑΓΓΕΛΗ ΕΛΕΝΗ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΙΚ.ΠΑΝ.ΑΘΗΝΑΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ
ΑΡΑΠΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΒΑΡΣΑΜΑ ΑΘΗΝΑ-ΚΛΕΑ
ΝΟΜΙΚΗΣ ΘΡΑΚΗΣ
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ
ΟΙΝΟΛΟΓΙΑ &ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΤΩΝ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ
ΒΕΝΤΟΥΡΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ
ΕΣΩΤΕΡ. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝ. ΔΙΑΚΟΜΣΗΣ & ΣΧΕΔ. ΑΝΤΙΚΕΙΜ. ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ
ΒΡΑΪΛΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΕΦΑΡΜ. ΠΛΗΡΟΦΡ. ΣΤΗ ΔΙΟΙΚ. & ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝ. ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΘΗΝΑΣ
ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΕΦΑΡΜ. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ 7 ΦΥΣΙΚ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΜΠ
ΓΚΟΥΝΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΓΡΑΒΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΟΛΙΤ. ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΔΗΜ.ΔΙΟΙΚ. ΑΘΗΝΑΣ
ΓΡΙΖΑ ΜΑΡΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝ. ΤΕΙ ΚΑΣΤΟΡΙΑ
ΔΑΒΑΡΗ ΚΑΛΟΜΟΙΡΑ
ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΔΑΒΑΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΤΙΝΟΣ
ΕΠΙΣΤΗΜ.ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙ.ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΔΑΝΙΗΛ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ
ΠΑΙΔ/ΚΟ ΠΡΟΣΧΟΛ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
ΔΕΠΑΣΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΜΠ
ΔΕΡΒΕΝΑΓΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡ, ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΔΡΙΤΣΕΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚ. ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΕΜΠΕΔΟΚΛΗ ΔΑΦΝΗ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΖΩΗ ΕΙΡΗΝΗ-ΑΘΗΝΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΘΗΝΑΣ
ΘΗΡΑΙΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΚΑΝΔΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΦΥΤΙΚ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒ. ΒΟΛΟΣ
ΚΑΠΝΙΤΗ ΙΩΑΝΝΑ
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΘΗΝΑΣ
ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝ. ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΕΙ ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ
ΚΕΝΤΙΣΤΟΥ ΧΑΡΑ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΚΟΓΙΑ ΑΝΝΑ
ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ
ΚΟΝΤΟΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠ
ΚΟΝΤΡΑΣΗ ΦΙΟΡΑΛΜΠΑ
ΠΟΛ.ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΟΡΙΝΘΟΣ
ΚΟΡΟΜΗΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ
ΚΟΥΒΑΡΙΩΤΗ ΕΙΡΗΝΗ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ
ΚΟΥΜΠΟΥΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡ. ΑΙΓΑΟΥ
ΚΡΗΤΙΚΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΘΗΝΑΣ
ΚΥΖΙΩΡΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΕΠΙΧΕΙΡ. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΠΛΗΡΟΦΟΡ. ΣΥΣΤΗΜ. ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙ. ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΚΩΤΣΑΡΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΚΩΤΣΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΛ. ΜΗΧΑΝ. & ΤΕΧΝΟΛΟΓ.ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΑΤΡΑΣ
ΛΑΓΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΘΗΝΑΣ
ΛΑΓΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΙΚ.ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ
ΛΕΝΓΚΟΥ ΜΑΡΙΝΑ
ΟΔΟΝΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ
ΛΕΥΘΕΡΟΧΩΡΙΤΗ ΕΙΡΗΝΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ & ΙΣΤΟΡΙΑ ΠΑΝΤΕΙΟΥ
ΛΩΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΤΑΑΤΙΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝ.ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ
ΜΑΓΟΥΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ
ΜΑΝΑΛΗ ΑΡΙΣΤΕΑ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΜΑΡΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΜΗΧΑΝ. Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΤΡΑΣ
ΜΑΣΤΙΧΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΤΕΙΟΥ
ΜΑΤΗ ΖΗΝΟΒΙΑ-ΜΑΡΙΑ
ΒΙΒΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΣΥΣΤ. ΠΗΡΟΦΟΡ. ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ
ΜΗΤΣΙΚΑ ΕΥΓΕΝΙΑ
ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΑΣ
ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΥΑ
ΜΟΥΤΣΑ ΝΕΡΤΙΛΑ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ
ΜΠΑΛΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΙΟΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΜΠΕΚΙΡΙ ΓΙΝΑ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΜΠΙΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ ΣΜΥ
ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ
ΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΝΑ
ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ
ΝΤΑΛΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΕΠΙΣΤ. ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΘΗΝΑΣ

ΠΑΓΩΝΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ& ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ ΜΥΡΤΩ
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ
ΠΑΠΑΝΙΚΟΥ ΘΕΩΝΗ
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ
ΠΑΠΙΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΒΕΛΛΑΣ
ΠΑΤΡΙΚΗΣ ΚΟΣΜΑΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΠΕΛΕΚΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ
ΠΙΤΣΙΛΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΙΚΑΡΩΝ ΙΠΤΑΜΕΝΟΙ
ΠΟΔΟΓΥΡΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ
ΠΡΙΦΤΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ
ΡΑΠΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛ/ΡΓΩΝ ΕΜΠ
ΣΑΛΟΥΣΤΡΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΦΙΛ/ΦΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΡΗΤΗΣ
ΣΙΟΥΛΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΦΙΛ/ΦΙΑΣ - ΠΑΙΔ/ΚΗΣ & ΨΟΧΟΛΟΓΙΑΣ ΘΗΝΑΣ
ΣΚΟΥΡΑ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝ/.ΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ
ΣΟΤΙΡ ΕΛΕΝΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΔΙΕΘΝ. ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΟΡΙΝΘΟΣ
ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΘΗΝΑΣ
ΣΤΑΜΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΔΙΟΙ.ΜΟΝ. ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ
ΤΑΡΣΑΝΗ ΕΙΡΗΝΗ
ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΠΑΤΡΑΣ
ΤΣΑΝΕΚΛΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΤΣΙΓΚΑΚΟΥ ΝΕΦΕΛΗ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΤΡΑΣ
ΤΣΟΤΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΓΛΩΣΣΑΣ, ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜ. ΘΡΑΚΗΣ
ΦΟΥΝΤΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΗΛ/ΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓ/ΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΦΥΛΑΚΤΟΣ ΑΣΗΜΑΚΗΣ
ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΦΩΤΑΚΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛ. & ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ
ΧΟΜΠΣ ΙΣΜΕΡΗΣ ΘΕΑ - ΚΡΙΣΤΙΝΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΘΗΝΑΣ
ΧΟΝΔΡΟΓΙΑΝΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΧΟΥΝΤΑΣ ΚΩ/ΝΟΣ
ΕΠΙΣΤ. ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ &ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΘΗΝΑΣ
ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΜΕ ΤΟ 10%
ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΝΟΜΙΚΗΣ ΘΡΑΚΗΣ
ΚΑΛΑΠΟΔΑΣ ΒΥΡΩΝΑΣ
ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ
ΚΑΛΛΙΤΣΟΥΝΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ ΣΣΕ - ΟΠΛΑ
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ-ΙΩΑΝ.
ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ
ΚΟΝΤΟΚΩΣΤΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
ΜΠΟΓΚΙΤΣΕΒΙΤΣ ΟΥΡΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ
ΜΠΟΥΤΣΗΣ ΔΗΜΗΡΙΟΣ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΝΤΕΙΟΥ
ΝΤΑΡΛΑΝΤΑΝΗ ΜΑΡΙΑ
ΕΚΠ.ΣΗΣ & ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΑΘΗΝΑΣ
ΠΑΝΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΕΙ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΙΣΚΙΟΥΛΗ ΖΩΗ
ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝ.ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ
ΧΑΤΖΗΔΑΒΑΡΗ ΜΑΡΙΑ-ΔΗΜΗΤΡΑ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ
ΧΟΥΝΤΑ ΚΑΡΑΤΖΑ
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

1ο ΓΕΝ. ΛΥΚΕΙΟ ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΓΕΡΑΚΑΡΗ ΜΑΡΙΑ-ΜΥΡΩ
ΔΕΓΑΪΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ
ΚΑΛΛΙΑΚΜΑΝΗ ΘΕΟΔΩΡΑ
ΚΟΝΤΖΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΛΑΓΓΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΛΙΟΛΙΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ
ΞΥΝΟΡΟΔΟΥ ΕΛΕΝΗ-ΜΑΡΙΑ
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ ΕΛΕΝΗ
ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΘΕΟΔΩΡΑ
ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ ΛΓΑ
ΠΑΠΠΑ ΚΩΝ/ΝΑ
ΠΑΤΣΑΟΥΡΑ ΔΑΝΑΗ-ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ
ΣΙΟΥΛΑ ΑΛΕΞΙΑ
ΤΣΟΛΑΚΗ ΑΝΝΑ-ΤΡΥΓΩΝΑ
ΤΣΟΥΚΝΙΔΑΣ ΠΕΤΡΟΣ
ΦΟΥΦΡΗ ΜΑΡΙΑ
ΧΑΡΑΝΑ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΧΥΣΙ ΕΛΣΑ
ΚΕΑΜΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΛΩΡΙΔΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΑΠΑΓΙΩΤΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΤΕΦΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦ. ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΦΙΛΟΣ.ΠΑΙΔ/ΚΗΣ& ΨΥΧΟΛ. ΑΘΗΝΑΣ
ΟΡΓΑΝ.& ΔΙΟΙΚ. ΕΠΙΧΕΙΡΗ.ΟΙΚ.ΠΑΝ.ΑΘΗΝΑΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡ.&ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Η/Υ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ
ΕΚΠ/ΣΗΣ & ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧ.ΗΛΙΚΙΑ ΑΘΗΝΑ
ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤ. ΣΤΡΑΤΟΥ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΣΠΑΡΤΗ)
ΕΚΠ/ΣΗΣ &ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛ. ΗΛΙΚΙΑ ΑΘΗΝΑ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΔΙΟΙΚ. ΚΟΙΝΩ. ΣΥΝΕΤΑΙΡ. ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΤΡΑΣ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ & ΟΠΤΙΚ/ΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ
ΒΙΟΜΗΧΑΝ. ΔΙΟΙΚ. & ΤΕΧΝΟΛ. ΠΕΙΡΑΙΑ
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑ & ΦΙΛΟΛΟΓ. ΑΘΗΝΑΣ
ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ &ΕΠΙΣΚΕΠΤΡ. ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ
ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ & ΕΠΙΣΚΕΠΤΡΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ
ΔΙΟΙΚ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΤΡΑΣ
ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΑΤΡΑΣ
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΙΑΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΜΕ ΤΟ 10%

ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝ. ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΘΗΝΑΣ
ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡ. ΠΕΙΡΑΙΑ

ΓΕΝ. ΛΥΚΕΙΟ ΒΑΡΗΣ
ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΠΟΛ. ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΑΛΟΙΖΟΥ ΣΑΜΑΝΘΑ
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΟΝ. & ΑΝΑΠΤ. ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΣ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΝΑΤΑΛΙΑΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ
ΑΣΚΟΥΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΕΠΙΣΤ. ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΘΗΝΑΣ
ΒΑΔΑΣΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ
ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΒΑΝ ΠΙΕΤ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ
ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΙΟΙΚ. ΟΝ. ΥΓΕΙΑΣ &ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΕ ΑΘΗΝΑΣ
ΒΑΣΙΛΙΚΙΩΤΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ
ΒΛΑΧΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΕΠΙΣΤ. ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΘΗΝΑΣ
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ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΒΟΥΡΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ
ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝΕΜΠ
ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑ
ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΠΑΤΡΑΣ
ΓΕΩΡΓΑΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ
ΓΚΕΡΓΕΝΗ ΜΑΡΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ
ΓΛΥΜΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΙΚ.ΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ
ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ ΟΛΓΑ
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ
ΔΙΓΚΑ ΘΕΟΦΑΝΩ
ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΗΣΗΕΥΤ. (ΣΑΝ)
ΔΟΥΛΓΕΡΑΚΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ-ΕΙΡ.
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΠΑΤΝΕΙΟΥ
ΕΥΘΥΜΙΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΧΟΝΤΙΑ
ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΠΟΛΙΤ. ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΔΗΜ. ΔΙΟΙΚ. ΑΘΗΝΑΣ
ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ ΘΩΜΑΣ
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
ΙΕΝΤΣΕΚ ΕΥΘΑΛΙΑ
ΧΗΜΕΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ
ΚΑΛΥΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΘΗΝΑΣ
ΚΑΡΒΟΥΝΙΑΡΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ
ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ
ΚΑΡΙΜΑΛΗ ΕΡΩΦΙΛΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠ
ΚΑΤΣΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΙΣΟΡΙΑΣ ΙΟΝΙΟΥ
ΚΕΠΕΣΟΓΛΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ
ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ
ΚΙΟΥΣΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ
ΚΙΤΑΝΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ
ΚΟΡΜΗΣ ΠΕΤΡΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ
ΚΟΤΡΩΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΕΣΩΤΕΡ. ΑΡΧΙΤ., ΔΙΑΚΟΣΜ. & ΣΧΕΔ. ΑΝΤΙΚ. ΣΕΡΡΩΝ
ΚΟΥΒΕΛΗ ΕΥΔΟΞΙΑ-ΜΑΡΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ
ΚΟΥΤΖΑΜΑΝΗ ΜΑΡΙΝΑ
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΘΗΝΑΣ
ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΛ. ΜΗΧΑΝ. & ΜΗΧΑΝ. ΥΠΟΛ. ΘΡΑΚΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΧΗΑΝΙΚΩΝ ΠΑΤΡΑΣ
ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ
ΛΑΜΠΡΙΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΧΗΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠ
ΛΙΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ &ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΛΙΤΣΑΣ ΜΙΧΑΗΛ-ΜΑΡΙΟΣ
Α.Ε.Ν. ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ
ΜΑΓΕΙΡΙΑΣ ΩΑΝΝΗΣ
ΜΗΧ. ΧΩΡ/ΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔ. & ΠΕΡΙΦ. ΑΝΑΠΤΥ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΜΑΛΜΚΒΙΣΤ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ-ΘΕΟ.
ΦΙΛ/ΦΙΑΣ - ΠΑΙΔ/ΚΗΣ & ΨΧΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ
ΜΑΞΑΚΟΥΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ
ΜΑΡΓΑΡΙΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
ΜΑΥΡΟΘΑΛΑΣΣΙΤΗ ΕΛΕΝΗ
ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΜΗΛΙΟΥ ΜΑΤΙΝΑ
ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΘΡΑΚΗ
ΜΟΥΣΤΟΥ ΙΣΙΔΩΡΑ
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ
ΜΙΣΚΙΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΜΠΟΤΣΙΚΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΧΕΡΙΣΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤ. ΚΕΙΜΗΛΙΩΝ ΑΘΗΝΑΣ
ΜΠΡΕΓΚΑΣΙ ΡΕΖΑΡΤΑ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΝΑΣΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΝΤΑΒΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ
ΦΙΛ/ΦΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΡΗΤΗΣ
ΞΥΓΚΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ-ΜΑΡΙ.
ΝΟΜΙΚΗΣ ΘΡΑΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ
ΠΑΛΑΜΑΡΗ ΙΩΣΗΦΙΝΑ
ΦΙΛ/ΦΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΑΝΑΓΑΚΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
ΕΠΙΣΤ. ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ
ΠΑΝΤΖΟΥΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ
ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΠΑΠΑΜΙΧΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΕΦΑΡΜ. ΠΛΗΡΟΦ. ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΟΙΚΟΝ. ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΠΑΠΠΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΠΑΣΧΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦ. & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝ. ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΙΤΣΗ ΑΘΗΝΑ-ΝΕΦΕΛΗ
ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡ. ΟΙΟΝ.ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ
ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ
ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΠΡΟΥΖΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ
ΣΑΒΒΙΔΗ ΕΙΡΗΝΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ
ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΔΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ-ΦΟΙ.
ΔΙΕΘΝΩΝ &ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΣΕΡΑΣΚΕΡΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ
ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΑΤΡΑΣ
ΣΙΚΛΑ ΕΛΕΝΗ-ΜΑΡΙΑ
ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ
ΣΙΩΝΗ ΕΙΡΗΝΗ
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ & ΚΟΣΜΟΘΕΩΡΙΑΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ
ΣΙΩΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΝΟΜΙΚΗΣ ΘΡΑΚΗΣ
ΣΚΑΛΚΟΓΙΑΝΝΗ ΝΑΤΑΛΙΑ-ΑΛΕΞ.
ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ
ΣΚΟΥΛΙΚΑΡΙΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤ. ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ
ΣΚΟΥΡΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΘΗΝΑΣ
ΣΟΥΧΛΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ-ΕΦΗ
ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ
ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΜΑΡΙ
ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΛΗ
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ
ΤΡΑΣΣΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜ. & ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΛΟΓΓΙΟΥ
ΤΣΕΡΑΝΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ
ΕΦΑΡΜ/ΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜ. ΕΜΠ
ΦΑΡΜΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΦΥΤΡΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧ/ΝΙΑΣ & ΕΠΙΚ/ΝΙΑΣ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΦΩΣΚΟΛΑΚΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑ
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΠΑΤΡΑΣ
ΦΩΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ
ΧΑΤΖΗΔΑΥΙΤΙΔΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΟΡΓΝΑΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΙΚΟΝ.ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ
ΨΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΠΟΛ. ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΑΝΤΥΠΑ ΝΙΚΟΛΕΤΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΡ.
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΟΣ
ΓΙΑΤΡΑ ΑΝΝΑ
ΔΕΣΤΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΜΕ 10%

ΝΟΜΙΚΗΣ ΘΡΑΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΘΡΑΚΗΣ
ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ
ΛΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ

ΖΑΠΑΝΤΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΖΑΧΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΑΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΑΝΕΛΛΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ
ΚΑΠΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΑΡΤΣΑΓΚΟΥΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΚΡΙΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
ΡΑΠΤΗΣ ΒΙΚΤΩΡ
ΡΟΪΔΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΣΙΑΜΑΚΗΣ ΕΙΡΗΝΑΙΟΣ
ΣΟΥΡΒΑ ΕΛΠΙΝΙΚΗ
ΣΤΑΜΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΤΣΕΡΑΝΙΔΟΥ ΠΑΛΜΕΤΑ
ΧΟΥΛΗ ΞΕΝΗ

ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ& ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΕΙ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΝΑΥΠΗΓΙΚΗΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛ. ΗΛΙΚΙΑ ΘΡΑΚΗΣ
ΠΡΟΣΧΟΛ. ΑΓΩΓΗΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ
ΦΙΛΟΣΟΦ. ΠΑΙΔ/ΚΗΣ & ΨΥΧΟΛΟΓ. ΑΘΗΝΑΣ
ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΔΙΑΚΙΝ. ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΕΙ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
ΓΛΩΣΣΑΣ, ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΡΕΞ. ΧΩΡΩΝ ΘΡΑΚΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝ. ΤΕΙ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΩΜ ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΓΕΝ. ΛΥΚΕΙΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΛΕΞΙΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΒΕΛΩΝΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΔΑΡΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΔΗΜΑ ΕΛΛΗ
ΖΑΧΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΖΗΚΟΥ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ
ΖΙΝΤΣΟΒΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΖΟΥΠΑ ΚΡΙΣΤΙΝΑ
ΚΑΚΑΛΕΤΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΑΛΑΦΑΤΗ ΛΥΔΙΑ
ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΑΜΠΑΝΑΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΣ
ΚΑΠΕΛΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ
ΚΟΚΚΩΝΗ ΜΑΡΙΑ
ΚΟΝΤΙΛΙΕΡΗ ΜΑΡΙΑ
ΚΥΠΡΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΣ ΠΕΤΡΟΣ-ΚΡΙΤΩΝ
ΚΩΣΤΑΡΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ-ΙΡΙ.
ΜΟΥΛΛΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΠΑΖΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΣΙΜΙΤΣΙΔΕΛΛΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΣΙΝΑ ΣΟΦΙΑ
ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΤΙΓΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΘΗΝΑΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΦΙΛ/ΦΙΑΣ - ΠΑΙΔ/ΚΗΣ &ΨΥΧΟΛΟΓΊΑΣ ΑΘΗΝΑΣ
ΕΠΙΣΤ. ΤΗΣ ΠΡΟΣΧ. ΑΓΩΓΗΣ & ΕΚΠΑΙΔ. ΣΧΕΔΙΑΣΜ.ΑΙΓΑΙΟΥ
ΦΙΛ/ΦΙΑΣ ΠΑΙΔ/ΓΙΚΗΣ & ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΩΝ
ΓΕΩΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ &ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ ΤΕΙ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡ. & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΧΙΟΣ
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΤ. ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΤΕΧΝ. ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ
ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑ
ΕΠΙΣΤ. ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤ. ΘΡΑΚΗΣ
ΝΑΥΠΗΓΙΚΗΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΡΟΔΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝ/ΓΙΑΣ & ΕΚΠΙΚ/ΝΙΑΣ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΕΠΙΣΤ. ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΘΗΝΑΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΘΗΝΑΣ
ΣΥΝΤΡ. ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΕΡΓΩΝΤΕΧΝΗΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ
ΕΠΙΣΤ. ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΘΗΝΑΣ
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ

1ο ΓΕΝ. ΛΥΚΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΤΕΧΝ.ΓΡΑΦΙΚΩΝΤΕΧΝΩΝ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ
ΑΛΕΒΙΖΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ
ΑΝΔΡΟΥΛΙΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ-ΧΡΙΣΤΙΝ.
ΕΜΠΟΡΙΑΣ &ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΡΩΝΗΣ ΧΑΡΛΑΜΠΟΣ
ΕΠΙΣΤ. ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ &ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΘΗΝΑΣ
ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΝΑ-ΣΠΥΡ.
ΔΙΕΘΝΩΝ&ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΒΛΑΜΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙ. ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ
ΒΟΝΤΖΟΥΚΙΑΝ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΔΙΑΤΡΟΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ
ΓΑΛΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΕΦΑΡ/ΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ& ΦΥΣΙΚΩΝΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΜΠ
ΓΑΡΓΑΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΟΡΓΑΝ. &ΔΙΟΙΚ. ΕΠΙΧΕΙΡ. ΟΙΚΟΝ.ΠΑΝ/ΜΙΟΥΑΘΗΝΑΣ
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΓΚΙΟΥΛΛΑΙΣ ΧΕΡΜΑΝ
ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΠΟΛΙΤ. ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ &ΔΗΜ. ΔΙΟΙ. ΑΘΗΝΑΣ
ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΦΩΤΙΟΣ
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΠΑΝ/ΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ
ΚΑΡΝΕΣΗ ΣΟΦΙΑ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ
ΚΙΑΜΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ
ΚΟΥΜΠΟΥΡΑ ΜΑΡΙΑ
ΓΛΩΣΣΑ, ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΡΕΥΞ. ΧΩΡΩΝ ΘΡΑΚΗΣ
ΚΟΥΡΛΙΑΝΣΚΗ ΗΛΙΑΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
ΚΟΥΤΣΟΔΑΣΚΑΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΝΑΥΤΙΛΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΜΑΥΡΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ
ΜΕΡΜΗΓΚΑ ΜΑΡΙΑ-ΗΛΙΑΝΑ
ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ
ΜΟΡΣΙ ΧΑΙΑΤ ΠΟΛΙΤ.
ΕΠΙΣΤΗΜ. & ΔΗΜ. ΔΙΟΙΚ. ΑΘΗΝΑΣ
ΜΩΡΟΓΙΩΡΓΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΣ ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΝΙΚΟΥ ΑΝΝΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΤΡΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΙΟΝΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ-ΕΛΙΣ.
ΦΙΛΟ. ΠΑΙΔ/ΚΗΣ & ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ
ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΠΑΣΧΙΔΗ ΜΑΡΙΑΛΕΝΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ &ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ
ΠΕΛΙΒΑΝΙ ΤΖΟΓΙΑΝΑ
ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΤΕΙΟΥ
ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ
ΠΥΡΠΥΡΗ ΛΥΔΙΑ
ΜΗΧ. ΧΩΡ/ΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΠΕΡΙΦ/ΚΗΣ ΑΝΑΠ.Τ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
ΡΕΓΙΕΣ ΤΖΟΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ
ΡΟΥΣΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΤΗΛ/ΝΙΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΣΑΛΕΜ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΦΙΛ/ΦΙΑΣ - ΠΑΙΔ/ΚΗΣ & ΨΥΧΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ
ΣΙΔΕΡΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ
ΣΚΑΡΠΑΘΑΚΗ ΚΥΡΙΑΚΗ
ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ

ΕΒΔΟΜΗ

18 ΣΕΛΙΔΑ - 15 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2011
ΣΠΑΝΟΛΙΟΥ ΑΘΗΝΑ
ΤΖΑΦΕΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ-ΛΟΥ.
ΤΣΑΓΚΑΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ
ΤΣΑΟΥΣΑΚΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ
ΤΣΙΟΚΑΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΦΕΡΛΕΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΦΙΝΤΙΚΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΦΟΥΣΤΟΥΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΦΥΤΑΝΙΔΗ ΜΑΡΙΑ
ΧΑΙΡΕΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΜΑΡΙ.
ΧΕΛΙΟΥΔΑΚΗ ΚΩΝ/ΝΑ-ΒΑΛΕΝΤ.
ΧΟΝΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΗ
ΧΡΙΣΤΟΦΑΚΗ ΚΩΝ/ΝΑ
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ ΜΑΞΙΜΟΣ
ΨΑΡΡΑ ΜΑΡΙΑ
ΨΕΙΜΑΔΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΤΩΝ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΘΗΝΑΣ
ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ &ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡ. ΟΙΚΟΝ.ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ
ΕΚΠ/ΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧ/ΓΙΑΣ & ΕΠΙΚ/ΝΙΑΣ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΟΛΟΥ
ΠΟΛΙΤ. ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΔΗΜ. ΔΙΟΙΚ. ΑΘΗΝΑΣ
ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ
ΕΦΑΡ/ΝΩΝΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΜΠ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ
ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΝΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΑΓΚΑΙ ΕΡΙΟΛΑ
ΒΕΝΙΕΡΗ ΦΛΩΡΑ
ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΨΑΡΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΜΕ 10%
ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠ
ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ

2ο ΓΕΝ. ΛΥΚΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ
ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΛΥΔΙΑ
ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ &ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΔΑΦΝΗ
ΕΣΩΤ. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝ., ΔΙΑΚΟΣΜ.& ΣΧΕΔ. ΑΝΤΙΚ. ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ
ΑΛΕΞΑΚΟΥ ΑΜΑΝΤΑ
ΟΡΓΑΝΩΣΗ &ΔΙΟΙΚ. ΕΠΙΧΕΙΡ. ΟΙΚΟΝ.ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ
ΑΝΑΡΓΥΡΟΥ ΚΑΛΛΙΡΡΟΗ
ΠΟΛΙΤΙΣΜ. ΤΕΧ/ΓΙΑΣ & ΕΠΙΚ/ΝΙΑΣ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΟΛΙΤ. ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΔΗΜ. ΔΙΟΙΚ. ΑΘΗΝΑΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΜΗΧ/ΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚ. ΠΟΛΥΤ. ΚΡΗΤΗΣ
ΑΡΓΥΡΟΥΛΗ ΝΙΚΗ
ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΑΥΓΟΥΣΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡ. ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΙΜΗΛΙΩΝΑΘΗΝΑΣ
ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗ/ΝΙΩΝ ΑΘΗΝΑΣ
ΒΑΣΤΑΡΔΗ ΕΙΡΗΝΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΒΑΣΤΑΡΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝΜΗΧΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΒΕΛΙΩΤΟΥ ΜΑΡΙΝΑ-ΖΩΗ
ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ
ΒΕΡΥΒΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝ. & ΤΡΑΠΕΖΙΚ. ΔΙΟΙΚΗΤ. ΠΕΙΡΑΙΑ
ΒΙΤΑΛΗΣ ΗΛΙΑΣ
ΓΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ
ΒΟΥΓΙΟΥΚΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ-ΣΟΦΙ
ΠΟΛ. ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕΙΛΑΡΙΣΑΣ
ΒΟΥΤΥΡΙΤΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΓΑΒΑΛΑΚΗ ΡΟΔΙΑΝΘΗ
ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ & ΣΥΓΧΡΟΝ. ΑΣΙΑΤ. ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΘΗΝΑΣ
ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΜΑΡΚΕΤΙΝΓ ΚΑΙ ΕΠΙΚ/ΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝ.ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ
ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ & ΕΠΙΣΚΕΠΤΡ. ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΔΑΝΑΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΓΚΙΡΛΕΜΗ ΑΡΙΣΤΕΑ
ΦΙΛΟΣ. ΠΑΙΔ/ΚΗΣ 7 ΨΥΧΟΛΟΓ. ΑΘΗΝΑΣ
ΓΚΟΥΦΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
ΕΠΙΣΤ. ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΔΙΟΙΚ. ΕΠΙΧΕΙΡ. ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
ΔΙΟΙΚ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΔΡΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΜΠ
ΔΡΕΠΑΝΙΔΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ-ΔΑΝ.
ΗΛΕΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚ. & ΜΗΧΝ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΘΡΑΚΗΣ
ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΘΡΑΚΗΣ
ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΜΠΑΡΡΕΔΟ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΤΕΧΝΟΛ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΑΤΡΑΣ
ΖΩΙΔΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ
ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΕΛΙΣ.
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΚΑΛΙΑΓΚΟΠΟΥΛΟΥ ΔΑΦΑΝΗ
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΕΙΔ.ΑΓΩΓΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΚΑΜΠΑΝΑΟΥ ΕΛΕΗΝΗ-ΕΙΡ.
ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ & ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΚΑΜΠΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΚΑΡΟΥΛΙΑ ΤΕΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝ. ΣΥΝ/ΣΜΩΝ ΕΠΙΧ. & ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
ΚΑΤΕΒΑΙΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
ΚΑΤΣΟΥΛΑ ΑΛΕΞΙΑ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΚΑΦΡΙΤΣΑ ΕΛΛΗ
ΦΙΛ/ΦΙΑΣ ΠΑΙΔ/ΚΗΣ & ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΘΗΝΑΣ
ΚΕΧΑΓΙΑ ΧΡΥΣΑ
ΝΟΜΙΚΗΣ ΘΡΑΚΗΣ
ΚΙΑΤΟ ΣΙΝΤΟΡΕΛΑ
ΕΠΙΚ/ΝΙΑΣ &ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΘΗΝΑΣ
ΚΟΛΟΒΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ &ΜΗΧΑΝ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΜΠ
ΚΟΥΝΤΣΙΕ ΝΙΚΟΛΑΣ
ΝΑΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΚΟΥΤΣΑΝΤΩΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΧΗΑΝΙΚ.ΠΟΛ/ΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
ΚΩΤΟΥΛΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΕΠΙΣΤ. ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΘΗΝΑΣ
ΚΩΤΣΑΛΑ ΑΘΝΑΣΙΑ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠ
ΛΑΖΑΡΟΥ ΔΑΝΑΗ
ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ
ΛΑΝΤΖΑ ΜΑΡΙΑ
ΟΡΓΑΝΩΣΗ &ΔΙΟΙΚ. ΕΠΙΧΕΙΡΗ.ΠΕΙΡΑΙΑ
ΛΥΡΑ ΜΑΡΙΑ=ΚΑΡ.
ΕΣΩΤΕΡ. ΑΡΧΙΤΕΚΤ. ΔΙΑΚΟΣΜ. & ΣΧΕΔ. ΑΝΤΙΚ. ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ
ΜΑΛΕΥΡΗ ΜΑΡΙΑ-ΑΝΝΑ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΜΑΝΙΟΥΔΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ
ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΗΣ
ΔΙΟΙΚ. ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤ. ΠΡΟΪΟΝΤ. & ΤΡΟΦ. ΑΓΡΙΝΙΟ
ΜΗΣΙΑΡΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΟΛΟΥ
ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕ ΚΡΗΤΗΣ
ΜΠΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΕΠΙΣΤ.ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΘΗΝΑΣ
ΜΠΙΡΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΝΑΣΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΝΗ-ΑΝΑΣΤ.
ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ ΤΖΩΑ.-ΕΛΕΝΗ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΙΚΡΗΤΗΣ
ΠΑΛΑΜΙΔΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΔΗ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΙΑΤΡΙΚΗ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΗΡΑΚΛΗΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΔΡΟΣ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΘΡΑΚΗΣ
ΠΑΠΑΖΑΧΑΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΙΚΟΝ.ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ
ΠΑΠΑΖΑΧΑΡΙΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ
ΠΟΛΙΤ. ΕΠΙΣΤ. & ΔΗΜ.ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΘΗΝΑΣ
ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ
ΠΑΣΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΠΕΡΑΚΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΗΛ/ΚΩΝΥΠΟΛΓ/ΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΠΟΥΛΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΡΟΒΕΛΕΓΓΙΟΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ
ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΡΑΜΦΟΥ ΣΕΒΑΣΤΗ
ΠΟΛ. ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΣΑΒΒΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΜΗΧΑΝ. ΣΧΕΔΙ. ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ & ΣΥΣΤΗΜ. ΑΙΓΑΙΟΥ
ΣΕΙΜΑΝΙΔΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΝΑΥΠΗΓΙΚΗΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ
ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ
ΣΙΤΑΡΕΝΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΕΣΩΤ. ΑΡΧΙΤΕΚΤ. ΔΙΑΚΟΣΜ. & ΣΧΕΔ. ΑΝΤΙΚΕΙΜ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ
ΣΙΤΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΑΝΑΗ-ΘΕΟΔ.
ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΘΗΝΑΣ
ΣΚΟΥΜΠΟΥΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΚΟΙΝΩΝ. ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ &ΙΣΤΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΣΚΥΦΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ-ΑΜΑΛ.
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΘΗΝΑΣ
ΣΟΥΛΟΥΤΖΗΔΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠ
ΣΠΑΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΤΡΑΣ
ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ
ΧΗΜΕΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ
ΣΤΑΜΑΤΗ ΛΙΝΑ
ΕΣΩΤ. ΑΡΧΙΤ., ΔΙΑΚΟΣΜ. &ΣΧΕΔ.ΑΝΤΙΚΕΙΜ. ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ
ΣΤΑΜΠΕΛΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ
ΣΤΑΦΥΛΑΚΗ ΑΡΓΥΡΩ
ΔΙΕΘΝΩ &ΕΥΡΩΠ. ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΣΤΡΟΔΑ ΕΛΕΝΗ
ΑΓΡΟΤ. ΟΙΚΟΝ. & ΑΝΑΠΤ. ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ
ΣΥΡΡΑΚΟΥ ΑΘΗΝΑ
ΟΡΓΑΝ. &ΔΙΟΙΚ. ΕΠΙΧΕΙΡ. ΟΙΚΟΝ.ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ
ΣΩΤΗΡΙΑΔΟΥ ΑΛΕΞΙΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠ
ΤΕΜΠΕΡΙΚΟΓΛΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΔΙΑΦΗΜ. ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ
ΤΣΙΜΠΡΙΜΑΝΗ ΒΙΡΓΙΝΙΑ-ΠΑΡ.
ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΘΗΝΑΣ
ΤΣΙΤΣΙΛΩΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ
ΔΙΟΙΚΗΣ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ
ΦΕΙΔΑΚΗ ΑΘΗΝΑ
ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΧΑΤΖΗΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΣ
ΠΟΛ. ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΕΛΠΙΝΙΚΗ
ΕΠΙΣΤ. ΤΗΣ ΠΡΣΧΟΛ.ΑΓΩΓΗΣ & ΕΚΠ/ΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΙΑ
ΒΕΝΕΤΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ
ΓΙΑΝΝΑΚΗ ΔΑΦΝΗ
ΖΕΡΒΟΓΙΑΝΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΜΑΛΛΑ ΕΛΕΝΗ
ΠΑΝΤΟΥ ΤΑΤΙΑΝΑ
ΣΑΛΤΣΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΖΑΒΕΛΛΑΣ ΗΛΙΑΣ

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΜΕ 10%
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΘΗΝΑΣ
ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝ. ΟΙΚΟΝ.ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ
ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ
ΔΙΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡ. ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ

1ο ΓΕΝ. ΛΥΚΕΙΟ ΚΟΡΩΠΙΟΥ
ΑΓΓΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ-ΣΥΝΕΤ/ΚΩΝ ΕΓ.ΙΧ. & ΟΡΓΑΝ. ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦ.& ΤΗΛΕΠ/ΝΙΩΝ ΔΥΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΒΕΛΙΧΑΙ ΚΛΕΑΡΝΤΟ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜ. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΠΛΗΡΟΦΟΡ. ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ
ΒΗΧΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΣ
ΤΗΛΕΠ/ΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ &ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ (ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ)
ΒΛΑΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΕΦΑΡ.ΞΕΝ.ΕΩΝ. ΓΛΩΣΣ. ΣΤΗ ΔΙΟΙΚ.& ΣΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΓΙΟΤΙ ΑΡΗΣ
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ
ΓΚΙΝΟΣΑΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΓΟΥΛΑ ΜΑΡΙΑ
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΝ &ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ
ΔΡΑΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ
ΖΑΜΠΕΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ
ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ (ΧΑΝΙΑ)
ΚΑΖΑΝΤΖΗ ΕΙΡΗΝΗ
ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ
ΚΑΠΛΑΝΗ ΚΩΝ/ΝΑ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ)
ΚΟΛΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΧΙΟΣ)
ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ
ΜΑΝΩΛΑΚΗΣ ΙΑΣΩΝ
ΧΗΜΕΙΑΣ ΠΑΤΡΑΣ
ΜΑΝΩΛΑΚΗΣ ΟΡΕΣΤΗΣ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΟΖΑΝΗ
ΜΑΤΣΟΥΚΑ ΚΥΡΙΑΚΗ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΜΕΡΝΤΑΝΙ ΜΠΟΥΚΡΑ
ΕΚΠ/ΣΗΣ & ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧ/ΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΑΘΗΝΑΣ
ΜΗΤΡΟΥ ΜΑΡΙΝΑ
ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ
ΜΙΧΑΙΡΙΝΑ ΜΑΡΙΑ
ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΙΚΟΝ.ΣΧΕΣΕΩΝ &ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΘΡΑΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ)
ΜΙΧΑΙΡΙΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤ. ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΓΡΙΝΙΟ
ΜΠΑΚΑΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ
ΝΙΚΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΘΗΝΑΣ
ΝΤΟΥΝΗ ΜΑΡΙΑ-ΜΥΡΤΩ
ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ (ΑΙΓΙΟ)
ΝΤΟΥΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓ. ΕΜΠ.
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ (Σ.Μ.Υ.)-ΣΩΜΑΤΑ
ΠΙΕΡΡΑΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΤΡΑΣ
ΣΑΛΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΗΛΕΚΤΡ. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ &ΜΗΧΑΝ. ΥΠΟΛ.ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
ΣΙΔΕΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΝΑΥΠΗΓΙΚΗΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ
ΣΟΥΜΑΛΑ ΜΑΡΙΑ
ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ
ΤΣΑΝΚΟ ΑΛΕΚΣΑΝΤΕΡ
ΧΗΜΕΙΑΣ ΠΑΤΡΑΣ
ΤΣΑΝΚΟ ΔΙΜΙΤΕΡ
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ
ΧΑΤΖΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ
ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & Μ.Μ.Ε. ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ (ΠΥΡΓΟΣ)

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΜΕ ΤΟ 10%
ΓΡΙΒΑ ΑΦΡΟΔΙΤΗ
ΚΕΡΚΥΡΑ ΕΛΕΝΗ
ΚΟΡΩΝΙΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΦΙΛ/ΦΙΑΣ-ΠΑΙΔ/ΚΗΣ &ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ
ΕΦΑΡΜ.ΠΛΗΡΟΦΟΡ. ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ

ΕΒΔΟΜΗ
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Αξιοποιήστε τουριστικά το ΠΙΚΠΑ και το Ασκληπιείο Βούλας
Η πρόταση Βαρβιτσιώτη στη Βουλή για

το ξεπούλημά τους

30 παιδιά στο ΠΙΚΠΑ να κρατάνε ένα τέτοιο φιλέτο! Κάπου αλλού θα βρείτε να τα πάτε.
Και το Ασκληπιείο Νοσοκομείο άλλο ένα φιλέτο!
Αυτά είπε εν ολίγοις ο βουλευτής Μιλτ.Βαρβιτσιώτης στη Βουλή, στη συζήτηση για το
Σχέδιο Νόμου που αφορά την Ανασυγκρότηση φορέων κοινωνικής αλληλεγγύης και
αναδιάρθρωσης του Ε.Σ.Υ.
Παρακολουθήστε τον για να καταλάβετε πώς αντιλαμβάνονται οι “άρχοντες” που μας εκπροσωπούν στο
Κοινοβούλιο την κοινωνική αλληλεγγύη και την παροχή υγείας.
«Μόνο στην περιφέρεια της Αττικής –και
απορώ γιατί ο συνάδελφος ο κ. Λοβέρδος
ξέρει πολύ καλά την Αττική μια και είναι και
Βουλευτής Β΄ Αθηνών- συγχωνεύεται το
Αναρρωτήριο της Πεντέλης με την Παιδόπολη της Αγίας Βαρβάρας στη Νέα Σμύρνη,
με την Παιδόπολη Άγιος Ανδρέας στο Καλαμάκι και παράλληλα συγχωνεύεται σε
άλλο οργανισμό το θεραπευτήριο χρόνιων
παθήσεων Ανατολικής Αττικής του Ελληνικού με το θεραπευτήριο χρόνιων παθήσεων
των Μελισσίων. Καταλαβαίνετε τι ζητάτε
από αυτούς τους διοικητές να κάνουν; Να
είναι δηλαδή όλη την ημέρα σε ένα αυτοκίνητο. Έτσι θα τρώνε όλη την ημέρα τους.
Δεν βγαίνουν χωροταξικά. Αν θέλετε να
μειώσετε ακριβώς τα έξοδα, δεν βγαίνουν
χωροταξικά.

ΝΤΟΥΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΚΟΡΔΑΛΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΣΤΟΥΡΓΙΩΤΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΤΡΙΜΜΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

Ενα από τα καλύτερα οικόπεδα
το ΠΙΚΠΑ!!!
Θα σας πω μία πρόταση, γιατί θεωρώ ότι
αυτή η κυβέρνηση έχει χάσει το μπούσουλα
σε όλα τα επίπεδα. Ασχολείστε με το
ΠΙΚΠΑ της Βούλας. Το ΠΙΚΠΑ της Βούλας
φιλοξενεί περίπου 30 παιδιά σε εγκαταστάσεις του 1950, αν και ανακαινίστηκαν το τελευταίο διάστημα. Βρίσκεται σε ένα
οικόπεδο 230 στρεμμάτων εφάμιλλο του
Αστέρα της Βουλιαγμένης, ίσως ένα από τα
καλύτερα οικόπεδα της Αττικής, αξίας
ενός τουλάχιστον δισεκατομμυρίου ευρώ,
το οποίο αν αξιοποιούσατε θα μπορούσατε
μέσα σε πολύ λίγο χρονικό διάστημα να
χρηματοδοτήσετε μία προνοιακή πολιτική
για όλη τη χώρα. Εσείς αντί να πάτε να
βρείτε έναν τρόπο να αξιοποιήσετε αυτό το
ακίνητο και να χρηματοδοτήσετε μία προνοιακή πολιτική, το μόνο που κάνετε είναι
να το συγχωνεύετε με ένα άλλο θεραπευτήριο χρόνιων παθήσεων. Μα είναι σοβαρή
πολιτική αυτή; Αυτή είναι η μεταρρύθμιση;

ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ
ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΣΧΕΣΕΩΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΘΡΑΚΗΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ
ΓΕΩΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΠΟΛΙΤ.ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

3ο ΓΕΝ. ΛΥΚΕΙΟ ΚΟΡΩΠΙΟΥ
ΑΓΓΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟPΥΚΤΩΝ ΠΟPΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ
ΑΓΓΕΛΙΔΕΛΛΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ
ΧΡΗΜΑΤ/ΚΗΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ
ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛΓΑ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛ. (ΒΟΛΟΣ)
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΘΗΝΑΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΙΣΙΔΩΡΑ
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΘΗΝΑΣ
ΒΑΛΑΒΑΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΤΕΧΝΟΛ. ΠΕΡΙΒΑΛΛ. & ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΒΕΝΕΤΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΦΙΛ/ΦΙΑΣ- ΠΑΙΔ/ΚΗΣ & ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΤΣΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ
ΓΚΙΟΚΑ ΑΘΗΝΑ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΕΚΠ/ΣΗΣ & ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧ/ΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΑΘΗΝΑΣ
ΔΑΝΑΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΦΙΛ/ΦΙΑΣ- ΠΑΙΔ/ΚΗΣ & ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ
ΔΗΜΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
ΖΑΧΑΡΑΚΗ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΖΗΚΟΥ ΒΑΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙ
ΚΟΙΝΩΝ. & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΟΡΙΝΘΟΣ
ΘΕΟΧΑΡΗ ΧΑΡΙΤΙΝΗ
ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΙΧΘΥΟΛΟΓΙΑΣ & ΥΔΑΤΙΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΒΟΛΟΣ
ΘΕΡΜΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΕΠΙΣΤ. ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΘΗΝΑΣ
ΚΑΛΑΜΒΟΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΣΟΦΙΑ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΚΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ (ΠΡΕΒΕΖΑ)
ΛΟΥΚΑ ΒΙΡΝΑ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)
ΜΑΛΤΕΖΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ
ΜΑΛΤΕΖΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΟPΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙPΗΣΕΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΜΑΝΟΥΣΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚ. & ΤΕΧΝΟΛ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΑΤΡΑΣ
ΜΙΧΑΙΡΙΝΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ
ΜΠΑΜΠΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

Έτσι θα αλλάξετε τον τόπο; Έχετε ένα ακίνητο 230 στρέμματα, παραλιακό, το οποίο
συνορεύει με έκταση της Εθνικής Τράπεζας
που ήταν τουριστικά αξιοποιήσιμη και σήμερα δεν αξιοποιείται με τον τρόπο με τον
οποίο θέλει. Θέλετε να φέρετε επενδύσεις.
Ψάχνετε να βρείτε χώρους, τους οποίους
θα αξιοποιήσετε τουριστικά μέσα στο
αστικό κέντρο και διατηρείτε αυτό το
ίδρυμα εκεί, αντί άμεσα να προκηρύξετε
ένα διεθνή διαγωνισμό για την εκμετάλλευση του ακινήτου και από τα έσοδα
αυτού να φτιάξετε και ένα χώρο, που να
ταιριάζει με τη φιλοσοφία της εποχής και
την πρόοδο της επιστήμης, ώστε να φιλοξενηθούν αυτά τα παιδιά και ακόμα περισσότερα, τα οποία ενδεχομένως έχουν
ανάγκη.
Παράλληλα στην ίδια γειτονιά –για να δείτε
πόση περιουσία, του Υπουργείου σας, δεν
μιλάω για περιουσία κανενός άλλου Υπουργείου, μένει ανεκμετάλλευτη- ακριβώς απέναντι βρίσκεται το Ασκληπιείο της Βούλας.
Το Ασκληπιείο της Βούλας βρίσκεται πάλι

σε ένα οικόπεδο εξαιρετικά προνομιακό.
Όμως το ίδιο το Ασκληπιείο είναι κατακερματισμένο σε κτήρια, τα οποία είναι πάλι
της εποχής του Β΄ παγκοσμίου πολέμου –
ορισμένα από αυτά- οι διοικητικές του υπηρεσίες είναι πολύ μακριά από τα ιατρεία, τα
χειρουργεία βρίσκονται σε άλλο κτήριο από
ό,τι βρίσκεται η κλινική και αντί να αξιοποιήσετε σε συνεργασία με τον Ερυθρό
Σταυρό αυτό το ακίνητο και να χτιστεί ένα
καινούριο, σοβαρό, αξιοπρεπές, σύγχρονο,
λειτουργικό νοσοκομείο για τα Νότια Προάστια, έχετε αφήσει τις οποιεσδήποτε συζητήσεις στις καλένδες.
Θεωρώ, κύριε Πρόεδρε, ότι πραγματικά μ'
αυτό το νομοσχέδιο σπαταλάτε χρόνο, δημιουργείτε γραφειοκρατικές διαδικασίες,
υποβάλλετε όλο το σύστημα σε μία γραφειοκρατική ταλαιπωρία, με στόχο να κερδίσετε 730.000 ευρώ και χάνετε την ουσία
που είναι η αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας των προνοιακών ιδρυμάτων».

ΜΠΑΟΥΜΑΝ ΜΑΡΡΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝ
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ
ΜΠΑΡΜΠΟΥΔΑΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΜΠΟΝΕΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΕΦΑΡΜ. ΞΕΝ.ΕΩΝ ΓΛΩΣ. ΔΙΟΙΚ.& ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΕΙ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
ΜΠΟΡΟΒΑ ΣΥΛΒΙΑ
ΦΙΛ/ΦΙΑΣ ΠΑΙΔ/ΓΙΚΗΣ & ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩN
ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΑΣ ΕΛΠΙΔΟΦΟΡΟΣ
Α.Ε.Ν ΣΧΟΛΗ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ
ΝΤΟΚΑΙ ΚΡΙΣΤΙΑΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΠΑΠΑ ΑΓΓΕΛΟΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΙ
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΦΑPΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΤΡΑΣ
ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΤΕΙ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΠΑΥΛΟΥ ΟΛΓΑ
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΙΑΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)
ΠΙΟΤΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΕΦΑΡΜ. ΞΕΝ.ΕΩΝ ΓΛΩΣ. ΔΙΟΙΚ.& ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΕΙ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
ΠΙΤΣΙΛΗ ΜΑΡΙΑ
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΙΑΣ ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΠΡΕΝΤΙ ΤΖΟΥΛΙΑ
ΕΦΑΡΜ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚ. & ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝ. ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
ΣΟΥΡΛΑΝΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΤΡΑΣ
ΣΤΑΥΡΟΥ ΣΟΦΙΑ
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΘΗΝΑΣΕΙΔ.ΠΕΡ. ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ
ΣΩΦΡΟΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΤΣΕΒΑ ΜΑΡΙΑ
ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΠΑΤΡΑΣ
ΤΣΙΧΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΤΣΟΥΡΗ ΕΙΡΗΝΗ
ΕΠΙΣΤ. ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΘΗΝΑΣ
ΦΟΥΝΤΟΡΑΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΙΔ.ΠΕΡ.ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ
ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΥ (ΑΘΗΝΑ)

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΜΕ ΤΟ 10%
ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΖΕΛΙΩΤΗ ΑΝΝΑ
ΚΕΛΑΙΔΙΤΗΣ ΓΚΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΧΟΥΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΦYΣIKHΣ ΑΘΗΝΑΣ
ΠΛHPOΦOPIKHΣ ΚΑΙ ΤΗΛ/ΝΙΩΝ ΑΘΗΝΑΣ
ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ TEI ΚΡΗΤΗΣ (ΧΑΝΙΑ)
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ TEI ΚΑΒΑΛΑΣ

1ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑ.Λ. ΚΟΡΩΠΙΟΥ
ΠΑΠΠΑ ΜΠΛΕΡΙΜ
ΣΙΔΕΡΗ ΙΣΙΔΩΡΑ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ
ΤΗΛ/ΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ &ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
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τα χρήσιμα και τ’ αχρείαστα..
Δρ. EMMANOYHΛ ΙΓΓΛΕΖΟΣ
ΔΙΑΓΝΩΣΗ - ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ - ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

ΠΕΤΡΙΔΟΥ ΛΕΜΟΝΙΑ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΣ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ Δ. ΖΗΛΙΔΗΣ, MD
KAΡΔΙΟΛΟΓΟΣ

- Σύγχρονος Έλεγχος Καρδιάς & Αγγείων -

MΕΜBER AMERICAN ASSOCIATION OF ORTHODONTISTS

ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 14 (ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ) ΤΗΛ. (210) 8992.130

- ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ Τηλ: 210 8976320 - 321 Βάκχου 2, ΒΑΡΗ (Έναντι Εκκλησίας)

ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ - ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ
Με Master στην Κλινική Ψυχολογία
Αγχος, νευρώσεις, ψυχολογικά προβλήματα παιδιών και ενηλίκων
ψυχολογική υποστήριξη σε προβλήματα σωματικής υγείας,
Διακοπή καπνίσματος

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

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

Α. ΜΕΤΑΞΑ 21 (Εμπορικό Κέντρο Galeria, 2ος όρ.) Γλυφάδα
ΤΗΛΕΦΩΝΑ: (210) 9681.452 - 8991.728 - 6977 078241

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

ΠΛΑΣΤΗΡΑ 13 (1ος ορ.) Βούλα (Δέχεται με ραντεβού)
Τηλ.: 210 8952.275 - κιν. 6976.424083

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Στ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

e-mail: emfietzoglou@hotmail.com

ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ-ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΟΣ
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

ΗΛΙΑΣ Κ. ΜΠΟΥΡΝΑΖΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΜΑΡΚΟΥ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΟΣ

ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ-NEUROLOGIST
Eπιμελητής 251 Γεν. Νοσοκομείου Αεροπορίας

Ηλεκτροεγκεφαλογραφία, Ηλεκτρομυογραφία, Προκλητά Δυναμικά,

ΒΑΡΔΑΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
Ψ Υ Χ Ι ΑΤ Ρ Ο Σ
τ. Ιατρός Νοσοκομείου “Ευαγγελισμός”

Οστεοπόρωση - Παθήσεις αρθρώσεων - μυοσκελετικού, Αυτοάνοσα συστηματικά νοσήματα, Νοσήματα του συνδετικού ιστού.
ΔΕΥΤ., 12.00 - 16.00, ΤΡΙΤΗ, ΤΕΤΑΡΤΗ,
ΠΕΜΠΤΗ 17.00-21.00, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 09:00 - 13:00

ΤΗΛ.: 210 9689449 - 6944160550 e-mail: ioannismarkou@yahoo.com
Πλαστήρα 12 Βούλα (1ος ορ. πλησίον Ταχυδρομείου)

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑΜΕΙΑ - ΔΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ

ΔΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ - ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑΜΕΙΑ

Τριπτολέμου 6 (πλησίον εκκλησίας) , Βάρη
τηλ. 210- 8970415 - κιν. 6977 954452

Ψυχώσεις, Συναισθηματικές διαταραχές, Αγχώδεις διαταραχές
Ψυχολογική υποστήριξη, Αδειες οπλοφορίας

Δέχεται με ραντεβού - Σύμβαση με ΟΓΑ & ΝΑΤ
ΑΘ . Δ Ι Α ΚΟΥ 9 Β Α ΡΗ
TH Λ. : 2 1 0 9656.484, κ ιν. 697397506 9

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

Κωνσταντίνος Κυριακός
τ. Ιατρός Οφθαλμιατρείου Αθηνών

ΣΠΥΡΙΔΩΝ Α. ΚΟΛΛΙΑΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ MEDITERRANE HOSPITAL
METROPOLITAN HOSPITAL
ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ και ΚΡΑΝΙΟΕΓΚΕΦΑΛΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ

Συμβάσεις με Ταμεία

BAKXOY 13 BAPH (ΚΕΠ)
Τηλ.: 210 9656 828 -

ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

κιν. 6945 548882

ΔΕ ΧΕ ΤΑΙ Μ Ε ΡΑΝΤΕ ΒΟΥ

Τηλ.: 6945 57 34 15 - 22910 91606

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΑΣ
ΙΑΤΡΟΣ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΣ-ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΟΣ
ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ - ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ LASER
ΑΠΟΤΡΙΧΩΣΗ - ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΣΠΙΛΩΝ (ΕΛΙΩΝ) - ΕΥΡΥΑΓΓΕΙΕΣ ΕΝΕΣΙΜΑ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΑ (ΒΟΤΟΧ - ΥΑΛΟΥΡΟΝΙΚΟ ΟΞΥ)

ΔΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΤΗΛ. 6975655435, 2291 091406
Κ. ΣΟΥΡΛΑΤΖΗ 3 ΚΟΡΩΠΙ

ΤΖΙΝΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ
Ψ Υ Χ Ο Λ Ο Γ Ο Σ - Ψ Υ Χ Ο Θ Ε ΡΑ Π Ε Υ Τ Ρ Ι Α
M.A. Counseling Psychology (Αρ. Αδ. Ψυχ/γου 2974/00)
Ατομική και ομαδική ψυχοθεραπεία
Συμβουλευτική γονέων, ζευγαριού, οικογένειας

Δημοκρατίας 56, ΒΟΥΛΑ Τηλ. 210-8959956

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ
Διονύσης Κ. Νικολόπουλος
Επιστημονικός Συνεργάτης
Οφθαλμολογικής Κλινικής Πανεπιστημίου Πατρών

ΔΗΜΗΤΡΑΣ 5 ΒΑΡΗ (έναντι Αστυνομικού

Τμήματος)

Τηλ.: 210 8970660 – 694 695 6061

NOΣOKOMEIO:
ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ

Κέντρο:

213 2163000

Το Νοσοκομείο Ασκληπιείο Βούλας ΕΦΗΜΕΡΕΥΕΙ καθημερινά για ορθοπεδικά περιστατικά. Γενική εφημερία έχει
κάθε τέταρτη ημέρα, από τις 8 το πρωί έως την επομένη
8η πρωινή. Καλό είναι πριν πάτε να ενημερωθείτε τηλεφωνικά για να μην ταλαιπωρείστε.

ΓΙΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ: 1535

KENTPO YΓEIAΣ BAPHΣ - 213 2030.300

ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΚΗΣ
Γραφεία Τελετών και Μνημοσύνων
...επειδή όλα μέσα στη ζωή είναι
1) Λ. ΒΑΡΗΣ - BAPH (έναντι Mc Donald)
Τηλ. 210 96.53.883 - 96.53.183
2) Ιερά Οδός 55 - ΑΘΗΝΑ
Τηλ. 210 34.65.839 - 34.53.741
3) Β. ΠΑΥΛΟΥ 14 ΒΟΥΛΑ
Τηλ. 210 89.52.919 89.52.879
Τελεταί απόρων ΔΩΡΕΑΝ

TA
ANOIK
OΛO TO
24ΩPO

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Π. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
FRCS (Ophth), DRCOphth
ΕΙΔΙΚΕΥΘΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΤΕΚΠΕΔΕΥΘΕΙΣ ΕΠΙ 7ετία ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΑ

Πλατεία Ευαγγελιστρίας 17 Καλύβια (2ος όρ.)
ΕΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΤΗΛ. & ΦΑΞ 22990 47 810 - ΚΙΝ. 6936 510004
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ΜΙΚΡΕΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΑΛΛΙΚΩΝ
Παραδίδονται μαθήματα γαλλικής γλώσσας απο καθηγήτρια πτυχιούχο Παν/μίου Αθηνών με φροντιστιριακή
και σχολική πείρα για προετοιμασία Delf/Sorbonne και
σχολική βοήθεια. Τιμές προσιτές αναλόγως το επίπεδο. Τηλ. επικοινωνίας 6973412831

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ
Καθηγήτρια Αγγλικών, απόφοιτος του Καποδιστριακού
Παν/μίου Αθηνών, κάτοχος Proficiency (CambridgeMichigan), παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα.
Τιμές προσιτές. Αμαλία Βαλλιάνου Τηλ.6978646902

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ

ΜΕ ΣΧΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙ-

ΣΤΗΡΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ & ΛΥΚΕΙΟΥ
τηλ. 210 6610.456 & 6978028010.

ΑΓΓΕΛΙΕΣ

Εκπόνηση εργασιών για Λύκειο Ι.Β., ΑΕΙ, ΤΕΙ
από έμπειρη ομάδα καθηγητών. Προσιτές τιμές.
Τηλέφωνο επικοινωνίας 6972077766

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ
Παραδίδονται μαθήματα Ισπανικών για αρχάριους
και προχωρημένους από καθηγητή με πολυετή
πείρα. Τιμές προσιτές. Τηλ. 6977946915.

Φιλόλογος με 10ετή εμπειρία, πτυχιούχος Φιλοσοφικής Σχολής Αθηνών, παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα σε
μαθητές δημοτικού και γυμνασίου, όπως επίσης και
μαθήματα υπολογιστών. Τηλ. 6981644618

ΔΗΛΩΣΕΙΣ - ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Νοτίων Προαστίων

Φιλόλογος απόφοιτη Φιλοσοφικής Σχολής Αθηνών παραδίδει μαθήματα σε μαθητές Δημοτικού, Γυμνασίου
και Λυκείου. Τηλ. επικοινωνίας 6942473475

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ
Γερμανικά παραδίδονται από πτυχιούχο Παν/μίου Αθηνών, απόφοιτη Γερμανικής Σχολής Αθηνών (DSA) με
πολυετή πείρα και σεμινάρια στη Χαϊδελβέργη και στο
Βερολίνο σε παιδιά και ενήλικες. Προετοιμασία μαθητών για εισαγωγή στη Γερμανική Σχολή Αθηνών.
Τηλ. 210 8952.093 κιν. 6973228344

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΓΑΛΛΙΚΩΝ
Απόφοιτος Γαλλικού Πανεπιστημίου, πεπειραμένη,
παραδίδει μαθήματα σε όλα τα επίπεδα.
Τηλ. 6979 148489.

Ομάδα έμπειρων πολιτικών μηχανικών αναλαμβάνει την πλήρη διαδικασία ένταξης οποιουδήποτε
ακινήτου στην παραπάνω ρύθμιση.
Τηλ. 210 8956.066
Κιν. 6973496400, 6937 150688

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ

ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Tιμές προσιτές. Τηλ. 6946474978

(Νόμος 4014/2011)

ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ
Απόφοιτος Πανεπιστημίου Νοτίου Αφρικής με πολυετή
πείρα στην Ν. Αφρική και Ελλάδα, παραδίδει μαθήματα ιδιαίτερα σε όλα τα επίπεδα. Προετοιμασία για FCE, ADVANCED, CPE, ECCE, ECPE, TOEFL.
CAMBRIDGE, MICHIGAN, CITY+GUILDS

ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ

ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ
και διεκπεραίωση της σχετικής διαδικασίας από έμπειρο
πολιτικό μηχανικό - πολεοδόμο. Τηλ. 6977 288947.

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Ι. ΓΑΒΡΙΛΑΚΗ
Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός Παν/μίου Πατρών MSC EMΠ

ΔΗΛΩΣΕΙΣ - ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ
Λακωνίας 12, Βούλα Αττικής 16673

τ.: 6946 263867, e-mail: k.gavrilaki@gmail.com

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ-ΧΗΜΕΙΑΣ
Καθηγητής Φυσικής παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα
Φυσικής - Χημείας για όλες τις τάξεις Γυμνασίου Λυκείου. Τηλ. 6973 285995.

ΟΜΑΔΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΥΠΕΥΘΥΝΑ τη διεκπεραίωση - τακτοποίηση αυθαιρέτων βάσει του Νόμου 44014/21.9.2011
για κτίρια εντός και εκτός σχεδίου. ΔΩΡΕΑΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ. Τηλ. επικοινωνίας: 6932
784909 - 6945 695974 - 6945 433845

Μαθήματα Σχεδίου & Ζωγραφικής
- Προετοιμασία για εισαγωγικές εξετάσεις
(ΑΣΚΤ, Αρχιτεκτονική,ΤΕΙ)
- Ετοιμασία portfolio
- Μαθήματα σε χομπίστες
Τηλ.: 6977 593732

ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΚΙΝΑΛΑΣ
Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός
στις

― Τακτοποίηση αυθαιρέτων
καλύτε
ρες
τιμές
― Μελέτες - Κατασκευές κτιριακών Εργων
― Βεβαιώσεις νομιμότητας για συμβόλαια
― Πιστοποιητικά ενεργειακής απόδοσης
Τηλ. 210 8944.780 - κιν. 6948 898885

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΑΛΛΙΚΩΝ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ

Ιδιαίτερα μαθήματα Γαλλικών παραδίδονται από
πτυχιούχο καθηγήτρια Παν/μίου Αθηνών και εξετάστρια του Γαλλικού Ινστιτούτου. Προετοιμασία για
DELF, DALF, Sorbonne, Κπγ. Τηλ. 6974 937370

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ αυτόνομη Μεζονέτα με πιλοτή, 2
υπνοδωμάτια, λουτρό, καθιστικό και κουζίνα πλήρως επιπλωμένα και εξοπλισμένα στο συγκρότημα
Δάμων, οδός Κωστή Παλαμά 1, οικισμός Αγ. Νικολάου Ανάβυσσος. Τηλ.: 210 8957.974, 6942088940

ΑΓΓΕΛΙΕΣ
Κυρία συνταξιούχος με δικό της ΙΧ ζητάει πρωινή,
αξιοπρεπή εργασία στην Παλλήνη και στις γύρω περιοχές. Τηλ. 210 6667.165.
Κυρία Ελληνίδα αναλαμβάνει καθαρισμούς γραφείων σκαλών - επαγγελματικών χώρων, ιατρείων στην περιοχή Παλλήνης και της γύρω περιοχής. Τηλ. 210
6667.165.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ, ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 1ου ορ., 107τ.μ., ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΜΕΝΟ, 2 ΥΠΝΟΔΩΜΑΤΙΑ, ΔΥΟ ΜΠΑΝΙΑ, ΠΟΛΛΕΣ ΝΤΟΥΛΑΠΕΣ, ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ,
A/C ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 6977473463
ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ, ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 2ου, 97τ.μ., ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΜΕΝΟ, 2 ΥΠΝΟΔΩΜΑΤΙΑ, ΜΠΑΝΙΟ, WC, ΠΟΛΛΕΣ
ΝΤΟΥΛΑΠΕΣ, ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ, A/C. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
6977473463
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Ο Παναγιώτης Γιαννάκης με τα “τσικό”
του Α.Ε.Ο. ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ
“Το πλήθος και το πάθος των παιδιών,
που βλέπω σήμερα εδώ στο κλειστό
του Πρωτέα, μου θυμίζει τα πρώτα μου
βήματα στο μπάσκετ, όταν μας μάζεψε
ο Βύρων Κρίθαρης από τις αλάνες της

της Γιαννάκης τους 500 μικρούς και μεγάλους αθλητές και φίλους του Πρωτέα
στο κατάμεστο γήπεδο της Βούλας το
μεσημέρι της Κυριακής 09/10/2011.
O coach Γιαννάκης ήταν ο πρωτός καλε-

όνομά τους και την καριέρα τους με το
ελληνικό και όχι μόνο μπάσκετ.
Ο coach Γιαννάκης μίλησε για τα πρώτα
του βήματα, την αγάπη του για το μπάσκετ και τα παιδιά και μοίρασε απλόχερα συμβουλές, ήθος και αυτόγραφα
στούς μικρούς αθλητές που φιλοδοξούν να ακολουθήσουν τα βήματά του.
Ο σπουδαίος coach, παίκτης και αθλητής έκλεισε την ομιλία του καταχειροκροτούμενος: “Είμαι σίγουρος ότι σε
λίγα χρόνια θα χειροκροτώ και εγώ μερικούς από εσάς στην Εθνική ομάδα!
Ελπίζω να με θυμάστε και να μου δώσετε αυτόγραφο”.

ΑΘΛΗΤ. ΣΥΛΛΟΓΟΣ

ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ
“ΘΕΤΙΣ” ΒΟΥΛΑΣ
ΑΝΑΚ ΟΙΝΩΣ Η
Ο αθλητικός σύλλογος πετοσφαίρισης
ΘΕΤΙΣ ανακοινώνει, ότι οι εγγραφές για την
αθλητική χρονιά 2011-2012, αρχίζουν στις
3 Σεπτέμβρη. Το γραφείο θα είναι ανοικτό
τις καθημερινές από τις 17.00 έως 19.00 και
το Σαββατοκύριακο από 10.00 έως τις 13.00.

Τηλ. 210 89 94 484, 69 72 77 85 40, 69 46
317073

Α.Κ.Ο.Βάρης-Βάρκιζας
Σχολές εκμάθησης και προπονήσεις των
αγωνιστικών τμημάτων του ΑΚΟΒΒ
Τηλέφωνα 6937102008 και 6944475754

Αγώνες και νίκες του “Πρωτέα” Βούλας

Νίκαιας για να μας μυήσει στα μυστικά
του αθλήματος. Ετσι ξεκίνησαν οι
πρώτες ομάδες της Νίκαιας όπως ο Ιωνικός Νικαίας που απο Β' Τοπικό ανέβηκε στην Α1”.
Με αυτά τα λόγια χαιρέτησε ο Παναγιώ-

σμένος στα πλαίσια μίας σειράς εκδηλώσεων που έχουν προγραμματιστεί από
τις ακαδημίες του Α.Ε.Ο. ΠΡΩΤΕΑ ΒΟΥΛΑΣ, με σκοπό να φέρουν τους αθλητές
και την οικογένεια του Πρωτέα σε επαφή
με ανθρώπους που εχουν συνδέσει το

1] Σάβ. 8/10 Αγώνας Κορασίδων Α` Κατηγορία Ε.Σ.ΚΑ.Ν.Α. 3η Αγωνιστική: Πρωτέας Β.
- Ελευθερία Μοσχάτου 38 - 33.
2] Σάβ. 8/10 Αγώνας Παιδικού Α` Κατηγορία Ε.Σ.ΚΑ.Ν.Α 4η Αγωνιστική : Α.Λ.Φ.Αλίμου
- Πρωτέας Β. 47 - 89.
3] Δ.10/10 Αγώνας Ανδρικού Α` Κατηγορία
Ε.Σ.ΚΑ.Ν.Α 2η Αγωνιστική: Πρωτέας Β. Εθνικός Ο.Φ.Π.Φ. 62 - 74.
4] Τρ. 11/10 Αγώνας Εφηβικού Α` Κατηγόρια Ε.Σ.ΚΑ.Ν.Α 4η Αγωνιστική: Α.Λ.Φ.Αλίμου
- Πρωτέας Β. 67 - 45.
5] Τετ. 12/10 Αγώνας Νεανίδων Α` Κατ. Ε.Σ.ΚΑ.Ν.Α
1η Αγων: Πανιώνιος - Πρωτέας Β. 41 -38.

Οι επόμενοι αγώνες του είναι: 1] Σάβ. 15/10
νέο κλ. Αργ/λης 20.30. 4η Αγωνιστική
Α.Ο.Ν.Αργυρούπολης - Πρωτέας Β. [Κορασίδες ]. 2] Κυρ. 16/10 Αγώνας Γυναικών Α2
Εθνικής Κατηγορίας 1η Αγωνιστική κλ. Βούλας 12.00 Πρωτέας Β - Α.Σ. Νίκη Λευκάδος.
3] Δε. 17/10 Αγώνας Ανδρικού κλ. Δραπετσώνας 21.00 3η Αγωνιστική Δ.Α.Σ. Δραπετσώνας - Πρωτέας Β. 4] Τρ. 18/10 κλ.
Βούλας 20.00 5η Αγωνιστική Πρωτέας Β. Α.Ε Ικάρου - Καλλιθέας [Παιδικό] & 21.30
[Εφηβικό]. 5] Τετ. 19 /10 κλ. Βούλας 21.30
2η Αγωνιστική Πρωτέας Β. - Α.Ε. Εσπερίδες
[ Νεάνιδες ]..
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...για την υγειά μας
Παγκόσμια Ημέρα Διατροφής- 16 Οκτωβρίου
Καθιερώθηκε με σκοπό την εξάλειψη της πείνας, του υποσιτισμού
στον πλανήτη.
Κι όμως:
― 5 πολυεθνικές ελέγχουν το 90% του παγκόσμιου εμπορίου δημητριακών!
Η 16η Οκτωβρίου καθιερώθηκε σαν Παγκόσμια Ημέρα Διατροφής, γιατί στις 16 Οκτωβρίου του1945 ιδρύθηκε ο (FAO)
Παγκόσμιος Οργανισμός Τροφίμων και Γεωργίας του ΟΗΕ
με σκοπό την εξάλειψη της πείνας, του υποσιτισμού στον
πλανήτη και την εξασφάλιση ποιοτικής υγιεινής και φθηνής
διατροφής σε όλους τους ανθρώπους.
Δυστυχώς όμως η διατροφή αντί να είναι προσιτή σε όλους
μπήκε και αυτή, όπως άλλωστε όλα τα κοινωνικά αγαθά,
στους χρηματιστηριακούς δείκτες και έτσι οι μετοχές των
διατροφικών ειδών ανεβαίνουν και κατεβαίνουν ανάλογα
με τα κέρδη και τις ζημίες των μεγάλων διατροφικών επιχειρήσεων και αλυσίδων εμπορίας τροφίμων, αφού σύμφωνα με στοιχεία διεθνών οργανώσεων
• 5 πολυεθνικές ελέγχουν το 90% του παγκόσμιου εμπορίου δημητριακών.
• Μία πολυεθνική, η Μονσάντο ελέγχει το 91% των μεταλλαγμένων σπόρων στον κόσμο
• 6 πολυεθνικές (BASF, Bayer, Dow, Dupont, Μonsando και
Syngenta) ελέγχουν το 75-80% της παγκόσμιας αγοράς
φυτοφαρμάκων
• Η βιομηχανία τροφίμων σπαταλά 40 δις δολάρια σε διαφήμιση. Kαι ενώ οι πολυεθνικές των τροφίμων θησαυρίζουν,
• 40 εκ. άνθρωποι πεθαίνουν κάθε χρόνο από πείνα,
• ένα δισεκατομύριο άνθρωποι υποσιτίζονται και
• δύο δισεκατομύρια άνθρωποι υποφέρουν από χρόνια έλλειψη θρεπτικών ουσιών, αν και καθημερινά παράγονται
356 κιλά δημητριακών ανά άτομο.
Από την άλλη πλευρά στις πλούσιες χώρες έχουμε το φαινόμενο της κατασπατάλησης προϊόντων και των πεταμένων στα σκουπίδια τροφίμων.
• Στις Η.Π.Α. περισσότερο από το 40% των παραγόμενων
τροφίμων πετιέται στα σκουπίδια, με κόστος πάνω από 100
δισ. δολάρια για την αμερικάνική κοινωνία
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ

ΣΠΑΤΑ 04/10/2011
Αρ. Πρωτ. 30856

― Στις Η.Π.Α. περισσότερο από το 40% των παραγόμενων τροφίμων
πετιέται στα σκουπίδια!
― Δύο δισεκατομύρια άνθρωποι υποφέρουν από χρόνια έλλειψη
θρεπτικών ουσιών, αν και καθημερινά παράγονται 356 κιλά δημητριακών ανά άτομο.

• Στην Ευρωπαϊκή ΄Ενωση των 27 κρατών μελών κάθε
χρόνο, ο μέσος πολίτης πετάει στα σκουπίδια 179 κιλά τροφής, κατάλληλης για φαγητό.
Εκτός όμως από την ποσότητα υπάρχει και η ποιότητα των
τροφίμων: Η κατανάλωση επεξεργαμένων προϊόντων, η
κατανάλωση προϊόντων fast food και η μεγάλη κατανά-

λωση κρέατος αποτελούν αιτίες πολλών ασθενειών και ιδιαίτερα της παχυσαρκίας Σύμφωνα με στοιχεία του
Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας
• Για κάθε δολάριο που ξοδεύει ο Παγκόσμιος Οργανισμός
Υγείας για την καταπολέμηση του υποσιτισμού στον κόσμο,
η βιομηχανία τροφίμων ξοδεύει 500 δολάρια για την προώθηση των επεξεργασμένων τροφίμων
• Από το 1979 μέχρι τα μέσα 1990, η ετήσια κατανάλωση κρέατος στο νότιο ημισφαίριο αυξήθηκε κατά 70 εκ. τόνους, και
στο βόρειο ημισφαίριο κατά 26 εκ. τόνους
Την ιδια στιγμή στη χώρα μας, μια χώρα με πλούσια παράδοση στην ποιοτική παραγωγή αγροτικών προϊόντων, η
εφαρμοζόμενη αγροτική πολιτική τα τελευταία 40 χρόνια
έχει οδηγήσει σε εγκατάλειψη της αγροτικής παραγωγής.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ

ΣΠΑΤΑ 04/10/2011
Αρ. Πρωτ. 30853

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΕΙΔΩΝ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΕΤΟΥΣ 2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ, ΕΤΟΥΣ 2011

Ο Δήμαρχος Σπάτων - Αρτέμιδος προκηρύσσει

Ο Δήμαρχος Σπάτων - Αρτέμιδος προκηρύσσει

Πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές για την
τμηματική προμήθεια ΕΙΔΩΝ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ
ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΕΤΟΥΣ 2011 συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 20.328,70 €
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο δημοτικό κατάστημα του Δήμου Σπάτων - Αρτέμιδος, Βασ. Παύλου και Φλέμιγκ Σπάτα Αττικής, ενώπιον της
Αρμόδιας Επιτροπής, την 17/10/2011 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ.
Ωρα έναρξης του διαγωνισμού ορίζεται η 11:00π.μ. και ώρα λήξης αποδοχής των προσφορών η 11:30 π.μ.
Η χρηματοδότηση της προμήθειας θα γίνει από πόρους του Δημου.
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό υποβάλλεται μαζί με την προσφορά εγγυητική επιστολή, για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της προϋπολογισθείσης δαπάνης, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ ήτοι 1.016,44€.
Οι δαπάνες δημοσίευσης βαρύνουν τον ανάδοχο.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των όρων της διακήρυξης
και να ζητήσουν περισσότερες πληροφορίες στα γραφεία του Δήμου Σπάτων-Αρτέμιδος τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (Υπεύθυνη: Σωτηρίου Αναστασία, τηλ. 210 6632.200).
Ο Δήμαρχος Χρήστος Αντ. Μάρκου

Πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές για την
τμηματική προμήθεια ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ,
ΕΤΟΥΣ 2011 συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 60.916,75 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο δημοτικό κατάστημα του Δήμου Σπάτων - Αρτέμιδος, Βασ. Παύλου και Φλέμιγκ Σπάτα Αττικής, ενώπιον της
Αρμόδιας Επιτροπής, την 17/10/2011 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ.
Ωρα έναρξης του διαγωνισμού ορίζεται η 12:00π.μ. και ώρα λήξης αποδοχής των προσφορών η 12:30 π.μ.
Η χρηματοδότηση της προμήθειας θα γίνει από πόρους του Δημου.
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό υποβάλλεται μαζί με την προσφορά εγγυητική επιστολή, για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της προϋπολογισθείσης δαπάνης, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ ήτοι 3.045,79€.
Οι δαπάνες δημοσίευσης βαρύνουν τον ανάδοχο.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των όρων της διακήρυξης
και να ζητήσουν περισσότερες πληροφορίες στα γραφεία του Δήμου Σπάτων-Αρτέμιδος τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (Υπεύθυνη: Σωτηρίου Αναστασία, τηλ. 210 6632.200).
Ο Δήμαρχος Χρήστος Αντ. Μάρκου

Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα περισσότερο από 80% των τροφίμων να είναι εισαγόμενα με πολύ αρνητικές συνέπειες
και στην οικονομία της χώρας και στον αγροτικό πληθυσμό
και στην ποιότητα της διατροφής και στο περιβάλλον.
Η ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ μπροστά
σε αυτή την κατάσταση καλεί τους πολίτες
• Να στηρίξουμε τον αγώνα των Ελλήνων αγροτών για μια
αγροτική πολιτική που θα συμβάλει στην παραγωγή και κατανάλωση τοπικών προϊόντων και ιδίως των βιολογικών
• Να περιορίσουμε την κατανάλωση τροφίμων σε όσα μας
είναι πραγματικά αναγκαία και να αποφεύγουμε τα επεξεργασμένα προϊόντα, τις τροφές fast food και την κατανάλωση κρέατος
• Να αξιοποιήσουμε την ελληνική παραδοσιακή κουζίνα με
φαγητά πλούσια σε λαχανικά, δημητριακά όσπρια, ζυμαρικά, φρέσκα φρούτα και λίγο κρέας
• Να δημιουργήσουμε δίκτυα αλληλεγγύης και συμπαράστασης, για να αντιμετωπίσουμε συλλογικά τα έντονα προβλήματα που προκαλεί σε όλους μας η σημερινή κρίση.
“ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ” - ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
ΤΗΛ.-ΦΑΞ: 2108958016
Ε-mail ena.drasi@gmail.com

ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ
ΥΓΕΙΑΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ
Ο Δήμος Λαυρεωτικής εγκαινιάζει το Σάββατο 15
Οκτωβρίου στις 12.30 το Κέντρο Υγείας, Αποθεραπείας Αποκατάστασης Κερατέας.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α - ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ
ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ
Με την υπ’ αριθμό 2289/2011 απόφαση της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της
Περιφερειακής Ενότητας Ανατ. Αττικής χορηγήθηκε άδεια εγκατάστασης
(ίδρυση), μονάδος εκτυπωτικών δραστηριοτήτων, ιδιοκτησίας TS CONVERTING ΕΠΕ στη θέση Πόκα - Ντράκα στο Κορωπί Αττικής.
Κ.Α. ΣΤΑΚΟΔ-03
Κατηγορία όχλησης: ΧΑΜΗΛΗ
―――――――――――――――――――――――――――――――――
Μηχανήματα
Κινητήρας ισχύος
Θερμική ισχύς (KW) Αξία (€)
παραγωγικός εξοπλισμός: (Ηλεκτροκινητήρες) (KW)
―――――――――――――――――――――――――――――――――
Αιτούμενη
55,20 KW
50,00 KW 27.000,00
―――――――――――――――――――――――――――――――――
Σύνολο
55,20 KW
50,00 KW
27.000,00
―――――――――――――――――――――――――――――――――
―――――――――――――――――――――――――――――――――
Μηχανήματα προστασίας
Κινητήρας ισχύος
Θερμική ισχύς (KW) Αξία (€)
περιβάλλοντος-μη παραγωγικά: (Ηλεκτροκινητήρες) (KW)
―――――――――――――――――――――――――――――――――
Σύνολο
---- KW
---- KW
--―――――――――――――――――――――――――――――――――
Παλλήνη, 7.9.2011
Η Διευθύντρια Ξ. Κοτροπούλου

