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Είχα ασχοληθεί μεσ’ το καμίνι του καλοκαιρινού καύ-

σωνα, με το ακόμη πιο καυτό θέμα της φορολογίας, σε

τρία συνεχόμενα άρθρα κι είχα αναφερθεί στο «δέον»,

το δίκαιο, το σκόπιμο, το δυνατό και το εφικτό, στα

πλαίσια της σωστής συνταγματικής επιταγής (άρθρο 4

§ 5) πως ΟΛΟΙ συνεισφέρουν χωρίς διακρίσεις στα δη-

μόσια βάρη, ανάλογα με τις δυνάμεις τους». 

Είχα κάνει μάλιστα μιαν ανάλυση του

τι σημαίνει αυτό το «ανάλογα με τις

δυνάμεις τους» και ιδίως ποιές είναι –

ποιές πρέπει να είναι – αυτές οι δυ-

νάμεις. 

Γνωρίζω βέβαια καλώς, για να μη θε-

ωρηθώ αιθεροβάμων(ας), ότι οι

ασκούντες την διαχείριση της εξου-

σίας δεν έλκουν διδάγματα και συνή-

θειες από την αρχαία ελληνική σκέψη

και (φιλο)σοφία, ούτε από τους κανό-

νες της λογικής, την οποίαν ούτε στοιχειοδώς πλέον

διδάσκονται και την αγνοούν παντελώς.

Έλκουν την καταγωγή των αντιλήψεων και των συνη-

θειών από τους κοντζαμπάσηδες1 μάλλον, πολλοί των

οποίων και την φυσική καταγωγή, σκοπός και μέριμνα

των οποίων ήταν (και είναι) το προσωπικό τους συμφέ-

ρον και όχι οι εθνικές ανάγκες: «Μεταχειριζόμενοι την
δύναμιν αυτών [...] ως επί το πλείστον προς ίδιον συμ-
φέρον»2. Αλλά ποιά ήταν η δύναμή τους; Μετά την

Άλωση, οι Οσμανλήδες Τούρκοι άπειροι και απαίδευτοι,

όπως λέει κι ο Παπαρηγόπουλος, στα διοικητικά, στα

οικονομικά και στα διπλωματικά – «ηναγκάσθησαν δια
την εντελή αυτών περί την πολιτική διοίκησιν αδεξιό-
τητα και αμάθειαν, να συνεχίσωσιν εν πολλοίς την προ-
τέραν διοίκησιν· επί τούτω δε εδέησε να καταφύγωσιν
εις την εμπειρίαν και την επιτηδειότητα των κατακτη-
θέντων»3.
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Συνέχεια από τη σελ. 1

Αναφερόμενος δε στο πατριαρχείο σε σχέση με την ολι-

γωρία του ή και αδιαφορία του για την διατήρηση και διά-

δοση της ελληνικής γλώσσας, που ήταν και γλώσσα του

Ευαγγελίου, λέει: «...ηθέλομεν ανεχθεί άπαντα τα λοιπά
αυτού αμαρτήματα, την θυσίαν των προνομίων, τον εξευ-
τελισμόν, την φιλοχρηματίαν, εάν εφρόντιζε να υπηρετήσει
το μέγιστον των συμφερόντων εκείνων του Ελληνισμού,

(τη διάδωση και διάσωση της γλώσσας) αφού είχε προς

τούτο και δύναμιν και καιρόν […] Την περί τούτου ευθύνη
αυτού μερίζονται […] οι πολιτικοί του έθνους άρχοντες».

(Κοτζαμπάσιδες, Γραμματικοί, Άρχοντες, Μεγάλοι Διερμη-

νείς, Ηγεμόνες). Ο Κατακτητής μάλιστα έδωσε στους Πε-

λοποννησίους «πλεονεκτήματα πλειότερα των όσα
πρότερον απελάμβαναν».

Σεϊτάν ογλού (διαβολόπαιδο)

Για να δείτε το μέγεθος επηρροής και ιδιοτέλειας, αλλά και

ενδοτισμού μέχρις αρνησιθρησκείας, αλλά και για να χα-

λαρώσουμε με το ευτράπελο της ιστορίας ας αναμετα-

δώσω την ιλαροτραγική περίπτωση ενός των

Καντακουζηνών· του Μιχαήλ και των διαδόχων του. 

Οι Καντακουζηνοί ήσαν ισχυρή και πλούσια οικογένεια αν-

τίπαλοι των Παλαιολόγων. Σαν να λέμε Παπανδρέου – Μη-

τσοτάκης – Καραμανλής κ.τ.τ.

Ονομαστότατος και πλουσιότατος κατά τον 16ο αιώνα

υπήρξε ο Μιχ. Καντακουζηνός, ο οποίος ήταν στενός φίλος

του περιώνυμου μεγάλου Βεζύρη Σόκολη που ήκμασε την

περίοδο του Σουλεϊμάν του Α’ και καθ’ όλη τη βασιλεία του

Σουλεϊμάν του Β’. Παρ’ όλη την οικειότητα που είχε με τον

ισχυρό Βεζύρη και τα πλούτη που διέθετε, τα αξιώματα που

έλαβε δεν ήταν και σπουδαία: Ανώτερος έφορος των αλυ-

κών της Αγχιάλου, όπου και κατοικούσε σε πολυτελέστατη

κατοικία και «αρχιγούναρης» της σουλτανικής αυλής. 

«…τα τζιφτιλίκια και τα υποστατικά του έφταναν έως εις
τον Δούναβιν και τινες αγάδες, τζιράκια εδικά του, έγιναν
και Βεζύριδες» γράφει ο σύγχρονός του Καισάριος Δαπόν-

τες.

Ας δούμε ένα χαρακτηριστικό περιστατικό που καταδείχνει

την επηρροή που είχε το αρχοντολόι στους κατακτητές,

χάριν βεβαίως του ιδίου οφέλους κι όχι του λαού που πλή-

ρωνε κεφαλικό και άλλους φόρους. 

Μια απ’ τις φορές που επισκέφθηκε ο Καντακουζηνός Μι-

χαήλ το φίλο του Βεζύρη στο σπίτι του, ηύρεν εκεί στον

οντά και τον Ιμάμη του Σουλτάνου. Ο Βεζύρης τον υποδέχ-

θηκε θερμά προσφονώντας τον, «καλώς ήλθες Μιχάλ Τζε-
λεπή»5.
Αφού ευγήκεν έξω ο Μιχαήλ, είπεν ο Ιμάμης εις τον βε-

ζύρη· «δεν αρμόζει, εφέντημ, εις την υψηλότητά σου,
όντας επίτροπος του βασιλέως να ειπείς έναν κιάβουρα,
τζελεπή». Ο Βεζύρης το κατάπιε και δεν είπε τίποτα. Οντας

δε παρών ο Χασνεδάρης(;) του βεζύρη εβγήκεν ευθύς και

είπε τα καθέκαστα στον Μιχάλη. 

«Ύπαγε και είπε τον Βεζύρη, αν είναι ορισμός του, να κάμω
εγώ αυτόν τον Ιμάμη να με ειπεί και αυτός τζελεπή εμπρο-
στά του».
Ο Βεζύρης το έκανε χάζι και – μακάρι να το κάμει, του

είπεν.

Ο Μιχάλης λοιπόν επήγεν ευθύς στο σπίτι του Ιμάμη, ηύρε

τον κεχαγιά και λέγει τον: - Δόσμοι κατάστιχο, πόσο βού-

τυρο εξοδιάζει το χρόνον ο εφέντης εις το κουτπάκι του,

πόσα ξύλα, πόσο μέλι, πόσο κηρί και πόσο κριθάρι, δια να

του τα προσφέρω όλα αυτά από λόγου μου (εγώ). Και είπε

(εις) τον εφέντην ότι εγώ είμαι ο Μιχάλης εκείνος όπου

είδεν εις τον Βεζυραζέμη. 

Σε δύο μέρες ο Μιχάλης έστειλε τις προμήθειες μ’ ένα κα-

ράβι. 

Έπειτα πήγε στο σπίτι του Ιμάμη. Εκείνος σηκώθηκε και τον

καλοδέχθηκε προσφωνώντας τον, «Καλώς ήλθες, Μιχάλ
Τζελεπή» και στο «λακερντί» επάνω του ‘πε κι άλλα εγκώ-

μια.

Εβγαίνοντας δε απ’ εδώ ο Μιχάλης, υπάγει ευθύς στο Πα-

σακαπί, ευρίσκει τον χασνεδάρη και του λέγει να τον ειδο-

ποιήσει όταν ο Ιμάμης έλθει εις τον Βεζύρη· πράγμα που

έγινε. Μόλις μπήκε στον οντά του Βεζύρη ο Μιχάλης, πριν

προλάβει ο Βεζύρης να μιλήσει, πετάγεται ο Ιμάμης:

«Καλώς ήλθες, Μιχάλ Τζελεπή, καλώς ήλθες Μιχάλ Τζε-
λεπή». Άρχισε δε να επαινεί τον Μιχαήλ στο Βεζύρη, λέ-

γοντάς του πως είναι άξιος και τέτοιοι άνθρωποι είναι

χρειαζούμενοι και άλλα. 

Όταν έφυγε ο Ιμάμης ο Βεζύρης ρώτησε τον Μιχάλη Καν-

τακουζηνό πώς τα κατάφερε. 

Ο Μιχάλης του τα εξιστόρησε. Τότε ο Βεζυραζέμης του

λέγει: «Για σεϊτάν συν, για σεϊτάν ογλού συν» (ή διάβολος

είσαι ή διαβολόπαιδο). Έπεσε πολύ γέλιο και πολύ διδαχή

για τους σκεπτόμενους. Πόσοι, στ’ αλήθεια, είναι αυτοί;

Θέλετε και συνέχεια; Δεν είχε καλό τέλος, αλλά δεν είναι

του παρόντος. Ο γιός του όμως, ο Γιαννάκης Καντακουζη-

νός, όπως τον αναφέρει ο χρονογράφος, έγινε αντιπρό-

σωπος (καπικεχαγιάς) στην Κωνσταντινούπολη του

ηγεμόνα της Βλαχίας, Μιχαλβόδα. Όταν αποστάτησε ο Μι-

χαλβόδας, ο Σουλτάνος διέταξε να περιφέρουν τον Γιαν-

νάκη (όχι Γιωργάκη) στην αγορά «μετά πάσης ατιμίας» και

μετά να τον αποκεφαλίσουν. Αλλά ο Βεζύρης που ήταν

φίλος του Γιαννάκη του είπε ότι δύναται να σωθεί, εάν

τουρκέψει. Εκείνος δε ιδών τα στενά ετούρκευσε διορι-

σθείς Κιουτζούκ διφτερδάρης. Ο δε γιος του γιου του Μι-

χαήλ, Κωνσταντίνος διετέλεσε μέγας ποστέλνικος στις

ηγεμονίες όπου εθανατώθη στη Βλαχία από τον Γρηγορ

Γκίκα Βόδα, ενώ ο γιος του Κωνσταντίνου, ο Σερμπάν

Βόδας, «προεχειρίσθη» αυθέντης Βλαχίας. Τώρα, κάποιος

απόγονος τους μπορεί να είναι Βουλευτής, γραμματέας,

Πρόεδρος, Δήμαρχος ή partener στην Goldman Sachs ή Επί-

τροπος στην Ε.Ε.!... Το αφήνω για τους ιστοριοδίφες.

Εκείνο που είναι σίγουρο από τη μελέτη της ιστορίας είναι

πως αν οι γκιαούρηδες σαν τον Διάκο, τον Παπαφλέσσα,

τον Κολοκοτρώνη, τον Καραϊσκάκη άκουγαν τους «νουνε-

χείς», φρόνiμους και βολεμένους κοτζαμπάσηδες, θα βρι-

κόμαστε σήμερα στη θέση των Κούρδων «τρομοκρατών»!

Το λάθος που έκαναν οι αγνοί επαναστάσες του ’21, ήταν

να συγχωρέσουν, να ξεχάσουν και άπειροι και απαίδευτοι

περί την πολιτικήν, την οικονομία και την διπλωματία, άφη-

σαν τη διοίκηση της χώρας και των χωραφιών στα ίδια

χέρια. Στα χέρια των χαμαιλεόντων. Στα χέρια που δεν ξέ-

ρουν να εργάζονται, αλλά ν’ αρπάζουν.

Με τέτοιους διαχειριστές και χειριστές των δημοσίων

πραγμάτων, με συνείδηση στο DNA τους ασυνειδησίας κο-

τζαμπάσηδων και Καντακουζηνών σαν τους Γιαννάκηδες,

τους Κωστάκηδες και τους Γιωργάκηδες της ιστορίας μας,

έχουμε ένα κράτος που δεν είναι φορέας μιας οργανωμέ-

νης και συντεταγμένης κοινωνίας, αλλά ένα κράτος μιας

κακής και διεφθαρμένης σε μεγάλο μέρος διοίκησης, με

δημόσιους λειτουργούς σε μεγάλο μέρος ευθυνόφοβους,

αμέτοχους, ιδιοτελείς, φοβικούς μπρος στις ευθύνες. Λει-

τουργούς – διοικητικούς, εκτελεστικούς, δικαστικούς, που

δεν αγαπούν και δεν επιζητούν την ευθύνη, κατά πως λέει

ο Καζαντζάκης, αλλά την ανευθυνότητα, την αλληλοκά-

λυψη, την αυτοπροστασία, την τυπική – κι όχι πάντα – «νο-

μιμότητα». 

Ένα κράτος όχι προστάτης του δικαίου και των πολιτών

αλλά κράτος που ληστεύει τους υπηκόους του με όπλο την

τρομοκρατία και τους μηχανισμούς του.

Όχι μηχανισμούς εύρυθμης λειτουργίας του, αλλά μηχανι-

σμούς καταπίεσης, εξαπάτησης, υποταγής, υφαρπαγής και

ανεύθυνο. 

―――――――――
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Επικεφαλής κοινότητας, Δήμαρχος. Κοτζάμ (μεγάλος) +  bas (κεφάλι).

2. Κ. Παπαρηγόπουλος: “Τα διδακτικότερα πορίσματα της ιστορίας του Ελ-

ληνικού Εθνους”, επιτομή της ιστορίας του, σε.λ. 371 και αλλού.

3.& 4. Αυτόθι ως άνω σελ. 368 - 367.
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Το κράτος “Λεβιάθαν” και ο πολί-
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Τα μαστιχόδεντρα δεν φύονται
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Δημότη στο Κορωπί Σελ. 14
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Το Ίδρυμα Εικαστικών Τεχνών και Μου-

σικής Β. & Μ. Θεοχαράκη παρουσιάζει

από τις 7 έως και τις 23 Σεπτεμβρίου

2012 μία μοναδική έκθεση 200 περίπου

πρωτότυπων παλαιών χαρτών, που

ανήκουν στη συλλογή του καθηγητή

Παναγιώτη Ν. Σουκάκου. 

Οι χάρτες που εκτίθενται και στους τρεις εκ-

θεσιακούς χώρους του Ιδρύματος Β. & Μ. Θε-

οχαράκη, εστιάζουν στη χαρτογραφική

απεικόνιση του ευρύτερου ελλαδικού χώρου

και της ανατολικής Μεσογείου και περιλαμβά-

νουν μερικά από τα πιο αντιπροσωπευτικά

δείγματα της εξέλιξης της χαρτογραφίας,

από τον 15ο έως τον 19ο αιώνα. Ανάμεσά

τους, χάρτες του χερσαίου και νησιωτικού

χώρου, ιστορικοί, θρησκευτικοί και σατιρικοί

χάρτες, προμετωπίδες και σελίδες τίτλου από

εξαιρετικής επιμέλειας χαρτογραφικές εκδό-

σεις.

Περίτεχνοι και ιδιόμορφοι, οι χάρτες της συλ-

λογής αποτυπώνουν την αρχαία και σύγχρονη

γεωγραφία και ξεδιπλώνουν μία χαρτογρα-

φική περιήγηση στην πορεία του Ελληνισμού

διαμέσου των αιώνων, αναδεικνύοντας τις αέ-

ναες διασταυρώσεις του με τους λαούς της

Εγγύς Ανατολής και τον πρωτεύοντα ρόλο

της περιοχής της ανατολικής Μεσογείου στην

ανάπτυξη του πολιτισμού της δυτικής Ευρώ-

πης.

Η πνευματική αφύπνιση της Αναγέννησης,

που έφερε στο προσκήνιο τις επιστημονικές

μελέτες της αρχαιότητας και τα εξερευνητικά

ταξίδια, που δημιούργησαν νέα δεδομένα

στην παγκόσμια γεωγραφία, οδήγησαν σε άν-

θιση τη χαρτογραφία και καθιέρωσαν τη γεω-

γραφία ως απαραίτητο στοιχείο της

στοιχειώδους εκπαίδευσης στο δυτικό κόσμο.

Στην Ιταλία και αργότερα στις Κάτω Χώρες, τη

Γαλλία και την Αγγλία, στα χρόνια της Ανα-

γέννησης και του Διαφωτισμού, εκδίδονται

μνημειώδεις χαρτογραφικές συλλογές (άτ-

λαντες), καθώς και πολύτιμα και πανάκριβα,

για την εποχή, εκπαιδευτικά βοηθήματα.

Πηγές της σύνθεσής τους ήταν τα έργα των

αρχαίων χαρτογράφων (όπως ο Κλαύδιος

Πτολεμαίος), στα οποία ανέτρεξαν συστημα-

τικά οι νέοι χαρτογράφοι, εμπλουτίζοντάς τα

σύμφωνα με τις τελευταίες επιστημονικές με-

θόδους και ανακαλύψεις της εποχής. 

Οι χάρτες της συλλογής είναι έργα χαρτο-

γράφων, οι οποίοι έπαιξαν καταλυτικό ρόλο

στην εξέλιξη της επιστήμης τους, όπως οι:

Gerardus Mercator (1512-1594), Abraham Or-

telius (1527-1598), Joan Blaeu (1596-1673), Jo-

hannes (Jan) Janssonius (1588-1664), Nicolas

& Guillaume Sanson (1633-1703), Frederick de

Wit (1629/30-1706), Johann Baptiste Homann

(1664-1724), Pierre Mortier (1661-1711), Olfert

Dapper (c. 1635-1689), Vincenzo Maria Coro-

nelli (1650-1718), Johannes Van Keulen (1697-

1709), Frederick de Wit (1629/30-1706), Johann

Laurenberg (1590-1658) κ.ά.

Αποτυπώνουν το χερσαίο και νησιωτικό ελλα-

δικό χώρο, συγκεκριμένα γεωγραφικά διαμε-

ρίσματα, νησιά και πόλεις της Ελλάδας, αλλά

και τα μικρασιατικά παράλια, την περιοχή της

Κωνσταντινούπολης και των Στενών των Δαρ-

δανελλίων. 

Οι ιστορικοί χάρτες που παρουσιάζονται

αφορούν μυθολογικά και ιστορικά δρώμενα

και γεγονότα. Πηγές τους είναι η ελληνική και

ρωμαϊκή μυθολογία (Αργοναυτική Εκστρατεία,

Ιλιάδα, Οδύσσεια, Αινειάδα), η αρχαία ελληνική

ιστορία: οι Περσικοί Πόλεμοι (492-490 π.Χ. και

480-479 π.Χ.), ο Πελοποννησιακός Πόλεμος

(431-404 π.Χ.), η Ανάβαση του Κύρου (401 π.Χ.)

και η Κάθοδος των Μυρίων, η Αυτοκρατορία του

Μεγάλου Αλεξάνδρου (334-323 π.Χ.), τα βασί-

λεια των Διαδόχων του, η ρωμαϊκή και βυζαντινή

ιστορία, αλλά και γεγονότα της νεότερης ιστο-

ρίας (των χρόνων που ακολούθησαν την πτώση

της Κωνσταντινούπολης (1453), τους Ενετο-

τουρκικούς Πολέμους (15ος - 17ος αι.), την Ελ-

ληνική Επανάσταση (1821) και τη διαμόρφωση

του νέου ελληνικού κράτους) έως τον 20ό αιώνα

(Βαλκανικοί Πόλεμοι 1912-1913, Μικρασιατική

Εκστρατεία 1919-1922).  

Ξεχωριστό σημείο αναφοράς της έκθεσης

αποτελεί η ανάπτυξη της δωδεκάφυλλης

Χάρτας του Ρήγα Βελεστινλή (συλλογή

Sylvia Ioannou Foundation), που τυπώθηκε

το 1797 στη Βιέννη, ένα από τα πιο σημαν-

τικά έργα του Νεοελληνικού Διαφωτισμού.

Φέρει πλήθος μυθολογικών και ιστορικών

αναφορών, ενώ ταυτόχρονα ενσαρκώνει το

όραμα του Ρήγα για την απελευθέρωση του

ελληνικού έθνους και τον πρωτεύοντα ρόλο

της Ελλάδας στην περιοχή των Βαλκανίων.  

Οι θρησκευτικοί χάρτες της έκθεσης απο-

τυπώνουν τη γεωγραφία της Παλαιάς και

Καινής Διαθήκης, με επίκεντρο τους Αγίους

Τόπους, όπως π.χ. τις περιπλανήσεις των

Ισραηλιτών στην Έρημο έως την άφιξή τους

στη Γη της Χαναάν κλπ..

Μία ιδιαίτερη όσο και πρωτότυπη ενότητα

αποτελούν οι πολιτικοσατιρικοί χάρτες, μία

κατηγορία που ξεφεύγει από την αυστηρό-

τητα της επιστημονικής χωροταξικής απο-

τύπωσης. Χρησιμοποιούν έξυπνα το

γεωγραφικό ανάγλυφο για να καταδείξουν,

συνοπτικά όσο και ευανάγνωστα, το πολι-

τικό παρασκήνιο και να ασκήσουν κριτική

μέσω της σάτιρας. Από τους πρώτους χάρ-

τες που κυκλοφόρησαν είναι εκείνος του

Αγγλου γελοιογράφου James Gillray με

θέμα του τον ανταγωνισμό μεταξύ Αγγλίας

και Γαλλίας. 

Τέλος, εκτίθενται προμετωπίδες και σελί-

δες τίτλου από μνημειώδεις χαρτογραφικές

εκδόσεις-σταθμούς στην ιστορία της χαρ-

τογραφίας.  

Η έκθεση συνοδεύεται από πολυτελή κατά-

λογο στην ελληνική γλώσσα.

Επιμέλεια έκθεσης: Νατάσα Καστρίτη

Διάρκεια έκθεσης: 7 – 23 Σεπτεμβρίου

Εγκαίνια: Πέμπτη, 6 Σεπτεμβρίου, 20:00

Ώρες λειτουργίας:

Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Σάββατο, Κυριακή:

10:00-18:00, Πέμπτη, Παρασκευή: 10:00-

20:00

Τιμές εισιτηρίων: 6 €, 3 € (μειωμένο)

Ίδρυμα  Β. & Μ. Θεοχαράκη 

Βασ. Σοφίας 9 & Μέρλιν 1, 106 71 Αθήνα

T: 210-3611206 - F: 210-3611349

E: info@theocharakis-foundation.gr

W: www.thf.gr

Παλαιοί Χάρτες του Ευρύτερου Ελλαδικού Χώρου
Μία έκθεση ...στα Ίχνη της Αρχαιογνωσίας και της Ιστορίας…

Ortelius, Abraham 
(1527-1598)

Ελλάς/ GRAECIA SOPHI-
ANI/  Abrahamo Ortelio de-
scriptore cum privilegio. 
Theatrum Orbis Terrarum,
Antwerp, 1579

Επιχρωματισμένη χαλκογρα-
φία / Coloured engraving

H νέα ιδέα για την αντιμετώπιση της κρί-

σης στην ευρωζώνη ακούει στο όνομα «Τα-

μείο Εξυπηρέτησης Χρέους», προέρχεται

από τους «σοφούς» της γερμανικής οικο-

νομίας, αλλά προϋποθέτει να μπει ως ενέ-

χυρο ο εθνικός πλούτος και να εκχωρηθεί

η εθνική κυριαρχία των κρατών.

Τί σημαίνει λοιπόν «Ταμείο Εξυπηρέτη-

σης Χρέους» εξήγησε στην Deutsche

Welle, ο επικεφαλής του «συμβουλίου

σοφών» Βόλφγκανγκ Φραντς: 

Τα χρέη των κρατών-μελών που υπερβαί-

νουν το 60% του ΑΕΠ τους θα διοχετευ-

τούν σε ένα ειδικό ταμείο κοινής ευθύνης

και θα καλυφθούν με ένα είδος πανευρω-

παϊκού ομολογιακού δανείου από τις διε-

θνείς αγορές. Η περίοδος αποπληρωμής

θα φτάνει τα 20-25 χρόνια.

Το πλεονέκτημα αυτής της λύσης, σύμ-

φωνα με τους ειδικούς, είναι ότι η λει-

τουργία του ταμείου θα είναι χρονικά και

ποσοτικά περιορισμένη, οπότε οι πλουσιό-

τερες χώρες της ευρωζώνης δεν θα την

αντιμετωπίσουν ως κατάχρηση της αλλη-

λεγγύης προς τις δημοσιονομικά απείθαρ-

χες χώρες. Βεβαίως, οι ασφαλιστικές

δικλίδες που θα απαιτηθούν για τη θέσπιση

του ταμείου, είναι εξαιρετικά σκληρές.

Πρώτα από όλα, οι υπερχρεωμένες

χώρες θα κληθούν να εκχωρήσουν τη δη-

μοσιονομική αυτονομία τους σε υπερε-

θνικά ευρωπαϊκά όργανα. Επειτα, κάθε

χώρα θα πρέπει να υιοθετήσει στο Σύν-

ταγμά της το φρένο χρέους. Τέλος, η

αποπληρωμή του χρέους θα πρέπει να

γίνει μακροπρόθεσμα από μία αύξηση των

φορολογικών εσόδων σε εθνικό επίπεδο,

με τα έσοδα να πηγαίνουν απευθείας στο

Ταμείο Εξυπηρέτησης Χρέους.

Μία ακόμη δικλίδα εξασφάλισής τους, την

οποία αναφέρει η Deutsche Welle χαρα-

κτηρίζοντάς τη διαμφισβητούμενη, είναι

ότι, εάν δεν πληρώνει ο οφειλέτης, τότε

θα χρειαστεί να παραχωρήσει στο Ταμείο

για την αποπληρωμή του χρέους ένα από

τα αποθέματα χρυσού που υπάρχουν στα

θησαυροφυλάκια του. Γι' αυτό τον λόγο,

οι χώρες που θα συμμετέχουν στο Ταμείο

θα έχουν προσφέρει ως ενέχυρο τα συ-

ναλλαγματικά αποθέματα που διαθέτουν,

συμπεριλαμβανομένων των αποθεμάτων

χρυσού.

Την ιδέα να χρησιμοποιηθούν τα κρατικά

αποθέματα χρυσού για τη δημιουργία ενός

ταμείου που θα εκδίδει ομόλογα υποστή-

ριξε και ο πρ. Ιταλός πρωθυπουργός και πρ.

πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ρο-

μάνο Πρόντι, μαζί με τον οικονομολόγο

Κουάντριο Κούρτσιο. «Στα αποθέματα
χρυσού θα μπορούσαν να προστεθούν οι
αγωγοί πετρελαίου, του φυσικού αερίου,
οι αυτοκινητόδρομοι, το νερό!

πηγή: dimokratia.gr

Εθνικός πλούτος, Εθνική κυριαρχία και χρυσός στο 

«Ταμείο Εξυπηρέτησης Χρέους»
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“Ονειρο καλοκαιρινής
νύχτας”

Θεατρική παράσταση, “Ονειρο καλο-

καιρινής νύχτας” του Γούλιαμν Σαίξ-

πηρ, την Κυριακή 2 και τη Δευτέρα 3

Σεπτέμβρη, από τη νεανική σκηνή “Οι

ονειροβάτες”, στο Πάρκο “Αντώνης

Τρίτσης”, ώρα 8.30μ.μ.

“Τα ρούχα του Βασιλιά”
του Γιάννη Καλατζόπουλου, 

παιδικό θέατρο

Τετάρτη 5 Σεπτεμβρίου, 8.30μ.μ.

Ενα έργο που βασίζεται στο παραμύθι

του Χανς-Κρίστιαν Αντερσεν “Τα και-
νούρια ρούχα του Βασιλιά”, από την

παιδική σκηνή του θεατρικού εργα-

στηρίου Δήμου Νίκαιας - Αγ. Ι. Ρέντη

“Ρενδία Λέξις”, στο πάρκο “Αντώνης

Τρίτσης”.

“Τίποτα δεν πάει χαμένο”
Αφιέρωμα στον Μανώλη Ρασούλη

και Ηλία Κατσούλη

Παρασκευή 7  Σεπτεμβρίου, 8.30μ.μ.

Τραγούδια από την πορεία του αξέχα-

στου Μανώλη Ρασούλη και Ηλία Κα-

τσούλη. Η Καίτη Κουλλιά μαζί με τη

μουσική της συντροφιά θα ταξιδέ-

ψουν τους θεατές με παλιά κι αγαπη-

μένα σύγχρονα τραγούδια.

10ο Ηπειρώτικο Σεργιάνι
από την Ενωση Ηπειρωτών Ιλίου

Μουσικοχορευτική παράσταση με την πα-

ραδοσιακή ηπειρώτικη κομπανία Μπάμπη

- Λούκα Χαλκιά στο κλαρίνο και συνοδεία

του γνωστού τραγουδιστή Αντώνη Κυρί-

τση. Συμμετέχει και η ομάδα των Ηπει-

ρώτικων πολυφωνικών τραγουδιών της

Ενωσης Ηπειρωτών Ηλίου.

Σάββατο 8/9, Πάρκο Αντώνης Τρί-

τσης, 8.30μ.μ.

Οι Αιτωλοακαρνάνες χορεύουν
Ο Σύλλογος Αιτωλοακαρνάνων του νεου Δήμου Παλλήνης  καλεί

όλους τους συνδημότες να διασκεδάσουν μαζί στην ετήσια εκδή-

λωση που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 8 Σεπτεμβρίου στο χώρο

του Καλλιτεχνικού Γυμνασίου Γέρακα οδός Ανάφης και Κέας με πα-

ραδοσιακή μουσική και τραγούδια. Επίσης όποιος συμπατριώτης ή

φίλος επιθυμεί να γίνει μέλος του συλλόγου να επικοινωνήσει στα

τηλέφωνα: Ναπολέων Νταλάκος 210-6046247 6944544279, Δημή-

τρης Σκαλτσής 210-6611376, 6945492022, Παναγιώτης Σωτηρό-

πουλος 210-6612635, 6973223594.  

ΣΑΒΒΑΤΟ 1η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

BEACH PARTY ME ΠΑΝΣΕΛΗΝΟ

ΣΤΟ ΚΑΜΠΙΝΓΚ ΤΗΣ ΒΟΥΛΑΣ

Αποχαιρετούμε το καλοκαίρι και καλωσορίζουμε το

φθινόπωρο με μουσική, χορό, ρεφενέ μεζέδες και

νυκτερινό μπάνιο. 

Σας περιμένουμε όλες και όλους το Σάββατο στις 9 το

βράδυ στο αυτοδιαχειριζόμενο  κάμπινγκ της Βούλας
Εθελοντές κάμπινγκ Βούλας
Το κάμπινγκ βρίσκεται δίπλα στην Α΄ Πλαζ Βούλας 200μ. από την αφε-

τηρία του Τραμ προς τη Γλυφάδα και η είσοδος είναι ελεύθερη

www.enallaktiki-drasi.gr  -  www.voulacamp.blogspot.gr

Προβολή ταινίας στο Κάμπινγκ

Τετάρτη  5   Σεπτεμβρίου

ΕΝΝEΑ (9)      

Αnimation  περιπέτεια   2009  
του Σέιν Άκερ συμμετοχή στην παραγωγή: Tim Burton.

Η μικρή, κουρελιασμένη, πάνινη κούκλα 9 ζωντανεύει,

αλλά βρίσκεται σε έναν κατεστραμμένο κόσμο, όπου όλοι

οι άνθρωποι έχουν εξαφανιστεί. Ο 9 ανακαλύπτει κατά

τύχη μια μικρή κοινωνία όμοιών του, που επιβιώνει σε μια

κρυψώνα για να προφυλαχθεί από τρομακτικές μηχανές.

Πείθει τους υπόλοιπους πως η μόνη ελπίδα επιβίωσης

είναι να σταματήσουν να κρύβονται και να προσπαθήσουν

να ανακαλύψουν τον λόγο για τον οποίο οι μηχανές θέ-

λουν να τους καταστρέψουν.

Ο 9 είναι ένας απίθανος ήρωας, που ανακαλύπτει πως μια ομάδα

από μικροσκοπικούς πολεμιστές μπορεί να είναι η τελευταία ελ-

πίδα για την ανθρωπότητα…

Το  «9»  είναι ένας θρίαμβος της ανθρώπινης ανάγκης για επι-

βίωση. Ο 9 και οι φίλοι του αντιπροσωπεύουν την εσωτερική δύ-

ναμη και εφευρετικότητα του ανθρώπου κάτω από ακραίες

συνθήκες και αναδεικνύουν την αγνή ομαδικότητα που προκύ-

πτει μόνο σε τέτοιες καταστάσεις !
Εθελοντές  Κάμπινγκ  Βούλας

Πληροφορίες:    http://www.voulacamp.blogspot.gr/   

http:/www.enallaktiki-drasi.gr/

ΠΟΔΗΛΑΤΟΒΟΛΤΑ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΦΑΛΗΡΟ

Την  Παρασκευή 7 Σεπτεμβρίου  στις 8.30μ.μ. οι  ΠΟΔΗΛΑΤΕΣ

ΕΝ. ΔΡΑΣΗ   προγραμματίζουν  βραδινή   παραλιακή ποδηλα-

τοβόλτα στο Φάληρο. Στάση για κουβέντα και ποτάκι.
Σημ. Οι ποδηλάτες πρέπει να έχουν μαζί τους μια ανταλλακτική  σαμ-

πρέλα, νερό  και οπωσδήποτε φώτα  εμπρός και πίσω στο ποδήλατο  

Πληροφορίες www.enallaktiki-drasi.gr   

ή στο κινητό 6974767750 Κώστας Ρούμπης

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗΣ ΣΤΟ ΙΛΙΟΝ

Λήναια –Γιορτή Τρύγου

• Σάββατο 1 Σεπτεμβρίου 

19:00 -21:00 : Λήναια –Γιορτή Τρύγου,

Αμπελουργικός Συνεταιρισμός και Έκ-

θεση Ζωγραφικής –παρουσίαση Εικα-

στικών Τεχνών, Εικαστικό Εργαστήρι

Αγγ. Τσεβά. 
Μετά τα εγκαίνια της Έκθεσης Ζωγραφι-

κής θα ακολουθήσουν εισηγήσεις-ομι-

λίες,  από τους οινολόγους Χ. Πέππα, Κ.

Ανθή με θέμα «Από το αμπέλι στο πο-
τήρι. Μύθοι και πραγματικότητα» και

του Προέδρου του ΔΣ του Συνεταιρισμού

Σταμάτη Γεωργάκη με θέμα  τις «αρχαίες
ελιές του Κορωπίου και της Αν. Αττι-
κής». Θα ακολουθήσει στο ενδιάμεσο

των ομιλιών θεατρικό δρώμενο από τη

θεατρική ομάδα του 3ου Δημοτικού Σχο-

λείου Κορωπίου και η βραδιά θα κλείσει

με μουσικό γεγονός. 

Τόπος εκδηλώσεων: Αμπελουργικός Συ-

νεταιρισμός Κορωπίου (Λεωφ. Βασ. Κων-

σταντίνου 31).

• Kυριακή 2 Σεπτεμβρίου 

Στις 10:30 το πρωί θα γίνει επίδειξη

χειρισμού Τρακτέρ στην περιοχή «Πά-

τημα» Κορωπίου (Oδός Σπ. Δάβαρη

μετά τον Σταθμό Προαστιακού-Μετρό

Κορωπίου). Το απόγευμα 18:00, θα

ακολουθήσει παιχνίδι με σχέδιο και

χρώμα με τίτλο «Τέχνης Δρώμενα»,
από το Εικαστικό Εργαστήρι Αγγ.

Τσεβά. Τόπος εκδήλωσης: Αμπελουρ-

γικός Συνεταιρισμός Κορωπίου (Λεωφ.

Βασιλ. Κωνσταντίνου 31)

• Τετάρτη 5 Σεπτεμβρίου, ώρα 21.00

«Από τα Μεσόγεια στην Μικρασία…».
Μια συναυλία- σταθμός για το παρα-

δοσιακό τραγούδι, με το Νίκο Σαρα-

γούδα και τη Γιασεμή Σαραγούδα.

Μαζί τους συμμετέχουν οι, Στρατής

Ψαραδέλλης, πολίτικη λίρα, Νεκτά-

ριος Αγγέλου, κρουστά και Σοφία Λαμ-

προπούλου, κανονάκι. Διοργάνωση

Ελληνικό Κέντρο Τέχνης και Πολιτι-

σμού (ΕΚΤΠ), στο Ανοιχτό Δημοτ. Θέ-

ατρο Πλ Δεξαμενής (Στάση ΟΑΣΑ

«Θάσου», Λεωφορειακή γραμμή 309)  

Πανηγύρι στον 

Αγ. Δημήτριο Αλυκού 

• Παρασκευή 7 Σεπτεμβρίου, ώρα 21.00
Συνδιοργάνωση με τον Πολιτιστικό σύλ-

λογο Αγ. Δημητρίου. Με αφορμή τον εορ-

τασμό της γέννησης της Παναγίας, ο

Δήμος Κρωπίας σε συνεργασία με τον Πο-

λιτιστικό Σύλλογο Αγ. Δημητρίου διοργα-

νώνει λαϊκή μουσική βραδιά. 

Τόπος εκδηλώσεων:  Στο κατάφυτο δασω-

μένο προαύλιο χώρο του Ι.Ν Αγ. Δημητρίου

Αλυκού και στο εκκλησάκι, που είναι αφιε-

ρωμένο στο Γενέσιον της Παναγίας στο Αγ.

Δημήτριο Αλυκού Κρωπίας.

«Όλη η Ελλάδα χορεύει
στο Κορωπί»

• Κυριακή 9 Σεπτεμβρίου, ώρα 21.00
Παραδοσιακή χορευτική παράσταση  «Όλη
η Ελλάδα χορεύει στο Κορωπί» από τη χο-

ρευτική ομάδα του Σφηττός (Παιδική

ομάδα: πανελλήνιοι χοροί, Εφηβική Ομάδα:

Θράκη, Ομάδα Ενηλίκων: Εύβοια, Νησιά,

Στερεά Ελλάδα, Ήπειρος, Νάξος, Χίος),

στο ανοιχτό Δημοτικό θέατρο Πλ. Δεξαμε-

νής 

Η είσοδος στις  εκδηλώσεις Σφήττεια

είναι ελεύθερη

Εκδηλώσεις των Κρητών

και των Ηπειρωτών 

Οι καθιερωμένες  ετήσιες εκδηλώσεις –

γλέντια, των Κρητών («Ο Ψηλορείτης») και

των Ηπειρωτών (Πανηπειρωτικός Σύλλογος

Μεσογείων και Λαυρεωτικής) στο Κορωπί

θα γίνουν, το Σάββατο 8 Σεπτεμβρίου και

Σάββατο 15 Σεπτεμβρίου αντίστοιχα, με τη

στήριξη του Δήμου Κρωπίας. Το Κρητικό

γλέντι του  "ΨΗΛΟΡΕΙΤΗ", θα αρχίσει στις

8μ.μ, Σάββατο 8 Σεπτεμβρίου, στο 1ο Δη-

μοτικό Σχολείο. Στη Λύρα &  το Τραγούδι

θα είναι ο Γιώργος Στριλιγκάς με το συγ-

κρότημά του. Όσοι επιθυμούν θα μπορούν

απολαύσουν τσικουδιά & κρητική κουζίνα

(γαμοπίλαφο, μεζέ τσικουδιάς, χοχλιούς,

καλτσουνάκια, λυχναράκια, ξεροτήγανα)
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με την 

Τζωρτζίνα Καλέργη

Η Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρία «Περί

Αυλών και Οργάνων» διοργανώνει τη συ-

ναυλία λαϊκού τραγουδιού "ΕΝΑ ΠΑΚΕΤΟ

ΕΛΛΑΔΑ", με τον Τάσο Κατοπόδη, το Σάβ-

βατο 1 Σεπτεμβρίου και ώρα 8.30 μ.μ. στο

Θέατρο Σάρας, στο Μαρκόπουλο.
Η συναυλία, που πραγματοποιείται υπό την

αιγίδα της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχεί-

ρησης Μαρκοπούλου, επιδιώκει μια συνολική

αναφορά στο έντεχνο, λαϊκό και παραδο-

σιακό τραγούδι, με το δεκαμελές συγκρό-

τημα του Τάσου Κατοπόδη, μέσα από

τραγούδια που περιγράφουν τις ομορφιές

της χώρας μας, τα συναισθήματα του λαού

μας, την πλούσια μουσική πολιτιστική μας

κληρονομιά, αλλά και δημιουργίες του τρα-

γουδιστή-τραγουδοποιού, από την ομώνυμη

δισκογραφική του δουλειά, καθώς και από τις

προηγούμενες. Τιμή εισιτηρίου: 5 Ευρώ.

Οι διοργανωτές της εκδήλωσης, ανταπο-

κρινόμενοι στο διαρκές ανοιχτό κάλεσμα

του Δήμου Μαρκοπούλου, θα διαθέσουν

μέρος των εσόδων της συναυλίας, στην

ενίσχυση της σημαντικής προσπάθειας του

Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου, σε

όφελος δεκάδων συμπολιτών μας που το

έχουν πραγματική ανάγκη.

Προπώληση εισιτηρίων στο Δημαρχείο

Μαρκοπούλου, στο Δημοτικό Κατάστημα

Πόρτο Ράφτη, στη Δημοτική Πλαζ Αυλα-

κίου και στο ΚΕΠ Μαρκοπούλου. 

SCHOOL ROCKS!

ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΩΝ 

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ

Λίγο πριν χτυπήσει το πρώτο σχολικό κουδούνι για

φέτος, ο Δήμος Μαρκοπούλου δίνει την ευκαιρία σε σχο-

λικά και τοπικά συγκροτήματα να «ροκάρουν» με τη ψυχή

τους, την Κυριακή 2 Σεπτεμβρίου και ώρα 9 μ.μ. στην

Κεντρική Πλατεία Μαρκοπούλου.

Στη συναυλία, που διοργανώνεται στα πλαίσια του θε-

σμού της Κυριακάτικης Πεζοδρόμησης, συμμετέχουν

κατά σειρά εμφάνισης, τα συγκροτήματα: Dj Tsan (ηλε-

κτρονική μουσική), Legacy (metal), Revolver (metal) και

Kama’s Soldiers (rock και έντεχνο).

Οι κιθάρες κουρδίζονται, τα τύμπανα και τα μικρόφωνα

στήνονται. Ελάτε φέρνοντας το ζεστό σας χειροκρό-

τημα, στην πιο εκρηκτική συναυλία του καλοκαιριού!

Η είσοδος είναι ελεύθερη.

Γιορτή Μελιού στην Κερατέα
Οπως κάθε χρόνο ο Δήμος Λαυρεωτικής οργανώνει τη

γιορτή Μελιού στην Κερατέα σε συνεργασία με τον Με-

λισοκομικό Συνεταιρισμό, το Σάββατο 1η και την Κυ-

ριακή 2 Σεπτεμβρίου στο χώρο του 2ου Δημοτικού

Σχολείου Κερατέας.

Παράλληλα θα γίνουν μουσικές εκδηλώσεις 
Σάββατο 1η/9: Μελωδικά όνειρα - Ταξιδεύοντας στην Ελλάδα

Κυριακή 2/9: Λαϊκή ορχήστρα Μελωδείον.

«ΝΕΟΠΑΛΛΗΝΕΙΑ 2012»

6 έως 8 Σεπτεμβρίου στην πλ. Αγ. Γεωργίου Παλλήνης

Στις 6, 7 και 8 Σεπτεμβρίου, ώρα 8.30 μ.μ., στην Πλα-

τεία Αγίου Γεωργίου στη Νέα Παλλήνη Αττικής (πίσω

από την έδρα της Περιφερειακής Ενότητας Ανατ. Ατ-

τικής), διοργανώνονται τα «ΝΕΟΠΑΛΛΗΝΕΙΑ 2012».

Τα ΝΕΟΠΑΛΛΗΝΕΙΑ, που διοργανώνονται για 33η χρο-

νιά, αποτελούν ετήσιο πολιτιστικό κεφάλαιο για την

περιοχή και επιδιώκουν, με το γλέντι και την παρου-

σίαση ποικίλων και σύγχρονων καλλιτεχνικών δρα-

στηριοτήτων, να συσπειρώσουν τους κατοίκους της

ευρύτερης περιοχής και να τους δώσουν μια σταθερή,

δημιουργική διέξοδο.

Η πρώτη ημέρα (Πέμπτη 6 Σεπτεμβρίου) είναι αφιερω-

μένη στους μικρούς φίλους, με το ΘΕΑΤΡΟ ΣΚΙΩΝ του

γνωστού και καταξιωμένου καραγκιοζοπαίχτη

ΓΙΑΝΝΗ ΝΤΑΓΙΑΚΟΥ.

Η δεύτερη ημέρα (Παρασκευή 7 Σεπτεμβρίου*) είναι

αφιερωμένη στη νεολαία με συναυλίες όπως:

BANGIES με την εκρηκτική σκηνική παρουσία τους τα

δίνουν πάντα όλα στις ζωντανές τους εμφανίσεις!

ΣΠΥΡΟ ΓΡΑΜΜΕΝΟ, την πιο ιδιαίτερη περίπτωση της

νέας γενιάς τραγουδοποιών που θα παρασύρει στο

δικό του ρυθμό σε ένα live που δεν ξεχνιέται!

«ΡΙΣΚΟ», τη μακροβιότερη unsigned μπάντα της Αθή-

νας που όταν τους ακούς ροκάρεις και ταξιδεύεις!

Opening Act:  Grooving Mondays

Fire Show: Blakie Blake

Ειδικά για την ημέρα της Παρασκευής θα υπάρχει

πούλμαν από το σταθμό Προαστιακού – Μετρό «ΠΑΛ-

ΛΗΝΗ» προς το χώρο των εκδηλώσεων από τις 20:00

κάθε 20’ σε κυκλικά δρομολόγια (Σταθμός «Παλλήνη»

- Νεοπαλλήνεια / Πλ.Αγ.Γεωργίου - Σταθμός «Παλ-

λήνη»). Τα τελευταία δρομολόγια θα μεταφέρουν τους

επισκέπτες προς το σταθμό «Δουκίσσης Πλακεντίας»

που παραμένει ανοιχτός ως τις 02:00. 

Η τρίτη ημέρα (Σάββατο 8 Σεπτεμβρίου) περιλαμβάνει

λαϊκό γλέντι με την ορχήστρα της ΜΑΡΙΑΣ ΣΚΟΥΛΑ
και το δεξιοτέχνη στο βιολί ΝΙΚΟ ΕΥΒΟΙΩΤΗ, οι οποίοι θα τα-

ξιδέψουν μαζί με τους θαμώνες σε ένα αρχιπέλαγος μελω-

δίας και κεφιού, καθώς και παραδοσιακούς χορούς από το

ΧΟΡΕΥΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ του ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ.

Η ΕΙΣΟΔΟΣ για όλες τις εκδηλώσεις είναι ΔΩΡΕΑΝ!
Στο χώρο θα λειτουργεί αναψυκτήριο και ψησταριά για τους

επισκέπτες της εκδήλωσης.

Τα ΝΕΟΠΑΛΛΗΝΕΙΑ διοργανώνονται από το Σύλλογο

«ΝΕΑ ΠΑΛΛΗΝΗ» με τη συνδρομή του Δήμου Παλλήνης. 

www.neapallini.gr

Ο Οργανισμός Αθλητισμού, Πολιτι-

σμού & Παιδικής Αγωγής του Δήμου

Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης,  διορ-

γανώσει την Τετάρτη 5 Σεπτεμβρίου

στο άλσος εκδηλώσεων της λίμνης

Βουλιαγμένης, μια συναυλία δια-πολι-

τισμικής μουσικής, με το trio Harmo-

nia Misturata, που συνδυάζει έργα

γνωστών συνθετών κλασικής μουσι-

κής, κυρίως από Ευρώπη, μουσικής

Tango από Αργεντινή και Ουρουγουάη

και Αφρο-Κουβανέζικης παραδοσιακής

μουσικής & ρυθμών. Δύο από τα μου-

σικά θέματα θα συνοδευτούν χορευ-

τικά από το διάσημο ζεύγος του

Tango: Έλενα & Luis Alberto Mestre.

Η είσοδος θα είναι δωρεάν. 

Διάρκεια συναυλίας 21:30 - 23:30. 

Ώρα προσέλευσης : Από τις 20:00.

Στις 10:30μ.μ. θα γίνει ένα μικρό διά-

λειμμα 15-20 λεπτών.

Τα διαθέσιμα καθίσματα γύρω από την εξέ-

δρα θα είναι ~ 400 - 450. Την συναυλία θα

μπορεί κανείς να την παρακολουθήσει και

από τους υπόλοιπους υπαίθριους χώρους

της Λίμνης, (καφετέρια, νότια ακτή λουο-

μένων λίμνης κτλ) χωρίς όμως οπτική

επαφή με την εξέδρα.

Η καφετέρια της Λίμνης θα παραμείνει

ανοικτή και μετά το πέρας της συναυλίας.

Πίσω από την καφετέρια της Λίμνης Βου-

λιαγμένης υπάρχουν W.C.

Για λόγους πυρασφάλειας και υγιεινής το

κάπνισμα θα απαγορεύεται στο άλσος εκ-

δηλώσεων όπου θα διεξαχθεί η συναυλία.

Πώς θα φτάσετε

* Γραμμές Λεωφορείων ΟΑΑΣΑ με στάση

στην ΛIMNH Βουλιαγμένης:

114 Γλυφάδα-Καβούρι-Βουλιαγμένη (μέσω

μαρίνας)

115   Γλυφάδα-Βουλιαγμένη-Κίτσι

149   Γλυφάδα-Βάρη-Βάρκιζα (Κυκλική)

Ε22   Ακαδημία-Σαρωνίδα (EXPRESS)

* Διαθέσιμοι χώροι στάθμευσης ΙΧ: 
(Σ1)    Ερχόμενοι παραλιακά από κέντρο Βου-

λιαγμένης αριστερά αμέσως πριν απο την εί-

σοδο της Λίμνης (χωρητικότητας ~ 80 ΙΧ ) και 

(Σ2)   Ερχόμενοι εκ Βάρης, από την παραλιακή,

περίπου 160 μ δεξιά πριν από την είσοδο της Λί-

μνης (χωρητικότητας ~ 30 ΙΧ ). 

Άλλοι χώροι στάθμευσης:

(Σ3) Μπροστά από την ακτή ΕΟΤ Βουλ/νης (χω-

ρητικότητας ~ 160 ΙΧ) σε απόσταση 750μ από το

χώρο συναυλίας, και που - συνήθως - αδειάζει

μετά τις 20:00.

Τrio Harmonia Misturata
συναυλία στην Λίμνη Βουλιαγμένης

ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΕΝΤΕΧΝΟΥ - ΛΑΪΚΟΥ ΤΡΑΓΟΥΔΙΟΥ

ΣΤΟ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ Εξαντλήθηκαν ήδη από την

προπώληση εισιτηρίων για

το 3ο ARK Festival της Αθή-

νας, τα εισιτήρια των 12

ευρώ. Το 3ο Ark Festival θα

πραγματοποιηθεί Δευτέρα

10 & την Τρίτη 11 Σεπτεμ-

βρίου στην «Τεχνόπολις»

του Δήμου Αθηναίων, με φι-

λοξενούμενους αγαπημέ-

νους καλλιτέχνες.
Οι τιμές των εισιτηρίων:

Από 15 € έως 30€, 

Εισιτήρια προπωλούνται: 

Στα καταστήματα Public

Στην «Τεχνόπολι»  

Official Site: www.arkfestival.gr

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙ-

ΣΜΟΣ ΣΤΗΝ «ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ»

Ο Ομιλος για την Unesco, η “Τεχνόπολις” του Δήμου Αθηναίων

και ο Ρ/Σ ΑΘΗΝΑ9,84, διεξάγουν μουσικό διαγωνισμό, ο οποίος

θα πραγματοποιηθεί από τις 21 έως και τις 25 Νοεμβρίου στις

εγκαταστάσεις του ΑΘΗΝΑ9,84 στην «Τεχνόπολις» του Δήμου

Αθηναίων (Πειραιώς 100, Γκάζι), υπό την αιγίδα της Ελληνικής

Εθνικής Επιτροπής για την UNESCO.

Οι διαγωνιζόμενοι θα λάβουν μέρος στις εξής κατηγορίες:

ΠΙΑΝΟ, ΚΙΘΑΡΑ, ΚΛΑΡΙΝΕΤΟ, ΒΙΟΛΙ, ΤΡΟΜΠΕΤΑ, ΛΥΡΙΚΟ τρα-

γούδι και ΜΟΥΣΙΚΗ ΔΩΜΑΤΙΟΥ έως και 5 άτομα. Ο διαγωνισμός

θα αποτελείται από δυο μέρη: προκριματικούς, και τελικούς.  

Πληροφορίες για το διαγωνισμό στα www.unesco-tlee.org/,

www.technopolis-athens.com 

3ο ARK Festival 

της Αθήνας
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Επανέρχεται το χαράτσι πάνω

στην κατοικία, για το 2012 με νέα

εγκύκλιο από το υπουργείο Οικο-

νομικών, το λεγόμενο τέλος ηλε-

κτροδοτούμενων ακινήτων

(ΕΕΤΗΔΕ), που το ξαναβάζουν

μέσα στους  λογαριασμούς της

ΔΕΗ, παρά την απόφαση του δι-

καστηρίου, που το έκρινε παρά-

νομο.

Η μόνη διαφορά είναι ότι δεν θα

κόβουν το ρεύμα, αλλά ο πολίτης

που θα έχει αδυναμία πληρωμής

για να το δηλώσει στην αρμόδια

ΔΟΥ θα πληρώνει και δεύτερο χα-

ράτσι 50 ευρώ!!! για να αποσυνδε-

θεί από το λογαριασμό της ΔΕΗ

και να πάει στην Εφορία. Εκεί το

χαράτσι θα προστεθεί σε όποιες

άλλες οφειλές του πολίτη (φόρος

εισοδήματος) και θα πάνε “πα-

κέτο”.

Φορολογούμενοι που δικαιούνται

«απαλλαγή» ή μειωμένο χαράτσι

υποβάλλουν στην αρμόδια Εφορία

ειδικό έντυπο για τη διαγραφή των

ποσών.

Αυτό προβλέπεται στην εγκύκλιο

του υπουργείου Οικονομικών,

όπου παρέχονται οδηγίες στις

Εφορίες για τη βεβαίωση και εί-

σπραξη Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε., όπου επιση-

μαίνονται μεταξύ άλλων τα εξής:

Εάν ο υπόχρεος του ακινήτου δι-

καιούται πλήρη απαλλαγή, υποβά-

λει αίτηση διαγραφής του τέλους

στην αρμόδια ΔΟΥ, προσκομίζον-

τας τα προβλεπόμενα σε αυτή δι-

καιολογητικά. Εάν η αίτηση γίνει

δεκτή, συντάσσεται απόφαση

απαλλαγής, η οποία καταχωρείται

στο πρόγραμμα του Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε.

έτους 2012 και δεν απαιτείται η

καταβολή του από τον υπόχρεο. 

Εάν ο υπόχρεος δικαιούται την κα-

ταβολή Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε. με μειωμένο

συντελεστή, υποβάλει αίτηση επα-

νακκαθάρισης του τέλους με μει-

ωμένο συντελεστή,

προσκομίζοντας και τα προβλεπό-

μενα δικαιολογητικά. Η ΔΟΥ, εφό-

σον κάνει δεκτή την αίτηση,

προβαίνει σε νέα εκκαθάριση. 

Στη συνέχεια, ο υπόχρεος καταβά-

λει την τρέχουσα δόση και τις

τυχόν ληξιπρόθεσμες, όπως έχουν

προκύψει μετά τη νέα εκκαθάριση,

καταχωρείται ο αριθμός διπλοτύ-

που στην εφαρμογή Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε.

έτους 2012 και το υπόλοιπο ποσό

βεβαιώνεται στις δόσεις που υπο-

λείπονται στη ΔΟΥ.

Η ανεργία καλπάζει, η φτώχεια γι-

γαντώνεται και οι κυβερνώντες

στραγγίζουν και την τελευταία ρα-

νίδα του πολίτη, έτσι που τον φτά-

νουν στην απελπισία και σε

ακραίες λύσεις...

ΤΟ ΧΑΡΑΤΣΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ, 

ΜΕΣΩ ΔΕΗ, ΕΠΑΝΕΡΧΕΤΑΙ

Λαϊκή αγορά 

χωρίς μεσάζοντες
Ο Δήμος Παλλήνης συνεχίζοντας τις παρεμβάσεις στο

καταναλωτικό κίνημα, ολοκλήρωσε την διαδικασία επιλο-

γής των συμφερότερων προσφορών των παραγωγών

αγροτικών προϊόντων, οι οποίοι εκδήλωσαν το ενδιαφέ-

ρον τους μέσα από την ιστοσελίδα www.marketpallinis.gr.

Σύμφωνα με αυτές τις προσφορές οργανώνει την διά-

θεση των παρακάτω αγροτικών προϊόντων «Χωρίς Μεσά-

ζοντες»: Αλεύρι, Ελαιόλαδο, φακές, κουκιά, Ρεβίθια,

Φασόλια, Ρύζι, Μέλι, Γραβιέρα, Κεφαλοτύρι, Φέτα.

Για παραγγελίες μπορείτε να υποβάλλετε αιτήσεις ηλε-

κτρονικά στην ιστοσελίδα www.marketpallinis.gr από το

διάστημα 20/8 έως και  10/9. 

Όσοι δεν έχουν πρόσβασή στο internet μπορούν υποβάλ-

λουν την αίτηση τους στο Δημαρχείο Παλλήνης (Ιθάκης

12, Γέρακας) στη γραμματεία Αντιδημάρχων.

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗΣ
Βασικής υποστήριξης της ζωής

H ΕΠΙΛΕΚΤΗ ΟΜΑΔΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΜΑΡΚΟ-

ΠΟΥΛΟΥ – ΚΟΥΒΑΡΑ διοργανώνει σεμινάριο BLS-AED

(Βασική υποστήριξη της ζωής-χρήση αυτόματου εξωτερι-

κού απινιδωτή) στις 15 και 16 Σε-

πτεμβρίου (στους χώρους της

Σχολής στην Κοινότητα Κουβαρά.

Όσοι θέλουν να το παρακολουθή-

σουν να επικοινωνήσουν στο e-mail

της ομάδας 

epilektoimarkopoulou@gmail.com και στα τηλ. 6984781871.

Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές μέχρι τις 5/9/2012.

ΑΔΑ:Β4ΓΦΩΛ6-ΤΔ3
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της υπ’ αρ. 18ης/30.07.2012 τακτι-
κής συνεδρίασης του Δημοτικ. Συμβουλίου Κρωπίας

Αρ. Απόφασης 243/2012
ΠΕΡΙΛΗΨΗ

“Περί έγκρισης πρότασης τροποποίησης εγκεκριμένου Ρυ-
μοτομικού Σχεδίου Παραλίας Αγίου Δημητρίου στο Ο.Τ. 89”

Στο Κορωπί σήμερα στις 30 του μήνα Ιουλίου του έτους
2012 ημέρα Δευτέρα και ώρα 20:00μ.μ. στο Δημοτικό
Κατάστημα, συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο σε τακτική
δημόσια συνεδρίαση, μετά από την με αρ. πρωτ.
16052/26.7.2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου
του Δημοτικού Συμβουλίου, που έγινε σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/10, δημοσιεύτηκε
νόμιμα και γνωστοποιήθηκε σε κάθε ένα Δημοτικό Σύμ-
βουλο εμπρόθεσμα, κατά το οποίο προσήλθαν οι παρα-
κάτω Δημοτικοί Σύμβουλοι:
Παρόντες:
1. Γεώργιος Σπέλλας Πρόεδρος, 2. Ιωάννης Σταύρου Γραμ-
ματέας, 3. Ελένη Τσεβά – Γκιόκα Αντιπρόεδρος, 4. Αν-
δρέας Ντούνης, 5. Αθανάσιος Πουλάκης, 6. Θεόδωρος
Γρίβας, 7. Κων/νος Δήμου, 8. Σωτήριος Λάμπρου, 9. Σπυ-
ρίδων Κόλλιας, 10. Θεοφάνης Μιχαιρίνας, 11. Παναγιώτης
Πολίτης, 12. Νικόλαος Γιαννάκος, 13. Ελένη Αδάμ, 14. Αρι-
στείδης Γκίκας, 15. Πέτρος Σουρλαντζής, 16. Δημήτριος
Παπανικολάου, 17. Μαρία Γκίκα, 18. Αθήνα Ψιλάκη – Σω-
φρόνη
Απόντες
1. Αδιαμαντία Μάλλιου, 2. Αντώνιος Ντούνης, 3. Ευάγγε-
λος Ρεμπάπης (Δικαιολογημένα), 4. Βάιος Κιτσάκης (Δεν
προσήλθαν αν και νόμιμα προσκλήθηκαν).
Προσελεύσεις
1. Γεωργία Θεοχάρη – Μπούτση, 2. Εμανουήλ Γρινιεζάκης
(προσήλθαν πριν την συζήτηση του 1ου Ε.Η.Δ. θέματος της
ημερήσιας διάταξης), 3. Αντώνιος Κορωνιάς (προσήλθε κατά
την συζήτηση του 1ου θέματος της ημερήσιας διάταξης), 4.
Γεώργιος Γκίκας, 5. Βασίλειος Γούλας (προσήλθαν πριν την

συζήτηση του 2ου θέματος της ημερήσιας διάταξης).
Κατόπιν προσκλήσεως παρευρίσκεται και ο Δήμαρχος κ.
Δημήτριος Ν. Κιούσης.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία εφ’ όσον
σε σύνολο αριθμού Δημοτικών Συμβούλων 27 παρευρί-
σκονται οι 18, ο Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συ-
νεδρίασης.  Παρευρίσκεται και η Διευθύντρια της Τεχνικής
Υπηρεσίας του Δήμου κα Αργυρώ Βήχου.  
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, πριν
από την συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης,
ζήτησε από το Δημοτικό Συμβούλιο να συζητηθεί ένα (1)
θέμα εκτός ημερησίας διάταξης και εξέθεσε τους λόγους
για τους οποίους πιστεύει ότι θα πρέπει να συζητηθεί με
την διαδικασία του επείγοντος. 
1. Οριστική παραλαβή της μελέτης: «Τεύχη Δημοπράτη-
σης Αγωγών Ύδρευσης»
Το Δημοτικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφάσισε τη συζή-
τηση του παραπάνω θέματος. 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κατά την εισήγηση
του 2ου θέματος της ημερήσιας διάταξης ανέπτυξε τα
εξής:
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής διαβιβάζει στο Δημοτικό Συμβ
ούλιο την υπ’ αριθ. 75/2012 απόφασή της. Στην απόφασή
της αυτή η Επιτροπή Ποιότητα Ζωής αποφασίζει ομόφωνα
και εισηγείται τα παρακάτω:

Την έγκριση της πρότασης τροποποίησης στα Ο.Τ. 89  του
εγκεκριμένου Ρ.Σ. Παραλίας Αγίου Δημητρίου, και συγκε-
κριμένα την προσαρμογή των ΡΓ και ΟΓ του ανωτέρω ΟΤ
στις οριστικά εγκεκριμένες γραμμές οριοθέτησης του ρέ-
ματος Γαλάζιας ακτής και παραρεμάτων αυτού, ώστε να
είναι δυνατή η ολοκλήρωση της Πράξης Εφαρμογής και η
κύρωση αυτής, βάσει του σκεπτικού της εισήγησης και
σύμφωνα με τα συνημμένα στην παρούσα, τεχνική-αιτο-
λογική έκθεση και τοπογραφικό διάγραμμα, τα οποία απο-
τελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας απόφασης. 
Στην ίδια απόφαση αναφέρονται τα παρακάτω. 
Με βάση την κείμενη νομοθεσία ορίζονται σαφώς οι προ-
ϋποθέσεις και η διαδικασία τροποποίησης εγκεκριμένων
Πολεοδομικών μελετών και Ρυμοτομικών σχεδίων. Συγκε-
κριμένα τα ανωτέρω περιγράφονται από το Ν.Δ. 17-7-1923
σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Π.Δ. 03-04-1929, τις
εγκυκλίους 1/61 και 8/75, τις αναλυτικές «Οδηγίες και προ-
διαγραφές για τροποποιήσεις, επεκτάσεις Ρυμοτομικών
σχεδίων» εγκ. 55/88, τον Ν.2647/98 καθώς και όλες τις

σχετικές αποφάσεις και εγκυκλίους.
Σύμφωνα με τα ανωτέρω και επειδή η πρωτοβουλία για την
κίνηση της διαδικασίας ανήκει κατά κανόνα στον οικείο
Δήμο, απαιτείται απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
και του Δημοτικού Συμβουλίου στην οποία να καθορίζονται
με σαφήνεια και να δικαιολογούνται πλήρως, οι προτεινό-
μενες ρυθμίσεις τροποποίησης σε συνδυασμό με τις κατά
νόμο απαιτούμενες α) δημοσιεύσεις – αποδεικτικά δημο-
σίευσης, β) σχεδιαγράμματα βάσει προδιαγραφών, γ) πι-
θανές ενστάσεις, δ) βεβαιώσεις Δημάρχου και ε) Τεχνική –
αιτιολογική έκθεση. Όλα τα ανωτέρω θα πρέπει στη συνέ-
χεια να κατατεθούν στο αρμόδιο ΣΧΟΠ για γνωμοδότηση
και προώθηση για έγκριση από τον αρμόδιο φορέα με έκ-
δοση διοικητικής πράξης. 
Με το υπ’ αριθμ. 13279/27-06-2012 έγγραφο ο μελετητής
της Πράξης Εφαρμογής της περιοχής Παραλίας Αγίου Δη-
μητρίου κατάθεσε στην Υπηρεσία την πρόταση τροποποί-
ησης στο ΟΤ 89. Η αίτηση συνοδεύεται από πλήρη
στοιχεία, ήτοι: α) Τοπογραφικό διάγραμμα το οποίο συνο-
δεύεται από το υπ’ αριθμ. Πρωτ. 7927/19-07-2012 έγγραφο
του Πολεοδομικού Γραφείου Μαρκοπούλου, που αφορά
στην θεώρηση όρων δόμησης και Ο.Γ. – Ρ.Γ. και β) Τεχνική
– Αιτιολογική Έκθεση. 

Με την εν λόγω πρόταση τροποποίησης προτείνεται η αλ-
λαγή χάραξης των ρυμοτομικών και οικοδομικών γραμμών
στο εν λόγω ΟΤ, με προσαρμογή τους στις οριστικά εγκε-
κριμένες γραμμές οριοθέτησης του ρέματος Γαλάζιας
Ακτής και παραρεμάτων αυτού, ώστε να είναι δυνατή η
ολοκλήρωση της Πράξης Εφαρμογής και η κύρωση αυτής.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου ει-
σηγείται την έγκριση της πρότασης τροποποίησης στο ΟΤ
89 της περιοχής Παραλίας Αγίου Δημητρίου σύμφωνα με
την εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και καλεί τα
μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου να αποφασίσουν συγκε-
κριμένα για την προσαρμογή των ΡΓ και ΟΓ του ανωτέρω
ΟΤ στις γραμμές οριοθέτησης του ρέματος Γαλάζιας Ακτής
και παραρεμάτων αυτού, όπως έχουν καθορισθεί από την
εγκεκριμμένη υδραυλική και περιβαλλοντική μελέτη του
ρέμματος, για την οποία έχει εκδοθεί η ΚΥΑ 128870/7-9-
2010 του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής
αλλαγής, Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και τροφίμων και Υπ.
Πολιτισμού και Τουρισμού.  Επίσης προτείνεται και η ταυ-
τόχρονη έγκριση της οριστικής γραμμής οριοθέτησης του
ρέμματος στο συγκεκριμμένο  Ο.Τ. 
Διευκρινίσεις επί του θέματος έδωσε ο Δήμαρχος κος Δη-

μήτριος Κιούσης και η Διευθύντρια των Τεχνικών Υπηρε-
σιών κα. Αργυρώ Βήχου. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπ’ όψη:
1. Το Ν.Δ. 17-07-1923 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του
Π.Δ. 03-04-1929, τις εγκυκλίους 1/61 και 8/75, τις αναλυτι-
κές «Οδηγίες και προδιαγραφές για τροποποιήσεις, επε-
κτάσεις Ρυμοτομικών σχεδίων» εγκ. 55/88, τον Ν.2647/98.
2. Το υπ’ αριθμ. 13279/27-06-2012 έγγραφο του μελετητή μαζί
με α) Τοπογραφικό διάγραμμα το οποίο συνοδεύεται από το
υπ’ αριθμ. πρωτ. 7927/19-07-2012 έγγραφο του Πολεοδομικού
Γραφείου Μαρκοπούλου, που αφορά στην θεώρηση όρων δό-
μησης και Ο.Γ. – Ρ.Γ. και β) Τεχνική – Αιτιολογική Έκθεση.
3. Την υπ’ αριθμ. 75/2012 απόφαση της Επιτροπής Ποιότη-
τας Ζωής
3. Την Εισήγηση του Προέδρου και μετά από διαλογική συ-
ζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
1) Εγκρίνει την πρόταση τροποποίησης στο Ο.Τ. 89 του εγκε-
κριμένου Ρ.Σ. Παραλίας Αγίου Δημητρίου και συγκεκριμένα
την προσαρμογή των ΡΓ και ΟΓ του ανωτέρω ΟΤ στις γραμ-
μές οριοθέτησης του ρέματος Γαλάζιας Ακτής και παραρεμά-
των αυτού, όπως έχουν καθορισθεί από την εγκεκριμένη
υδραυλική και περιβαλλοντική μελέτη του ρέμματος για την
οποία έχει εκδοθεί η σχετική ΚΥΑ 128870/7.9.2010 του Υπ.
Περιβάλλοντος Ενέργειας κασι Κλιματικής Αλλαγής, Υπ.
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Υπ. Πολιτισμου και
Τουρισμού, ώστε  ώστε να  ολοκληρωθει και κυρωθει η Πράξη
Εφαρμογής, με ταυτόχρονη έγκριση της οριστικης γραμμής
οριοθέτησης του ρεμματος στο συγκεκριμένο Ο.Τ. βάσει του
σκεπτικού της εισήγησης και σύμφωνα με τα συνημμένα στην
παρούσα, Τεχνική - Αιτιολογική εκθεση και τοπογραφικό διά-
γραμμα, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της πα-
ρούσας απόφασης. 
2. Ορίζει 15 ημέρες από την επίδοση της παρούσας ή την
τελευταία δημοσίευσή της στο Τύπο για την υποβολή
τυχόν ενστάσεων.
Στον κο Δήμαρχο αναθέτει τις περαιτέρω ενέργειες. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο 
Ο Πρόεδρος Ο Γραμματέας

Γεώργιος Σπέλλας Ιωάννης Σταύρου

Τα Μέλη ως άνω

Η Αντιπρόεδρος
Ελένη Τσεβά – Γκιόκα
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Ο Δήμος Παλλήνης καταδικάζει

το δηλητηριασμό Αδέσποτων Ζώων
Δυστυχώς για άλλη μια φορά γίναμε θεατές φαινομένων

μαζικής εξόντωσης ζώων με φόλες. Αυτή την φορά στην

Δημοτική Ενότητα Ανθούσας.

Ο Δήμος Παλλήνης εκφράζοντας τον αποτροπιασμό του

καταδικάζει αυτές τις ενέργειες και καλεί τους πολίτες

σε επαγρύπνηση για την εξάλειψη του φαινομένου.

Ο Δήμος μας, οφείλει να τονίσει ότι η δηλητηρίαση και

εξόντωση των ζώων με τοξικές ουσίες, μπορεί να αποβεί

άκρως επικίνδυνη ακόμα και για τους ανθρώπους. Ας μην

λησμονούμε πως μικρά παιδιά παίζουν καθημερινά στα

πάρκα και τους ελεύθερους χώρους.

Οι εικόνες ντροπής των νεκρών ζώων δεν τιμούν το πο-

λιτισμικό επίπεδο της τοπικής μας κοινωνίας κάτι που

εμείς ως Δήμος Παλλήνης καταβάλλουμε κάθε προσπά-

θεια  να περιφρουρήσουμε με το πρόγραμμα προστασίας

αδέσποτων ζώων που εφαρμόζουμε με επιτυχία και με

κάθε άλλο πρόσφορο τρόπο.

Οι ασυνείδητοι που προβαίνουν στις παραπάνω αποτρό-

παιες πράξεις ας γνωρίζουν καλά ότι είμαστε σταθερά

απέναντί τους.

Ο Δήμαρχος Παλλήνης Αθανάσιος Ζούτσος

Τράπεζα τροφίμων στον

Αγιο Νεκτάριο

Η ενορία ενημερώνει

Με επιστολή της η Μητρόπολη Γλυφάδας και 3Β και η Ενορία

του Αγίου Νεκταρίου στο Πανόραμα Βούλας, ενημερώνει σχε-

τικά με το φιλανθρωπικό δίκτυο που έχει δημιουργήσει στον Αγιο

Νεκτάριο το οποίο αφού δούλεψε αρκετούς μήνες, έκλεισε για

να ανακαινιστεί και θα ξαναλειτουργήσει τον Οκτώβριο και με

είδη ρουχισμού.

«Η Εκκλησία μας χωρίς να είναι βασική προτεραιότητα της
σωστική της αποστολής, αλλά από την άλλη δεν μπορεί να
την αφήσει σε καμμία περίπτωση αδιάφορη, έχει αναπτύξει
το φιλανθρωπικό της δίκτυο και τις αντίστοιχες πρωτοβου-
λίες της, για να ανακουφίσει, ιδιαίτερα στην δύσκολη εποχή
μας, τις βασικές και στοιχειώδεις ανάγκες των αναξιοπα-
θούντων αδελφών μας, που δυστυχώς συνεχώς πληθαίνουν.
Αφού διευκρινίσουμε ότι όταν αναφερόμαστε στην Εκκλη-
σία εννοούμε κλήρο και λαό και στην ερώτηση «τι κάνει η
Εκκλησία για την κρίση;» η απάντηση βρίσκεται στο «τι κάνω
εγώ ως μέλος της Εκκλησίας γι’ αυτήν». 

Σε αυτή την προσπάθεια μπορούμε όλοι να βοηθήσουμε:
1. Ανταποκρινόμενοι, ρίχνοντας τον οβολό μας, από το υστέ-
ρημά μας, στο ειδικό κυτίο υπέρ του Φιλοπτώχου Ταμείου.
2. Ενισχύοντας το καλάθι από το πρόγραμμα «Όλοι Μαζί
Μπορούμε» σε όλα τα Super Market της περιοχής μας.
3. Προσφέροντας χρηματική προσφορά υπέρ της Τράπεζας
Τροφίμων, αντί Στεφάνων στις Εξόδιες Ακολουθίες ή αντί
κεράσματος των Μνημοσύνων, υπέρ Αναπαύσεως των προ-
σφιλών μας προσώπων.
4. Προσφέροντας άμεσα τρόφιμα ή ρούχα όταν θα ανοίξει
και θα λειτουργεί η Τράπεζα Τροφίμων.
5. Με την συμμετοχή μας και την αξιοποίηση του χρόνου μας,
στην υπό δημιουργία εθελοντική ομάδα «Λειτουργίας της
Τράπεζας Τροφίμων», ώστε να στελεχωθεί επαρκώς και να
ανταποκριθεί στις αυξημένες ανάγκες.
6. Με τη συμμετοχή μας στις προσκυνηματικές εκδρομές και Εκ-

δηλώσεις του Φιλοπτώχου Ταμείου της Ενορίας μας, που έχουν

σκοπό την ενίσχυση του Ταμείου και της Τράπεζας Τροφίμων.

7. Με όποιον άλλο τρόπο και σοβαρή πρόταση θα μπορούσε
κάποιος να προτείνει, προς αυτή την κατεύθυνση.
Γίνετε μέλη αυτής της προσπάθειας συμπληρώνοντας τη
σχετική φόρμα, που θα αναζητήσετε στην ενορία».

Γράφαμε για το “μπαλάκι” της κεν-

τρικής διοίκησης με τις αρμοδιό-

τητες που μεταφέρει στους

Δήμους χωρίς να τους δίνει ανά-

λογα κονδύλια. Τουναντίον τους

κόβει κι αυτά που έχουν θεσμοθε-

τηθεί και οφείλει να δώσει.

Ετσι η μεταφορά μαθητών, που

μετετέθη στους Δήμους από τις

Περιφέρειες, δεν κατάφερε να

βρει ενδιαφερόμενους λεωφο-

ρειούχους, παρά τους επανει-

λημμένους διαγωνισμούς. Από

τους 325 Δήμους της χώρας για

τη διακίνηση 200.000 μαθητών,

μόνο 30 Δήμοι κατάφεραν να

βρουν μειοδότες σε διαγωνι-

σμούς.

Εάν λοιπόν δεν δοθεί λύση, σε

λίγες ημέρες που ανοίγουν τα

σχολεία, κινδυνεύουν οι μαθητές

να μην έχουν πρόσβαση στα σχο-

λεία.

Ο Υπουργός Εσωτερικών Ευριπί-

δης Στυλιανίδης είχε συνάντηση,

για το θέμα αυτό, με τους   δεκα-

τρείς Περιφερειάρχες, όπου τους

ζήτησε να ξαναπάρουν την αρμο-

διότητα μεταφοράς των μαθητών.

Ο Υπουργός Ευριπίδης Στυλιανί-

δης,  αποφάσισε να ανανεώσει

για μία ακόμη χρονιά τις περσι-

νές συμβάσεις (έως τις

30/6/2013,)  που είχαν συνάψει

οι περιφέρειες. 

Ετσι οι περιφερειάρχες συμφώ-

νησαν με την προϋπόθεση ότι

θα δοθούν γραπτές εγγυήσεις

και δεσμεύσεις αποπληρωμής

των προηγούμενων χρεωστού-

μενων στους μεταφορείς. 

Στον αέρα η μεταφορά 

των μαθητών!
Μετά τους άγονους διαγωνισμούς από τους ΟΤΑ, 

επιστρέφει στις Περιφέρειες

Ο Δήμαρχος Παλλήνης Αθ.

Ζούτσος, έχει πιάσει το

“σφυγμό” της κοινωνίας,

που ψυχορραγεί οικονο-

μικά και έχει ρίξει το

βάρος στον κοινωνικό

ρόλο του Δήμου. 

Κοινωνικό Παντοπωλείο,

πωλήσεις χωρίς μεσάζον-

τες και άλλα έχει πραγμα-

τοποιήσει και σήμερα

έρχεται με την ανακύ-

κλωση ρούχων και παπου-

τσιών.

Ετσι επτά κάδοι  ανακύ-

κλωσης μεταχειρισμένων

ειδών ένδυσης και υπόδη-

σης εγκατέστησε ο Δήμος

Παλλήνης, σε συνεργασία

με την εταιρεία RECY-

COM. 

Μ’ αυτούς τους κάδους:

• ανακτώνται είδη που είτε

από συνήθεια, είτε από

ανάγκη κατέληγαν μέχρι

σήμερα στα σκουπίδια και

στις χωματερές και επανα-

τίθενται για κυκλοφορία με

ένα σύγχρονο τρόπο

• μειώνεται ο όγκος των

σκουπιδιών που καταλή-

γουν στις χωματερές εξοι-

κονομώντας πόρους και

ενέργεια 

• καλλιεργείται σωστή νο-

οτροπία σχετικά με τα ζη-

τήματα ανακύκλωσης 

• με τη σωστή διαχείριση

καταλήγει στα σκουπίδια

μόνο το 2%, ενώ το υπό-

λοιπο προωθείται στις

αγορές μεταχειρισμένων

ειδών εξασφαλίζοντας

φθηνά ή δωρεάν είδη ρου-

χισμού σε μη προνομιού-

χες ομάδες πληθυσμού

ΤΙ ΡΙΧΝΟΥΜΕ

ΣΤΟΥΣ ΚΑΔΟΥΣ  

• Ρούχα και ζευγαρωμένα

παπούτσια (ανδρικά, γυναι-

κεία, παιδικά) 

• Λευκά είδη (κουρτίνες,

σεντόνια κλπ)

• Τσάντες

• Ζώνες

ΤΙ ΔΕΝ ΡΙΧΝΟΥΜΕ  

• Λερωμένα ή βρεγμένα

ρούχα

• Χαλιά και αποκόμματα

υφασμάτων

• Αζευγάρωτα παπούτσια

Οι κάδοι αυτοί βρίσκονται 

1. Κοινωνικό Παντοπωλείο

(Μιαούλη 28 – Γέρακας)

2. Πλατεία Γέρακα

3. Πλατεία Αγίου Τρύφωνα 

4. Πλατεία Κάντζας

5. Πλατεία Ανθούσας

6. Κολυμβητήριο Γέρακα

7. Λεωφ.  Μαραθώνος (Car-

refour Γέρακα)

Ανακύκλωση ρούχων και 

παπουτσιών στην Παλλήνη
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Δυτικοευρωπαίοι 

θησαυρίζουν στην Πάρο! 

1300 πολυτελείς επαύλεις στην Πάρο, ανήκουν ιδιοκτη-

σιακά σε Δυτικο-Ευρωπαίους και ενοικιάζονται μέσω δια-

δικτύου με 750 ευρώ ημερησίας!!!

Τί φόρους πληρώνουν; Τίποτα!!!

Αυτό κατήγγειλε ο Μεγάλος Μανώλης Γλέζος, στον Ει-

σαγγελέα Εφετών, αρμόδιο σε θέματα δίωξης οικονομικού

εγκλήματος Γρηγόρη Πεπόνη.

Σύμφωνα με τον Μ. Γλέζο, «με βάση τα στοιχεία που κατέθεσε

εδώ και έναν χρόνο στο δημοτικό συμβούλιο Πάρου, ως μέλος

του, η φοροδιαφυγή των τροϊκανών είναι τεράστια και με το

μαύρο χρήμα θησαυρίζουν οι δανειστές μας», χωρίς μέχρι σή-

μερα να έχει γίνει απολύτως καμμία ενέργεια. 

Περιμένουμε με ενδιαφέρον τις ενέργειες του Εισαγγελέα.

Ο λαός πένεται και η εξουσία διορίζει! 

Μετά τον Πολύδωρα που διόρισε την κόρη του ως πρό-

εδρος της Βουλής για ένα 24ωρο, το φαινόμενο επαναλή-

φθηκε με τον επίσης Αντιπρόεδρο της Βουλής Ι. Τραγάκη,

ο οποίος δέκα ημέρες μετά τον Β. Πολύδωρα, διόρισε 4 με-

τακλητούς υπαλλήλους (ΦΕΚ 381 Τεύχος ΥΟΔΔ/7/8/2012)

από το σόι του!

Οι διορισμοί αυτοί έγιναν βάσει της ρύθμισης Σιούφα

(άλλου προέδρου της Βουλής), που ζωγράφισε στους τοί-

χους της Βουλής το σόι του αν θυμάστε! την οποία βεβαίως

είχαν υπερψηφίσει διακομματικά στην Ολομέλεια της Βου-

λής τον Ιούνιο του 2008.

Φρένο στη ...φρενίτιδα των διορισμών φαίνεται να βάζει ο

Πρωθυπουργός Αντ. Σαμαράς, που με εντολή του στη Γε-

νική Γραμματεία της Κυβέρνησης ζήτησε να σταματήσουν

και να αναληφθεί πρωτοβουλία, ώστε να θεσμοθετηθεί

απαγόρευση προσλήψεων συζύγων και συγγενών για το

σύνολο των κρατικών λειτουργών.

Κι εσείς νομίζατε ότι ασχολούνται με εμάς! Ποιος πεινάει

και ποιος δεν έχει ιατρική φροντίδα!!!

Απ᾽το καρφί 
στο πέταλο  

Αννα Μπουζιάνη

«Και ελάλησεν  ο Σαμουήλ πάντας τους λόγους

του Κυρίου, προς τον λαόν αυτού, τον ζητούντα

παρ’ αυτού  βασιλέα». Α΄Σαμουήλ  Η΄: 4-10.

Διαβάζοντας την παραπάνω παράγραφο από

την Παλαιά Διαθήκη, μαθαίνομε,   πως όταν  ο

Σαμουήλ ο οποίος ήταν ο  τελευταίος προφή-

της  Κριτής* του Ισραήλ  γέρασε, οι πρεσβύτε-

ροι του Ισραήλ συναθροίσθησαν  και του είπαν:

«Εσύ γέρασες.  Τώρα θέλομε σαν διάδοχό σου,

να μας δώσεις έναν  βασιλιά.  Δεν μιλάμε  φυ-

σικά κάποιον από  τους γιους σου, τον Ιωήλ  ή

τον  Αβά οι οποίοι καίτοι Κριτές,    “αυτοί δεν

περιεπάτησαν εις τας οδούς  τας ιδικάς σου, αλλά
εξέκλιναν οπίσω του κέρδους και εδωροδοκούντο
και εξέστρεφον την κρίσιν. Κατάστησον λοιπόν

εις ημάς βασιλέα, δια να κρίνη ημάς”».   

Του Σαμουήλ δεν του άρεσε η ιδέα του βασιλιά,

γι΄αυτό έσπευσε να συμβουλευθεί το Θεό.

Αυτές οι συνομιλίες με το Θεό, είναι κάτι το συ-

νηθισμένο  στην   Παλαιά Διαθήκη.  Ο Θεός λοι-

πόν, του απάντησε θετικά, αλλά ο Σαμουήλ πάλι

είχε τους δισταγμούς του.**  Ο Σαμουήλ μετέ-

φερε μεν  στο λαό την απάντηση του Θεού,  συ-

νάμα  δε και τις δικές του αντιφατικές θέσεις:

«Ναί, αλλά πρέπει να ξέρετε πως με την εξου-

σία που εσείς  θα του παραχωρήσετε,  ο βασι-

λιάς θα μπορεί να παίρνει, χωρίς να σας

ερωτήσει, τους γιούς σας για αμαξάδες  και για

ιππείς φρουρούς του, θα αρπάζει τα χωράφια

σας, τα αμπέλια σας,  τις σοδειές σας. Θα βάζει

δικούς του δούλους να του εργάζονται και υπο-

ταχτικούς του χιλιάρχους  και πεντηκοντάρχους

να  τους διαφεντεύουν. 

Θα αρπάζει ακόμη και τις κόρες σας και θα τις

βάζει να αλείφουνε αυτόν και τους δικούς του

με μύρα(!!!). Άλλες  κόρες σας θα τις βάζει δού-

λες στην κουζίνα του. Θα αρπάζει δούλους δι-

κούς σας και ζώα και ποίμνια, χωρίς πάλι να σας

ερωτήσει και θα τα χαρίζει  όλα στους δικούς

του αυλικούς. “Και εσείς θέλετε είσθε  δούλοι
αυτού  και θέλετε βοά έν εκείνη τη ημέρα, ένεκα
του βασιλέως  τον οποίον σεις εξελέξατε  εις εαυ-

τούς . Αλλά ο Κύριος δεν θέλει σας επακούσει εν

εκείνη τη ημέρα”»  .  

Ο Τόμας Χόμπς  (1588- 1659)  ήταν    Άγγλος φι-

λόσοφος, γνωστός για τις  μελέτες  του  που

αφορούσαν  τον πολίτη – άτομο, το οποίο προ-

κείμενου  να έχει  μια προσωπική και ασφαλή

ζωή, πρέπει  θεωρητικά να υπογράφει με το Κρά-

τος  ένα κοινωνικό συμβόλαιο, με το οποίο θα

παραχωρεί   εξουσιαστικά δικαιώματα.

Η  ζωή του Χόμπς υπήρξε μεν πολυτάραχη,

αλλά μακριά από σκάνδαλα ηθικής φύσεως,  γε-

μάτη από αγώνες ιδεολογικούς, θρησκευτικούς

και πολιτικούς· εξορίες πολλές φορές αυτεπάγ-

γελτες, συνάμα δε και  κατηγορίες  για αθεϊσμό.

Η συνέπεια της εναντιωματικής θέσης του, ήταν

συν τοις άλλοις, να τεθεί κάτω από αυστηρή λο-

γοκρισία, το ονομαστό  βιβλίο του ‘“Λεβιάθαν”.

Το όνομα τού   Λεβιάθαν  το βρίσκομε να ανα-

φέρεται στον Ησαΐα  και  στους Ψαλμούς, αλλά

αναλυτικότερα στον  Ιώβ  (κεφ μ- μα) σαν το θα-

λάσσιο εκείνο μυθικό τέρας,  το οποίο   συμβο-

λίζει το  κακό: «Η πνοή αυτού ανάπτει άνθρακας,

οι οδόντες αυτού  είναι κύκλω τρομεροί, και η

καρδία του είναι στερεά ως λίθος, σκληρά μάλι-

στα ως η κάτω μυλόπετρα. Ότε ανεγείρεται,

φρίττουσιν οι δυνατοί». 

Ο Χόμπς, έζησε στην Αγγλία την εποχή, που

μέσα στην κοινωνία της «οι κεφαλαιοκρατικές

σχέσεις και η οικονομία της αγοράς, είχαν σε με-

γάλο βαθμό γίνει κυρίαρχες» , γράφει ο Ρούσης

στο πόνημα του ‘’Το Κράτος’’. «Οι μισοί κάτοικοι

ήταν μισθωτοί σε πλήρη απασχόληση. Οι πρω-

τότοκοι γιοί των τιτλούχων ευγενών, βλέποντας

τον νεοπλουτισμό μιας συνεχώς αστικοποιούμε-

νης κοινωνίας , περνούσαν στην τάξη των  “ευ-

γενών  επιχειρηματιών και  εμπόρων”,

ταυτιζόμενοι  με τους αστούς, ενώ συγχρόνως

διατηρούσαν   κτήματα σε καπιταλιστική εκμε-

τάλλευση μισθωτού αγρότη. 

Το Κοινοβούλιο υπηρετούσε κατά προτεραι-

ότητα   τα συμφέροντα των ευγενών και  των

αστών. Αυτό  και γέννησε  μια τάξη αντίδρασης,

την τάξη των ριζοσπαστών - ισοπεδωτών, που

εξέφραζαν   τις θέσεις του κατώτερου κοινωνικά

πολίτη, σε ένα όραμα και προσπάθεια  μονοταξι-

κής ανατροπής του κατεστημένου. Επιζητούσαν

την δημιουργία μιας μοναδικής  κοινωνικής

τάξης, όπου η μικροϊδιοκτησία  δεν θα συνυ-

πήρχε με  την εκμετάλλευση  της εργασίας του

ανθρώπου- εμπόρευμα.  

Ο Χόμπς λοιπόν μας λέγει, ότι ο άνθρωπος στην

πραγματικότητα δεν είναι αγνός, αλλά είναι

ένας λύκος (homo hominis lupus), που φορά το

δικό του  ‘’απατηλό’’ πρόσωπο και προσπαθεί να

αρπάξει ό,τιδήποτε  μπορεί. 

Ο άνθρωπος ζώντας  σε μια κατάσταση, συνεχι-

ζόμενου ανταγωνισμού, διαρκούς πολέμου για

επιβίωση και καταδυνάστευσης του ετέρου, κα-

ταλήγει να κυριαρχείται από την απαράδεκτη

αναζήτηση της εφήμερης δόξας και του ανόσιου

πλουτισμού. . Γι’ αυτό λέγει ο Χόμπς χρειάζεται

την απολυταρχική χαλιναγώγηση, αλλά με κά-

ποιους δίκαιους κανόνες. Και ερμηνεύει τις σκέ-

ψεις του στον “Λεβιάθαν”:  

Εκεί   γράφει,  πως ο άνθρωπος κατά βάθος  επι-

θυμεί και επιζητεί την ειρήνη και  αγωνίζεται για

την εξασφάλιση της ζωής του. Για να πετύχει

όμως αυτά,  πρέπει  να είναι πρόθυμος να πα-

ραιτηθεί  ενός μέρους από τα δικαιώματα του,

εφόσον και  όταν αυτό, συνοδεύεται από την εξ

ίσου  παραίτηση των δικαιωμάτων των άλλων,

που ασκούνται σε βάρος του. 

Με δυό λόγια, πρέπει να περιορίζεις τη δική σου

ελευθερία, μόνο τόσο όσο  περιορίζουν τη δική

τους και οι άλλοι. 

Για την επιτυχία λοιπόν αυτής της ισορροπίας, η

κοινωνία των πολιτών  επιλέγει ένα ‘’ρυθμιστή’’,

που τον θέλει αδέκαστο, δεμένο σε ένα αμοιβαίο

και  ρητορικά  άρρηκτο συμβόλαιο. Ένα ‘’ρυθμι-

στή’’, στον οποίο αναθέτει την ευθύνη,  να θέσει

τέλος στις μεταξύ τους διαμάχες· ένα  ρυθμιστή

δίκαιο, που θα μεριμνά για την ειρήνη, την υγεία

και την εξασφάλιση του μέλλοντος των πολιτών,

την αξιοπρέπεια του γένους.

Και αυτός ο ρυθμιστής είναι το Κράτος. 

Θεμέλιος λίθος είναι η  ‘’θρησκευτική’’ τήρηση

των κανόνων του συμβολαίου, εξ΄ ίσου όμως και

από τις δύο συμβαλλόμενες πλευρές: Εκπλή-

ρωση των υπεσχημένων από το Κράτος και  τή-

ρηση  των νόμων από τους πολίτες.

Ο Χόμπς συνεχίζει: «’Ομως το Κράτος είναι το

θαλάσσιο τέρας,  ο Λεβιάθαν της Βίβλου. Είναι

το τέρας που εκμεταλλεύεται την αμοιβαία συ-

ναινετική διαδικασία, σε μια εικόνα εξουσιαστι-

κής παραίτησης των δικαιωμάτων των πολιτών,

προς όφελος της κρατικής κυριαρχίας».

Και εφόσον το Κράτος δεν τηρεί τα υπεσχη-

μένα, τα οποία επαναλαμβάνω συνίστανται

στην   ειρήνη, ασφάλεια, ευημερία  μέλλοντος,

δικαιοσύνη, τότε ο πολίτης δικαιούται να αντι-

δράσει και να διαρρήξει το συναφθέν συμβό-

λαιο, με πράξεις,  του «δεν πληρώνω, παίρνω

τον νόμο στα χέρια μου και σε αποδιώχνω».

«Δηλαδή» μου είπε ο φίλος μου, που με άκουγε

με ανοικτό το στόμα «εσύ με δυό λόγια, έβγα-

λες πάλι  και λαδώνεις  την καραμπίνα σου».

«Ναι» του απάντησα, «γιατί...» και του μετέφερα

τη  ρήση  του  Αλή Πασά,  του Αργίτη, παρμένη

από τα ‘’Απομνημονεύματα’’ της Επανάστασης

του ’21, του Φωτάκου. 

Αυτός  ο Πασάς, ήταν διορισμένος από την

Πύλη, φρούραρχος του Ναυπλίου και  καθόταν

στον οντά του μαζί με Τούρκους και Έλληνες,

όταν ο Κολοκοτρώνης μπήκε μέσα  φιλικά, με τα

παλικάρια του. Στο έμπα του, όλοι σηκώθηκαν

όρθιοι μαζί  και  ο Πασάς,  σε μια πρωτοφανή για

Τούρκο πράξη,  αφού και αυτός σηκώθηκε και

έσπευσε με βαριά, λόγω σώματος, βήματα να

τον υποδεχθεί εγκάρδια. Τον έπιασε από το χέρι

με θαυμασμό και τον κάθισε δίπλα του. 

Η ματιά του γυρόφερνε, μια στον αρχηγό και μια

στα παλικάρια, λέγοντας: «Τώρα καταλαβαίνω,

γιατί ο Σουλτάνος  φοβάται, μήπως και δεν  έχει

ελπίδες να σας νικήσει: Φοράτε όλοι τα ίδια

όμοια ρούχα, μα και  τα ίδια τσαρούχια. Εσύ και

τα παλικάρια σου, δεν ξεχωρίζετε. Εσύ δεν

φοράς λουστρίνια.  Γι΄αυτό είστε και μονιασμέ-

νοι σε μια γροθιά».

Στο μυαλό μου έμεινε εκείνο το «εσύ δεν φοράς

λουστρίνια». 

Να γιατί άρπαξα την καραμπίνα μου και σε δεύ-

τερη φάση, σκέφτομαι ότι πρέπει πλέον ούτε να

πληρώνω   φόρους,  ούτε τίποτα άλλο που έχει

σχέση με πληρωμή  στο Κράτος· στο Κράτος

εκείνο που πρώτο σπάζει το  κοινωνικό συμβό-

λαιο. Στο Κράτος που με βάζει  να  φορώ  τσα-

ρούχια.  Στο Κράτος που στον αγώνα  θυσίας

που μου ζητά να κάνω, αυτό  φορά  “λουστρίνια”.

Και  που δυστυχώς, δεν παύει  να μας τα δείχνει

κάθε ημέρα.***

γιάννης κορναράκης του μάνθου 

* Κριτές. Αρχηγοί Φυλών του Ισραήλ  

** Γι’ αυτές τις συνομιλίες με τον Θεό και για τις τολμηρές

εναντιώσεις προς τις συμβουλές του, που αναφέρονται στην

Π. Διαθήκη θα επανέλθω μελλοντικά 

•*** Σχετικά παρόμοιο  άρθρο για τον Χόμπς έχω δημοσιεύσει

το 2010,  πάλι στην Εβδόμη. Δυστυχώς  το θέμα εξακολουθεί

να είναι πρώτο στην επικαιρότητα. 

Βοηθήματα

1) Γ. Ρούσης: ‘’Το Κράτος’’,  Εκδ. Γκοβόστη 

2) Φωτάκου: ‘’Απομνημονεύματα’’ Εκδ. Μπούρας

3) Εγκυκλ. Πάπυρος Λαρούς Μπριτάννικα.   

4) Εριχ Φρόμ: ‘’Και Θεοί ΄Εσεσθε’’, Εκδ. Μπουκουμάνη 

5) ‘’Ιερά Γράμματα ‘ Εκδ. Βιβλική Εταιρεία 

Το κράτος “Λεβιάθαν” κατά  Thomas Hobbes 

και ο πολίτης σήμερα
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Εάν ο μαστιχοφόρος σκίνος ευδοκιμούσε σε οποιοδήποτε

άλλο κράτος στον κόσμο, σήμερα δεν θα μιλούσαμε για την

καταστροφή του 40% των μαστιχόδεντρων. Οποιοδήποτε

άλλο κράτος επί γης εάν είχε την τύχη να διαθέτει ένα θαυ-

ματουργό προϊόν όπως η μαστίχα, το οποίο αποδεδειγμένα

δεν μπορεί να παραχθεί πουθενά αλλού, θα είχε αναλάβει

ο στρατός να επιτηρεί επί 24ώρου βάσεως αυτή την παγ-

κοσμίως μοναδική καλλιέργεια. Ακόμα και σε ένα από τα

λεγόμενα τριτοκοσμικά κράτη. Θα ήμουν ευτυχής εάν τα

μαστιχοχώρια φυλάσσονταν από κάποιους ημεδαπούς Τα-

λιμπάν ωσάν εκείνους που φυλάνε τις καλλιέργειες φούν-

τας στο Αφγανιστάν. 

Ότι η δεύτερη καταστροφή της Χίου οφείλεται σε οργανω-

μένη ενέργεια εμπρηστών και όχι σε τυχαίο περιστατικό,

το αποδεικνύουν τα υπολείμματα των εμπρηστικών μηχα-

νισμών που παραδόθηκαν στην Αστυνομία από την Πυρο-

σβεστική και εξετάζονται στα εργαστήρια της Ασφάλειας.

Άλλωστε υπάρχει και η δήλωση του υπουργού Ναυτιλίας Κ.

Μουσουρούλη ότι «οι έρευνες θα επιβεβαιώσουν τις υπο-
ψίες ότι πρόκειται για εμπρησμό». Πω πω τι είπε ο ποιητής!

Γίγαντα υπουργέ, ευτυχώς για σένα και τους υπολοίπους

ως εσύ, δεν πρόκειται να διεξαχθούν έρευνες που να επι-

βεβαιώσουν τις υποψίες ότι είσαστε ανίκανοι, άχρηστοι και

εθνικά επιζήμιοι και εσείς και οι προκάτοχοί σας σε βάθος

38ετίας τουλάχιστον.

Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα που διεξήγαγαν από κοινού

το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και το WWF

Ελλάς στα πλαίσια του προγράμματος «Το μέλλον των

δασών», μόνο την τελευταία 20ετία έχουν αποτεφρωθεί

περισσότερα από δύο εκατομμύρια στρέμματα δασών στην

Ελλάδα, χωρίς να συνυπολογίζεται στον εφιαλτικό απολο-

γισμό το καλοκαίρι του 2012, που άλλωστε έχει ακόμα

δρόμο –δυστυχώς- μπροστά του. Μιλώντας για την τελευ-

ταία εικοσαετία, μιλάμε για τις επικές διακυβερνήσεις του

Δρακουμέλ, του Κινέζου, του Μπούλη και του Φονιά με το

ποδήλατο και το κανό. Πρέπει να φανούμε επιεικείς στη ση-

μερινή διακυβέρνηση του Τρίο Στούτζες, αφού τα παιδιά ότι

ανέλαβαν τα καημένα και χτυπάνε 18ωρες βάρδιες στην

αγωνιώδη υπερπροσπάθειά τους να ξεπουλήσουν την Ελ-

λάδα μπιτ παρά ...για να την σώσουν.

Ήταν μοιραίο ότι αυτή η συνταγή σωτηρίας των δανειστών

μας που ξεζουμίζει την Ελλάδα και τους Έλληνες για να

παχύνει έτι περισσότερο 7-8 υπερεθνικές τράπεζες, δεν θα

άφηνε αλώβητο τον πυροσβεστικό μηχανισμό της χώρας.

Το μόνο που δεν έχει μειωθεί στο Πυροσβεστικό Σώμα είναι

η ψυχή των πυροσβεστών μας, αλλά δυστυχώς δεν επαρ-

κεί μόνον αυτή. Κάποτε συνηθίζαμε να αυτοσαρκαζόμαστε

ότι στην Ελλάδα ευημερούν οι αριθμοί και δυστυχούν οι άν-

θρωποι. Τα τελευταία τρία χρόνια δεν ευημερούν ούτε οι

αριθμοί. Οι επίσημοι που κατ’ άνωθεν εντολή δίνονται από

το Αρχηγείο του Πυροσβεστικού Σώματος ομιλούν για

1.696 υδροφόρες, 1.619 βοηθητικά και 228 ειδικά οχήματα.

Ωστόσο οι μπαρουτοκαπνισμένοι αξιωματικοί και πυροσβέ-

στες μεταφέρουν μιά τελείως διαφορετική εικόνα, καταγ-

γέλοντες ότι τα ετοιμοπόλεμα οχήματα είναι κατά πολύ

λιγότερα των ωραιοποιημένων στοιχείων του Αρχηγείου,

αφού χάριν των Συμβολαίων Θανάτου, πιο γνωστών ως

Μνημονίων, τα κονδύλια για τις επισκευές έχουν περικοπεί

δραματικά, όπως άλλωστε συμβαίνει και με τις προσλήψεις

προσωπικού.

Στις αρχές της φετινής αντιπυρικής περιόδου ο αντιπρό-

εδρος της Ε.Α.Π.Σ. (Ένωση Αξιωματικών Πυροσβεστικού

Σώματος) κ. Παντελεάκος προειδοποιούσε ότι το 20% των

οχημάτων είναι εκτός λειτουργίας και στις αρχές Αυγού-

στου το ποσοστό θα ξεπερνούσε το 30%. Την ίδια πάνω-

κάτω εικόνα εμφανίζουν τα διαθέσιμα πυροσβεστικά

αεροπλάνα και ελικόπτερα. Η τελευταία φορά που εγκρί-

θηκε προμήθεια υλικού για τα πυροσβεστικά οχήματα ήταν

το 2008 και αφορούσε προμήθεια ελαστικών. Έκτοτε η συν-

τήρηση των πυροσβεστικών οχημάτων επαφίεται στη ζη-

τιανιά, δηλαδή στις χορηγίες ιδιωτών.

Στο τέλος κάθε καλοκαιριού από το 1974 ως σήμερα η Ελ-

λάδα παραδίδεται στις επόμενες γενιές Ελλήνων, φτωχό-

τερη κατά κάποιες εκατοντάδες χιλιάδες στρέμματα. Στο

τέλος κάθε καλοκαιριού ειδήμονες και μη επισημαίνουν τις

αιτίες του κακού και προτείνουν λύσεις, σωστές λίγο-πολύ.

Δεν αλλάζει τίποτε. Εδώ και 38 χρόνια οι ίδιοι και οι ίδιοι

λένε τα ίδια και τα ίδια κάθε αρχές Οκτώβρη προσβλέπον-

τες στα σωτήρια πρωτοβρόχια κι άντε παιδιά του χρόνου,

μετά τα μπάνια στη Μύκονο, να ξαναβρεθούμε να τα ξανα-

πούμε σκασμένοι από τη στενοχώρια μας, αλλά τι να κά-

νουμε; φυσούσε διαβολεμένα και φέτος.

Ο υπ’ αριθμόν ένα εχθρός των δασών μας δεν είναι οι εμ-

πρηστές, αλλά οι ηλίθιοι έως ύποπτοι που νομοθετούν και

οι πανίβλακες που εφαρμόζουν τα νομοθετήματα για την

«προστασία των δασών», δηλαδή τον τελικό, ολοσχερή

αφανισμό τους. Το υπ’ αριθμόν ένα σωτήριο μέτρο για την

προστασία των δασών μας ονομάζεται «διάνοιξη αντιπυρι-

κών ζωνών». Ούτως ώστε σε περίπτωση εκδηλώσεως πυρ-

καγιάς σε δασική έκταση, συνήθως δύσβατη, ακόμα κι αν

δεν προστρέξει ούτε ένα πυροσβεστικό όχημα, ούτε ένα

πυροσβεστικό αεροσκάφος, να χάσουμε δύο ή πέντε χι-

λιάδες στρέμματα δάσους κι όχι 40, 100, ή 200 χιλιάδες

στρέμματα. Εδώ λοιπόν κάποιοι πανηλίθιοι νομοθέτησαν

ότι μόνο τα δασαρχεία έχουν την αποκλειστική ευθύνη δια-

νοίξεως ζωνών πυρασφαλείας και κάποιοι πανίβλακες δα-

σάρχες αρκούνται στο τέλος κάθε καλοκαιριού στην

κλαψούρα ότι δεν τους δίνει το κράτος τα αναγκαία κον-

δύλια, αλλ’ όμως σέρνουν στα δικαστήρια τους ακτιβιστές

Δημάρχους που εκλιπαρούν κάθε Άνοιξη εδώ και δεκαετίες

τους δασάρχες ν’ ανοίξουν αντιπυρικές ζώνες οι Δήμοι με

δικά τους μέσα και προσωπικό, υπό την καθοδήγηση και

επίβλεψη των δασικών υπαλλήλων, για να εισπράττουν

κάθε χρόνο την βλακώδη άρνηση των δασαρχών και τις μη-

νύσεις, όποτε και όποιοι αιρετοί αποφάσισαν να αυτενερ-

γήσουν για την προστασία του δασικού πλούτου της

περιοχής τους, αλλά και των περιουσιών και των ζωών των

δημοτών τους.

Πολύ πριν ο λύγκας, ο αετός, η αρκούδα και κάποια άλλα

είδη μπουν στον κατάλογο των εξαφανισθέντων, ή υπό εξα-

φάνιση ειδών, κατέστη σπανιότατος έως ανύπαρκτος ο ει-

σαγγελικός εκείνος λειτουργός που θα «τσίμπαγε» τον

πανηλίθιο έως ύποπτο βουλευτή-νομοθέτη και τον πανί-

βλακα έως παντελώς αδιάφορο δασάρχη και θα τους κά-

θιζε στο σκαμνί για εγκληματική παράλειψη καθήκοντος σε

βαθμό κακουργήματος.

Δυστυχώς τα μαστιχόδεντρα δεν φύονται στο Μαλάουι

Γρηγόρης Δημ. Ρώντας

Πώς μπορεί  να ξεχάσει κανείς τις πρωτο-

φανείς συγκεντρώσεις της πλατείας αρχικά

στο Σύνταγμα και αργότερα σ’ ένα πλήθος

πλατειών στις γειτονιές του λεκανοπεδίου

και σ όλη την Ελλάδα;

Κανείς πιστεύω! Τι προέκυψε από την κινη-

τοποίηση (αφύπνιση) και ενεργοποίηση των

πολιτών; αρκετά θετικά χωρίς όμως κάτι ου-

σιαστικό. Η αίσθηση που δημιουργήθηκε σε

πολλούς συμπεριλαμβανομένου και του

εαυτού μου ήταν ότι το βήμα ήταν μεγάλο

και απότομο. Δεν είχε καμμιά οργάνωση και

προετοιμασία και γι’ αυτό έγινε εύκολα λεία

καπηλείας όσων το είδαν κομματικά.

Οι άλλοι έμειναν εκτός,  προσπαθώντας να

ξεκινήσουν από την κοινωνική βάση των το-

πικών πλατειών, για να συσπειρώσουν και

να μεταφέρουν τα επώνυμα αιτήματα των

πολιτών στην μεγάλη πλατεία του Συντάγ-

ματος, για ζύμωση και επεξεργασία.

Έτσι σ’ αυτή την κατεύθυνση κάποιοι βά-

λαμε αιτήματα  για προβληματισμό εκτός

από την απλή αναλογική που τελικά  έχει

γίνει γαλέτα στα χείλη κάθε υποτιθέμενου

προοδευτικού χωρίς να εμβαθύνει στον

τρόπο που αυτή θα διαφυλάξει τα θετικά

της και θ’ αποκρούσει τα αρνητικά που θα

σκαρφιστεί κάθε πονηρός νους.

Θίξαμε την σοβαρότητα του αιτήματος για

την διασφάλιση του τελευταίου οχυρού των

δικαιωμάτων του πολίτη, μέσα από την διεκ-

δίκηση της πλήρους αυτοδιοίκησης της Δι-

καιοσύνης.

Αναφερθήκαμε μετ επιτάσεως στην κατάρ-

γηση του νόμου περί ευθύνης (απαλλαγής)

των Υπουργών.

Ζητήσαμε τη θεσμοθέτηση του περιορισμού

των θητειών σε δύο για τούς αιρετούς  σ’

Αυτοδιοίκηση και κρατικά αξιώματα, καθώς

και περιορισμό των θέσεων σε μία (κατ επι-

λογή) που θα πρέπει να καταλαμβάνονται

από τους ανωτέρω αναφερομένους.

Επιμείναμε στην θεσμοθέτηση των ακυρω-

τικών δημοψηφισμάτων, που δίνει δύναμη

σ ένα ποσοστό του εκλογικού σώματος (πχ

το 1,5%-1,7%) ν αμφισβητεί κάθε νομοθε-

τική παρεκτροπή, ενώ αντίθετα ενισχύον-

τας την Λαϊκή πρωτοβουλία, μ ένα πολλα-

πλάσιο ποσοστό να θεσμοθετηθεί το

επικυρωτικό δημοψήφισμα, που θα βάζει

θέματα προς ψήφιση στην Ελληνική βουλή. 

Αντίστοιχα προτείναμε την ανάκληση

πάσης φύσεως αιρετών, μέσω υπογραφών

ενός ποσοστού  (π.χ. 12%) του εκλογικού

σώματος.

Όλα τα παραπάνω μέσα από μια επισταμένη

ενασχόληση με τα τοπικά προβλήματα σε

Δήμους και περιφέρειες, θα ξεκινούσαν την

αλλαγή της αλλαγής που μας έγδερναν την

φαιά ουσία τα προηγούμενα χρόνια.

Αυτά ίσως θεωρήθηκαν τότε μικρά και άνευ  ση-

μασίας, γιατί όπως πάντα τα συνθήματα κυ-

ριαρχούν και οι πολώσεις οδηγούν τελικά στο

κουκούλωμα και στην ανακύκλωση λόγων και

πρακτικών που μας οδήγησαν έως εδώ.

Το πρόβλημα, χωρίς λύση,  για το πώς φτά-

σαμε σ αυτό το απαράδεκτο σημείο (του

ναρκομανούς που ζητάει την δόση  του και

δεν διστάζει να κλέψει να εκποιήσει και να

σκοτώσει) , είναι ότι ουδέποτε αυτοί οι που-

λημένοι χαρτογιακάδες που μας κυβερνούν

τόσα χρόνια, δεν νοιάστηκαν να εφαρμό-

σουν κάποιες από τις δοκιμασμένες λύσεις

(και να τις προσαρμόσουν αν χρειάζεται) απ

αυτά που είδαν ή βλέπουν  σ’  Ανατολή και

Δύση.

Η κοινωνία κοιμισμένη από τα μαζικά μέσα

αποχαύνωσης  (ΜΜΑ) που στρατολογημένα

παραπληροφορούν με τα ‘επιτεύγματα’ των

πολιτικών που διαπλέκονται μαζί τους, βλέ-

πει αυτούς που προεκλογικά ήταν κατήγο-

ροι των ‘άλλων’ να πλειοδοτούν σε

προδοσία ξεπουλώντας περιουσίες και

ιδέες.

Γι αυτές τις τελευταίες που τόσο μελάνι

αλλά και αίμα έχει χυθεί, οι μόνοι που θα

είχαν κάτι να  πουν, είναι ο Ανώνυμος Πολί-

της και ο Άγνωστος Στρατιώτης. Η Ελλη-

νική ιστορία είναι πλούσια από Νενέκους

και δοσίλογους, αλλά και από άγνωστους

Λαϊκούς Ήρωες.

ΑΠΟ ΤΙΣ ΜΕΓΑΛΕΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ ΤΟΥ

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ
γράφει ο ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΡΟΜΠΑΚΗΣ

Μέλος ΟΠ Παλλήνης Αττικής
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Ειδήσεις για όλους
επιμελείται η 

Ηλέκτρα Βενετσάνου

Ειδική μεταχείριση μαθητών
Η πρώτη μεγάλη και σημαντική δοκιμασία

που περνάμε, ως έφηβοι ακόμα, είναι οι

κατατακτήριες πανελλήνες εξετάσεις για

την είσοδό μας σε ανώτερες - ανώτατες

σχολές. Είναι η στιγμή που όλοι οι μαθη-

τές βάζουν τα δυνατά τους να αποδεί-

ξουν τις γνώσεις που έχουν κι ότι είναι

αρκετές για να περάσουν σε κάποιο πα-

νεπιστήμιο το οποίο με την σειρά του θα

τους εκπαιδεύσει και θα τους παρέχει

όλα εκείνα τα εφόδια που χρειάζονται

για να καταξιωθούν επαγγελματικά στη

ζωή τους. 

Εντάξει, ειρωνικά τα γράφω... Σήμερα

πλέον έχουν ανατραπεί τα δύο πιο ση-

μαντικά μέρη αυτής της διαδικασίας.

Πρώτον, ένας πανεπιστημιακός τίτλος

δεν σημαίνει ότι θα βρεις απαραίτητα και

δουλειά και δεύτερον το ότι θα γράψεις

καλά, δεν σημαίνει ότι θα περάσεις κι

όλας. Τρελό; Κι όμως αυτή είναι η αλή-

θεια και γι’ αυτό φρόντισε ο Γ. Παπαν-

δρέου, Υπουργός Παιδείας τότε, που

θέσπισε και νόμο με τον οποίο οι Μου-

σουλμάνοι θεωρούνται ειδική κατηγορία

και οφελούνται με πολλές χιλιάδες

μόρια, μπαίνοντας σε υψηλόβαθμες σχο-

λές με εξευτελιστικές βαθμολογίες. 

Παρακολουθούσα λοιπόν τα αποτελέ-

σματα στην τηλεοραση και μαζί μ’ αυτά

την καταπάτηση της ισότητας. Γιατί όπως

θα δείτε και στον πίνακα δεν μιλάμε για

διαφορά λίγων πόντων όπως π.χ. αυτή

των πολύτεκνων, αλλά για 4 φορές λιγό-

τερα μόρια, με αποτέλεσμα να μπαίνουν

πρώτοι στις σχολές! 

Μήπως γίνεται και στους Χριστιανούς της

Τουρκίας, στα πλαίσια της αμοιβαιότητας;

μου είπανε, δίνοντας μια δόση δικαιολο-

γίας στο απαράδεκτο γεγονός. Δεν το

έψαξα, (αν και δεν πιστεύω ότι συμβαίνει

το ίδιο) για τον πολύ απλό λόγο, ότι δεν

βρίσκω καμμία σχέση μεταξύ του Θρη-

σκεύματος και της επιτυχίας ενός μαθητή

στο Πανεπιστήμιο. Το ίδιο άδικο είναι να

αντιμετωπίζεται με τόση ευμένεια κι ο

Χριστιανός της Τουρκίας. 

Δηλαδή αν με είχανε βαφτίσει Μουσουλ-

μάνα και έμενα στη Θράκη θα είχα περάσει

στο Πανεπιστήμιο που ήθελα, άνετα. Τι μου

λέγανε τόσα χρόνια διάβασε και διάβασε.

Να αλλάξω το θρήσκευμα έπρεπε...

Είναι εντελώς παράλογο τα θρησκευτικά

μας πιστεύω να μας κατηγοριοποιούν.

Δεν συνάδει ούτε με την λογική αλλά

ούτε και με το Σύνταγμα. 

Στο άρθρο 4 παρ.1 το Σύνταγμα ακολου-

θώντας την παράδοση όλων των ελληνι-

κών συνταγμάτων διακηρύσσει ότι “οι

Έλληνες είναι ίσοι ενώπιον του νόμου”

ιδρύοντας ταυτόχρονα μια συνταγματική

αρχή και ένα θεμελιώδες δικαίωμα. Η

ισότητα των ανθρώπων προκύπτει από το

γεγονός ότι όλοι οι άνθρωποι, ανεξάρ-

τητα από οποιεσδήποτε άλλες διαφορές,

έχουν την επιθυμία της ζωής, της ελευ-

θερίας και της ευτυχίας. Ενώ στο άρθρο

13 που αναφέρεται στα θρησκεύματα ση-

μειώνεται ότι “η απόλαυση των ατομικών

και πολιτικών δικαιωμάτων δεν εξαρτάται

από τις θρησκευτικές πεποιθήσεις καθε-

νός”!

Παρ’ όλα αυτά, από τους 80.615 επιτυ-

χόντες οι 15.000 περίπου ήταν μαθητές

που προήλθαν από ειδικές κατηγορίες. 

Ενδιαφέρουσα είναι η ερμηνεία που δίνει

το Υπ. Παιδείας, λέγοντας ότι πρέπει οι

Μουσουλμάνοι να γίνουν κοινωνοί στην

Ελληνική παιδεία.(;) 

Ερώτημα: Στα 18 τους θα ενταχθούν

στην Ελληνική παιδεία; 

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΩΝ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΩΝ

Οι Έλληνες πολίτες μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης που είναι κάτοχοι Βεβαί-

ωσης Πρόσβασης του έτους 2010 ή 2011 (για το 10%) ή όσοι συμμετέχουν στις πανελ-

λήνιες εξετάσεις 2012 των ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ εντάσσονται σε ειδική κατηγορία υποψηφίων. Οι

υποψήφιοι αυτοί, κατά την οριστικοποίηση του μηχανογραφικού δελτίου, πρέπει να δια-

θέτουν βεβαίωση Δήμου του Νομού Ξάνθης, Ροδόπης ή Έβρου, στα δημοτολόγια του

οποίου είναι γραμμένοι. Ο οικονομικός περιορισμός δεν ισχύει για τους Έλληνες πολίτες

της μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης, εάν διεκδικήσουν τις προβλεπόμενες γι

αυτούς θέσεις. Όσοι δηλώσουν ότι εντάσσονται σε αυτή την ειδική κατηγορία, δεν μπο-

ρούν να δηλώσουν άλλη από τις ειδικές περιπτώσεις (Πολύτεκνοι, Τρίτεκνοι, Κοινωνικά

Κριτήρια).

Κανονικές Βάσεις Βάσεις Μουσουλμάνων

Πολιτικών Μηχανικών Πάτρας 17.003 5.094

Φιλολογία Αθήνας 17.781 7.463

Θεατρικών Σπουδών Αθ. 14.387 3.974

Κοινωνικής Πολιτικής Παντείου 14.245 3.158

Νομική Αθήνας 18.879 12.433

Επικοινωνία Μ.Μ.Ε. Αθ. 18.414 4.225

Νιώθω τόσο ανασφαλής, ευχαριστώ “Ελλάδα”...

Έχω πάει να παραπονεθώ στην αστυνομία για εξύβριση, αλλά προπάντων γιατί

μου επιτέθηκε γειτόνισα και η απάντηση της αστυνομίας είναι: “Δεν μπορούμε να
κάνουμε κάτι”. 
Όμως εγώ έχω 2 μεγάλες μελανιές και μάρτυρες για όλο αυτό, αλλά το κράτος

νίπτει τας χείρας του...

–––––––––––––––––

Υπάρχουν μερικοί που σε κάνουνε να νιώθεις άσχημα επειδή πήγες διακοπές.

Δεν έχουν καταλάβει ότι κι αυτές διαμορφώνονται ανάλογα με το πορτοφόλι της

εποχής και με τις επιλογές σου. Διακοπές και ...ξερό ψωμί.

Έκανες το λάθος να αφήσεις το αμάξι

σου, να παραδώσεις τις πινακίδες και

να κυκλοφορείς με τα Μέσα Μαζικής

Μεταφοράς γιατί δεν αντέχεις τις οι-

κονομικές επιβαρύνσεις ενός αυτοκι-

νήτου (βενζίνες, ασφάλειες κτλ); Τώρα

θα πληρώνεις φόρο ακινησίας! 

Αυτή η είδηση διέρευσε στο internet

μετά από δημοσίευμα της εφημερίδας

"Κυριακάτικη Δημοκρατία". Το Υπουρ-

γείο Οικονομικών όμως έσπευσε να το

διαψεύσει χαρακτηρίζοντας γελοίες

και ανυπόστατες τις πληροφορίες

αυτές. 

Όλα ξεκίνησαν όταν ανακοινώθηκε η

παράλογη επιβολή φόρου ιδιοκατοίκη-

σης στα ακίνητα, δηλαδή να πληρώ-

νουμε ενοίκιο στο ίδιο μας το σπίτι. Λες

και δεν πληρώνουμε ήδη χαράτσια,

τεκμήρια κ.α.

Γιατί λοιπόν να μην πιστέψουμε και τον

φόρο ακινησίας. 

Φόρος ακινησίας;
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ε π ι σ τ ο λ έ ς  -  σ χ ό λ ι α

Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ

Αγαπητέ κύριε Πρόεδρε,

απευθύνομαι σε εσάς, ως Πρόεδρο του Δημοτικού Συμ-

βουλίου, μετά λύπης μου, διότι ως δημότης αυτής της

περιοχής δεν βρήκα ανταπόκριση από την ηγεσία του

Δήμου στο πρόβλημα που αντιμετώπισα, με υπαιτιό-

τητα κάποιων εργαζομένων στην καθαριότητα του

Δήμου μας.

Συγκεκριμένα, την Τετάρτη 7/3/2012, κατεβαίνοντας

από το σπίτι μου για να πάρω το αυτοκίνητό μου διαπί-

στωσα ότι είχε σπάσει ο καθρέφτης και το φλας του αυ-

τοκινήτου μου. Ενας περαστικός κύριος, με ενημέρωσε

ότι η ζημιά έγινε από απορριμματοφόρο του Δήμου

μας. Ως συνέπεια, επισκέφθηκα τον αντιδήμαρχο κο

Αργυρουδάκη, ο οποίος με αντιμετώπισε με τον πιο χυ-

δαίο τρόπο και σας αναφέρω ακριβώς αυτό που μου

είπε: «Θα το έκανες μόνη σου και θέλεις να το φορ-
τώσεις στο Δήμο». Ζήτησα από τον κο Αργυρουδάκη

να μου δοθεί ο αριθμός κυκλοφορίας του οχήματος που

είχε δρομολόγιο από την οδό Ευριδίκης, όπου και δια-

μένω, και εκείνος αρνήθηκε και με έδιωξε με πολύ

άσχημο τρόπο.

Στη συνέχεια πήγα στα γραφεία του Δήμου στη Βούλα,

όπου και κατέθεσα καταγγελία με αριθμό πρωτοκόλλου

12669/09/03/2012 και εκεί έμαθα ότι τα απορριμματο-

φόρα που πέρασαν από την οδό Ευριδίκης στις 7/3/12

ήταν τα ΚΗΙ3031 και ΚΗΗ5517, με οδηγούς τους κ.κ.

Σπυρόπουλο και Κατσιμάρδο.  Αντίστοιχα, έχω κάνει

και δήλωσα στην ασφαλιστική μου εταιρεία,, όπου το

όχημά μου, μετα την εξέταση από τον πραγματογνώ-

μονα της εταιρείας μου, επισκευάστηκε με κόστος 125

ευρώ. Η ενημέρωση από την εταιρεία μου είναι ότι δεν

υπάρχει καν δήλωση από τους υπεύθυνους του Δήμου

για το συγκεκριμένο συμβάν. Επίσης, σήμερα ενημε-

ρώθηκα ότι κανεις δεν έχει ασχοληθεί με την καταγγε-

λία που κατέθεσα και κανείς δεν γνωρίζει την ύπαρξή

της.

Οφείλω να τονίσω ότι το θέμα δεν αφορά στο κόστος

της ζημιάς, αλλά στην γενικότερη αντιμετωπιση από

τον κο Αργυρουδάκη, η οποία υπήρξε απαράδεκτη και

καθόλου συνυφασμένη με το ρόλο που οφείλει να έχει

ένας τοπικός παράγοντας απέναντι στους δημότες του,

σε αυτούς δηλαδή που του έδωσαν το αξίωμα το οποίο

κατέχει.

Παρακαλώ να ληφθεί σοβαρά υπόψη σας το συγκεκρι-

μένο συμβάν, διότι προτίθεμαι να μιλήσω ανοικτά για

την αντιμετώπιση που έλαβα από το Δήμο μας, τόσο

στην τηλεόραση όσο και στις εφημεριδες. Απαιτώ την

άμεση ηθιική ικανοποίησή μου, διότι η συμπεριφορά του

κου Αργυρουδάκη υπήρξε άκρως προσβλητική, γεγο-

νός που δεν εχω επιτρέψει σε κανέναν κατά τη δκάρ-

κεια της ζωης μου, πολύ περισσότερο από ανθρώπους

που αμοίβονται από εμένα και από τους υπόλοιπους δη-

μότες της περιχοής αυτής.

Μετά εκτιμήσεως

Χρυσούλα Σολδάτου

Από τον τέως δημοτικό σύμβουλο Βουλιαγ-

μένης Σωτήρη Ελευθερίου, κάτοικο Βουλιαγ-

μένης, πήραμε την παρακάτω επιστολή, στην

οποία αναδεικνύει ένα θέμα που προκαλεί

σοκ.

Η Μαρίνα Βουλιαγμένης δεν διαθέτει αγωγό

αποχέτευσης για τα σκάφη που ελλιμενίζον-

ται σ’ αυτήν!

Αντιλαμβάνεται κανείς τί σημαίνει αυτό για τη

ρύπανση του κόλπου της Βουλιαγμένης και

δίνει απαντησεις γιατί ο κόλπος εμφανίζεται

ακατάλληλος για κολύμβηση στις μετρήσεις

των διαφόρων υπηρεσιών.

«Είναι γνωστό ότι ο Σαρωνικός είναι καθαρός

έπειτα από τη σύνδεσή του με το εργοστάσιο

της Ψυττάλειας.

Ο Δήμος και στα τρία Β Βούλα, Βάρη, Βου-

λιαγμένη) είναι συνδεδεμένος με τον κεν-

τρικό αγωγό.

Ο λόγος που γράφω αυτές τις γραμμές δεν

ειναι για να θίξω μόνο τα προβλήματα που

αφορούν τις ακτές, αλλά να ξυπνήσω συνει-

δήσεις για το τί μπορούμε να κάνουμε σε το-

πικό επίπεδο για να βελτιώσουμε ακόμη τη

σημερινή κατάσταση.

Αναφέρομαι κυρίως στην μαρίνα Βουλιαγμέ-

νης που η εγκατάστασή της μέσα στον κλει-

στό κόλπο δεν ήταν και η καλύτερη ιδέα.

Η μαρίνα Βουλιαγμένης ελλιμενίζει 100 με-

γάλα σκάφη, όπου κάποιοι ιδιοκτήτες των

σκαφών ρίχνουν τα λύματά τους στον κόλπο.

Εγκληματική η πράξη τους αλλά όμως συμ-

βαίνει.

Οι άλλοι που είναι και οι περισσότεροι αφή-

νουν τα λύματα τους μόλις απομακρυνθούν

από τη στεριά, το ίδιο εγκληματική η πράξη

τους με τη μόνη διαφορά ότι αυτοί κάνουν

κάτι που ο νόμος το επιτρέπει!!!

Το αποτέλεσμα και στις δύο περιπτώσεις

είναι περίπου το ίδιο. Μόλις φυσήξει λίγο

αέρας προς τις ακτές, όλη η βρωμιά γυρίζει

πίσω, επιβαρύνοντας περισσότερο τον κόλπο.

Προσπαθώντας να “εμπεδώσω” το πρόβλημα,

επισκέφθηκα τον διευθυντή της μαρίνας και

τον Λιμενάρχη Βουλιαγμένης για να συζη-

τήσω την έκταση της ρύπανσης, που βεβαίως

εκείνοι γνωρίζουν πολύ καλά.

Σημειωτέον ότι ο αγωγός της αποχέτευσης

φθάνει μέχρι τη μαρίνα και είναι εύκολη η

σύνδεσή του με τα σκάφη που ελλιμενίζονται

προκειμένου να αδειάζουν τα λύματά τους.

Οφείλω να επισημάνω την κατανόηση και την

προθυμία του Λιμενάρχη και του διευθυντή

της μαρίνας να συμβάλλουν με τις γνώσεις

τους.

Να σημειωθεί ότι η μαρίνα Βουλιαγμένης,

ανήκει πλέον στον Αστέρα Βουλιαγμένης, ο

οποίος με βάση το διαγωνισμό που την απέ-

κτησε, είναι υποχρεωμένος να κάνει έργα

αναβάθμισης. Θέλω να πιστεύω ότι αυτό θα

είναι το πρώτο έργο που θα κάνει.

Μία άλλη εστία μόλυνση του κόλπου της Βου-

λιαγμένης είναι η ανυπαρξία αγωγών ομ-

βρίων στην πόλη, με αποτέλεσμα μόλις

βρέξει λίγο ή κάποιος πλύνει την αυλή του ή

το μαγαζί του, τα νερά καταλήγουν μέσα

στον κόλπο, αφού προηγουμένως έχουν ξε-

πλύνει και όλους τους δρομους που πέρα-

σαν...

Και τα δύο θέματα τα έχω θίξει επανειλημ-

μένα στο Δημοτικό Συμβούλιο του τέως

Δήμου Βουλιαγμένης, ως πρώην δημοτικός

σύμβουλος αντιπολίτευσης, αλλά δυστυχώς

δεν έγινε ποτέ τίποτα.

Θα μου πείτε γιατί τα θίγω πάλι τώρα; Η

απάντηση είναι απλή. Αφενός γιατί έχουμε

Καλλικρατικό Δήμο - 3Β - με μεγαλύτερες δυ-

νατότητες και αφετέρου η μαρινα βρίσκεται

σε νέα χέρια και σίγουρα θα περάσει σε

τρίτα, αφού και ο Αστέρας πωλείται.

Θα πρέπει λοιπόν να ληφθούν μέτρα.

Σωτήρης Ελευθεριου

Η αξιοπρέπεια και η δημοτική εξουσία στα 3Β
Η αναγνώστρια Χρυσούλα Σολδάτου από τη Βάρκιζα, μας κοινοποίησε επιστολή που

έχει απευθύνει προς το Δήμο των 3Β (Πρόεδρο, Δήμαρχο και δημοτικούς συμβού-

λους), όπου περιγράφει την φθορά στο ΙΧ αυτοκίνητό της από απορριμματοφόρο

του Δήμου.

Το γεγονός δεν το είδε η ίδια, αλλά την ενημέρωσε γείτονας ότι το όχημα του Δήμου

έκανε τη ζημιά.

Οπως μας είπε και δια ζώσης η ίδια, δεν είναι η ζημιά που υπέστη, όσο η προσβολή

που δέχθηκε από τον Αντιδήμαρχο Ελ. Αργυρουδάκη, όταν τον επισκέφθηκε ως

υπεύθυνο για να του καταθέσει το προβλημα.

Το περίεργο επίσης είναι ότι έχει στείλει την επιστολή από τις 22.5.12 (αρ. πρωτ.

24698) όπου καταγράφει ποιο απορριμματοφόρο και ποιοί ήταν οι οδηγοί του την

ημέρα που συνέβη το περιστατικό, αλλά δεν έχει λάβει καμμία απάντηση από το

Δήμο, παρά το ότι είναι υποχρεωμένος να απαντήσει εντός δύο μηνών!

Ο Δήμος ούτε διέψευσε, ούτε αποδέχθηκε το γεγονός.

Οταν ένας δημότης προστρέχει στον οίκο του - το Δήμο, πρέπει να απολαμβάνει του

σεβασμού και της αξιοπρέπειας που του αρμόζει. 

Ο Δήμος βρίσκεται στην υπηρεσία του πολίτη και όχι στην υπηρεσία των αιρετών...

Αντί να απαντησει - όπως σημειώνει στην επιστολή της η Χρ. Σολδάτου - προσβλη-

τικά ο αντιδήμαρχος, όφειλε να διερευνήσει το περιστατικό και να απαντήσει εμ-

περιστατωμένα.

Ελπίζουμε ότι η Χρ. Σολδάτου θα λάβει, έστω και καθυστερημένα μία απάντηση

(όπως ο νόμος ορίζει).

Απίστευτο κι όμως αληθινό

Η Μαρίνα Βουλιαγμένης δεν διαθέτει αποχέτευση για τα σκάφη!!!
Το βεβαιώνει με επιστολή του ο Σωτήρης Ελευθερίου
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Μεγάλη κινητοποίηση και πορεία προς το

Υπουργείο Οικονομικών πραγματοποίησαν

οι Δήμαρχοι της Αττικής, την Τετάρτη 29

Αυγούστου, στο κέντρο της Αθήνας, έξω

από το Υπουργείο Εσωτερικών (πλατεία

Κλαυθμώνος) με παράλληλο κλείσιμο των

Δήμων 29 και 30 Αυγούστου.

Ηταν η μαζικότερη κινητοποίηση στα χρονικά

των ΟΤΑ, με πρωτοβουλία της Περιφερειακής

Ένωσης Δήμων Αττικής (Π.Ε.Δ.Α.), τη συμπα-

ράσταση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ερ-

γαζομένων Οργανισμών Τοπικής

Αυτοδιοίκησης και άλλων συνδικαλιστικών και

πολιτικών φορέων και οργανώσεων.

Αιρετοί και εργαζόμενοι στους Δήμους κα-

τέβηκαν με πανώ να διαδηλώσουν για τις

περικοπές των πόρων προς τους Δήμους,

αλλά και της συρρίκνωσης των εργασιακών

των εργαζομένων.

«Η κινητοποίηση αυτή αποτελεί ουσιαστικά

την αρχή ενός νέου κύκλου αγώνων προ-
κειμένου να αποτραπεί η συνεχιζόμενη
ακραία νεοφιλελεύθερη πολιτική, με εκ-
φραστή πλέον την τρικομματική κυβέρνηση
που με μαθηματική ακρίβεια οδηγεί τους
Δήμους σε οικονομική κατάρρευση και σε
αδυναμία λειτουργίας βασικών υπηρεσιών,
καθώς αδυνατούν πλέον να ανταποκριθούν

στις ανελαστικές δαπάνες (λειτουργικά
έξοδα, μισθοδοσία κ.λπ.)», όπως σημειώνει

η ΠΟΕ-ΟΤΑ.

Παραβρέθηκαν στην συγκέντρωση και αρ-

κετοί βουλευτές.

Στη συγκέντρωση μίλησε ο πρόεδρος της

ΠΟΕ - ΟΤΑ Μπαλασόπουλος και ο Αντιπρό-

εδρος Καλογερόπουλος.

Στη συνέχεια αντιπροσωπεία συναντήθηκε

με τον Πρωθυπουργό, όπου και αναλύθηκαν

τα προβλήματα προσπαθώντας να δοθούν

λύσεις.

Τι διεκδικουν οι Δήμοι 

• Την απόδοση όλων των παρακρατηθέντων

πόρων της Αυτοδιοίκησης.

• Την αποκατάσταση των ΚΑΠ στα προβλε-

πόμενα από τον Προϋπολογισμό επίπεδα,

σύμφωνα με τις δεσμεύσεις των κυβερνή-

σεων.

• Τη διασφάλιση της λειτουργίας των Παιδι-

κών Σταθμών με αποδοχή όλων των παι-

διών που υπέβαλαν αίτηση φιλοξενίας.

• Όχι νέες περικοπές στις αποδοχές των ερ-

γαζομένων στους Δήμους.  

• Υπεράσπιση του Δημόσιου και Κοινωνικού

Χαρακτήρα των υπηρεσιών της Τοπικής Αυ-

τοδιοίκησης.

• Μεταβίβαση των αντίστοιχων πόρων για

κάθε αρμοδιότητα που μεταφέρεται στους

Δήμους.

• Επίλυση των θεσμικών προβλημάτων που

υπονομεύουν το κύρος και τη λειτουργία

των Αυτοδιοικητικών θεσμών.

Οι Δήμαρχοι τονίζουν προς όλες τις κατευ-

θύνσεις  ότι οι νέες μειώσεις στην κρατική

χρηματοδότηση της Αυτοδιοίκησης απει-

λούν άμεσα με κλείσιμο τους Δήμους, τις

κοινωνικές υπηρεσίες και τις λειτουργίες

που εξυπηρετούν καθημερινά τους κατοί-

κους.

• Στους Δημοτικούς Παιδικούς και Βρεφο-

νηπιακούς Σταθμούς περισσότερα από τα

μισά παιδιά που έκαναν αίτηση κινδυνεύουν

να μείνουν έξω, λόγω της ανεπαρκούς χρη-

ματοδότησης του προγράμματος. Το αλη-

θινό κόστος όμως θα το πληρώσουν αυτές

οι 50.000 οικογένειες που αναγκάζονται να

αναζητήσουν άλλες, πανάκριβες λύσεις

για τη φύλαξη του παιδιού τους.

• Σε λίγες μέρες ανοίγουν τα σχολεία και

δεν έχει λυθεί το πρόβλημα της μεταφοράς

των μαθητών. Η αρμοδιότητα έχει μετα-

φερθεί στην Αυτοδιοίκηση χωρίς όμως να

δοθεί ούτε ευρώ για το σκοπό αυτό.

• Προγράμματα κοινωνικής μέριμνας όπως το

«Βοήθεια στο Σπίτι», οι δράσεις ψυχοκοινω-

νικής μέριμνας για παιδιά και οικογένειες, τα

κοινωνικά παντοπωλεία, ιατρεία και και πολλά

άλλα θα σταματήσουν αναγκαστικά και οι πο-

λίτες θα βρεθούν μόνοι και αβοήθητοι μπρο-

στά στις εφιαλτικές συνέπειες της κοινωνικής

και οικονομικής κρίσης.

Πρωτοφανής η κινητοποίηση των Δημάρχων
Ο Πρωθυπουργός αναγνωρίζει ότι έχουν

κοπεί το 61% των πόρων προς τους ΟΤΑ.

Με τις κινητοποιήσεις εδόθη υπόσχεση

για μία εκ των 4 δόσεων, 188 εκατ. €

Ο Βουλευτής Γ. Πάντζας παραβρέθηκε στη

συγκέντρωση των Δημάρχων και δήλωσε:

«Δεν θα επιτρέψουμε να σταματήσουν οι
κοινωνικές υπηρεσίες και οι λειτουργίες
που εξυπηρετούν καθημερινά τους κατοί-
κους της Αττικής. Είναι μαθηματικά βέβαιο
ότι τα προβλήματα που ήδη αντιμετωπί-
ζουν σήμερα οι πολίτες από τις μνημονια-
κές πολιτικές της συγκυβέρνησης, θα
πολλαπλασιαστούν και η ζωή στις πόλεις
της Αττικής από αφόρητη που είναι σήμερα
θα γίνει τραγική. Για το λόγο αυτό δεν πρέ-

πει να επιτρέψουμε σε καμμία περίπτωση
να οδηγηθούν οι Δήμοι σε αδυναμία πλη-
ρωμών των κοινωνικών και ωφέλιμων λει-
τουργιών για τους Δημότες. Η Τοπική
Αυτοδιοίκηση ήταν, είναι, και θα είναι, ένας
από τους βασικότερους πυλώνες της δη-
μοκρατίας μας, και του κοινωνικού μας

κράτους».

Γ. Πάντζας

Ο Δήμος Μαρκοπούλου παρακολουθεί από κοντά τις εξελίξεις και είναι έτοιμος, όποτε αυτό κι αν
χρειαστεί, να διεκδικήσει με κάθε τρόπο και σύσσωμος με το υπό διαμόρφωση παναττικό κίνημα, το
μέλλον των πόλεων και των παιδιών μας!, δήλωσε ο Δήμαρχος Σωτήρης Μεθενίτης.

Ο Δήμαρχος Λαυρεωτικής με εργαζόμενους.

Ο Δήμαρχος Σαρωνικού Πέτρος Φιλίππου, ο
αντιδήμαρχος Μαν. Τσαλικίδης  και ο Δήμαρ-
χος Μαρκοπούλου Σωτήρης Μεθενίτης.

Ο Δήμαρχος Παλλήνης Θανάσης Ζούτσος δήλωσε: «Η τοπική αυτοδιοίκηση δέχεται  σήμερα το μεγαλύτερο πλήγμα
στην ιστορία της. Οι αλόγιστες και αυθαίρετες περικοπές στην χρηματοδότηση των δήμων οδηγούν σε αναγκα-
στικό κλείσιμο των υπηρεσιών που προσφέρουν και αυτό θα το πληρώσουν πρώτα και κύρια οι πολίτες, που θα στε-
ρηθούν λειτουργίες απόλυτα απαραίτητες για να μπορούν να ζήσουν με αξιοπρέπεια. Εμείς ως Δήμος ήμασταν και
θα συνεχίσουμε να βρισκόμαστε απέναντι σε τέτοιες πολιτικές».
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• Ενώ την εγκατάλειψη και το μαρασμό θα

αντιμετωπίσουν η συντήρηση των δρόμων

και των κοινωφελών υποδομών, η θέρ-

μανση και η συντήρηση των σχολείων, λει-

τουργίες και δράσεις όπως τα ΚΕΠ κ.α.

Επεισόδια στο μπλοκ των

εργαζομενων

Στην προσυγκέντρωση των εργαζομένων πα-

ραβρέθηκαν σε ένδειξη συμπαράστασης και

Δήμαρχοι της Αττικής, αποδεικνύοντας εμ-

πράκτως την στήριξή τους στα αιτήματα των

εργαζομένων. 

Για άλλη μια φορά η κρατική μηχανή με το

πρόσωπο της τρικομματικής κυβέρνησης

πλέον ενεργοποίησε μεθόδους καταστολής.

Σε πρώτη φάση εμπόδισαν την διέλευση των

οχημάτων καθαριότητας, ακινητοποιώντας

τα με την επέμβαση των Μ.Α.Τ. και την

χρήση χημικών, ενώ στη συνέχεια προχώρη-

σαν στην ενεργοποίηση του δικαστικού μη-

χανισμού με τη σύλληψη και δίωξη τριών

οδηγών, που οδηγήθηκαν αργά το βράδυ στο

αυτόφωρο, στοχεύοντας στην τρομοκρά-

τηση του συνόλου των εργαζομένων.

Θα πάρουν μία δόση(;)...

Στη συνάντηση της ΚΕΔΕ δια του προέδρου

της Κ. Ασκούνη και άλλων αυτοδιοικητικών

με τον Πρωθυπουργό, ο Αντ. Σαμαράς ανα-

γνώρισε ότι έχει κοπεί το 61% των πόρων

προς τους ΟΤΑ, αναλαμβάνοντας  τα βάρη

που της αντιστοιχούν για την αντιμετώπιση

της οικονομικής κατάστασης.

Οπως χαρακτηριστικά είπε ο πρόεδρος της

ΚΕΔΕ Κ. Ασκούνης: «Είναι δεδομένο ότι
πάνω από 40 Δήμοι το Σεπτέμβριο, δεν θα
μπορέσουν να πληρώσουν τους μισθούς.
Αυτό, λοιπόν, οδηγεί σε στάση πληρωμών,
όχι μόνο για τους μισθούς, αλλά και για τις
ανελαστικές δαπάνες, δηλαδή αδυναμία να
μαζέψουμε τα σκουπίδια».
Ο Πρωθυπουργός υποσχέθηκε 4 δόσεις

από 188 εκατ. € ότι θα δωθούν μέχρι το

τέλος του χρόνου.  

Δεν έδωσε λύση το

εκτακτο συνέδριο

Δυναμικές οι αντιδράσεις στο Εκτακτο Συνέ-

δριο της ΚΕΔΕ (30/8). Ο υπουργός Εσωτερικών

δεν δεσμεύθηκε στην ομιλία του για τα 300

εκατ. € που ξέχασε “από λάθος” να εγγράψει

στον προϋπολογισμό. Μίλησε ανάμεσα σε συ-

νεχείς παρεμβάσεις και καταγγελίες από Δη-

μάρχους και εργαζόμενους.

Οι δήμαρχοι, ετοιμάζουν νέες κινητοποι-

ήσεις με κλείσιμο των Δήμων μετά το

άνοιγμα των σχολείων.

ΨΗΦΙΣΜΑ  

Στο ψήφισμα που εξέδωσε το Συνέδριο ση-

μειώνεται μεταξύ άλλων: 

Το Συνέδριό μας εκτιμά ότι η απόφαση της

Κυβέρνησης για επιπλέον περικοπές στους

πόρους μας επιβεβαιώνει με τον πλέον δρα-

ματικό τρόπο αυτό για το οποίο εγκαίρως

είχαμε προειδοποιήσει, δηλαδή την κατάρ-

ρευση της λειτουργίας των Δήμων και κατ΄

επέκταση την κατάλυση του κοινωνικού

ρόλου του θεσμού και την αδυναμία πλη-

ρωμής μισθών και άλλων υποχρεώσεων.

...ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΑΝΤΕΞΟΥΜΕ ΚΑΜ-

ΜΙΑ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΜΕΙΩΣΗ.

... Ως εκ τούτου η Τοπική Αυτοδιοίκηση της

χώρας εξακολουθεί να διεκδικεί την κατα-

βολή θεσμοθετημένων πόρων, θέτοντας ως

κόκκινη γραμμή:

την απόδοση των 2,7 δις €, σύμφωνα με

τον κρατικό προϋπολογισμό και τις δεσμεύ-

σεις του Υπουργείου Οικονομικών και του

πρώην Πρωθυπουργού,

Την απόδοση της 4ης δόσης των παρακρα-

τηθέντων για το 2012, ύψους 214 εκ. €.
Αννα Μπουζιάνη

Μεγάλη η συμμετοχή Δήμων της Ανατ. Αττικής

Εναρξη

νέων

τμημάτων

Ελληνική Ενωση Γιόγκα στη Βάρη

Το “Φωτεινό Σημείο” βρίσκεται στην οδό Ζαλόγγου 19 &

Πάρου 2 στη Βάρη, εμπνέοντας μυαλό και σώμα 

σε διαλογισμό και αυτογνωσία.

Μαθήματα γιόγκα πρωινά και απογευματινά 

για ενήλικες και νέους.
Πληροφορίες 6982 645545

Ο Μπαλονότοπος είναι εργαστήρι, που ετοιμάζει

μπαλόνια για κάθε είδους εκδήλωση (βαφτίσεις,

εγκαίνια, γάμους, πάρτυ) σε τιμές βιοτεχνίας!

Τηλέφωνο: 6944 841463

Μπαλονότοπος
Δώστε χρώμα στη γιορτή σας!

Δήμαρχοι από αριστερά Σπάτων-Αρτέμιδας Χρ. Μάρκου, Μαρκοπούλου Σωτ. Μεθενίτης, Σαρωνικού
Π. Φιλίππου, Κορωπίου Δ. Κιούσης, Αντιδήμαρχός Σαρωνικού Μαν. Τσαλικίδης και ο τέως δήμαρχος
Κερατέας Σταύρος Ιατρού.

Από τα 3Β συναντήσαμε αντιπροσωπεία από το
Σωματείο εργαζομένων με τον πρόεδρο Γ. Πα-
ναγόπουλο.

Ο Δήμαρχος Κορωπίου Δ. Κιούσης συζητάει
με τον Δήμαρχο Αθήνας και τον Δ. Καλογερό-
πουλο της ΚΕΔΚΕ.
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Συνεδρίασε την περασμένη Τρίτη 28 Αυγούστου ο Δήμος

Κρωπίας και ομόφωνα αποφάσισαν τη συμμετοχή τους στις

κινητοποιήσεις των Δήμων για τις περικοπές των οικονομι-

κών και κλείσιμο του Δήμου 29 και 30 Αυγούστου.

Ο Δήμαρχος μίλησε για κοροϊδία και εξόντωση των Δήμων.

Ολοι συμφώνησαν ότι πρέπει να οργανωθούν οι Δήμοι και

να διεκδικήσουν τα οικονομικά που δικαιούνται για να μη

βάλουν λουκέτο.

Η γραμμή του αγώνα είναι κοινή. Να κοιτάξουν την κοινω-
νική συνοχή. Οι άνθρωπου ψάχνουν στα σκουπίδια πλέον,

επεσήμανε ο Σπ. Κόλλιας.

Να οργανωθούν οι Δημοι και  να κοιτάξουν την κοινωνική

συνοχή της πόλης και των κατοίκων (Π. Σουρλατζής).

Πάνε αντίθετα με το Σύνταγμα που λέει ότι συμμετέχουμε

ανάλογα με τις δυνάμεις μας.  Κύριο μέλημά τους είναι πώς
θα εκλεγώ· κι εφόσον εκλεγώ, πώς θα επανεκλεγώ, τόνισε

ο Αρ. Γκίκας για τους πολιτικούς και τόνισε ότι “υπάρχει
τρόπος αλλά η μικροκομματική σκοπιμότητα δεν το επιτρέ-
πει. Δεν υπάρχουν προθέσεις”.
Ο Βάιος Κισκάκης τους θύμισε ότι “εμείς φωνάζαμε για αγώνα

εδώ και δύο χρόνια. Ερχεστε τώρα ετεροχρονισμένα”.

Απόκτηση γης για δημιουργία ΧΑΔΑ

Τη λήψη απόφασης για υποβολή πρότασης απόκτησης

ΧΑΔΑ στο Δήμο Κρωπίας με χρηματοδότηση από το πρά-

σινο ταμείο συζήτησε το Δημοτικό Συμβούλιο.

Ο Δήμαρχος Δ. Κιούσης εξήγησε ότι υπάρχει δυνατοτητα

για τη χρηματοδότηση απόκτησης κοινοχρήστων χώρων

που προβλέπονται σε εγκεκριμένα ρυμοτομικά σχέδια.

Στην περιοχή που προτείνεται (περιοχή Ντούκα) πληρούν-

ται οι προϋποθέσεις χρηματοδότησης. Η περιοχή ανήκει

στην Α’ ζώνη Υμηττού. Η αγορά γης είναι ώριμη για υλο-

ποίηση και εκταμίευση και είναι απαραίτηση για την ολο-

κλήρωση του έργου που έχει ενταχθεί στο ΕΣΠΑ.

Το ποσό που δεν χρηματοδοτείται για την αγορά γης ανέρ-

χεται στα 396.486,99 €.

Το πράσινο ταμείο με παραπέμπει στα
πράσινα άλογα

Διαφορετική άποψη είχε ο Αντώνης Ντούνης (της αντιπο-

λίτευσης), ο οποίος χαρακτήρισε το πράσινο ταμειο ως

“πράσινα άλογα” και τόνισε ότι “δεν πληρούνται οι προ-
ϋποθέσεις για την ένταξη. Νομίζω ότι ματαιοπονούμε. Δεν
έχουμε καμμία δυνατότητα”.

Παραιτήθηκε ο Συνήγορος του Δημότη 

ως μη έχων αντικείμενο

Εχουμε γράψει για το θεσμό του “Συνήγορου του δημότη”

που θεσμοθέτησε το σχέδιο “Καλλικράτης” για τους Δή-

μους, όπως και την Επιτροπή Διαβούλευσης και άλλα τέ-

τοια ωραία, που όπως καταδεικνύεται εκ τοις πράγμασι

είχαν αντικείμενο τη συρρίκνωση της παρέμβασης του δη-

μότη στο Δήμο.

Εχουν εκφυλιστεί όλες εν τη γενέσει τους. Επελέγησαν

στη σύνθεσή τους άνθρωποι του περιβάλλοντος των Δη-

μάρχων ή άσχετοι άνθρωποι που δεν εμφανίστηκαν ποτέ

στις συνεδριάσεις, με αποτέλεσμα και οι θεσμοί να μην

υπάρχουν και ο δημότης να έχει φιμωθεί και να μη μπορεί

να πάρει το λόγο στα δημοτικά συμβούλια.

Κάπως έτσι έγινε και με το Συνήγορο του Δημότη. Οπου

είχαν ισχυρές πλειοψηφίες οι Δήμαρχοι επέλεξαν συνήγο-

ρους του περιβάλλοντός τους. Οπου δεν είχαν, απλά δεν

εξέλεξαν γιατι δεν ψηφίστηκαν από τις παρατάξεις οι επι-

λογές. Ετσι σε σύνολο 325 Δήμων στην επικράτεια μόνο

σε 20 Δήμους εξέλεξαν Συνήγορο του Δημότη.

Στο Δήμο Κορωπίου, ο Συνήγορος του Δημότη, Θωμάς

Κιούσης, εξελέγη με την πρώτη συνεδρίαση και ήταν υπο-

ψήφιος της παράταξης στις δημοτικές εκλογες. Και μόνο

αυτό τον “έκαψε” απ’ το ξεκίνημά του.

Η αντιπολίτευση τον ονόμασε “Συνήγορο του Δημάρχου”, η

οποία είχε κυκλοφορήσει και σχετική ανακοίνωση.

Ετσι μετά από 18 μήνες ο ίδιος ο Συνήγορος Θωμάς Κιού-

σης, έντιμα, δήλωσε στο Δημοτικό Συμβούλιο ότι δεν κα-

λύπτει η δράση του το μισθό που παίρνει και κατέθεσε την

παραίτησή του, αφού έκανε έναν μικρό απολογισμό της

δράσης του.

Ο Δήμαρχος έπλεξε το εγκώμιο του Θ. Κιούση. «Είναι ένας
θεσμός που καθορίστηκε και ήρθε να εκφυλιστεί από μόνος
του και θέλω να συγχαρώ το ηθικό ανάστημα του Συνήγο-
ρου του Δημότη Θ. Κιούση».

Ο Αρ. Γκίκας επικεφαλής της αντιπολίτευσης τόνισε ότι

“είναι βαθιά πολιτικό να επιλέγεται από μία παράταξη προ-
κειμένου να τοποθετηθεί σε δημόσια αρχή. Αυτό για μας
ήταν λάθος. Θα έπρεπε να συνοδέυεται η παραίτηση και με
μια έκθεση απολογισμού, όπως επιβάλλει ο “Καλλικράτης”.
Ηθική και έντιμη η παραίτηση, αλλά πριν απ’ αυτό θα
έπρεπε να καταβάλλει προσπάθεια με τη Δημοτική Αρχή να
ενημερώσουν τους Δημότες. Οταν ανέλαβε ο Θ. Κιούσης
είχε βάλει ψηλά τον πήχυ. 
Στις επισημάνσεις του απάντησε ο Δήμαρχος. 

Αννα Μπουζιάνη

Παραιτήθηκε ο Συνήγορος του Δημότη στο Δήμο Κρωπίας

Ι.Ε.Κ. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ
Γ. Παπαβασιλείου 36 Μαρκόπουλο

mail@iek-markop.att.sch.gr

Τηλέφωνο : 22990 40670 - 71 - Τηλ/τυπο :  22990 40672

Πληροφορίες: Δρ. Γ. Στυλιαράς                                                                                                                                                    

Εγγραφές 3 - 10 Σεπτεμβρίου

Ανακοινώνουμε ότι σύμφωνα με την υπ. αριθμ. πρωτ:

586/27-08-2012 εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Διά

Βίου Μάθησης, στο Δημόσιο Ι.Ε.Κ. Μαρκοπούλου Μεσο-

γαίας, θα λειτουργήσουν σε Α΄ εξάμηνο, κατά το φθινο-

πωρινό εξάμηνο 2012 Β΄, τα παρακάτω τμήματα: 

1. Βοηθός φυσικοθεραπευτή – υπάλληλος εργαστηρίου

φυσικοθεραπείας.

2. Ειδικός εφαρμογών αισθητικής.

3. Νοσηλευτικής μονάδων εντατικής θεραπείας.
Οι ενδιαφερόμενοι απόφοιτοι λυκείου, έχουν τη δυνατότητα να

καταθέσουν σχετική αίτηση σε οποιοδήποτε Δημόσιο Ι.Ε.Κ. της

Αττικής, τις εργάσιμες ημέρες, το διάστημα 3-10 Σεπτεμβρίου

2012, ώρες 08:00-15:00. Με την αίτηση συνυποβάλλονται επικυ-

ρωμένα: 

α) φωτοαντίγραφο απολυτηρίου λυκείου και 

β) φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας. Εάν υπάρχει τριτεκνία

ή πολυτεκνία σχετικό πιστοποιητικό από τον Δήμο.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε την

ιστοσελίδα μας: www.iekmarkopoulou.blogspot.gr

Tα Δημόσια Ι.Ε.Κ. παρακολουθούν τις εξελίξεις και προσφέρουν στους

νέους και σε όλους τους ενδιαφερόμενους σύγχρονα και καινοτόμα

προγράμματα κατάρτισης και δίνουν όχι μόνο «διπλώματα γνώσης»

αλλά «διπλώματα δουλειάς»

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

Δρ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ Μ. ΣΤΥΛΙΑΡΑΣ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ «Παροχή Υπηρεσιών Συμβουλευτικής 

ΔΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ Εταιρείας   Ανάπτυξης 

Χαλκουτσίου 50, 19015 Ωρωπός του Δήμου Ωρωπού»

Πληροφορίες: Ε.Κουντουριώτου

Τηλέφωνα: 22953 20334,  Fax:  22953 20328

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμαρχος Ωρωπού έχοντας υπόψη : 

• Το Π.Δ. 60/2007 (Φ.Ε.Κ. Α’ 64) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας

στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ περί συντονισμού των διαδικασιών

σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών, όπως

τροποποιήθηκε με την οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία

2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης

Νοεμβρίου 2005» και το Π.Δ. 118/2007 (Φ.Ε.Κ. Α’ 150) «Κανονισμός Προ-

μηθειών Δημοσίου (ΚΠΔ)» 

• Την  219/2012 απόφαση της οικονομικής επιτροπής με την οποία ψηφί-

στηκε η πίστωση  για τη δημοσίευση της περίληψης του ανοικτού διαγω-

νισμού 

ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ

(Αρ. Διακήρυξης:   19770/28-08-2012)

Διαγωνισμό με Ανοικτή Διαδικασία με σκοπό την επιλογή Αναδόχου για

την παροχή της υπηρεσίας:  «Παροχή Υπηρεσιών Συμβουλευτικής Εται-

ρείας Ανάπτυξης  του Δήμου Ωρωπού»

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή υπηρεσιών Συμβούλου για την

υποστήριξη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος και της Δι-

οίκησης του Δήμου  Ωρωπού

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα (Λεωφ. Χαλκου-

τσίου 50 -  19015 Ωρωπός) ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής στις

01/10/2012  ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ. 

Οι προσφορές με όλα τα απαραίτητα στοιχεία μπορούν να σταλούν ή να

κατατεθούν στο  πρωτόκολλο του Δήμου Ωρωπού μέχρι την προηγουμένη

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

ή θα κατατεθούν, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής, αυτοπροσώπως ή μέσω

νομίμως εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου την ημέρα και έως την ώρα απο-

σφράγισης των προσφορών.

Ο εγκεκριμένος Προϋπολογισμός για τις υπηρεσίες του Συμβούλου ανέρ-

χεται στο ποσό των  121.951,22€ πλέον 28.048,78€ Φ.Π.Α. 23% ήτοι συ-

νολικής δαπάνης 150.000,00€

Η διάρκεια περαίωσης του αντικειμένου του Έργου ορίζεται στους τριάντα

(30) μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης.

Για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό απαιτείται Εγγυητική Επιστολή Συμμε-

τοχής 6.097,56€ ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί του προϋπολο-

γισμού (μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%).

Στον Διαγωνισμό γίνονται δεκτά φυσικά ή νομικά πρόσωπα, αυτοτελώς ή

σε σύμπραξη ή σε κοινοπραξία που θα συσταθεί ή έχει συσταθεί, της ημε-

δαπής ή αλλοδαπής, εξειδικευμένα στην παροχή υπηρεσιών με αντικεί-

μενο συναφές με αυτό της παρούσας Διακήρυξης. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν τα Τεύχη της Διακήρυξης

Διαγωνισμού, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (από 10:00 π.μ. έως

14:00 μ.μ.) με σχετική αίτηση τους στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

του  Δήμου Ωρωπού, έως την 20/09/2012 (έξι (6) εργάσιμες ημέρες πριν

την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των Προσφορών).

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
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«Μήλο» των Φάλαρη- Σ. Παπαδόπουλου

Θεατρική παράσταση στα Σπάτα

Ο εξωραϊστικός Σύλλογος ΜΑΤΙ Αττικής, οργάνωσε

εκδηλώσεις κοινωνικής αλληλεγγύης με ευαισθησία

και εθελοντική δράση.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ

Σεμινάριο Πρώτων Βοηθειών, με τη βοήθεια των ειδι-

κών ιατρών της μη κερδοσκοπικής οργάνωσης

"Πνοή", οργάνωσε ο Σύλλογος, κρίνοντας ότι «σε
έναν οικισμό που βρέχεται απο θάλασσα, είναι απα-
ραίτητο όλοι να γνωρίζουμε πως χειριζόμαστε έναν
πνιγμό!» 
Οι συμμετέχοντες διδάχθηκαν - με θεωρία και πρα-

κτική σε κούκλες - ΚΑΡΠΑ (CPR, ή καρδιοπνευμονική

αναζωογόνηση) για παιδιά και ενήλικες ώστε να επι-

μηκύνουν το χρόνο ζωής του θύματος μετά απο ανα-

κοπή οποιαδήποτε αιτίας:  εισρόφηση, ξένο σώμα,

τραύμα, πνιγμό, εμφραγμα καθώς και τη χρήση αυ-

τόματου εξωτερικού απινιδωτή και τη λαβή Heimlich

για αφαίρεση ξένου σώματος (πνιγμονή).

Τα μαθήματα επιμελήθηκαν οι ειδικοί επιστήμονες

της "Πνοής" (ζεύγος Μπριασούλη) Εντατικολόγος

Παιδίατρος στο Παν. Νοσοκομείο Ηρακλείου και  παι-

δίατρος.

ΦΕΡΕ ΕΝΑ ΒΙΒΛΙΟ

"Φέρε ένα βιβλίο"  ήταν η δράση του Συλλόγου για τη

δημιουργία μίας μικρής δανειστικής βιβλιοθήκης στο

Ογκολογικό Νοσοκομείο Παίδων "Αγία Σοφία" (ΤΑΟ).

Από την βιβλιοθήκη αυτή θα έχουν την δυνατότητα

να δανείζονται και να διαβάζουν βιβλία, κατά την

διάρκεια της παραμονής τους εκεί, οι γονείς των παι-

διών που νοσηλεύονται στην κλινική για μεγάλα χρο-

νικά διαστήματα (σε αρκετές περιπτώσεις παιδιά και

γονείς παραμένουν στην κλινική για πολλούς μήνες).

Η συλλογή έγινε στο "Άρτιον" της οδού Κυανής

Ακτής, το οποίο φιλοξένησε την εκδήλωση, όπου και

συγκεντρώθηκαν περίπου 300 τίτλοι βιβλίων! 

Στις 10 Αυγούστου, στο γήπεδο μπάσκετ Βραυρώνος, ο Οργανισμός Παι-

δείας Πολιτισμού και Περιβάλλοντος «ο Ξενοφών» του Δήμου Σπάτων -

Αρτέμιδας πραγματοποίησε την θεατρική παράσταση το «Μήλο» των Φά-

λαρη- Σ. Παπαδόπουλου με τους Ναταλία Δραγούμη και Θανάση Σαλταμ-

πάση. 

Την εκδήλωσε άνοιξε η Πρόεδρος του Οργανισμού Μάρκου Παναγιώτα,

όπου αναφέρθηκε στις ιδιαίτερες δυσκολίες που αντιμετώπισε ο Οργανι-

σμός για την πραγματοποίηση των εκδηλώσεων «Καλοκαίρι 2012» και

απευθυνόμενη στον Δήμαρχο Χρ. Μάρκου, ο οποίος παρακολουθούσε την

παράσταση, τόνισε την μεγάλη αναγκαιότητα για την δημιουργία ενός θε-

άτρου ανοικτού τύπου στην πόλη της Αρτέμιδος.

Δράσεις ευαισθησίας από το Σύλλογο “Μάτι”

Με μεγάλο ενδιαφέρον παρακολούθησαν κάτοι-

κοι της περιοχής την 1η Συνάντηση Καλλιτεχνι-

κής Κεραμικής που διοργάνωσε η Δημοτική

Κοινότητα Αναβύσσου στο τέλος Ιουλίου για

τρεις βραδιές, στο Πέτρινο παραλίας Αναβύσ-

σου, στα πλαίσια εκδηλώσεων της καλοκαιρινής

περιόδου.

H εκδήλωση περιελάμβανε: 

➢ επίδειξη τεχνικής του τροχού από τον Κυριάκο

Σπυρόπουλο, 

➢ διαμόρφωση - διακόσμηση κεραμικών από τη

Σοφία Βελέντζα

➢ ζωγραφική από την Κλωντίν Βίλτσεκ, 

➢ έκθεση έργων, 

➢ και τέλος με βάση project της Βέρας Σιατερλή, κα-

τασκευή από την ίδια και την Κική Καραΐσκου «τρί-

θυρου οικίσκου» διαμέτρου 1,5 μέτρου.

Εκδηλος ο ενθουσιασμός των συμμετεχόντων  κάθε

ηλικίας, τόσο που εξέφρασαν την  επιθυμία δημιουρ-

γίας κέντρου κεραμικής στην περιοχή.

Στη συνάντηση συμμετείχαν οι καλλιτέχνες: Βέρα

Σιατερλή, Σοφία Βελέντζα, Χρυσάνθη Παπαμίχου,

Κική Καραΐσκου, Κλωντίν Βίλτσεκ και Κυριάκος Σπυ-

ρόπουλος. 

1η Συνάντηση Καλλιτεχνικής Κεραμικής στην Ανάβυσσο
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βούλα, 28-8-2012
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ: 43613
ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
Κ. Καραμανλή 18, 16673 - Τηλέφωνα: 2132020152-3 - Fax: 2132020159

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθμ. ΣΟΧ  1 / 2012
για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΑΡΗΣ – ΒΟΥΛΑΣ - ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και
ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (ΦΕΚ 28 Α), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-
Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
3. Τις διατάξεις του άρθρου ένατου του Ν. 4057/2012 «Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλ-
λήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» (ΦΕΚ 54 Α).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 12 παρ.14 του Ν.4071/2012 (ΦΕΚ 85/τ.Α΄/11-4-2012) «Ρυθμίσεις για την τοπική ανά-
πτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ».
5. Την με αριθμ.7464/29-2-2012 Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών (ΦΕΚ
710/τ.Β΄/12-3-2012 «Ορισμός μέγιστου επιτρεπόμενου αριθμού συμβάσεων ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου αν-
ταποδοτικού χαρακτήρα στους ΟΤΑ α΄ βαθμού για το έτος 2012».
6. Το με αριθμ. πρωτ.23812/14-6-2012 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών περί έγκρισης πρόσληψης προσωπι-
κού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ανταποδοτικού χαρακτήρα. 
7. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 23672/13-6-2012 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Διοικητικής Μεταρρύθμισης
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών περί έγκρισης σύναψης τεσσάρων χιλιάδων επτακοσίων τριών
(4.703) συμβάσεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρα-
κτήρα στους ΟΤΑ α΄ βαθμού της Χώρας για το έτος 2012. 
8. Την υπ΄ αριθμ. 25/01-02-2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης με
θέμα:«Προγραμματισμός Προσλήψεων προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (Ανταποδοτικού Χαρα-
κτήρα) για την υπηρεσία καθαριότητας έτους 2012».
9. Το υπ’αρ.6472/6233/16-02-2012 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής περί «Έγκρισης πρόσληψης
προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου την κάλυψη ανταποδοτικού χαρακτήρα».
10. Την υπ΄αριθμ.141/25-06-2012-Ορθή Επανάληψη- απόφαση Δ.Σ. του Δήμου Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης με θέμα:«Κα-
τανομή Θέσεων Εργασίας Προσωπικού με Σχέση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου Ανταποδοτικού Χαρακτήρα».
11. Την υπ’αρ.32961/29514/30-07-2012 Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με θέμα: «Εξέταση της
αριθμ.141/2012 απόφασης (ορθής επανάληψης) του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης».
12. Τους ισχύοντες Οργανισμούς Εσωτερικής Υπηρεσίας των τ. Δήμων Βάρης (ΦΕΚ 1695/τ.Β΄/17-08-2009), Βου-
λιαγμένης (ΦΕΚ 738/τ.Β΄/28-05-2010) και Βούλας (ΦΕΚ 661/τ.Β΄/07-05-2004).
13. Την υπ’αρ.41971/14-08-2012 Βεβαίωση ύπαρξης πιστώσεων του Αναπληρωτή Δ/ντή Οικονομικών του Δήμου
Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης 
14. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 14038/2012 έγκριση του Α.Σ.Ε.Π. της ανακοίνωσης.

Ανακοινώνει
Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριάντα (30) ατόμων για
την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Βάρης – Βούλας - Βουλιαγ-
μένης, που εδρεύει στη Βούλα, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβα-
σης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ.
ΠΙΝΑΚΑ Β):

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Κωδικός Υπηρεσί Έδρα Ειδικότητα Διάρκεια Αριθμός
θέσης υπηρεσίας σύμβασης ατόμων

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
103 ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ 

ΒΟΥΛΑΣ - ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΒΟΥΛΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ
Γ΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

(ΜΕ ΚΑΡΤΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΥ) 8 ΜΗΝΕΣ 6
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

104 ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ – ΒΟΥΛΑΣ ΒΟΥΛΑ ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΤΡΑΚΤΟΡΑ
ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ Γ΄+ Ε΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

(ΜΕ ΚΑΡΤΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΥ) 8 ΜΗΝΕΣ 1
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

105 ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ – ΒΟΥΛΑΣ ΒΟΥΛΑ ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΑΡΩΘΡΟΥ
ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ (ΟΜΑΔΑΣ Ι΄ΤΑΞΗΣ Δ΄) 8 ΜΗΝΕΣ 1

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
106 ΔΗΜΟΣ – ΒΑΡΗΣ – ΒΟΥΛΑΣ ΒΟΥΛΑ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ (ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΑ – ΟΔΟΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ 
ΑΝΟΙΧΤΑ ΦΟΡΤΗΓΑ) 8 ΜΗΝΕΣ 22

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Κωδικός θέσης Τίτλος σπουδών και

λοιπά απαιτούμενα  (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

α) Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης ΙΕΚ ειδικοτήτων: (α) Τεχνικού Αυτοκινήτων Οχημάτων 
ή (β) Εκπαιδευτή Υποψηφίων Οδηγών Αυτοκινήτων ή Πτυχίο Α' ή Β' κύκλου σπουδών ΤΕΕ
ειδικότητας Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτου ή 
Απολυτήριος τίτλος Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου τμήματος Μηχανικών Αυτοκινήτων ή 
Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ειδικότητας Μηχανών Αυτοκινήτου
ή Σχολής Μαθητείας του ΟΑΕΔ του ν. 1346/1983 ειδικότητας Μηχανοτεχνίτη Αυτοκινήτου 
ή συναφούς ειδικότητας, δηλαδή:
- Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Αυτοκινήτου ή 
- Ηλεκτρομηχανικών Συστημάτων και Αυτοματισμού Αυτοκινήτου ΤΕΕ ή
-Ηλεκτρικού Συστήματος Αυτοκινήτου ΤΕΣ δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή 
- Ηλεκτροτεχνίτη Αυτοκινήτου Σχολής Μαθητείας του ΟΑΕΔ του ν. 1346/1983 ή 
- Ηλεκτρολόγου Αυτοκινήτων Οχημάτων ή Τεχνικού Μηχανοτρονικής  ΙΕΚ ή άλλος ισότιμος 
τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

103 β) Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ΄ κατηγορίας. 
γ) Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ) για όσους απαιτείται, σύμφωνα με τις Συμπλη-
ρωματικές Διευκρινίσεις που ακολουθούν).
δ) Κάρτα Ψηφιακού Ταχογράφου Οδηγού, η οποία να είναι σε ισχύ και η οποία εκδίδεται από τη 
Διεύθυνση Οργάνωσης και Πληροφορικής του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, 
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ  Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα)
α) Οποιοσδήποτε απολυτήριος τίτλος σχολικής μονάδας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμος
τίτλος σχολών της αλλοδαπής . 
β) Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ΄ κατηγορίας. 

γ) Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ) για όσους απαιτείται, σύμφωνα με τις Συμπληρωματικές Δι-
ευκρινίσεις που ακολουθούν).
δ) Κάρτα Ψηφιακού Ταχογράφου Οδηγού, η οποία να είναι σε ισχύ και η οποία εκδίδεται από τη Διεύθυνση Οργά-
νωσης και Πληροφορικής του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ  Β΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα)

α) Απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν
αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμος απολυτήριος  τίτλος κατώτερης Τε-
χνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κα-
τάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής και αντίστοιχη
εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών, μετά την απόκτηση της  άδειας οδήγησης αυτοκινήτου .
β) Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ' κατηγορίας. 
γ) Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ) για όσους απαιτείται, σύμφωνα με τις Συμπληρωματικές Δι-
ευκρινίσεις που ακολουθούν).  
δ) Κάρτα Ψηφιακού Ταχογράφου Οδηγού, η οποία να είναι σε ισχύ και η οποία εκδίδεται από τη Διεύθυνση Οργά-
νωσης και Πληροφορικής του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ  Γ΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα)

α) Απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν
αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμος απολυτήριος  τίτλος κατώτερης Τε-
χνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κα-
τάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής και αντίστοιχη
εμπειρία τουλάχιστον έξι (6) μηνών, μετά την απόκτηση της  άδειας οδήγησης αυτοκινήτου. 
β) Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ' κατηγορίας. 
γ) Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ) για όσους απαιτείται, σύμφωνα με τις Συμπληρωματικές Δι-
ευκρινίσεις που ακολουθούν).  
δ) Κάρτα Ψηφιακού Ταχογράφου Οδηγού, η οποία να είναι σε ισχύ και η οποία εκδίδεται από τη Διεύθυνση Οργά-
νωσης και Πληροφορικής του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ (σύμφωνα με την απαιτούμενη κατά τα ανωτέρω άδεια οδήγησης αυτοκινήτου)
Υποψήφιοι οι οποίοι απέκτησαν άδεια οδήγησης αυτοκινήτου της κατηγορίας Γ΄  από την 10η Σεπτεμβρίου 2009
και μετά απαιτείται να προσκομίσουν πλέον της άδειας οδήγησης αυτοκινήτου και Πιστοποιητικό Επαγγελματικής
Ικανότητας (ΠΕΙ) μεταφοράς εμπορευμάτων, σύμφωνα με το π.δ. 74/2008 (ΦΕΚ 112/18.6.2008 τ. Α΄).  Σύμφωνα
με το ίδιο π.δ. όσοι υποψήφιοι απέκτησαν μία από τις ανωτέρω άδειες οδήγησης μέχρι και την 9η Σεπτεμβρίου 2009
εξαιρούνται από την υποβολή του ανωτέρω πιστοποιητικού μέχρι και την 9η Σεπτεμβρίου 2014 την επομένη της
οποίας απαιτείται το ανωτέρω πιστοποιητικό.
Προκειμένου για την απόδειξη κατοχής του Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ) απαιτείται: είτε η κα-
τοχή Δελτίου Επιμόρφωσης Οδηγού, το οποίο να είναι σε ισχύ και το οποίο εκδίδεται από την Υπηρεσία Μεταφο-
ρών και Επικοινωνιών της Ν.Α. στην περιοχή της οποία βρίσκεται η κατοικία του ενδιαφερομένου, είτε η
καταχώρηση επί του εντύπου της άδειας οδήγησης του κοινοτικού αριθμού «95» δίπλα σε μία ή περισσότερες εκ
των κατηγοριών ή υποκατηγοριών που κατέχει ο υποψήφιος και απαιτούνται από την ανακοίνωση.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Σε περίπτωση που η υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκη-
σης δεν έχει προχωρήσει στη συγκρότηση επιτροπής για τις εξετάσεις του ανωτέρω πιστοποιητικού (ΠΕΙ), ο υπο-
ψήφιος προκειμένου να γίνει δεκτός για τη θέση του ΟΔΗΓΟΥ της συγκεκριμένης ανακοίνωσης, πρέπει να
προσκομίσει απαραιτήτως σχετικό έγγραφο της υπηρεσίας αυτής, στο οποίο να αναφέρεται η αδυναμία έκδοσης
του ανωτέρω πιστοποιητικού εξ’ αφορμής της μη συγκρότησης της εν λόγω επιτροπής.

Για τις άδειες οδήγησης αυτοκινήτων, όταν δεν προκύπτει η ημερομηνία της αρχικής κτήσης, της κατά την ανα-
κοίνωση απαιτούμενης άδειας, αλλά μόνο η ημερομηνία λήξης της άδειας ή τυχόν πρόσφατης θεώρησης, πρέπει
οι υποψήφιοι να συνυποβάλουν και σχετική βεβαίωση της οικείας υπηρεσίας συγκοινωνιών.
Σε περίπτωση αδυναμίας της αρμόδιας υπηρεσίας να χορηγήσει την βεβαίωση αυτή, λόγω καταστροφής ή φθοράς
των αρχείων της, αρκεί:

• η προσκόμιση της βεβαίωσης της υπηρεσίας αυτής στην οποία να αναφέρεται ο λόγος αδυναμίας καθώς και
• η προσκόμιση Υπεύθυνης Δήλωσης κατά το άρθρο 8 του ν.1599/1986 του    υποψηφίου στην οποία να δηλώνει
την ακριβή ημερομηνία αρχικής κτήσης της κατηγορίας επαγγελματικής άδειας οδήγησης που ζητείται από την
προκήρυξη.
Στην περίπτωση που οι υποψήφιοι είναι κάτοχοι επαγγελματικής άδειας οδήγησης αλλοδαπής, για να γίνουν δε-
κτοί πρέπει να προσκομίσουν βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότη-
τας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων «περί ισοδυναμίας και αντιστοιχίας της άδειας οδήγησης αλλοδαπής με
τις επαγγελματικές άδειες οδήγησης ημεδαπής».   

104 ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

α) Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης ΙΕΚ ειδικοτήτων: (α) Τεχνικού Αυτοκινήτων Οχημάτων ή 
(β) Εκπαιδευτή Υποψηφίων Οδηγών Αυτοκινήτων ή 
Πτυχίο Α' ή Β' κύκλου σπουδών ΤΕΕ ειδικότητας Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτου ή 
Απολυτήριος τίτλος Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου τμήματος Μηχανικών Αυτοκινήτων ή 
Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ειδικότητας Μηχανών Αυτοκινήτου ή 
Σχολής Μαθητείας του ΟΑΕΔ του ν. 1346/1983 ειδικότητας Μηχανοτεχνίτη Αυτοκινήτου ή συναφούς

ειδικότητας, δηλαδή:
- Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Αυτοκινήτου ή 
- Ηλεκτρομηχανικών Συστημάτων και Αυτοματισμού Αυτοκινήτου ΤΕΕ ή
-Ηλεκτρικού Συστήματος Αυτοκινήτου ΤΕΣ δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή 

- Ηλεκτροτεχνίτη Αυτοκινήτου Σχολής Μαθητείας του ΟΑΕΔ του ν. 1346/1983 ή 
- Ηλεκτρολόγου Αυτοκινήτων Οχημάτων ή Τεχνικού Μηχανοτρονικής  ΙΕΚ ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μο-
νάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

β) Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ΄+Ε΄ κατηγορίας. 
γ) Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ) για όσους απαιτείται, σύμφωνα με τις Συμπληρωματικές Δι-
ευκρινίσεις που ακολουθούν).
δ) Κάρτα Ψηφιακού Ταχογράφου Οδηγού, η οποία να είναι σε ισχύ και η οποία εκδίδεται από τη Διεύθυνση Οργά-
νωσης και Πληροφορικής του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ  Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: (Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα)

α) Οποιοσδήποτε απολυτήριος τίτλος σχολικής μονάδας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμος
τίτλος σχολών της αλλοδαπής. 
β) Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ΄ +Ε΄  κατηγορίας. 
γ) Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ) για όσους απαιτείται, σύμφωνα με τις Συμπληρωματικές Δι-
ευκρινίσεις που ακολουθούν).
δ) Κάρτα Ψηφιακού Ταχογράφου Οδηγού, η οποία να είναι σε ισχύ και η οποία εκδίδεται από τη Διεύθυνση Οργά-
νωσης και Πληροφορικής του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ  Β΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: (Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα)

α) Απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν
αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμος απολυτήριος  τίτλος κατώτερης Τε-
χνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κα-
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Σε απάντηση της ερώτησης (Αρ. Πρωτ.

82/12-07-12) που κατατέθηκε από τον Κοι-

νοβουλευτικό Εκπρόσωπο της Δημοκρατι-

κής Αριστεράς, Βουλευτή Αττικής, Βασίλη

Οικονόμου, αναφορικά με την ανακήρυξη

του Δήμου Λαυρεωτικής ως πυρόπληκτου,

ο Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης, Αν-

ταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών

και Δικτύων, Σταύρος Καλογιάννης, απάν-

τησε μεταξύ άλλων: «Η Υπηρεσία Αποκα-
τάστασης Σεισμοπλήκτων (ΥΑΣ) του
Υπουργείου είναι αρμόδια για την αποκατά-

σταση των ζημιών σε κτίρια μετά από πλημ-
μύρες, πυρκαγιές και κατολισθήσεις. Για
την ένταξη των περιοχών στα προγράμματα
αποκατάστασης ζημιών του Υπουργείου
απαιτείται αρχικά η υποβολή του σχετικού
αιτήματος από την Περιφερειακή Ενότητα
ή την Περιφέρεια με συγκεντρωτικό πίνακα
των πορισμάτων των αυτοψιών στην πλη-
γείσα περιοχή, καθώς και ονομαστική κατά-

σταση των κατοίκων των οποίων τα κτίρια
υπέστησαν ζημιές. Σχετικά με την πυρκαγιά
σε περιοχές του Δήμου Λαυρεωτικής στις
24.07.2012 η ΥΑΣ έλαβε το εν λόγω αίτημα
για την αποκατάσταση των ζημιών του
Δήμου Σαρωνικού, στο οποίο αναφέρονται
οι ζημιές που υπέστησαν κτίρια από την
πρόσφατη πυρκαγιά και εξετάζει την δυνα-
τότητα οριοθέτησης των πληγεισών περιο-

χών...». Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης

και Τροφίμων, Αθανάσιος Τσαυτάρης, μας

απάντησε ότι «Οι ζημιές που προξενήθηκαν

από την πυρκαγιά της 16ης Ιουνίου 2012 σε

γεωργοκτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις των

Δήμων Λαυρεωτικής  εφόσον πληρούν τις

προϋποθέσεις, εντάσσονται σε πρόγραμμα

χορήγησης Κρατικών ενισχύσεων, το οποίο

υποβάλλεται προς έγκριση στην Ευρωπαϊκή

Ένωση.

Δαιδαλώδη και αντιπαραγωγική γραφει-

οκρατία που ταλανίζει το ελληνικό κράτος

τάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής και αντίστοιχη εμ-
πειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών, μετά την απόκτηση της  άδειας οδήγησης αυτοκινήτου .
β) Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ ΄+Ε΄ κατηγορίας. 
γ) Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ) για όσους απαιτείται, σύμφωνα με τις Συμπληρωματικές Δι-
ευκρινίσεις που ακολουθούν).  
δ) Κάρτα Ψηφιακού Ταχογράφου Οδηγού, η οποία να είναι σε ισχύ και η οποία εκδίδεται από τη Διεύθυνση Οργά-
νωσης και Πληροφορικής του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ  Γ΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: (Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα)

α) Απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν
αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμος απολυτήριος  τίτλος κατώτερης Τε-
χνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κα-
τάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής και αντίστοιχη
εμπειρία τουλάχιστον έξι (6) μηνών, μετά την απόκτηση της  άδειας οδήγησης αυτοκινήτου. 
β) Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ΄ +Ε΄ κατηγορίας. 
γ) Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ) για όσους απαιτείται, σύμφωνα με τις Συμπληρωματικές Δι-

ευκρινίσεις που ακολουθούν).  
δ) Κάρτα Ψηφιακού Ταχογράφου Οδηγού, η οποία να είναι σε ισχύ και η οποία εκδίδεται από τη Διεύθυνση Οργά-
νωσης και Πληροφορικής του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ (σύμφωνα με την απαιτούμενη κατά τα ανωτέρω άδεια οδήγησης αυτοκινήτου)

Υποψήφιοι οι οποίοι απέκτησαν άδεια οδήγησης αυτοκινήτου της κατηγορίας Γ΄+Ε΄  από την 10η Σεπτεμβρίου
2009 και μετά απαιτείται να προσκομίσουν πλέον της άδειας οδήγησης αυτοκινήτου και Πιστοποιητικό Επαγγελ-
ματικής Ικανότητας (ΠΕΙ) μεταφοράς εμπορευμάτων, σύμφωνα με το π.δ. 74/2008 (ΦΕΚ 112/18.6.2008 τ. Α΄).  Σύμ-
φωνα με το ίδιο π.δ. όσοι υποψήφιοι απέκτησαν μία από τις ανωτέρω άδειες οδήγησης μέχρι και την 9η Σεπτεμβρίου
2009 εξαιρούνται από την υποβολή του ανωτέρω πιστοποιητικού μέχρι και την 9η Σεπτεμβρίου 2014 την επομένη
της οποίας απαιτείται το ανωτέρω πιστοποιητικό.

Προκειμένου για την απόδειξη κατοχής του Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ) απαιτείται :
είτε η κατοχή Δελτίου Επιμόρφωσης Οδηγού, το οποίο να είναι σε ισχύ και το οποίο εκδίδεται από την Υπηρεσία
Μεταφορών και Επικοινωνιών της Ν.Α. στην περιοχή της οποία βρίσκεται η κατοικία του ενδιαφερομένου.
είτε η καταχώρηση επί του εντύπου της άδειας οδήγησης του κοινοτικού αριθμού «95» δίπλα σε μία ή περισσότε-
ρες εκ των κατηγοριών ή υποκατηγοριών που κατέχει ο υποψήφιος και απαιτούνται από την ανακοίνωση.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Σε περίπτωση που η υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκη-
σης δεν έχει προχωρήσει στη συγκρότηση επιτροπής για τις εξετάσεις του ανωτέρω πιστοποιητικού (ΠΕΙ), ο υπο-
ψήφιος προκειμένου να γίνει δεκτός για τη θέση του ΟΔΗΓΟΥ της συγκεκριμένης ανακοίνωσης, πρέπει να
προσκομίσει απαραιτήτως σχετικό έγγραφο της υπηρεσίας αυτής, στο οποίο να αναφέρεται η αδυναμία έκδοσης
του ανωτέρω πιστοποιητικού εξ’ αφορμής της μη συγκρότησης της εν λόγω επιτροπής.

Για τις άδειες οδήγησης αυτοκινήτων, όταν δεν προκύπτει η ημερομηνία της αρχικής κτήσης, της κατά την ανα-
κοίνωση απαιτούμενης άδειας, αλλά μόνο η ημερομηνία λήξης της άδειας ή τυχόν πρόσφατης θεώρησης, πρέπει
οι υποψήφιοι να συνυποβάλουν και σχετική βεβαίωση της οικείας υπηρεσίας συγκοινωνιών.
Σε περίπτωση αδυναμίας της αρμόδιας υπηρεσίας να χορηγήσει την βεβαίωση αυτή, λόγω καταστροφής ή φθοράς
των αρχείων της, αρκεί :

• η προσκόμιση της βεβαίωσης της υπηρεσίας αυτής στην οποία να αναφέρεται ο λόγος αδυναμίας καθώς και
• η προσκόμιση Υπεύθυνης Δήλωσης κατά το άρθρο 8 του ν.1599/1986 του    υποψηφίου στην οποία να δηλώνει
την ακριβή ημερομηνία αρχικής κτήσης της κατηγορίας επαγγελματικής άδειας οδήγησης που ζητείται από την
προκήρυξη.
Στην περίπτωση που οι υποψήφιοι είναι κάτοχοι επαγγελματικής άδειας οδήγησης αλλοδαπής, για να γίνουν δε-
κτοί πρέπει να προσκομίσουν βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότη-
τας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων «περί ισοδυναμίας και αντιστοιχίας της άδειας οδήγησης αλλοδαπής με
τις επαγγελματικές άδειες οδήγησης ημεδαπής».   

105 ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

α) Άδεια μηχανοδηγού-χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων ομάδας Ι΄ τάξης Δ΄,
β) Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελματική,  
γ) Ο ομώνυμος ή αντίστοιχος τίτλος ΙΕΚ ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α΄ ή Β' κύκλου σπουδών ή
Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικών Επαγγελματικών Σχολών Δευτε-
ροβάθμιας Εκπαίδευσης ή Σχολών Μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν.1346/83 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικών μονά-
δων της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. Γίνεται επίσης δεκτός οποιοσδήποτε τίτλος ΙΕΚ ή
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή άλλος ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή αλλο-
δαπής υπό την προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος υποβάλει βεβαίωση της αρμόδιας για την έκδοση της άδειας υπηρε-
σίας, ότι η ανωτέρω άδεια μηχανοδηγού -χειριστή χορηγήθηκε βάσει του συγκεκριμένου τίτλου είτε αυτοτελώς είτε
με συνυπολογισμό και εμπειρίας.  

ΠΡΟΣΟΝΤΑ  Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: (Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα)

α) Άδεια μηχανοδηγού-χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων ομάδας Ι΄ τάξης Δ΄,
β) Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελματική, 
γ) Ο ομώνυμος ή αντίστοιχος, απολυτήριος τίτλος αναγνωρισμένης κατώτερης τεχνικής σχολής της ημεδαπής ή
ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος  σχολής της αλλοδαπής. Γίνεται επίσης δεκτός οποιοσδήποτε τίτλος αναγνωρι-
σμένης κατώτερης τεχνικής σχολής της ημεδαπής ή αλλοδαπής, υπό την προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος υποβάλει
βεβαίωση της αρμόδιας για την έκδοση της άδειας υπηρεσίας, ότι η ανωτέρω άδεια μηχανοδηγού- χειριστή χορη-
γήθηκε βάσει του συγκεκριμένου τίτλου είτε αυτοτελώς είτε με συνυπολογισμό και εμπειρίας.  

ΠΡΟΣΟΝΤΑ  Β΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:  (Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα)

α) Άδεια μηχανοδηγού-χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων ομάδας Ι΄ τάξης Δ΄,
β) Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελματική, 
γ) Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (δηλ. απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υπο-
ψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο Δημοτικού Σχολείου), ή ισοδύναμος απολυτήριος
τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής  του  Ν.Δ. 580/1970  ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελμα-
τικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000  της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλ-
λοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών, μετά την απόκτηση της παραπάνω άδειας
μηχανοδηγού-χειριστή.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ  Γ΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:  (Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα)

α) Άδεια μηχανοδηγού-χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων ομάδας Ι΄ τάξης Δ΄,
β) Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελματική, 
γ) Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (δηλ. απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υπο-
ψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο Δημοτικού Σχολείου), ή ισοδύναμος απολυτήριος
τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματι-
κής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000  της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλ-
λοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον έξι  (6) μηνών, μετά την απόκτηση της παραπάνω άδειας
μηχανοδηγού-χειριστή.

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ Για τα θερμικά μηχανήματα γίνονται δεκτές και οι άδειες μηχανοδηγών
χειριστών μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων, που χορηγήθηκαν βάσει του π.δ. 22/1976, υπό την προϋπόθεση
ότι ο υποψήφιος προσκομίζει βεβαίωση της αρμόδιας για την έκδοση της άδειας υπηρεσίας για την αντιστοιχία
της άδειας μηχανοδηγού χειριστή μηχανημάτων τεχνικών έργων του π.δ. 22/1976, με τις ομάδες μηχανημάτων
του π.δ. 31/1990.
Στην περίπτωση που οι υποψήφιοι είναι κάτοχοι επαγγελματικής άδειας οδήγησης αλλοδαπής, για να γίνουν δε-
κτοί πρέπει να προσκομίσουν βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότη-
τας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων «περί ισοδυναμίας και αντιστοιχίας της άδειας οδήγησης αλλοδαπής με
τις επαγγελματικές άδειες οδήγησης ημεδαπής».

106 Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα  (άρθρο 5 παρ. 2 του Ν. 2527/1997).

Οι τρόποι υπολογισμού της εμπειρίας για όλες τις ειδικότητες περιγράφονται αναλυτικά στο «Παράρτημα ανα-
κοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» (βλ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ I., ενότητα Ε., υποενότητα «ΤΡΟΠΟΙ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ»).  

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (βλ. ΠΙ-
ΝΑΚΑ Β), των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας τους οφείλουν να προσκομίσουν, νομίμως επικυρωμένα, όλα
τα  απαιτούμενα από την παρούσα ανακοίνωση και το «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμέ-
νου Χρόνου (ΣΟΧ)» δικαιολογητικά.

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στο «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)».

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.2 και να την υποβάλουν,
είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την
υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπη-
ρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Λεωφ. Κ. Καραμανλή 18 – Βούλα, απευθύνοντάς την στο Δήμο Βάρης –
Βούλας – Βουλιαγμένης υπόψιν κ. Στεφανή Κωνσταντίνας ή Παναγιώτας Σύριου (τηλ. επικοινωνίας: 2132020080). 
Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημε-
ρομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υπο-
ψηφίων.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από
την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο
χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης, εφόσον η ανάρτηση
είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΑΡΗΣ – ΒΟΥΛΑΣ- ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ  ΣΠΥΡΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΝΑΣ

Στη βάσανο της γραφειοκρατίας «ξανακαίγονται» οι ζημιωθέντες 

από τις πυρκαγιές στο Δήμο Λαυρεωτικής!

Απάντηση σε ερώτηση του βουλευτή Βασίλη Οικονόμου
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 6/2012
Ανοικτού Δημόσιου Διαγωνισμού σε Τμήματα

για το έργο με τίτλο: «Εξειδίκευση του πρότυπου Συστήματος Ένταξης
της Ισότητας των Φύλων (ΣΕΙΦ) ανά φορέα πολιτικής, καθώς και πιλοτική
ανάπτυξη και εφαρμογή Προγραμμάτων Ισότητας των Φύλων στην Κεν-
τρική Διοίκηση» στο πλαίσιο του Υποέργου 2 «Εξειδίκευση του πρότυπου
Συστήματος Ένταξης της Ισότητας των Φύλων ανά φορέα πολιτικής, καθώς
και πιλοτική ανάπτυξη και εφαρμογή Τομεακών, Περιφερειακών και Τοπι-
κών Προγραμμάτων Ισότητας των Φύλων» της Κατηγορίας Πράξης 3.1.3
«Προαγωγή της ενσωμάτωσης (gender mainstreaming) της ισότητας των
φύλων στις δημόσιες πολιτικές» του Έργου: «Δημιουργία Μεθοδολογιών
και Εργαλείων Ένταξης Παρακολούθησης και Ελέγχου της Διάστασης της
Ισότητας των Φύλων σε όλες τις Δημόσιες Πολιτικές» για τις 8 Περιφέρειες
Σύγκλισης (Άξονας Προτεραιότητας 07), τις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξό-
δου (Άξονας Προτεραιότητας 08) και τις 2 Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου
(Άξονας Προτεραιότητας 09) του Ειδικού Στόχου 3.1 του Ε.Π. «Διοικητική
Μεταρρύθμιση 2007-2013» (ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΠΣ 302573).
1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ:
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ
Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής «Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΚΠΣ
2000-2006, του ΕΣΠΑ και λοιπών συγχρηματοδοτούμενων Επιχειρησιακών
Προγραμμάτων»
Διεύθυνση: Κοραή 4, 105 64 Αθήνα, 2ος Όροφος
Πληροφορίες: Κ. Μπέγλερη, Ντίνα Νταϊλιάνη
Tηλ.: 213 1501 465/ -454, 451 - Φαξ: 213 1501 491
Εmail: kbegleri@mou.gr, ndailiani@mou.gr

2. ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΡΓΟΥ:

3. ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: 2.216.000,00 ευρω συμ-
περιλαμβανομένου του ΦΠΑ (1.801.626,00 € + ΦΠΑ 414.374,00 €).

Ειδικότερα, ο ανωτέρω συνολικός προϋπολογισμός επιμερίζεται, ανά
τμήμα, ως εξής:

4. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ:  24 μήνες από την Υπογραφή της Σύμβασης

5. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ:
Ανοικτός Δημόσιος Διαγωνισμός σε Τμήματα με κριτήριο ανάθεσης την

πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, σύμφωνα με τα προ-
βλεπόμενα στην Οδηγία 2004/18/ΕΕ, όπως ισχύει και ενσωματώθηκε στο
ελληνικό δίκαιο με το Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α/16-03-07) και το ΠΔ
118/2007.

6. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Υπηρεσίες παροχής συμβούλων για ζητήματα ίσων ευκαιριών (Aριθμός
Αναφοράς: CPV 98200000-5)

7. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Σκοπός του Έργου είναι η δημιουργία σχετικών μεθοδολογιών και  εργαλείων,
η ανάπτυξη ενεργειών, η εφαρμογή και η αξιολόγησή τους, με σκοπό την απο-
τελεσματικότερη ένταξη της ισότητας των φύλων στις πολιτικές (gender main-
streaming) της Κεντρικής Διοίκησης με στόχο την υποστήριξη των
Υπουργείων, ώστε να εντάξουν ουσιαστικά και ενεργά πολιτικές ισότητας των
φύλων στο πρόγραμμά τους και στις δράσεις τους, με συστηματικό και οργα-
νωμένο τρόπο, τόσο στην εσωτερική τους οργάνωση όσο και στο σχεδια-
σμό/υλοποίηση των πολιτικών τους, προκειμένου να μεγιστοποιήσουν την
παροχή υπηρεσιών τους προς τους/τις ωφελούμενους/ες πολίτες.

Για την υλοποίηση κάθε τμήματος του Έργου παραδοτέα είναι τα εξής:

1. Μελέτη ανάπτυξης του Έργου (Π.1)
2. Μελέτη καταγραφής και αποτίμησης της υφιστάμενης κατάστασης στο
εσωτερικό και ευρύτερο περιβάλλον για κάθε Υπουργείο (Π.2)
3. Εγχειρίδιο Εξειδίκευσης του πρότυπου ΣΕΙΦ της ΓΓΙΦ για την υλοποίηση
Προγραμμάτων Ισότητας των Φύλων στην Κεντρική Διοίκηση για κάθε
Υπουργείο  (Π.3)
4. 1η εξαμηνία έκθεση πεπραγμένων του/των Αναδόχου/ων για κάθε Υπουρ-
γείο  (Π.4)
5. 2η εξαμηνία έκθεση πεπραγμένων του/των Αναδόχου/ων για κάθε Υπουρ-
γείο (Π.5)
6. 1η Ετήσια Έκθεση Υλοποίησης των Προγραμμάτων Ισότητας των Φύλων
στην Κεντρική Διοίκηση  για κάθε Υπουργείο  (Π.6)
7. 3η εξαμηνία έκθεση πεπραγμένων του/των αναδόχου/ων για κάθε Υπουρ-
γείο (Π.7)
8. Υποστήριξη και Παρακολούθηση των Προγραμμάτων Ισότητας των
Φύλων στην Κεντρική Διοίκηση για κάθε Υπουργείο (Π.8)
9. 4η Εξαμηνία Έκθεση Πεπραγμένων του/των Αναδόχου/ων για κάθε
Υπουργείο  (Π.9)
10. 2η Ετήσια Έκθεση Υλοποίησης των Προγραμμάτων Ισότητας των Φύλων
στην Κεντρική Διοίκηση για κάθε Υπουργείο (Π.10)

8. ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Στα  Υπουργεία σύμφωνα με τον Πίνακα της παραγράφου 2.

9. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 
Οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα δηλώσουν τα επαγγελματικά προσόντα του
Υπεύθυνου Έργου, Αναπληρωτή Υπευθύνου Έργου, Επιστημονικού Υπεύ-
θυνου και των μελών της Ομάδας Έργου.

10. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι προσφορές υποβάλλονται στην Ελληνική με εξαίρεση τους τεχνικούς
όρους, που αναφέρονται στην τεχνική προσφορά και μπορούν να υποβάλ-
λονται στην Αγγλική γλώσσα.
Μετά την κατάθεση και την αποσφράγιση των προσφορών, διευκρινίσεις,
τροποποιήσεις ή αποκρούσεις όρων της προκήρυξης ή των προσφορών δεν
γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

11. ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
Εναλλακτικές προσφορές και αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές. 

12. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Η εκτέλεση του έργου πρέπει να έχει ολοκληρωθεί 24 μήνες από την υπο-
γραφή της Σύμβασης. 

13. ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
α) Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν το αναλυτικό τεύχος της
προκήρυξης και κάθε σχετικό έγγραφο από τη Γενική Γραμματεία Ισότητας
των Φύλων/ Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής «Επιχειρησιακών Προγραμμάτων
του ΚΠΣ 2000-2006, του ΕΣΠΑ και λοιπών συγχρηματοδοτούμενων Επιχει-
ρησιακών Προγραμμάτων», Κοραή 4, 105 64 Αθήνα,  Τηλ: 213 1501465,-
454,-451, Φαξ:  213 15 01 491,  τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 9:30 -15:00.

β) H απόφαση της Προκήρυξης και το αναλυτικό τεύχος προκήρυξης θα
αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής www.isotita.gr,
www.eyeisotita.gr,  www.epdm.gr.
γ)  Καταληκτική ημερομηνία παραλαβής της αναλυτικής προκήρυξης του έργου
και ημερομηνία υποβολής ερωτημάτων για χορήγηση διευκρινίσεων είναι η
10/9/2012 και η ημερομηνία χορήγησης διευκρινίσεων είναι η 14/9/2012. 

14. ΧΡΟΝΟΣ, ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
α)  Η προθεσμία υποβολής προσφορών εκπνέει την 20/9/2012, ημέρα Πέμ-
πτη και ώρα 15: 00.
β)  Οι προσφορές κατατίθενται ή αποστέλλονται ταχυδρομικά (συστημένες)
στη Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων/ Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής
«Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΚΠΣ 2000-2006, του ΕΣΠΑ και λοιπών
συγχρηματοδοτούμενων Επιχειρησιακών Προγραμμάτων», Κοραή 4, 105 64
Αθήνα,2ος όροφος, με τη μορφή ενός ενιαίου και σφραγισμένου φακέλου
ή ενιαίου περιβλήματος (κυρίως φάκελος προσφοράς). Κατά την υποβολή
τους οι προσφορές θα πρέπει να συνοδεύονται επί ποινή αποκλεισμού και
από έγγραφο υποβολής για πρωτοκόλλησή τους. Οι προσφορές μπορούν να
υποβληθούν και ταχυδρομικώς στην παραπάνω διεύθυνση, ως συστημένες.
Όσες προφορές υποβληθούν ταχυδρομικώς θα παραληφθούν, μόνο αν πρω-
τοκολληθούν μέχρι την ως άνω ημέρα και ώρα λήξης της προθεσμίας υπο-
βολής τους. Απόδειξη γι αυτό αποτελεί η εγγραφή στο πρωτόκολλο
εισερχομένων της Αναθέτουσας Αρχής. Η ημερομηνία σφραγίδας του τα-
χυδρομείου δεν λαμβάνεται υπόψη.
γ)  Οι προσφορές υποβάλλονται σε δύο (2) αντίτυπα.

15. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
α)  Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια από την αρμόδια Επι-
τροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης προσφορών, παρουσία των προσφε-
ρόντων ή των νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους, εφόσον
επιθυμούν να παρίστανται. 
β)  Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την 24/9/2012, ημέρα Δευτέρα
και  ώρα 10:00 στην ανωτέρω διεύθυνση. 

16. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
Με την υποβολή των προσφορών πρέπει υποχρεωτικά και με ποινή αποκλει-
σμού να κατατεθεί εγγυητική επιστολή ύψους 5% του τμήματος ή των τμημά-
των για τα οποία υποβάλλεται προσφορά, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και να
ισχύει τουλάχιστον ένα μήνα μετά τη λήξη ισχύος των προσφορών.

17. ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
Το εν λόγω έργο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο
(Ε.Κ.Τ.) και από Εθνικούς Πόρους. Η δαπάνη του έργου χρηματοδοτείται
από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και ειδικότερα τη ΣΑΕ 455/8 του
Υπουργείου Εσωτερικών, με κωδικό έργου 2012ΣΕ45580003.

18. ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ 
Φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις ή κοινοπραξίες  αυτών που υποβάλ-
λουν κοινή προσφορά, που έχουν συσταθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία ενός
Κράτους -Μέλους της ΕΕ και έχουν την καταστατική τους έδρα, την κεν-
τρική διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή τους στο εσωτερικό της ΕΕ, του
ΕΟΧ και στο εσωτερικό των χωρών που είναι συμβαλλόμενα μέρη στη Συμ-
φωνία Δημοσίων Συμβάσεων του ΠΟΕ.

19. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 
Οι υποψήφιοι ανάδοχοι οφείλουν να πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου
43 του Π.Δ. 60/2007 (άρθρο 45 της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ) και να συνοδεύουν
την προσφορά τους με τα σχετικά δικαιολογητικά, που προβλέπονται στο
αναλυτικό τεύχος προκήρυξης. Όλα τα πιστοποιητικά και αποδεικτικά στοι-
χεία πρέπει να είναι νόμιμης ισχύος.

20. ΙΣΧΥΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  Έξι (6) μήνες από την επόμενη της καταλη-
κτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών.

21. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ
Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προ-
σφορά, σύμφωνα με τους όρους του αναλυτικού τεύχους προκήρυξης και
την ισχύουσα νομοθεσία.

22. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙ-
ΚΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ  
Δεν υπήρξε δημοσίευση προκαταρκτικής ενημερωτικής ανακοίνωσης στην
Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

23. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 
Η προκήρυξη του διαγωνισμού απεστάλη στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης στις 19/7/2012.

24. ΣΥΜΒΑΣΗ   Τα δικαιολογητικά κατακύρωσης προσκομίζονται σύμφωνα
με τα αναφερόμενα στο αναλυτικό τεύχος προκήρυξης και η σύμβαση ανά-
θεσης συντάσσεται σύμφωνα με τους όρους της προκήρυξης, την προ-
σφορά του Αναδόχου, την Κατακυρωτική απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής
και τις σχετικές νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις. 

25. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπο-
ρούν να αποστείλουν σχετικό έγγραφο με τηλεομοιοτυπία στο 2131501491
ή ταχυδρομικώς στην ανωτέρω αναφερόμενη διεύθυνση ή να απευθυνθούν
τηλεφωνικά στον αριθμό 2131501465, 2131501454.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Η 1η Έκθεση Ασφάλειας και Προστασίας SAFETY

EXPO 2012 (www.safetyexpo.gr) θα πραγματοποιηθεί

στις 23-25 Νοεμβρίου 2012 στις εγκαταστάσεις του

υπερσύγχρονου εκθεσιακού χώρου METROPOLITAN

EXPO στο Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών «Ελ. Βενιζέ-

λος».

Αντιλαμβανόμενοι τα μηνύματα των καιρών που δεί-

χνουν ότι η εγκληματικότητα αποτελεί πλέον για τους

Έλληνες μείζονα κίνδυνο, η METRΟPOLITAN EVENTS

A.E διοργανώνει την Έκθεση Ασφάλειας και Προστα-

σίας SAFETY EXPO 2012 που θα αφορά την ασφάλεια

και την προστασία ζωής και περιουσίας και που απο-

σκοπεί στο να δώσει την δυνατότητα στους επισκέπτες

της, κοινό και επιχειρηματίες, να ενημερωθούν για τα

προϊόντα και τις υπηρεσίες που διατίθενται σήμερα

στην αγορά καθώς και για τις νέες τεχνολογίες που

αναπτύσσονται με σκοπό την προστασία και την απο-

τροπή της μικρής ή μεγάλης εγκληματικότητας.

1η Έκθεση Ασφάλειας και Προστασίας SAFETY EXPO 2012
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ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άμεσα άτομα με δυνατότητα ερ-
γασίας στο σπίτι. Οχι ντήλερ - πλασιέ - φασόν. Υψηλά ει-
σοδήματα. Μερική απασχόληση: 400€ - 1000€/μήνα.
Πλήρης 1000€-3000€/μήνα. 
Πληροφορίες 23920 92520, 6939 158440.

ΖΗΤΕΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ σχολείο Ιδιωτικό Νο-
τίων Προαστίων ζητεί καθηγητές ειδικότητας ΠΕ 18 Τε-
χνολογίας.
Αποστείλατε βιογραφικό Τ.Θ. 4809, ΤΚ 19400 ΚΟΡΩΠΙ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
Μπουζούκι, κιθάρα, ακορντεόν, αρμόνιο, 
λαούτο, ούτι, μαντολίνο παραδίδονται 
μαθήματα από έμπειρο επώνυμο 
μουσικό, άριστο παιδαγωγό, με ειδικά 
συστήματα ταχείας εκμάθησης. 
20, ευρώ, μηνιαίως.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΚΕΡΑΤΕΑ πλησίον συγκοινωνίας
5 διαμερίσματα ισογείου, 1ου & 2ου ορόφου το κα-
θένα ξεχωριστά από 35 μέχρι 54 τ.μ. σε κατάσταση
ημιτελή. Αριστη ποιότητα κατασκευής. Αναλαμβά-
νεται η δανειοδότηση. 2292022079 ιδιοκτήτης.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΓΑ οικόπεδο στο κέντρο,
1.40 στρέμ. (οδός Αθ. Κούνα). Πληροφορίες
6939616568.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΣΤΗ ΒΟΥΛΑ γκαρσονιέρα επι-
πλωμένη, ανεξάρτητη σε μονοκατοικία. Αυτόνομη
θέρμανση με δική της ξεχωριστή είσοδο μέσα σε
κήπο με γκαζόν. Τηλ. 6946 458433 & 210 8951.053.

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΓΑΛΛΙΚΩΝ, πτυχιόχος του τμή-
ματος Γαλλικής γλώσσας και φιλολογίας του Πανεπιστη-
μίου Αθηνών, με πολυετή εμπειρία και μεγάλη
μεταδοτικότητα, παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα σε παιδιά
και ενηλίκους και αναλαμβάνει υπεύθυνα την προετοιμα-
σία για όλα τα διπλώματα του γαλλικού Ινστιτούτου, για
το πρόγραμμα ΙΒ, καθώς και για τις πανελλήνιες εξετά-
σεις. Πληροφορίες 6972 219455.

Φυσική-Χημεία-Μαθηματικά. Απόφοιτη

του ΕΜΠ, τμήμα Χημικών Μηχανικών, παρέχει βοήθεια

και υποστήριξη στην μελέτη παιδιών Δημοτικού και

του Γυμνασίου στα μαθήματα Φυσική-Χημεία-

Μαθηματικά. Καθώς και Αγγλικών, κάτοχος Proficiency

Cambridge. Τιμή από 5Euro.Τηλέφωνο: 6947266193.

Καθηγήτρια φιλόλογος με φροντιστηριακή

εμπειρία παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα σε μαθητές

Δημοτικού-Γυμνασίου-Λυκείου μεμονωμένα ή σε

group 2-3 ατόμων. Παράδοση σημειώσεων, συχνά δια-

γωνίσματα. Επιτυχία στις εξετάσεις, τιμές προσιτές. 

τηλ : 6936503199

Καθηγητής Πληροφορικής, με εξειδί-

κευση και πληθώρα επιτυχιών στο μάθημα Ανάπτυξη

Εφαρμογών Γ' Λυκείου, παραδίδει ιδιαίτερα. 

Τηλ. 6975961967

Καθηγητής Μαθηματικών με 25ετή πείρα

και σημαντικές επιτυχίες, παραδίδει ιδιαίτερα σε μα-

θητές Γυμνασίου - Λυκείου. Τηλ. 6975961967

Μ Ι Κ Ρ Ε Σ  Α Γ Γ Ε Λ Ι Ε Σ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ, οικόπεδο γωνιακό 750τ.μ. στο Καβούρι -

Βουλιαγμένης. 40 μ. από παραλία. Συντ.Δομ. 0,25 Καλ. 0,30

από ιδιώτη. Οχι μεσίτες 

Τηλ. 210 8955.134 - 6938972239

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ στην Βουλιαγμένη διαμέρισμα  120

τ.μ., επί της οδού Θησέως  Α΄ όροφος, 3 υπνοδωμάτια, 2

λουτρά, κεντρική θέρμανση, μεγάλες βεράντες 800 €

τηλ.: 6944897057. 

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ στο Καβούρι διαμέρισμα

50τ.μ., ισόγειο, επιπλωμένο, δίπλα στη θάλασσα, σαιζόν

ή για όλο το χρόνο. Τηλ. 210 8962.461 κιν. 6946 091886

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                         Βούλα,28/8/2012
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.:43557
ΔΗΜΟΣ   ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                              
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                                               
Κ. Καραμανλή 18-16673,Βούλα          
ΠΛΗΡ :ΔΗΜ.ΜΠΙΤΕΛΗΣ-AΓΓ.ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ     
ΤΗΛ : 2132020131,2132019955  -   FAX : 2132020059                                                                                                     
EMAIL:promithies@vvv.gov.gr

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΑΒΛΗΘΕΝΤΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ 
ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
«ΜΙΣΘΩΣΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ»

Ο Δήμαρχος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης προκηρύσσει πρόχειρο μει-
οδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΣΥΜ-
ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή
στο σύνολο του Ενδεικτικού Προϋπολογισμού της με α/α 31/2012 μελέτης
της Δ/νσης Περιβάλλοντος για την παροχή υπηρεσίας «ΜΙΣΘΩΣΗ ΧΗΜΙ-
ΚΩΝ ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ», προϋπολογισμού
39.925,80 €  (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%).
Η υπηρεσία θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 28/80,του Ν.
3463/06 (Νέος Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας) , του Π.Δ. 346/98 ,όπως
συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 60/07, την Τεχνική Μελέτη
με α/α  31/2012 και την με αρ. Πρωτ.  32483/27-6-12 σχετική Διακή-
ρυξη,όπως αυτή τροποποιήθηκε με την 145/2012 απόφαση της Οικονομι-
κής Επιτροπής.  
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο δημοτικό κατάστημα, Κ. Καραμανλή
18, Βούλα, την Δευτέρα 10 Σεπτεμβρίου 2012 και ώρα 10.00, κατά την
οποία λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών και αρχίζει η διαδι-
κασία αποσφράγισης.
Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής ανέρχεται στο 5% επί του προϋπολο-
γισμού της δαπάνης, ήτοι ποσό 1.996,29 €. 
Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό είναι η παρα-
λαβή της σχετικής διακήρυξης από το Γρ. Προμηθειών του Δήμου          κα-
θημερινά από Δευτέρα 3/9/2012 έως Παρασκευή 7/9/2012 8.30-13.00,Τηλ.: 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΠΥΡΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΝΑΣ              

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προμήθεια Λαμπτήρων
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ για το Δίκτθυο Δημοτικού
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ηλεκτροφωτισμού
ΔΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 
ΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ             
Χαλκουτσίου 50, 19015
Πληροφορίες: Κουντουριώτου, Τηλ.: 22953 20334,  Fax: 22953 20328
E-mail: ekountouriotou@yahoo.gr

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
Ο Δήμαρχος Ωρωπού έχοντας υπόψη: 
• του Ν.2286/95 περί προμηθειών του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων
• της Υ.Α. 11389/93 περί της εκδόσεως του ενιαίου κανονισμού προμηθειών
των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΕΚΠΟΤΑ)
• Τις συναφείς διατάξεις του Ν. 3463/06 (ΦΕΚ Α’ 115/08-06-06) περί Κυρώ-
σεως Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα.
• Του Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης) 
• Την υπ.αρίθμ.Π1/3306/03.11.2010/ΦΕΚ1789/Β//12.11.2010
• Την Π1/2354(ΦΕΚ 1200/10-06-2011) περί εφαρμογής του Ενιαίου Προ-
γράμματος Προμηθειών Ε.Π.Π. έτους 2011. 
• Την Απόφαση της Γεν. Γραμματείας Εμπορίου - Δ/νση Πολιτικής Προμηθειών  
• Του Ν. 3548/ΦΕΚ 68 Α’/20-3-2007 «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φο-
ρέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις».
• Την υπ’ αριθμ 211/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρι-
σης μελέτης και κατάρτισης των όρων διακήρυξης

ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ
(Αρ. Πρωτ. Απ. Διακήρυξης: 19761/2012) 

Την επαναδημοπράτηση του Ανοιχτού Διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια
λαμπτήρων για το δίκτυο Δημοτικού Ηλεκτροφωτισμού» για τις ανάγκες
συντήρησης του εξωτερικού δικτύου ηλεκτροφωτισμού του Δήμου Ωρω-
πού για το έτος 2012, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατα-
κύρωσης τη συμφερότερη προσφορά.
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα ενώπιον της αρ-
μόδιας Επιτροπής στις 12/09/2012 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ. κατά
την οποία λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών και αρχίζει η δια-
δικασία της αποσφράγισης.
Οι προσφορές με όλα τα απαραίτητα στοιχεία μπορούν να σταλούν ή να κα-
τατεθούν στο  πρωτόκολλο του Δήμου Ωρωπού μέχρι την προηγουμένη ερ-
γάσιμη ημέρα της αποσφράγισης των προσφορών και έως τις 14:00 μ.μ, θα
κατατεθούν, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής, αυτοπροσώπως ή μέσω νο-
μίμως εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου την ημέρα και έως την ώρα απο-
σφράγισης των προσφορών.
Ο προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 162.587,75€
πλέον ΦΠΑ 23% 37.395,18€, ήτοι συνολικής δαπάνης 199.982,93€ συμπε-
ριλαμβανομένου το ΦΠΑ  23%
Κάθε προσφορά συνοδεύεται από εγγύηση συμμετοχής υπέρ του συμμε-
τέχοντος για ποσό που θα καλύπτει το 5 % της συνολικής ενδεικτικά προ-
ϋπολογισθείσας αξίας δηλαδή 9.999,15€, σύμφωνα με την 1η παράγραφο
του 26ου άρθρου της Υπουργικής Απόφασης 11389/1993 (Ε. Κ. Π. Ο. Τ. Α.).
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για έξι (6) μήνες
από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν τα σχετικά τεύχη δημοπρά-
τησης από τα γραφεία της Τ.Υ του Δήμου Ωρωπού, κατόπιν αιτήματος
έναντι καταβολής του ποσού 10,00€ κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες
(09:00 έως 13:30) μέχρι και την 11/09/2012. 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Οικονομικά, καθαρά και
εγγυημένα

Αρτια εργασία και 
εξυπηρέτηση
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τα χρήσιμα και τ’ αχρείαστα...

ΒΑΡΔΑΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
Ψ Υ Χ Ι ΑΤ Ρ Ο Σ

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

Ψυχολογική υποστήριξη, Αδειες οπλοφορίας

Δέχεται με ραντεβού - Σύμβαση με ΟΓΑ & ΝΑΤ
ΑΘ. ΔΙΑΚΟΥ 9 ΒΑΡΗ

THΛ.: 210 9656.484, κιν.  6973975069

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ

Διονύσης Κ. Νικολόπουλος
Επιστημονικός Συνεργάτης Οφθαλμολογικής Κλινικής Πανεπιστημίου Πατρών

ΔΗΜΗΤΡΑΣ 5 ΒΑΡΗ (έναντι Αστυνομικού Τμήματος)

Τηλ.: 210 8970660 – 694 695 6061

Δρ. EMMANOYHΛ ΙΓΓΛΕΖΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΣ

MΕΜBER AMERICAN ASSOCIATION OF ORTHODONTISTS

ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 14  (ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ) ΤΗΛ. (210) 8992.130

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

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

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

τ. FELLOW MOORFIELDS EYE HOSPITAL, LONDON UK

ΠΛΑΣΤΗΡΑ 13 (1ος ορ.) Βούλα (Δέχεται με ραντεβού)

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

ΗΛΙΑΣ Κ. ΜΠΟΥΡΝΑΖΟΣ

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

ΔΕΥΤ., 12.00 - 16.00, ΤΡΙΤΗ, ΤΕΤΑΡΤΗ, 
ΠΕΜΠΤΗ 18.00-22.00, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10:00 - 14:00

ΔΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ

ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΜΑΡΚΟΥ
ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ-NEUROLOGIST

Eπιμελητής 251 Γεν. Νοσοκομείου Αεροπορίας

Ηλεκτροεγκεφαλογραφία, Ηλεκτρομυογραφία, Προκλητά Δυναμικά, 

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

Πλαστήρα 12 Βούλα (1ος ορ. πλησίον Ταχυδρομείου)

ΔΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ - ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑΜΕΙΑ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ

ΡΟΥΣΣΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
Αισθητική Οδοντιατρική ● Λεύκανση δοντιών ● Προσθετική 

Οδοντική Χειρουργική ● Γναθοχειρουργική ● Περιοδοντολογία

Ενδοδοντία ● Παιδοδοντία ● Νάρθηκες

ΕΡΜΟΥ 24, ΓΛΥΦΑΔΑ (Πλησίον εκκλησίας Αγίου Νικολάου)

Δέχεται με Ραντεβού, τηλ. 210-9681039, 6947 321655

www.roussou.gr 

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

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

Ατομική και ομαδική ψυχοθεραπεία
Συμβουλευτική γονέων, ζευγαριού, οικογένειας

Δημοκρατίας 56, ΒΟΥΛΑ Τηλ. 210-8959956

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

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

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ:Β4ΓΦΩΛ6-ΗΥ1
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ
Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών 
Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της υπ’ αριθ. 17ης/30-07-2012
τακτικής συνεδρίασης του Δημ. Συμβουλίου Κρωπίας

Αριθ. Απόφασης 242/2012

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
«Περί έγκρισης πρότασης τροποποίησης εγκεκρι-
μένου Ρυμοτομικού Σχεδίου Παραλίας Αγίου Δη-

μητρίου στα ΟΤ 84-85 και ΚΧ 82».
Στο Κορωπί σήμερα στις 30 του μήνα Ιουλίου του
έτους 2012 ημέρα Δευτέρα και ώρα 20:00μ.μ. στο
Δημοτικό Κατάστημα, συνήλθε το δημοτικό Συμ-
βούλιο σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, μετά από
την με αριθμ. Πρωτ. 16052/26-7-2012 έγγραφη πρό-
σκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου,
που έγινε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67
του Ν.3852/10, δημοσιεύτηκε νόμιμα και γνωστο-
ποιήθηκε σε κάθε ένα Δημοτικό Συμβούλιο εμπρό-
θεσμα, κατά το οποίο προσήλθαν οι παρακάτω
Δημοτικοί Σύμβουλοι:
Παρόντες:
1. Γεώργιος Σπέλλας Πρόεδρος, 2. Ιωάννης Σταύ-
ρου Γραμματέας, 3. Ελένη Τσεβά – Γκιόκα Αντι-
πρόεδρος, 4. Ανδρέας Ντούνης, 5. Αθανάσιος
Πουλάκης, 6. Θεόδωρος Γρίβας, 7. Κων/νος Δήμου,
8. Σωτήριος Λάμπρου, 9. Σπυρίδων Κόλλιας, 10. Θε-
οφάνης Μιχαιρίνας, 11. Παναγιώτης Πολίτης, 12.
Νικόλαος Γιαννάκος, 13. Ελένη Αδάμ, 14. Αριστεί-
δης Γκίκας, 15. Πέτρος Σουρλαντζής, 16. Δημή-
τριος Παπανικολάου, 17. Μαρία Γκίκα, 18. Αθήνα
Ψιλάκη – Σωφρόνη
Απόντες
1. Αδιαμαντία Μάλλιου, 2. Αντώνιος Ντούνης, 3.
Ευάγγελος Ρεμπάπης (Δικαιολογημένα), 4. Βάιος
Κιτσάκης (Δεν προσήλθαν αν και νόμιμα προσκλή-
θηκαν).

Προσελεύσεις
1. Γεωργία Θεοχάρη – Μπούτση, 2. Εμανουήλ Γρι-
νιεζάκης (προσήλθαν πριν την συζήτηση του 1ου
θέματος της ημερήσιας διάταξης), 3. Αντώνιος Κο-
ρωνιάς (προσήλθε κατά την συζήτηση του 1ου θέ-
ματος της ημερήσιας διάταξης), 4. Γεώργιος Γκίκας,
5. Βασίλειος Γούλας (προσήλθαν πριν την συζή-
τηση του 2ου θέματος της ημερήσιας διάταξης).
Κατόπιν προσκλήσεως παρευρίσκεται και ο Δήμαρ-
χος κ. Δημήτριος Ν. Κιούσης.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία
εφ’ όσον σε σύνολο αριθμού Δημοτικών Συμβού-
λων 27 παρευρίσκονται οι 18 ο Πρόεδρος κηρύσ-
σει την έναρξη της συνεδρίασης.  Παρευρίσκεται
και η Διευθύντρια της Τεχνικής Υπηρεσίας του
Δήμου κα Αργυρώ Βήχου.  
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβου-
λίου, πριν από την συζήτηση των θεμάτων της ημε-
ρήσιας διάταξης, ζήτησε από το Δημοτικό
Συμβούλιο να συζητηθεί ένα (1) θέμα εκτός ημερη-
σίας διάταξης και εξέθεσε τους λόγους για τους
οποίους πιστεύει ότι θα πρέπει να συζητηθεί με την
διαδικασία του επείγοντος. 
1. Οριστική παραλαβή της μελέτης: «Τεύχη Δημο-

πράτησης Αγωγών Ύδρευσης»
Το Δημοτικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφάσισε τη
συζήτηση του παραπάνω θέματος. 
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κατά την
εισήγηση του 1ου θέματος της ημερήσιας διάταξης
ανέπτυξε τα παρακάτω:
Την έγκριση της πρότασης τροποποίησης στα Ο.Τ.
84-85 και ΚΧ 82 του εγκεκριμένου Ρ.Σ. Παραλίας
Αγίου Δημητρίου, και συγκεκριμένα την προσαρ-
μογή των ΡΓ και ΟΓ των ανωτέρω ΟΤ στις οριστικά
εγκεκριμένες γραμμές οριοθέτησης του ρέματος
Γαλάζιας ακτής και παραρεμάτων αυτού, ώστε να
είναι δυνατή η ολοκλήρωση της Πράξης Εφαρμο-
γής και η κύρωση αυτής, βάσει του σκεπτικού της
εισήγησης και σύμφωνα με τα συνημμένα στην πα-
ρούσα, τεχνική-αιτολογική έκθεση και τοπογραφικό
διάγραμμα, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο
τμήμα της παρούσας απόφασης. 
Στην ίδια απόφαση αναφέρονται τα παρακάτω. 
Με βάση την κείμενη νομοθεσία ορίζονται σαφώς
οι προϋποθέσεις και η διαδικασία τροποποίησης εγ-
κεκριμένων Πολεοδομικών μελετών και Ρυμοτομι-
κών σχεδίων. Συγκεκριμένα τα ανωτέρω
περιγράφονται από το Ν.Δ. 17-7-1923 σε συνδυα-
σμό με τις διατάξεις του Π.Δ. 03-04-1929, τις εγκυ-
κλίους 1/61 και 8/75, τις αναλυτικές «Οδηγίες και
προδιαγραφές για τροποποιήσεις, επεκτάσεις Ρυ-
μοτομικών σχεδίων» εγκ. 55/88, τον Ν.2647/98
καθώς και όλες τις σχετικές αποφάσεις και εγκυ-
κλίους.
Σύμφωνα με τα ανωτέρω και επειδή η πρωτοβουλία
για την κίνηση της διαδικασίας ανήκει κατά κανόνα
στον οικείο Δήμο, απαιτείται απόφαση της Επιτρο-
πής Ποιότητας Ζωής και του Δημοτικού Συμβουλίου
στην οποία να καθορίζονται με σαφήνεια και να δι-
καιολογούνται πλήρως, οι προτεινόμενες ρυθμίσεις
τροποποίησης σε συνδυασμό με τις κατά νόμο
απαιτούμενες α) δημοσιεύσεις – αποδεικτικά δημο-
σίευσης, β) σχεδιαγράμματα βάσει προδιαγραφών,
γ) πιθανές ενστάσεις, δ) βεβαιώσεις Δημάρχου και
ε) Τεχνική – αιτιολογική έκθεση. Όλα τα ανωτέρω
θα πρέπει στη συνέχεια να κατατεθούν στο αρμό-
διο ΣΧΟΠ για γνωμοδότηση και προώθηση για έγ-
κριση από τον αρμόδιο φορέα με έκδοση
διοικητικής πράξης. 
Με το υπ’ αριθμ. 13279/27-06-2012 έγγραφο ο με-
λετητής της Πράξης Εφαρμογής της περιοχής Πα-
ραλίας Αγίου Δημητρίου κατάθεσε στην Υπηρεσία
την πρόταση τροποποίησης στο ΟΤ 84,85 και ΚΧ
82. Η αίτηση συνοδεύεται από πλήρη στοιχεία, ήτοι:
α) Τοπογραφικό διάγραμμα το οποίο συνοδεύεται
από το υπ’ αριθμ. Πρωτ. 7928/19-07-2012 έγγραφο
του Πολεοδομικού Γραφείου Μαρκοπούλου, που
αφορά στην θεώρηση όρων δόμησης και Ο.Γ. – Ρ.Γ.
και β) Τεχνική – Αιτιολογική Έκθεση. 
Με την εν λόγω πρόταση τροποποίησης προτείνε-
ται η αλλαγή χάραξης των ρυμοτομικών και οικο-
δομικών γραμμών στα εν λόγω ΟΤ και ΚΧ, με
προσαρμογή τους στις οριστικά εγκεκριμένες γραμ-
μές οριοθέτησης του ρέματος Γαλάζιας Ακτής και
παραρεμάτων αυτού, ώστε να είναι δυνατή η ολο-
κλήρωση της Πράξης Εφαρμογής και η κύρωση
αυτής.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβου-
λίου εισηγείται την έγκριση της πρότασης τροπο-
ποίησης στα ΟΤ 84, 85 και ΚΧ 82 της περιοχής
Παραλίας Αγίου Δημητρίου σύμφωνα με την εισή-

γηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και καλεί τα
μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου να αποφασίσουν
συγκεκριμένα για την προσαρμογή των ΡΓ και ΟΓ
των ανωτέρω ΟΤ στις γραμμές οριοθέτησης του ρέ-
ματος Γαλάζιας Ακτής και παραρεμάτων αυτού,
όπως έχουν καθορισθεί από την εγκεκριμμένη
υδραυλική και περιβαλλοντική μελέτη του ρέμμα-
τος, για την οποία έχει εκδοθεί η ΚΥΑ 128870/7-9-
2010 του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιματικής αλλαγής, Υπ. Αγροτική Ανάπτυξης και
τροφίμων και Υπ. Πολιτισμού και Τουρισμού, με δη-
μιουργία πεζοδρόμων εκατέρωθεν και Κ.Χ. για την
προστασία του ρέμματος. Επίσης προτείνεται και η
ταυτόχρονη έγκριση της οριστικής γραμμής οριο-
θέτησης του ρέμματος στα συγκεκριμμένα  Ο.Τ. 
Διευκρινήσεις επί του θέματος έδωσε ο Δήμαρχος
κος Δημήτριος Κιούσης και η Διευθύντρια των Τε-
χνικών Υπηρεσιών κα. Αργυρώ Βήχου. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπ’ όψη:
1. Το Ν.Δ. 17-07-1923 σε συνδυασμό με τις διατά-
ξεις του Π.Δ. 03-04-1929, τις εγκυκλίους 1/61 και
8/75, τις αναλυτικές «Οδηγίες και προδιαγραφές
για τροποποιήσεις, επεκτάσεις Ρυμοτομικών σχε-
δίων» εγκ. 55/88, τον Ν.2647/98.
2. Το υπ’ αριθμ. 13279/27-06-2012 έγγραφο του μελε-
τητή μαζί με α) Τοπογραφικό διάγραμμα το οποίο συ-
νοδεύεται από το υπ’ αριθμ. πρωτ. 7928/19-07-2012
έγγραφο του Πολεοδομικού Γραφείου Μαρκοπούλου,
που αφορά στην θεώρηση όρων δόμησης και Ο.Γ. –
Ρ.Γ. και β) Τεχνική – Αιτιολογική Έκθεση.
3. Την υπ’ αριθμ. 74/2012 απόφαση της Επιτροπής
Ποιότητας Ζωής
3. Την Εισήγηση του Προέδρου και μετά από δια-
λογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
1) Εγκρίνει την πρόταση τροποποίησης στα Ο.Τ. 84-
85 και ΚΧ 82 του εγκεκριμένου Ρ.Σ. Παραλίας Αγίου
Δημητρίου και συγκεκριμένα την προσαρμογή των
ΡΓ και ΟΓ των ανωτέρω ΟΤ στις γραμμές οριοθέ-
τησης του ρέματος Γαλάζιας Ακτής και παραρεμά-
των αυτού, όπως έχουν καθορισθεί από την
εγκεκριμένη υδραυλική και περιβαλλοντική μελέτη
του ρέμματος για την οποία έχει εκδοθεί η σχετική
ΚΥΑ 128870/2010 Έγκρισης Περιβαλλοντικών
όρων, με δημιουργία πεζόδρομων εκατέρωθεν και
Κ.Χ. για την προστασία του ρέμματος. Με την πα-
ρούσα απόφαση εγκρίνεται ταυτόχρονα η οριστική
γραμμή οριοθέτησης του ρέμματος στα συγκεκριμ-
μένα Ο.Τ. ώστε να είναι δυνατή η ολοκλήρωση της
Πράξης Εφαρμογής και η κύρωση αυτής, βάσει του
σκεπτικού της εισήγησης και σύμφωνα με τα συ-
νημμένα στην παρούσα: τεχνική – αιτιολογική έκ-
θεση και τοπογραφικό διάγραμμα, τα οποία
αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας
απόφασης. 
2. Ορίζει 15 ημέρες από την επίδοση της παρού-
σας ή την τελευταία δημοσίευσή της στο τύπο για
την υποβολή τυχόν ενστάσεων.
Στον κο Δήμαρχο αναθέτει τις περαιτέρω ενέρ-
γειες. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο 
Ο Πρόεδρος Ο Γραμματέας

Γεώργιος Σπέλλας Ιωάννης Σταύρου
Τα Μέλη ως άνω

Η Αντιπρόεδρος
Ελένη Τσεβά – Γκιόκα
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Ο Αύγουστος μας αποχαιρετά και ημερολογιακά και το

Καλοκαίρι. Μπαίνουμε στο Φθινόπωρο και λίγο λίγο απο-

συρόμαστε απο τα θαλάσσια μπάνια και την ηλιοθερα-

πεία. Βέβαια για τους γνωρίζοντες ο Σεπτέμβρης είναι ο

καλύτερος μήνας για τη θάλασσα και τον ήλιο.

Ο ήλιος έτσι όπως πλέον έχει γίνει απαγορευτικός, πέρα

από τις πολύ ευεργετικές ιδιότητες που μας προσφέρει

μας φέρνει και ...κακά. Κακά που εμείς μπορούμε να

αποφύγουμε, αλλά ξεχνιόμαστε...

Μία από τις αρνητικές επιπτώσεις του ήλιου λοιπόν είναι

η ξηρότητα του δέρματος που προκαλεί από την εντα-

τική ηλιοθεραπεια αλλά και ο αέρας· την αφυδάτωση δη-

λαδή.  

Οταν λέμε αφυδάτωση  του δέρματος σημαίνει ότι το

δερμα έχει χάσει τα υγρά του. Δεν μιλάμε για ξηρότητα

δέρματος λόγω έλλειψης λιπαρών προστατευτικων ου-

σιών και  έλλειψη ικανοποιητικού αριθμού σμηγματογό-

νων αδένων.

Όλοι οι τύποι δέρματος (φυσιολογικό, ξηρό, λιπαρό και

μικτό) μπορεί να αφυδατωθούν. 

Το αφυδατωμένο δέρμα “σταφιδιάσει” όμως λέει ο λαός.

Συρρικνώνεται, έχει ξηρή και τραχιά υφή, σπασίματα και

απολέπιση 

Το δέρμα από μόνο του διατηρεί σε σταθερά επίπεδα

την υγρασία του με τον όξινο μανδύα του και το φυσικό

παράγοντα ενυδάτωσης. Ο όξινος μανδύας είναι ένας

συνεχής υμένας ο οποίος βρίσκεται στην επιφάνεια του

δέρματος. Είναι αποτέλεσμα της κερατινοποίησης της

επιδερμίδας και των εκκρίσεων από τους σμηγματογό-

νους αδένες. 

Ο φυσικός παράγοντας ενυδάτωσης βρίσκεται μέσα

στην κεράτινη στοιβάδα της επιδερμίδας. Έχει υγρο-

σκοπικές ιδιότητες και εμποδίζει την απώλεια νερού

προς το περιβάλλον. 

Το ποσοστό νερού της επιδερμίδας αντιπροσωπεύει το

10-18% του συνολικού νερού του οργανισμού μας. Η

επιδερμίδα που διατηρει το 13% σε νερό,  είναι ενυδα-

τωμένη. Οταν κατεβαίνει κατω από το 10% αρχίζουν τα

πρώτα σημάδια της ξηρότητας. 

Παράγοντες που συντελούν 

στη ξηρότητα του δέρματος

Η παρατεταμένη έκθεση στον ήλιο, τώρα το καλοκαιρι

είναι ο κυριότερος παράγοντας γήρανσης του δέρμα-

τος, πέραν από πιθανές παθολογικές αιτίες. Επίσης η

ενδογενής γήρανση, η πολύ συχνή πλύση του δέρμα-

τος με αλκαλικά σαπούνια και οι καιρικές μεταβολές,

ο τεχνητός κλιματισμός, είναι κάποια από αυτά.  Αν σ’

αυτά προσθέσεις και  το κάπνισμα, τη χρήση αλκοόλ,

τις διατροφικές συνήθειες και την ηλικία (με την πάροδο

του χρόνου διαταράσσεται η επιδερμίδα και επιβραδύ-

νεται ο ρυθμός αναπαραγωγής της), αντιλαμβάνεται κα-

νείς ότι είναι πολύ εύκολο να πάθεις αφυδάτωση του

δέρματος.

Μερικές φορές τα όρια μεταξύ υγιούς και ξηρού δέρμα-

τος, ήπιας δερματίτιδας, απολεπιστικού τύπου (αφυδά-

τωση), συγχέονται. Στο ξηρό δέρμα κλινικά, είναι

εμφανής η έλλειψη ενυδάτωσης καθώς στερείται λιπι-

δίων στην επιφάνεια του. Παρουσιάζει μείωση του σμήγ-

ματος, καθώς και μικρές ρυτίδες γύρω από τα μάτια και

το στόμα, ξεφλουδίζει συχνά, ενώ παράλληλα υπάρχει

τάση για λεπτές γραμμές και ρυτίδες. Δίνει την εντύ-

πωση πως το πρόσωπο είναι χάρτινο. Αισθάνεσαι να

τραβάει το δέρμα, ιδιαίτερα μετά τον καθαρισμό.  

Αποκατάσταση της υγρασίας του δέρματος

Η φροντίδα για την ενυδάτωση, εφ’ όσον την προλάβουμε

στην αρχή της, είναι εύκολη και ξεκινά με τον καθαρισμό με

πλούσιο γαλάκτωμα σε ενυδατικά συστατικά και τονωτική

λοσιόν (η καλύτερη λοσιόν είναι το ροδόνερο· δοκιμασμένο),

με παράλληλη  χρήση πλούσιας ενυδατικής κρέμας.

Μετρημένη χρήση νερού με σαπούνι στο σώμα γιατί “βοη-

θάει” στην  ξηρότητα του δέρματος. Το σαπούνι μπορεί να

αντικατασταθεί με κρέμες καθαρισμού ή φυσικά προϊόντα. 

Στη συνέχεια το “ντύνουμε” με κρέμες, η σύνθεση των

οποίων πρέπει να είναι τέτοια ώστε να ελαττώνουν την

τραχύτητα της επιδερμίδας, να έχουν δυνατότητα διείσδυ-

σης στις στιβάδες του δέρματος, να μπορούν να απλωθούν

ομοιόμορφα, να προσθέτουν λάμψη στην επιδερμίδα, ευ-

λυγισία και ελαστικότητα, χωρίς να γυαλίζουν. 

Μη φθάσετε στην αφυδάτωση

Υπάρχει βέβαια τρόπος να μη φτάσουμε στην αφυδάτωση

με μετρημένη ηλιοθεραπεία, πίνοντας άφθονα υγρά και

τρώγοντας πλούσια φρούτα και λαχανικά.

Γυρίζοντας λοιπόν από τις διακοπές θα πρέπει να κάνουμε

μία μάσκα καθαρισμού, για βαθιά τόνωση της επιδερμίδας,

πλούσια σε βιταμίνες. Μπορεί να προέρχεται από (φρούτα,

πρασινάδες που τα λιώνουμε και τα χρησιμοποιείται ως

“μάσκα”) ανεξάρτητα αν έχουμε υποστει αφυδάτωση και

ξηρότητα στο δέρμα.

. . . γ ια την υγειά μας

Αφυδατωμένο δέρμα

Γράφαμε στο προηγούμενο φύλλο για τις θαυματουργές

ιδιότητες του λεμονιού, που το έχουμε άφθονο στη χώρα

μας και όμως δεν το αξιοποιούμε.

Σήμερα δημοσιεύουμε μία συνταγή για λικέρ με φλούδες

λεμονιού, όπως την αντλήσαμε από το ιντερνετ.

Λικέρ με φλούδες λεμονιού

Υλικά:

Φλούδες από 8 με 10 λεμόνια κίτρινα (με φυσιολογικό

τρόπο κι όχι από τεχνικά μέσα)

500 γραμμάρια ζάχαρη ψιλή (υπάρχει και χοντρή όχι αυτή)

1000 ml κονιάκ λευκό (εάν δεν βρείτε βάλτε Βότκα ή Ρούμι,

όχι κάτι χρωματιστό γιατί θα χάσετε το χρώμα του)

Μερικές σταγόνες χυμό λεμονιού

Εκτέλεση: Πριν ξεφλουδίσετε τα λεμόνια τρίψτε τα πολύ

ελαφρά, μετά ξεφλουδίστε τα και κόψτε τις φλούδες σε

μικρά κομματάκια, και τις βάζουμε σ΄ ένα βάζο γυάλινο

που το καπάκι του να κλείνει καλά.

Μετά προσθέτουμε τη ζάχαρη, κλείνουμε το καπάκι ανα-

ταράζουμε το βάζο για να ανακατωθούν οι φλούδες του

λεμονιού με τη ζάχαρη και τα αφήνουμε σ΄ ένα μέρος

ζεστό αλλά σκιερό. Αναταράσσουμε το βάζο κάθε ημέρα

πρωί κι απόγευμα για ένα μήνα.

Όταν περάσει ο μήνας ανοίγουμε το βάζο και βάζουμε τα

1000 ml κονιάκ λευκό (εάν δεν βρείτε βάλτε Βότκα ή

Ρούμι, όχι κάτι χρωματιστό γιατί θα χάσετε το χρώμα

της), εάν το θέλετε πολύ δυνατό μπορείτε να βάλετε και

οινόπνευμα (ΠΡΟΣΟΧΗ Οινοποιίας όχι αυτό στα μπου-

καλάκια των Σουπερ Μάρκετ· δεν κάνει) και το αφήνετε

για 5 ήμερες στον ήλιο.

Όταν περάσουν οι ημέρες ανοίγουμε το βάζο και σου-

ρώνουμε το μείγμα σε τούλι από μπομπονιέρες (βάλτε

μερικές στρώσεις), κρατάμε το σιρόπι και πετάμε τις

φλούδες, εάν είναι θολό θέλει κι άλλο αλκοόλ, προσθέ-

τουμε και λίγες σταγόνες χυμό λεμονιού και μετά το βά-

ζουμε σε μπουκάλια που τα κλείνουμε καλά.

Σερβίρεται σκέτο στη θερμοκρασία περιβάλλοντος ή σε

χαμηλό ποτήρι με πολλά θρυμματισμένα παγάκια και αρ-

κετή σόδα.
nikolaos

ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΠ ΤΕΣΤ

ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ
Στο Κέντρο Υγείας Μαρκοπούλου θα υλοποιηθεί η πρώτη φάση

του προγράμματος πληθυσμιακού ελέγχου για τον καρκίνο του

τραχήλου της μήτρας. 

Στο πλαίσιο του προγράμματος,  προβλέπεται η δωρεάν εξέταση

Τεστ Παπανικολάου των γυναικών μεταξύ 25 και 65 ετών στο

Κέντρο Υγείας Μαρκοπούλου

Επικοινωνήστε με το Κέντρο Υγείας Μαρκοπούλου, στα 2299-3-

20500, 2299-3-20502 και 2299-3- 20540 (Κοζικοπούλου Μαρία,

Λουκά Ελένη και Γκανάτσιου Ειρήνη).
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14οι Παραολυμπιακοί Αγώνες
Δύναμη θέλησης, δύναμη ζωής

Τίτλος της τελετής των 14 Παραολυμ-

πιακών αγώνων, που εξελλίσονται στο

Λονδίνο, ήταν ο «Διαφωτισμός» και κεν-

τρικό πρόσωπο της έναρξης ήταν ο Στί-

βεν Χόκινγκ, ο σπουδαιότερος Βρετανός

αστροφυσικός, ο οποίος πάσχει από

ασθένεια του νευρομυϊκού συστήματος

και βρίσκεται σε αναπηρικό αμαξίδιο που

σηματοδότησε την έναρξη τους.

Στο δεύτερο μεγαλύτερο αθλητικό γεγο-

νός του πλανήτη για το 2012 συμμετεί-

χαν περισσότεροι από 4.200 αθλητές και

αθλήτριες από 166 χώρες.

Γνωστοί καλλιτέχνες έντυσαν μελωδικά

και χορευτικά την τελετή. Στην επαγγελ-

ματική ομάδα συμμετείχαν 73 κωφοί και

ανάπηροι καλλιτέχνες. Οι εθελοντές που

συμμετείχαν στην τελετή έφτασαν τους

3.250 από όλον τον κόσμο και από ηλικία

10 έως 80 ετών. Μεταξύ των εθελοντών

συμπεριλαμβάνονται επίσης 27 χρήστες

αναπηρικού αμαξιδίου, εννέα με νοητική

αναπηρία, 27 κωφάλαλοι, τρεις με σύν-

δρομο Down, ένας με ακρωτηριασμό και

ένας αυτιστικός.

Από Ελληνικής πλευράς, ο Γιάννης Κω-

στάκης στην κολύμβηση και η Άννα

Τζήκα στην τοξοβολία, άνοιξαν την αυ-

λαία στους 14ους Παραολυμπιακούς

Αγώνες «Λονδίνο 2012»

Ο Γιάννης Κωστάκης αν και πλησίασε

την φετινή του επίδοση, δεν κατάφερε να

εξασφαλίσει τη θέση του στον τελικό των

50μ. πρόσθιο και κατετάγη ένατος συνο-

λικά. 

Η 50χρονη αθλήτρια, Άννα Τζήκα, που

αγωνίστηκε στην τοξοβολία, το 2006

ήταν δεύτερη στο παγκόσμιο πρωτά-

θλημα της Κορέας, τώρα όμως έλαβε την

13η θέση στον αγώνα κατάταξης του Πα-

ραολυμπιακού τουρνουά τοξοβολίας (Ind.

Recurve-Standing). 

Αγωνίζεται εκ νέου σήμερα (1η Σεπτεμ-

βρίου ώρα Ελλάδας 13:45) σε νοκ άουτ

αγώνα απέναντι στην Κορεάτισσα Χουά

Σουκ Λι, που κατετάγη 4η με 555 βαθ-

μούς. Σε περίπτωση που προκριθεί στα

προημιτελικά, θα αντιμετωπίσει μία εκ

των Σιρ Μοχαμαντί (Ιράν) και Μαγκαλί

Κομτέ (Ελβετία).

Ο πρώτος αγώνας του

Σαρωνικού απέναντι

στην Λαυρεωτική - που

μέχρι πέρισυ αγωνίζον-

ταν μαζί στο ίδιο πρωτά-

θλημα, ενώ από φέτος

θα παίζει στην Α’ κατηγο-

ρία της ΕΠΣΑΝΑ - δεν

είχε την κατάληξη που

θα ήθελαν, παρά τις προ-

σπάθειες της ομάδας του

Σαρωνικού. 

Στο πρώτο ημίχρονο ο

Σαρωνικός με τους βασι-

κούς παίκτες άφησε

καλές εντυπώσεις στον

πολύ κόσμο που παρακο-

λουθούσε τον αγώνα και

έληξε ισόπαλο χωρίς

τέρματα. 

Στην συνέχεια όμως ο προ-

πονητής τους, άλλαξε τους

παίχτες της ομάδας,

όλους, με αποτέλεσμα να

χαλάσει η συνοχή της και

να δώσει έτσι αβαντάζ

στην ομάδα της Λαυρεωτι-

κής, η οποία με τους έμπει-

ρους παίχτες που διαθέτει,

το εκμεταλεύτηκε, πετυ-

χαίνοντας 4 γκολ. 

Σαρωνικός - Λαυρεωτική 0-4

Την πρώτη του προπόνηση ως παίκτης

της Βουλιαγμένης πραγματοποίησε το

πρωί της Τετάρτης (29/8) ο νεοαποκτη-

θείς Κροάτης Άντρια Κομάντινα. Ο διε-

θνής πολίστας που θα αγωνιστεί για

έβδομη συνεχόμενη χρονιά  στο ελλη-

νικό πρωτάθλημα έχοντας φορέσει τα

σκουφάκια του Ολυμπιακού και του Πα-

ναθηναϊκού δήλωσε στο nov.gr  από-

λυτα εξοικειωμένος με το νέο του

περιβάλλον.

«Δεν είναι η πρώτη φορά που βρίσκο-
μαι στη Βουλιαγμένη , έχω έρθει πολ-
λές φορές στον Όμιλο και τώρα για
πρώτη ως παίκτης. Γνωρίζω τα παιδιά ,
την ομάδα .Πρόκειται για ένα πολύ ορ-
γανωμένο Όμιλο  και νιώθω πολύ καλά
που ανήκω εδώ».
Ο Άντρια εξηγεί τους λόγους που επέ-

λεξε να συνεχίσει την καριέρα του στη

Βουλιαγμένη. «Από όλα τα ελληνικά
σωματεία που πρωταγωνιστούν στο
πρωτάθλημα η Βουλιαγμένη έχει την
καλύτερη οργάνωση, τόσο σε αγωνι-
στικό επίπεδο όσο και σε κοινωνικό.
Επίσης έκανε μια καταπληκτική χρονιά

πέρυσι κερδίζοντας Πρωτάθλημα και
Κύπελλο. Αυτοί κυρίως ήταν οι λόγοι
που με οδήγησαν σε αυτή την από-
φαση».

Αναφερόμενος στους στόχους της

νέας χρονιάς ήταν σαφής.

«Είναι η πρώτη μου μέρα στην ομάδα
και δεν μπορώ να πω κάτι συγκεκρι-
μένο. Αυτό που μπορώ σίγουρα να δη-
λώσω είναι ότι θα έχουμε μια πολύ
μακρά σεζόν. Προσωπικά θα δώσω ότι
μπορώ προκειμένου η ομάδα να πετύ-
χει και στους τρεις στόχους που έχει
θέσει εξ αρχής. Πρωτάθλημα, Κύπελλο
και Ευρώπη βέβαια».

Νέος παίκτης - πολίστας στο Ναυτικό Ομιλο

Βουλιαγμένης ο Αντρια Κομάντινα

Οι εγγραφές στα τμήματα ακαδημιών

ξεκινούν τη Δευτέρα 3 Σεπτεμβρίου.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 6932

627835 & στην αίθουσα προπονή-

σεων (κάτω από τη γέφυρα της Λεωφ.

Βουλαιγμένης) από Δευτέρα έως Πα-

ρασκευή και ώρες 17.00 - 21.00.

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑΣ
ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ
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Την Κυριακή 2 Σεπτεμβρίου, οργανώνεται

ο 1ος αγώνας τριάθλου στην παραλία Ανα-

βύσσου (Αλυκές), από το Δήμο Σαρωνικού.

Ο αγώνας είναι απόστασης 750 μέτρα κο-

λύμπι, 20 χλμ. ποδήλατο και 5 χλμ. τρέ-

ξιμο.

Παράλληλα με το τρίαθλο, οι αθλητές μπο-

ρούν να λάβουν μέρος σε κάποιο από τα

επιμέρους αθλήματα ή/ και στην σκυταλο-

δρομία.

Η εκκίνηση και ο τερματισμός θα γίνουν

στο Kouros Club Anavyssos, όπου θα φι-

λοξενείται η γραμματεία του αγώνα.

O αγώνας έχει κοινωνικό χαρακτήρα

καθώς θα συγκεντρωθούν τρόφιμα (και

άλλα είδη) για το κοινωνικό παντοπωλείο

του Dήμου.

Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων του Δήμου

Σαρωνικού διοργανώνεται δράση καθαρι-

σμού της παραλίας του Kouros Club

Anavyssos, από το ΣΚΑΪ το Σάββατο 1η Σε-

πτέμβρη.

Πληροφορίες στο www.triathlonworld.gr ή

http://www.facebook.com/TriathloSaronikou

ή επικοινωνήστε τηλεφωνικά στο

6944465622.

ΑΔΑ: Β41ΝΝ-58Λ

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ενωσης
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ
Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Επιχειρησιακών
Προγραμμάτων του ΚΠΣ 2000-2006, του ΕΣΠΑ και
λοιπών Συγχρηματοδοτούμενων Επιχειρησιακών
Προγραμμάτων
Μονάδα Γ’ (Υλοποίηση Συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων)
Πληροφορίες: Γιάννης Στεφάνου, Ντίνα Νταϊλιάνη
Tηλ.: 213 1501 464/ -454 - Fax: 213 1501 491
Εmail: istefanou@mou.gr, ndailiani@mou.gr

ΦΕΚ 481/Δ.Δ.Σ./27-7-2012

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 5/2012
Ανοικτού Δημόσιου Διαγωνισμού σε Τμήματα

με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προ-
σφορά για την επιλογή Αναδόχων στο πλαίσιο του έργου με τίτλο:
«ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΩΘΟΥΝ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ
ΦΥΛΩΝ» της Πράξης «Ενίσχυση και προβολή της καλλιτεχνικής δημιουργίας
που προωθεί την ισότητα των φύλων – Παραγωγή καλλιτεχνικού έργου» της
Κατηγορίας Πράξης 3.1.3 «Προαγωγή της ενσωμάτωσης (gender main-
streaming) της ισότητας των φύλων στις δημόσιες πολιτικές» για τις 8 Περι-
φέρειες Σύγκλισης (Άξονας Προτεραιότητας 07) και τις 3 Περιφέρειες
Σταδιακής Εξόδου (Άξονας Προτεραιότητας 08) του Ειδικού Στόχου 3.1. του
Επιχειρησιακού Προγράμματος (Ε.Π.) «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013»
(κωδικοί ΟΠΣ 376466 και 376467).
1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ:
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ
Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής «Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΚΠΣ
2000-2006, του ΕΣΠΑ και λοιπών συγχρηματοδοτούμενων Επιχειρησιακών
Προγραμμάτων»
Διεύθυνση: Κοραή 4, 105 64 Αθήνα, 2ος Όροφος
Πληροφορίες: Γιάννης Στεφάνου, Ντίνα Νταϊλιάνη
Tηλ.: 213 1501 464/ -454  -  Φαξ: 213 1501 491
Ηλ. ταχυδρομείο: istefanou@mou.gr, ndailiani@mou.gr

2. ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΡΓΟΥ:
Τα τμήματα του προκηρυσσόμενου έργου είναι συνολικά εκατό (100), όπως
περιγράφονται στο αναλυτικό τεύχος προκήρυξης, και κατανέμονται σε
δέκα (10) τομείς τέχνης, σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα:

3. ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:
Ο συνολικός προϋπολογισμός όλων των τμημάτων του Έργου ανέρχεται
έως το ποσό των δύο εκατομμυρίων εκατόν είκοσι χιλιάδων ευρώ
(2.120.000,00€), συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (προϋπολογισμός χωρίς
ΦΠΑ 1.723.577,00 €, ΦΠΑ 396.423,00 €), και αναλύεται, ανά τομέα τέχνης
και ανά τμήμα, ως εξής:

4. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ:
6 μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης.

5. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ :
Ανοικτός Δημόσιος Διαγωνισμός σε Τμήματα με κριτήριο ανάθεσης την
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, σύμφωνα με τα προ-
βλεπόμενα στην Οδηγία 2004/18/ΕΕ, όπως ισχύει και ενσωματώθηκε στο ελ-
ληνικό δίκαιο με το Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α/16-03-07) και το ΠΔ 118/2007.
6. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Έργα τέχνης (Aριθμός Αναφοράς: CPV 92311000).
7. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Το αντικείμενο του Έργου αφορά στη δημιουργία καινοτόμων και πρωτό-
τυπων καλλιτεχνικών έργων που προωθούν την ισότητα των φύλων, τα
οποία δεν έχουν παρουσιασθεί δημόσια πριν από την υπογραφή της σύμ-
βασης με την Αναθέτουσα Αρχή. Τα φυσικά και νομικά πρόσωπα των οποίων
οι προτάσεις θα επιλεγούν αναλαμβάνουν την υποχρέωση να υλοποιήσουν
το εγκριθέν καλλιτεχνικό έργο μέσα σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και
στη συνέχεια να παραχωρήσουν το καλλιτεχνικό έργο και το δικαίωμα εκ-
μετάλλευσής του (περιουσιακό δικαίωμα) στη Γενική Γραμματεία Ισότητας
των Φύλων για μη κερδοσκοπική χρήση (διάχυση, παραχώρηση σε δημόσι-
ους πολιτιστικούς φορείς κλπ.). Τα καλλιτεχνικά έργα που θα παραχθούν θα
παρουσιασθούν σε εκδηλώσεις που θα διοργανώσει η Γενική Γραμματεία
Ισότητας των Φύλων στην Αθήνα ή/και στην περιφέρεια.

8. ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Κοραή 4, 105 64 Αθήνα ή όπου αλλού εξειδικευθεί στη σύμβαση.

9. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Οι υποψήφιοι/-ες ανάδοχοι θα δηλώσουν τα επαγγελματικά προσόντα
του/της Υπεύθυνου/-ης Έργου και των μελών της Ομάδας Έργου, σύμφωνα
με τα όσα ορίζονται στο αναλυτικό τεύχος της Προκήρυξης.

10. ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
Εναλλακτικές προσφορές και αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές.
11. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Η εκτέλεση του έργου κάθε τμήματος πρέπει να έχει ολοκληρωθεί ως εξής:
Για τον τομέα τέχνης Ι: 6 μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης
Για τον τομέα τέχνης ΙΙ: 6 μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης
Για τον τομέα τέχνης ΙΙΙ: 6 μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης
Για τον τομέα τέχνης ΙV: 6 μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης
Για τον τομέα τέχνης V: 6 μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης
Για τον τομέα τέχνης VI: 6 μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης
Για τον τομέα τέχνης VII: 6 μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης
Για τον τομέα τέχνης VIII: 6 μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης
Για τον τομέα τέχνης ΙX: 6 μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης
Για τον τομέα τέχνης X: 6 μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης

12. ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
α) Οι ενδιαφερόμενοι/-ες μπορούν να προμηθευτούν το αναλυτικό τεύχος της
προκήρυξης και κάθε σχετικό έγγραφο από τη Γενική Γραμματεία Ισότητας των
Φύλων/ Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής «Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΚΠΣ
2000-2006, του ΕΣΠΑ και λοιπών συγχρηματοδοτούμενων Επιχειρησιακών Προ-
γραμμάτων», Κοραή 4, 105 64 Αθήνα, Τηλ: 213 1501464,-454,-451, Φαξ: 213 15 01
491, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 9.00 έως 15.00.
β) H απόφαση της προκήρυξης και το αναλυτικό τεύχος προκήρυξης θα
αναρτηθούν στις ιστοσελίδες www.isotita.gr, www.eyeisotita.gr,
www.epdm.gr.
γ) Καταληκτική ημερομηνία παραλαβής της αναλυτικής προκήρυξης του
έργου και υποβολής ερωτημάτων για χορήγηση διευκρινίσεων είναι η
21η/9/2012
και ημερομηνία χορήγησης διευκρινίσεων η 25η/9/2012.
13. ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
α) Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η 1η/10/2012,
ημέρα Δευτέρα και ώρα 15.00.
β) Οι προσφορές υποβάλλονται στην ελληνική με εξαίρεση τους τεχνικούς
όρους, που αναφέρονται στην τεχνική προσφορά και μπορούν να
υποβάλλονται στην αγγλική γλώσσα.
Μετά την κατάθεση και την αποσφράγιση των προσφορών, διευκρινίσεις,
τροποποιήσεις ή αποκρούσεις όρων της προκήρυξης ή των προσφορών δεν
γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

γ) Οι προσφορές κατατίθενται ή αποστέλλονται ταχυδρομικά (με συστη-
μένο) στη Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων /Ειδική Υπηρεσία Εφαρ-
μογής «Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΚΠΣ 2000-2006, του ΕΣΠΑ και
λοιπών συγχρηματοδοτούμενων Επιχειρησιακών Προγραμμάτων», Κοραή
4, 105 64 Αθήνα, 2ος όροφος, Γραφείο Πρωτοκόλλου μέχρι την 1η/10/2012,
ημέρα Δευτέρα και ώρες 9.00–15.00, με τη μορφή ενός ενιαίου και σφρα-
γισμένου φακέλου ή ενιαίου περιβλήματος (κυρίως φάκελος προσφοράς).
Οι υποψήφιοι/-ες Ανάδοχοι οφείλουν να καταθέσουν μαζί με τον κυρίως
φάκελο της προσφοράς, επί ποινή αποκλεισμού, έγγραφο υποβολής προ-
σφοράς (που θα βρίσκεται έξω από τον κυρίως φάκελο της προσφοράς για
πρωτοκόλλησή του), με το οποίο θα δηλώνεται και ο χρόνος ισχύoς της
προσφοράς, σύμφωνα με τα ανωτέρω αναφερόμενα και θα υπογράφεται
από το/τη νόμιμο εκπρόσωπο του/της υποψηφίου/-ίας αναδόχου ή όλων των
υποψηφίων αναδόχων σε περίπτωση ένωσης (ή του νόμιμα εξουσιοδοτη-
μένου εκπροσώπου τους). Προσφορές που πρωτοκολλούνται μετά την πα-
ραπάνω ημερομηνία και ώρα δεν λαμβάνονται υπόψη. Η ημερομηνία αυτή
αποδεικνύεται μόνο από το πρωτόκολλο εισερχομένων της ΕΥΕ/ΓΓΙΦ. Προ-
σφορές που θα κατατεθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα δεν
αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται ως εκπρόθεσμες.
Η προσφορά που αποστέλλεται ταχυδρομικά (με συστημένο) ισχύει μόνο στην
περίπτωση που έχει λάβει εγκαίρως αριθμό πρωτοκόλλου κατά τα ανωτέρω,
άλλως δε θα αποσφραγίζεται και θα επιστρέφεται ως εκπρόθεσμη.
δ) Οι προσφορές υποβάλλονται σε δύο (2) αντίτυπα.
14. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
α) Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια από την αρμόδια Επι-
τροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης προσφορών, παρουσία των προσφε-
ρόντων ή των νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους, εφόσον
επιθυμούν να παρίστανται.
β) Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στις 2/10/2012, ημέρα Τρίτη και
ώρα 12.00 στην ανωτέρω διεύθυνση.

15. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Με την υποβολή των προσφορών πρέπει υποχρεωτικά και με ποινή αποκλει-
σμού να κατατεθεί εγγυητική επιστολή ύψους 5% του τμήματος ή των τμημά-
των για το οποίο/τα οποία υποβάλλεται προσφορά, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
και να ισχύει τουλάχιστον ένα μήνα μετά τη λήξη ισχύος των προσφορών.

16. ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Το εν λόγω έργο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο
(Ε.Κ.Τ.) και από εθνικούς πόρους. Η δαπάνη του έργου χρηματοδοτείται
από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και ειδικότερα τη ΣΑΕ 455/8 του
Υπουργείου Εσωτερικών (ενάριθμοι κωδικοί 2012ΣΕ45580023 και
2012ΣΕ45580024).

17. ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ
Φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις ή κοινοπραξίες αυτών που υποβάλ-
λουν κοινή προσφορά, που έχουν συσταθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία ενός
Κράτους-Μέλους της ΕΕ και έχουν την καταστατική τους έδρα, την κεν-
τρική διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή τους στο εσωτερικό της ΕΕ, του
ΕΟΧ και στο εσωτερικό των χωρών που είναι συμβαλλόμενα μέρη στη Συμ-
φωνία Δημοσίων Συμβάσεων του ΠΟΕ.

18. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
Οι υποψήφιοι ανάδοχοι οφείλουν να πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου
43 του Π.Δ. 60/2007 (άρθρο 45 της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ) και να συνοδεύουν
την προσφορά τους με τα σχετικά δικαιολογητικά, που προβλέπονται στο
αναλυτικό τεύχος προκήρυξης. Όλα τα πιστοποιητικά και αποδεικτικά στοι-
χεία πρέπει να είναι σε νόμιμη ισχύ.

19. ΙΣΧΥΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Έξι (6) μήνες από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής
προσφορών.

20. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ
Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προ-
σφορά, σύμφωνα με τους όρους του αναλυτικού τεύχους προκήρυξης και
την ισχύουσα νομοθεσία.

21. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗΣ
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ
Δεν υπήρξε δημοσίευση προκαταρκτικής ενημερωτικής ανακοίνωσης στην
Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

22. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ
Η προκήρυξη του διαγωνισμού απεστάλη στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης στις 19/7/2012.
23. ΣΥΜΒΑΣΗ
Τα δικαιολογητικά κατακύρωσης προσκομίζονται σύμφωνα με τα αναφερό-
μενα στο αναλυτικό τεύχος προκήρυξης και η σύμβαση ανάθεσης συντάσ-
σεται σύμφωνα με τους όρους της προκήρυξης, την προσφορά του/της
Αναδόχου, την κατακυρωτική απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής και τις σχε-
τικές νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις.

24. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/-ες μπορούν να απο-
στείλουν σχετικό έγγραφο με τηλεομοιοτυπία στο 213 150 1491 ή ταχυ-
δρομικώς στην ανωτέρω αναφερόμενη διεύθυνση ή να απευθύνονται
τηλεφωνικά στους αριθμούς 213 150 1464 και 213 150 1454.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

1ος αγώνας Τριάθλου Σαρωνικού
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Τί είναι οι ιαματικές πηγές; Ποιό  το χαρα-
κτηριστικό γνώρισμα της «Λίμνης Βου-
λιαγμένης»
Οι ιαματικές πηγές είναι φυσικές πηγές,

γνωστές από την αρχαιότητα για τη δυνα-

τότητα να συντελούν στην ίαση μιας ποικι-

λίας νοσημάτων. Τα ιαματικά νερά δεν είναι

πηγές συνήθους σύστασης οι οποίες απλώς

παρουσιάζουν αυξημένη θερμοκρασία.

Καθώς το νερό της Λίμνης Βουλιαγμένης

προέρχεται από πηγές βάθους 50 και 100

μέτρων  από βαθύτερα στρώματα της γης

με υψηλή θερμοκρασία, (22-300C καθ’ ολη

την διαρκεία του έτους) υποδέχεται μια

ποικιλία ιχνοστοιχείων και μετάλλων,

(κάλιο, νάτριο, λίθιο, αμμώνιο, ασβέστιο,

σίδηρος, χλώριο, ιώδιο)  τα οποία λόγω της

υψηλής θερμοκρασίας διαλύονται σε αυτό

σε υψηλά ποσοστά. Έτσι η περιεκτικότητα

του ιαματικού νερού σε μια ποικιλία ζωτι-

κών στοιχείων είναι υψηλότερη συγκριτικά

με άλλες φυσικές πηγές. Η στάθμη της Λί-

μνης είναι 50εκ. ψηλότερη της θάλασσας,

στην οποία εκβάλλει λόγω  υπερχείλισης

και επομένως το νερό της ανανεώνεται συ-

νεχώς από τις ιαματικές πηγές της, ενώ ανά

τακτά χρονικά διαστήματα διεξάγεται έλεγ-

χος ανάλυσης του νερού από εξειδικευμένα

εξουσιoδοτημένα κέντρα του κράτους. Μια

επισκοπική ματιά στον υδάτινο κόσμο της

λίμνης αρκεί, για να σας αναφέρουμε ότι

εδώ ζει ένα μοναδικό είδος ψαριών, τα

Garra Rufa ή αλλιώς γνωστά ως Dr Fish, τα

οποία αναλαμβάνουν να καθαρίσουν το

δέρμα από τα νεκρά κύτταρα με φυσικό

τρόπο, γνωστή ως απολέπιση. Ταυτόχρονα

όμως τονώνουν την κυκλοφορία του αίμα-

τος και προσφέρουν μία μοναδική αίσθηση

αναζωογόνησης. Εκτός από το χαρακτηρι-

στικο γνώρισμα και το θεραπευτικό ρόλο

των ψαριών, ενδιαφέρον επίσης παρουσιά-

ζει ο έμβιος κόσμος της Λίμνης. Στα νερά

της λίμνης υπάρχουν νέα και ανεξερεύνητα

είδη. Μερικά απ’ αυτά είναι η θαλάσσια ανε-

μώνη, (Paranemonia vouliagmeniensis), τα

«Abra ovata» καθώς και τα «Cerastoderma

glaucum», τα οποία παίζουν καθοριστικό

ρόλο στην οικολογική ισορροπία των νερών

της, αφού σε ημερήσια βάση το κάθε ένα

φιλτράρει 1-3 λίτρα νερού, καθαρίζοντάς το

από μικρόβια και οργανικές ενώσεις.

Ποιές οι θεραπευτικές δράσεις της ιαματι-
κής πηγής  της Λίμνης Βούλιαγμένης;
Η επίδραση του νερού είναι ευεργετική

στην αποκατάσταση σε διάφορες παθήσεις

και χρησιμοποιείται από την αρχαιότητα με

πρώτο της εμπνευστή τον Ιπποκράτη. Η θε-

ραπευτική δράση του νερού βασίζεται στις

ιδιότητες του και στα συστατικά της ιαματι-

κής πηγής.  «Tα στοιχεία του ιαματικού

νερού επικάθονται στην επιδερμίδα του

λουόμενου και διεισδύουν στο εσωτερικό

του δέρματος, όπου ασκούν φαρμακοδυνα-

μική ενέργεια». 

Η ιαματική υδροθεραπεία είναι κατάλληλη

για τις παρακάτω παθήσεις:

Ρευματολογικά νοσήματα: όπως  η ρευμα-

τοειδής και παραμορφωτική αρθρίτιδα, η

σπονδυλοαρθρίτιδα και η ραχίτιδα αντιμε-

τωπίζονται πολύ ικανοποιητικά στο ζεστό

νερό των ιαματικών πηγών.

Ορθοπεδικές-Αθλητικές κακώσεις:

Ισχιαλγίες, Οσφυαλγίες, Δισκοπάθεια

Όσοι πάσχουν από αυτές τις ασθένειες

πρέπει να επισκεφθούν την ιαματική μας

πηγή.  Η επίδραση των συστατικών της λί-

μνης, αλλά και η ενδεδειγμένη άσκηση

κατά τη διάρκεια της υδροθεραπείας έχουν

πολλαπλές θετικές επιπτώσεις στον οργα-

νισμό.

Τραυματισμοί και εκφυλιστικές εκβάσεις

τραυμάτων-Μετεγχειρητική αποκατάσταση.

Οι ιαματικές πηγές είναι ιδιαίτερα δημοφι-

λής προορισμός για όσους βρίσκονται στο

στάδιο της αποθεραπείας από κάποιο

τραύμα. 

Παθήσεις νευρικού συστήματος

Η υδροθεραπεία στα ιαματικά νερά της Λί-

μνης, βοηθά όσους ασθενείς πάσχουν από νο-

σήματα τα οποία προκαλούν βλάβες των

κεντρικών και περιφερικών νεύρων και έχουν

ως σύμπτωμα, μεταξύ άλλων, και τους πόνους

στους μυς. Μερικές από αυτές τις ασθένειες

είναι η νευραλγία, οι νευρίτιδες και οι πολυ-

νευροπάθειες. Σε αυτές τις περιπτώσεις η

χρήση μεταλλικών ιαματικών λουτρών μέ-

τριας θερμότητας ή φυσιολογικής θερμοκρα-

σίας έχουν καλά αποτελέσματα. Η καλύτερη

και ταχύτερη αποκατάσταση των βλαβών που

έχει υποστεί το κεντρικό νευρικό σύστημα έρ-

χεται όταν η υδροθεραπεία γίνεται σε συν-

δυασμό με την παραδοσιακή φυσικοθεραπεία.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι οι περιπτώ-

σεις εγκεφαλικών επεισοδίων. Η υδροθερα-

πεία,  είναι περισσότερο χρήσιμη στην

περίπτωση που το εγκεφαλικό επεισόδιο έχει

προκαλέσει παράλυση του ασθενούς.  

Η ανάγκη τής κίνησης, με τη συμμετοχή

ολοκλήρου τού μυϊκού συστήματος, είναι

πιό έντονη όταν ο άνθρωπος βρίσκεται

μέσα στο νερό. Οι ιδιότητες τής άνωσης,

τής πλευστότητας και οι στροβιλισμοί τού

νερού, βοηθούν τα άτομα με σπαστικότητα

να κινηθούν με μεγαλύτερη ελευθερία ,

καθώς τους δίνεται η δυνατότητα να επι-

τυγχάνουν κινήσεις τις οποίες είναι αδύνα-

τον να κάνουν στο έδαφος.

Με βάση την παραπάνω ανάλυση, γίνεται

αντιληπτό πως η υδροθεραπεία – κινησιο-

θεραπεία στη λίμνη της Βουλιαγμένης, που

στηρίζεται στους φυσικούς νόμους τού

νερού (αρχή τού Αρχιμήδη, θεωρία τού

Bougier’s, θεωρία τού Bernulli), βοηθά στην

κατανόηση τής ισορροπίας και κίνησης τών

ατόμων με σπαστικότητα και βελτιώνει την

κινητική τους λειτουργικότητα.

Δερματοπάθειες

Το ιαματικό νερό έχει ευεργετικές συνέ-

πειες σε ασθένειες του δέρματος. Το έκ-

ζεμα, η νεανική ακμή, η ψωρίαση, οι τοπικές

δερματίτιδες και το πρήξιμο από διάφορες

αιτίες είναι μερικές από αυτές. Η επίθεση

ορισμένων ωφέλιμων αλάτων και ιχνοστοι-

χείων απευθείας στο πάσχον δέρμα έχει

συνδεθεί με την ευεργετική δράση της ια-

ματικής θεραπείας σε δερματοπάθειες.

Γυναικολογικές Παθήσεις

Εχει αποδειχτεί ότι οι ιαματικές πηγές βοη-

θούν στη θεραπεία αρκετών γυναικολογι-

κών παθήσεων. Κάποιες από αυτές είναι οι

φλεγμονώδεις παθήσεις των γεννητικών

οργάνων, η λευκόρροια, η σαλπιγγίτιδα, οι

διαταραχές του έμμηνου κύκλου, η εμμη-

νόρροια και η πυελοπεριτονίτιδα. 

Σε ποιές περιπτώσεις αντενδείκνυται η ια-

ματική θεραπεία;

Η ιαματική θεραπεία αντενδείκνυται στις

ακόλουθες περιπτώσεις:

➢ Ύπαρξη  πυρετού

➢ Ενεργός φλεγμονή με πρήξιμο

➢ Ύπαρξη πρόσφατου  εγκεφαλικου επει-

σοδίου

➢ Ύπαρξη μη ρυθμιζόμενης  υπέρτασης ή

υπότασης

➢ Ύπαρξη πρόσφατης ισχαιμίας του μυο-

καρδίου

➢ Σοβαρή αναιμία ή ζάλη

➢ Ύπαρξη νοσήματος  που καθιστά απαγο-

ρευτική την άσκηση ή την έκθεση σε θερμό

περιβάλλον (π.χ. προχωρημένος καρκίνος)

Πρίν από την ένταξη στο πρόγραμμα υδρο-

θεραπείας  υπάρχει  η δυνατότητα  ιατρικής

εκτίμησης, ενημέρωσης και καθοδήγησης

καθ’όλη την διάρκεια λειτουργίας των ιαμα-

τικών λουτρών της Λίμνης.

Υπάρχουν σωματικές αντιδράσεις με την

έναρξη της υδροθεραπείας στα ιαματικά

λουτρά;

Τα κύρια φαινόμενα με την έναρξη της κο-

λύμβησης στην λίμνη είναι η κούραση, η

εξάντληση και  ο πόνος στις περιοχές που

δεν είχατε προηγουμένως, επειδή όμως το

σπουδαιότερο είναι να αρχίσει κανείς και να

συνεχίσει ξεπερνώντας αυτά τα πρώτα ενο-

χλήματα, συστήνεται ένα πρόγραμμα διάρ-

κειας κολύμβησης 35-50λεπτών αρχικά με

σταδιακή αύξηση του χρόνου κάτα την

διάρκεια της υδροθεραπείας του. Γρήγορα

θα αισθάνεται καλύτερα και η ευεξία, η θε-

ραπευτική  δράση του νερού της ιαματικής

πηγής και η ενέργεια θα αντικαταστήσουν

τα αρχικά συμπτώματα  της κούρασης.

Ποιοί ασφαλισμένοι   δικαιούται   ιαματικά
λουτρά;
Σύμφωνα με τον εγκύκλιο του ΕΟΠΥΥ, δι-

καίωμα για τη λήψη ιαματικών λούσεων

έχουν οι ασφαλισμένοι όλων των ταμείων

που υπάγονται στον ΕΟΠΥΥ (ΙΚΑ, ΟΙΚΟΣ

ΝΑΥΤΟΥ, ΟΓΑ, ΤΥΔΚΥ, ΟΑΕΕ κτλ.) και πά-

σχουν από αυτοάνοσες ρευματικές παθή-

σεις με προσβολή του μυοσκελετικού

συστήματος  όπως (ρευματοειδή αθρίτιδα,

ρευματική πολυμυαλγία, μικτή νόσος συν-

δετικού ιστού, συστηματική σκλήρυνση, πο-

λυμυοσίτιδα-δερματίτιδα, συστηματικό

ερυθηματώδη λύκο) ορθοπεδικές παθήσεις

(μετατραυματικές δυσκαμψίες, μετατραυ-

ματική αθρίτιδα) καθώς επίσης και δερμα-

τοπάθειες (ψωρίαση, χρόνιο έκζεμα, χρόνια

διάχυτη νευροδερματίτιδα). 

Για  τα  απαραίτητα  δικαιολογητικά και  για

περισσότερες πληροφορίες απευθύνονται

στον ΕΟΠΥΥ της περιοχής τους, και κατόπιν

προσέρχονται πριν την έναρξη της υδροθερα-

πείας  τους  στο ιατρείο της λίμνης.

Ελένη Γ. Κόρρου, ιατρός

ΥΔΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΕΡΓΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ 

ΤΗΣ ΙΑΜΑΤΙΚΗΣ ΠΗΓΗΣ  ΤΗΣ “ΛΙΜΝΗΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ”

Η γιατρός της Λίμνης Βουλιαγμένης, Ελένη Κόρρου, 

αναλύει τις ευεργετικές ιδιότητες που παρέχει η κολύμβηση 

στη Λίμνη Βουλιαγμένης, ιδιαίτερα σε ανθρώπους που πάσχουν 

από κάποια νοσήματα ή έχουν ανάγκη της κινησιοθεραπείας 

και της χαλάρωσης, η οποία πολλαπλασιάζεται μέσα στο νερό. 


