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Aποσταθεροποίηση
Ελληνες, επαγρυπνείτε!
«Ποιός, επιτέλους, κυβερνά αυτόν τον τόπο»,
ήταν η έκρηξη ειλικρίνειας, αυτοκριτικής, αγανάκτησης και γεναιότητας του Κωνσταντίνου Καραμανλή1, μετά τη δολοφονία του Γρηγόρη
Λαμπράκη2 στη Θεσσαλονίκη πριν
από 50 χρόνια (1963).
Αλλά και η δήλωση του Γεωργίου
Παπανδρέου (παππού) μετά την επίσκεψή του στον Πρόεδρο Λ. Τζόνσον των ΗΠΑ, το 1964 είναι
χαρακτηριστική της αναγνώρισης
των σκευωριών και των συνομωτου Κώστα σιών που εξυφαίνουν οι μεγάλοι
Βενετσάνου μας «φίλοι» και «σύμμαχοι» για την
εξυπηρέτηση των δικών τους επιδιώξεων και συμφερόντων. Εκμυστηρεύτηκε, λοιπόν ο τότε Πρωθυπουργός της Ελλάδος, μετά το «όχι» στο σχέδιο
Άτσεσον για την Κύπρο, που τόλημε να αντιτάξει
στον πρόεδρο των ΗΠΑ: «Τελειώσαμε! Ήδη άρχισε
η αντίστροφη μέτρηση της ανατροπής μου», προβλέποντας την πτώση του, η οποία επήλθε ένα
χρόνο μετά (Ιούλιος 1965).
Αυτό λοιπόν, τι σηματοδοτεί; Ηττοπάθεια; Όχι, βέβαια, αλλά αναγκαιότητα της άντλησης των αναγκαίων διδαγμάτων, απ’ την ιστορία.
Η προσχεδιασμένη δολοφονία του Γρ. Λαμπράκη
και άλλων, όπως του Βελδεμίρη3, το 1961 και η
αστεία «καταδίκη» του φονιά-εκτελεστή, χωροφύλακα, αποσκοπούσαν στην αποσταθεροποίηση της
χώρας. Στην ίδια αποσταθεροποίηση και διάλυση
της χώρας αποσκοπούν και τώρα!
Τα γεγονότα αυτό καταδείχνουν. Ο φόνος λαθρομετανάστη, οι ξυλοδαρμοί και προπηλακισμοί, αρχικά (λαθρο)μεταναστών, οι τραμπουκισμοί και
ξυλοδαρμοί μελών του ΠΑΜΕ στο Πέραμα, τα
«Τάγματα εφόδου», με «στρατιωτική παραλλαγή»
και παράταξη και οι βιαιοπραγίες στο Μελιγαλά,
κατά του Δημάρχου πρωτοστατούντων βουλευτών
της «Χρυσής Αυγής» - παρουσία αδρανούντος αγήματος αστυνομικών – με επιστέγασμα την ψυχρή
δολοφονία του Παύλου Φύσσα, παρουσία αδρανούντων πάλι αστυνομικών, με αξαίρεση μιας γυναίκας (αστυνομικίνας) όταν «ξεχείλισε το ποτήρι»,
με τη φράση – όπως καταδείχνουν οι μαρτυρίες –
«ε, όχι και μαχαιρώματα» και η οποία μόνη κινήθηκε
και συνέλαβε το δράστη.
Συνέχεια στη σελ. 2

Στον οικονομικό εισαγγελέα
και το Ελεγκτικό Συνέδριο
ο απολογισμός του τέως
Δήμου Βουλιαγμένης
3 Αρνηση και κωλυσιεργία παράδοσης
στοιχείων στον ορκωτό λογιστή,
3 παρεμπόδιση του έργου του, ελλειπής
λογιστική λειτουργία,
3 παράλειψη τήρησης στοιχείων ακαταχώρητα εισπρακτέα μισθώματα...
Σελίδες 13, 14
Καμμία υποβάθμιση στα Κέντρα
Υγείας της Ανατ. Αττικής

11η Λαμπαδηδρομία εθελοντών
αιμοδοτών στην Παλλήνη
Σελίδα 3

Χορευτική βραδιά στη Βούλα
Σελίδα 5

υποσχέθηκε σε σύσκεψη
ο Υπoυργός Υγείας
Σελίδα 7

25 εκατ. μείον από τους Δήμους
από προνοιακά επιδόματα
Σελίδα 6

Αγώνες ιστιοσανίδας στο ΝΑΟΒ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ
ΣΕ ΑΕΙ & ΤΕΙ
Σελίδες 16, 17, 18

Σελίδα 22

ΕΒΔΟΜΗ

2 ΣΕΛΙΔΑ - 21 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013

Aποσταθεροποίηση
Συνέχεια από τη σελ. 1

Ήταν αυτή μόνον μια πρόχειρη δειγματοληψία των αποσταθεροποιητικών πρακτικών.
Κι όμως, ακόμη και τώρα, πριν το χώμα σκεπάσει καλά –
καλά το νεκρό παλικάρι, βρίσκονται μερικοί – μερικοί να
ταυτίζουν και να εξισώνουν τις εγκληματικές και στοχευμένες βιαιοπραγίες και εγκληματικές ενέργειες με
τις αποδοκιμασίες των πολιτικών και του συστήματος,
από αγανακτισμένους, εξαπατημένους και συνθλιβόμενους πολίτες. Από πολίτες που έχασαν τη δουλειά τους,
εξαθλιώθηκε η ζωή τους, τσαλακώθηκε η αξιοπρέπειά
τους και χιλιάδες οδηγήθηκαν στην αυτοκτονία.
Ε, μωρέ Έλληνες – για να θυμηθούμε την προσφώνηση
του Γέρου του Μωριά – αφυπνηστείτε! Ενωθείτε και αντισταθείτε. Δεν είναι ώρες για διχόνοιες και ιδιοτέλειες.
Αρκετά έχουμε πληρώσει: Εμφύλιος, Χούντα, Κύπρος,
Χρέος... Χιλιάδες θύματα, αίμα, διχασμός, πόνος, δυστυχίες, εθνικές συμφορές, συγκρούσεις...
Είναι η σαξονική τακτική του «διαίρει και βασίλευε»!
Δεν είναι... «συνομωσιολογία», που ευφυώς χλευάζεται
από «σοβαρούς», για ν’ αποκρύψουν αυτό ακριβώς που
επιδιώκουν, που απεργάζονται... συνωμοτώντας. (Κοίτα
7η φύλλο 746/25-8-12).
Η μεθοδολογία που χρησιμοποιείται είναι πολυποίκιλη,
παραπλανητική, δόλια, καταχθόνια. Έμβλημά της έχει
τον Ιανό· το διπρόσωπο θεό που το ένα του πρόσωπο
είναι χαμογελαστό και το άλλο σκυθρωπό. Η προπαγάνδα, ο ψιθυρισμός (στόμα με στόμα), σύγχρονοι επικοινωνιακοί τρόποι, οι δημόσιες σχέσεις, άλλοτε ο
εκφοβισμός, η τρομοκράτηση, η απειλή, οι υποσχέσεις
που κατά περίπτωση τηρούνται ή μένουν ανεκπλήρωτες
– το μαστίγιο και το καρότο. Τα συνήθη και γνωστά
«μέσα» είναι τα ηλεκτρονικά και έντυπα «Μαζικά Μέσα
Ενημέρωσης» ή επηρεασμού της κοινής γνώμης, το διαφημιστικό υλικό, οι συγκεντρώσεις, οι «εκδηλώσεις» οι
χώροι συγκέντρωσης, διεθνή φόρουμ και οι δηλώσεις.
Η «εξυπηρέτηση», η εξαγορά, η ηθική και οικονομική
ομηρία, η υποστήριξη και στήριξη, ο εκβιασμός κεκαλυμένος συνήθως ή ωμός, η «προειδοποίηση», ο εκφοβισμός, η τρομοκράτηση κλπ.
Αν διαβάζαμε ιστορία, κυρίως την νεότερη και σύγχρονη, θα ήμασταν σε θέση και να ερμηνεύουμε και να
κατανοούμε τα τρέχοντα γεγονότα, αλλά κυρίως να
προβλέπουμε τα μελούμενα.
Αν μελετήσουμε λίγο τους Βαλκανικούς πολέμους, τις
Συνθήκες, τον Α’ μεγάλο πόλεμο, τον διχασμό με τους
Βενιζελικούς και αντι-Βενιζελικούς, με το βασιλιά και

Ο Δήμος 3B συνεδριάζει
To Δημοτικό Συμβούλιο Βάρη, Βούλας, Βουλιαγμένης συνεδριάζει τη Δευτέρα 23 Σεπτεμβρίου, στις 7μ.μ. με 21
θέματα στην ημερήσια διάταξη.

τον Βενιζέλο – θα καταλαβαίναμε θαυμάσια πώς πήγαμε
από την Συνθήκη των Σεβρών4 και φτάσαμε στη Μικρασιατική τραγωδία και στη Συνθήκη της Λωζάνης. Θα κατανοούσαμε τις μετέπειτα εξελίξεις μέχρι τη δικτατορία
του Ι. Μεταξά.
Αν δεν περιοριζόμαστε στις νίκες μας στην Αλβανία, το
40-41, αλλά θα κατανοούσαμε καλύτερα τις ιδεολογικές
αντιλήψεις της εποχής, τους λόγους που στο μεγαλείο
της εθνικής αντίστασης του ΕΑΜ – ΕΛΑΣ και ΕΔΕΣ και
πλειάδας μικρών αντιστασιακών οργανώσεων όλου του
ιδεολογικού φάσματος απ’ τη μια και των πειναλέων
ασυνείδητων προδοτών, συνεργατών των Γερμανών,
των ταγμάτων ασφαλείας και των άλλων δοσίλογων απ’
την άλλη, υποθάλπτετο ο διχασμός.

―――――――
1. Την εποχή εκείνη Πρωθυπουργός της Ελλάδας.
2. Βαλκανιονίκης, γιατρός, ειρηνιστής, ανεξάρτητος βουλευτής της
αριστεράς.
3. Στέφανος Βελδεμίρης. Ηλεκτρονικός, αγωνιστής της αριστεράς.
Δολοφονήθηκε, εν ψυχρώ, την ώρα που μοίραζε προεκλογικές προκηρυξεις της ΕΔΑ, στη Θεσσαλονίκη, από άριστο σκοπευτή της χωροφυλακής, με δυο σφαίρες στο κεφάλι. Ο χωροφύλακας
«καταδικάστηκε» σε 4 χρόνια φυλάκιση και αποφυλακίστηκε από
τις αγροτικές φυλακές σε 2 χρόνια. Ο προβληματισμός δικός σας,
των δικαστών, των αστυνομικών, των πολιτικών. Για όσους φιλοσοφούν άνευ μαλθακότητας.
4. Η Συνθήκη των Σεβρών που υπεγράφη από τις χ΄ρες της Αντάντ,
ουδέποτε επικυρώθηκε, γιατί εν τω μεταξύ η πλειοψηφία των Ελλήνων προτιμώντας «Ελιά, ελιά και Κώτσο βασιλειά», έδιωξε τον
Ελ. Βενιζέλο που εμπιστεύονταν οι χώρες αυτές.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ
Αντιπλημμυρικά έργα στην Παιανία
Σελ. 6

Αποκατάσταση γυμναστηρίου
Σελ. 7
Δήμου Αχαρνών
Αυτοί οι δοσίλογοι συνεργάτες των Γερμανών κατακτητών ήταν το γόνιμο έδαφος του ξενοκίνητου εμφύλιου
πολέμου, που δίχασε τη χώρα, που την τσάκισε οικονομικά, που την κατέστησε από πρωταγωνιστή – με τον
καθολικής αναγνώρισης ηρωισμό του λαού μας – σε
κομπάρσο, υπανάπτυκτη, αναπτυσόμενη, εξαρτώμενη,
δορυφορική των ψυχροπολεμικών εντάσεων και των
συμφερόντων του διεθνούς κεφαλαίου.
Ούτως ώστε, να μη μπορούμε να διεκδικήσουμε, απ’ τη
θέση του νικητή, τα δικαιώματά μας, την Κύπρο, την οικονομική μας ανάπτυξη, τον εκδημοκρατισμό μας και να
φτάσουμε να εξαρτώμαστε οικονομικά από τους ηττημένους, που τους διακρίνουν εμφανώς στοιχεία ρεβανσισμού.
«Πέσαμε – με μια δάνεια φράση – πέσαμε μπουνταλάδικα στο σακί των σκευωριών του κεφαλαίου, «Αριστεροί» και «Δεξιοί» πατριώτες.
Μας λείπει η ιστορική γνώση, η μνήμη, η διαυγής και
ελεύθερη κρίση. Μας διακρίνουν στρεβλομένες αντιλήψεις για την πατρίδα και το Έθνος. (Γι’ αυτό και θ’ ασχοληθώ με το θέμα, στο άμεσο μέλλον)
Κλείνω για την ώρα με μια επισήμανση:
Δεν είναι πατριώτης, δεν είναι εθνικιστής, εκείνος που
με τις ενέργειές του, τους λόγους και τις παραλείψεις,
με «λάθη» ή με ιδιοτέλειες διχάζει το Έθνος και βάζει
απέναντι μια μερίδα Ελλήνων, έστω κι αν θεωρεί ότι
έχουν λάθος αντιλήψεις. Αυτός δεν είναι εθνικιστής.
Είναι εθνοκάπηλος. Είναι εθνοκτόνος. Είναι συχνά συνειδητό ή εν αγνοία του, ενεργούμενο των εχθρών του
Έθνους.
Έλληνες, επαγρυπνείτε!
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Αν ξαναπέσουμε αδίδακτοι και άκριτοι στο «σακί», θα είμαστε υπεύθυνοι. Δεν εξαιρείται κανείς ενήλικος.

(Διακριτικός τίτλος)
Εκδότης - Διευθυντής: Αννα Βενετσάνου
Σύμβουλος Εκδοσης: Κώστας H. Βενετσάνος
Αρχισυντάκτης: Ηλέκτρα Βενετσάνου

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ: ΒΟΥΛΑ, ΠΑΠΑΓΟΥ 6

ΕΚΤΥΠΩΣΗ: NEWSPRESSHOLD

Ιδιοκτησία - Εκδότης: Αννα Βενετσάνου & Σια Ε.Ε.

Designer: Κώστας Κ. Βενετσάνος

Εχει ο καιρός γυρίσματα

Σελ. 8

Αναγυρούς και Βάρη η ιστορία, επίσημα έγγραφα

Σελ. 8

γιάννης κορναράκης

Παγκόσμιο συνέδριο “Βυζαντινός μουσικός πολιτισμός” στην
Παιανία
Σελ. 9
Στο σακί με τη γουρουνοτροφή
της Κίρκης Γρηγόρης Ρώντας
Σελ. 9

3.500.000 εκατομ. πολίτες υποψήφιοι για φυλακή
Σελ. 11
Πρωτογενές πλεόνασμα με κακοπληρωτή τη Δημόσιο Σελ. 11
Μία ακόμη “κλεμένη” ζωή
Ηλέκτρα Βενετσάνου

Σελ. 10

Δωρεάν αθλητισμός για όλους
Σελ. 23
στο Μαρκόπουλο
Υπερμαραθώνιος “Σπάρταθλον” Σελ. 22
Συνδρομές ετήσιες: Ιδιώτες 10 € - Φορείς 50€
Αρ.Λογ. ΤΡΑΠΕΖΗΣ: Ε.Τ.Ε. 656440077-11

Η θέση της εφημερίδας - σε καμια περίπτωση - δεν συμπίπτει
οπωσδήποτε με τα ενυπόγραφα άρθρα.
Εμείς, επιτρέπουμε την αναδημοσίευση κειμένων μας, με την
αναφορά στην ΕΒΔΟΜΗ και στο συντάκτη.

ΕΒΔΟΜΗ

21 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

Φλόγα της Αγάπης όπως έχει καθιερωθεί να ονομάζεται, η Λαμπαδηδρομία Αιμοδοτών περνάει από όλες
τις πόλεις της Ελλάδας, μέσα από ένα κλίμα γιορτής,
για να καταλήξει στην πόλη όπου φιλοξενεί την Αμφικτιονία των Συλλόγων Εθελοντών Αιμοδοτών Ελλάδος.
Η Λαμπαδηδρομία έχει στόχο να ευαισθητοποιήσει τους
πολίτες σχετικά με τη Εθελοντική Αιμοδοσία και να τονίσει τη σημασία της προσφοράς των Εθελοντών Αιμοδοτών
ως κοινωνική ομάδα, στην οποία πρέπει να ενταχθούν όσο
το δυνατόν περισσότεροι συμπολίτες μας.
Στην Αττική έχει ήδη περάσει από το Δήμο Αγίου Δημητρίου και σήμερα περνάει από το Δήμο Λυκόβρυσης – Πεύκης με παράλληλες εκδηλώσεις από τους οικείους Δήμους.

Η

Γιόγκα

στη Βάρη

Ασκηση σώματος και νου
Το “Φωτεινό Σημείο” βρίσκεται στην οδό Ζαλόγγου
19 &Πάρου 2 στη Βάρη (Δίλοφο),
εμπνέοντας μυαλό και σώμα
σε διαλογισμό και αυτογνωσία.
Μαθήματα γιόγκα πρωινά και
απογευματινά για ενήλικες και νέους.
Πληροφορίες 6945377335 & 6982645545
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«A tribute th the Legends»

ΤΕΤΡΑΗΜΕΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Συναυλία στη Γλυφάδα
Συναυλία: «A tribute th thο Legends», «Τα τραγούδια
του πατέρα μου» θα πραγματοποιηθεί στη Γλυφάδα στην
3η μαρίνα Γλυφάδας στις 9.30μ.μ. στα πλαίσια του Πολιτιστικού Σεπτέμβρη που οργάνωσε ο Δήμος Γλυφάδας.
Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό, αλλά δέχονται τρόφιμα
και φάρμακα για τις αναγκες του Φαρμακείου του Δήμου.

Η γιορτή του σταφυλιού
στο Μαρκόπουλο
Ο Δήμος Μαρκοπούλου διοργανώνει για δεύτερη
συνεχόμενη χρονιά, τη Γιορτή Σταφυλιού, την Κυριακή 22 Σεπτεμβρίου και ώρα 9.00 μ.μ. στην Κεντρική Πλατεία Μαρκοπούλου, με παραδοσιακά
εδέσματα, παράγωγα του σταφυλιού-μούστου και
μουσικοχορευτικό πρόγραμμα, σε συνεργασία με
το Ν.Π.Π.Δ. «Βραυρώνιος» και πιο συγκεκριμένα,
με τα ΚΑΠΗ Μαρκοπούλου και Πόρτο Ράφτη και το
Χορευτικό-Λαογραφικό Όμιλο Μαρκοπούλου Πόρτο Ράφτη «Μυρρινούς», αντίστοιχα.

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΒΑΡΗΣ
Ο Επιμορφωτικός Σύλλογος
Βάρης οργανώνει πολιτιστικό
4ήμερο από το Σάββατο 21/9 έως
το Σάβατο 5 Οκτωβρίου με ποικιλία εκδηλώσεν.
Συγκεκριμένα
Σάββατο, 21 Σεπτέμβρη, ώρα
21.00

Συμμετέχουν:
α) Το τμήμα Παραδοσιακών Χορών
παίδων-εφήβων-ενηλίκων του Επιμορφωτικού Συλλόγου Βάρης. Περιοχές: Μέγαρα – Σαλαμίνα Ήπειρος (Διδασκαλία – Επιμέλεια:
Έφη Καρακώστα)

«ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ»

β) Το τμήμα Παραδοσιακών Χορών
του Πολιτιστικού & Λαογραφικού
Συλλόγου Δάφνης «Ταξιδευτές
Πολιτισμού», με συνοδεία μικρής
ζωντανής ορχήστρας. Περιοχή:
Θράκη (Διδασκαλία – Επιμέλεια:
Κων. Κανελλόπουλος-Ευαγγ. Καμιώτη-Κρυστ. Σπυριδάκη)

1- Έκθεση παραδοσιακής φορεσιάς από διάφορα μέρη της Ελλάδας. Στην Αίθουσα του Κέντρου
Εικαστικών Τεχνών και Πολιτισμού στη Βάρκιζα. Ανοικτή
01.00μ.μ. – 10.30μ.μ.
2- Παραδοσιακοί χοροί της χώρας
μας Στην παραλία Βάρκιζας στο
χώρο μπροστά από την Αίθουσα
του Κέντρου Εικαστικών Τεχνών
και Πολιτισμού.

γ) Χορευτικό Παραδοσιακών
χορών Πνευμ. Κέντρου Δήμου Αργυρούπολης-Ελληνικού. Περιοχή:
Ν. Κύθνος (Διδασκαλία — Επιμέλεια Κων. Πιπίνης)

Κυριακή, 22 Σεπτέμβρη, ώρα 21.00

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΡΟΚ: «Συναυλία
για Νέους…και όχι μόνο».
Με το ροκ συγκρότημα «ΠΕΤΡΟΣ
ΘΕΟΤΟΚΑΤΟΣ και Η ΜΠΑΝΤΑ»,
στην παραλία Βάρκιζας στο χώρο
μπροστά από την Αίθουσα του
Κέντρου Εικαστικών Τεχνών και
Πολιτισμού.

Σάββατο, 5 Οκτώβρη, ώρα 21.00

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ «ΟΙ
ΗΛΙΘΙΟΙ» του Νηλ Σάϊμον, σε
σκηνοθεσία Μιχάλη Μαραγκού.
Στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Βάρης
στην οδό Άττιδος 7, με τη θεατρική
ομάδα του Δήμου ΑργυρούποληςΕλληνικού, με το έργο (Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας λόγω
χωρητικότητας του Θεάτρου).

ALL THE INVISIBLE CHILDREN
ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΑΙΝΙΑΣ ΣΤΟ ΚΑΜΠΙΝΓΚ ΒΟΥΛΑΣ
Παρασκευή 27 Σεπτεμβρίου στις 8.30μ.μ.
Kολάζ επτά διαφορετικών ιστοριών που έχουν σκηνοθετήσει επτά διαφορετικοί σκηνοθέτες όπως ο Εμίρ Κουστουρίτσα, ο Σπάικ Λι, ο Τζον Γου, ο Μεντί Σαρέφ, η
Κάτια Λουντ κ.α.
Αντιπροσωπεύοντας επτά διαφορετικές εθνικότητες ή γεωγραφικές περιοχές, το κάθε ξεχωριστό κομμάτι αναλαμβάνει να
σκιαγραφήσει τις ζωές και τις συνθήκες της πιο αδικημένης ίσως
«μειονότητας» στις σύγχρονες κοινωνίες: εκείνης των μικρών
παιδιών. Καταξιωμένοι σκηνοθέτες προσφέρουν τα δικά τους
σχόλια και την προσωπική τους οπτική γωνία για να ευαισθητοποιήσουν και να κινητοποιήσουν την κοινή γνώμη.

Η προβολή γίνεται στο κτίριο που βρίσκεται στην παραλία.
Εθελοντές Αυτοδιαχειριζόμενου χώρου π. Κάμπινγκ Βούλας
Πληροφορίες: http://www.voulacamp.blogspot.com/

Τα ΚΑΠΗ των 3Β πάνε θέατρο

“ΣΙΚΑΓΟ”
Την Πέμπτη 26 Σεπτεμβρίου στις 7.30 τα ΚΑΠΗ του
Δήμου 3Β οργανώνουν να δουν τη θεατρική παράσταση
“Σικάγο” στο θέατρο “Παλλάς”.
Η ιστορία εκτυλίσσεται την εποχή της πτοαπαγόρευσης
και συνδυάζει τον έρωτα, την κωμωδία, το δράμα, τα
εκρηκτικά χορευτικά και...
Παίζουν Σμαράγδα Καρύδη, Τάνια Τρύπη, Κων/νος Μαρκουλάκης, Αντώνης Λουδάρος, Αννα Παναγιωτοπούλου κ.ά.
Εγγραφές από Τρίτη 24 Σεπτεμβρίου (09.00 - 12.00) στα
γραφεία του ΚΑΠΗ Βούλας (Ζεφύρου 2) τηλ. 213 2019920
και της Βάρης (Τερψιχόρης 4) τηλ. 210 8972.203.

«Πολιτιστικές
Περιηγήσεις»
Το Ελληνικό Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού, εδώ
και 13 χρόνια, ερευνά, καταγράφει και προβάλλει
θέματα της πολιτιστικής
κληρονομιάς, των τεχνών,
του περιβάλλοντος, αναδεικνύει ιστορικά και πολιτισμικά στοιχεία των
Μεσογείων, της Λαυρεωτικής και της ευρύτερης της
περιοχής.
Με τίτλο «Πολιτιστικές
Περιηγήσεις», διοργανώνει μονοήμερες εκδρομές
ή δίωρες περιηγήσεις με
σκοπό την ενημέρωση σε
θέματα πολιτισμικής κληρονομιάς, αρχαιολογικών
μνημείων, μουσείων της
φύσης και την ψυχαγωγίας
Περιηγήσεις στη Ραφήνα,
Πικέρμι, Μαραθώνα, Λαύριο για γνωριμία της ιστορίας, τον πολιτισμό και τη
φύση
Τηλ. επικοινωνίας: Βάσω
Κιούση 2106020026 6974380541

“Την εικόνα σου σεβάστηκα”, Βίκυ Μοσχολιού
Δευτέρα 30 Σεπτεμβρίου - Θέατρο Χυτήριο
Πέρασαν πέντε μήνες από την πραγματοποίηση του πρώτου αφιερώματος στη Βίκυ
Μοσχολιού από τον Νίκο Αβαγιανό στο
θέατρο «Χυτήριο».
Κατόπιν συνεχούς απαίτησης του κοινού,
η βραδιά θα επαναληφθεί υπό εντελώς
διαφορετικό πρίσμα την Δευτέρα 30 Σεπτεμβρίου στην αυλή του «Χυτηρίου» με
συμμετέχοντες τους Γιώργο Ζαμπέτα,
Μαρία Κανελλοπούλου, Νάντια Καραγιάννη, Νίκο Καρακαλπάκη, Ελένη Νταλάρα, Πένυ Ξενάκη, Σόφη Παππά, Πίτσα
Παπαδοπούλου, Λυδία Σέρβου, Κώστα

Σμοκοβίτη, Μαρία Σουλτάτου και τον Νίκο
Αβαγιανό, ενώ στα πλήκτρα θα βρίσκεται
ο Γιώργος Τσοκάνης και στα δύο μπουζούκια ο Παναγιώτης Μπουζέας και ο
Πάρης Καρακανάς.

Εκδρομή με τα ΚΑΠΗ
3Β στην ΕΠΙΔΑΥΡΟ

Θα παρουσιαστούν τραγούδια που δεν
ακούστηκαν στο πρώτο μέρος του αφιερώματος, αποδεικνύοντας ότι η δισκογραφία της Βίκυς Μοσχολιού δεν μπορεί να
χωρέσει σε μια και μοναδική συναυλία…
Δευτέρα 30 Σεπτεμβρίου, ώρα 9μ.μ.
Χυτήριο Theater & Art Cafe
Ιερά Οδός 44, Αθήνα
τηλ.:210.34.12.313

Ο Δήμος 3Β μέσω της κοινωνικής του
υπηρεσίας οργανώνει μονοήμερη εκδρομή στην Επίδαυρο το Σάββατο 28 Σεπτεμβρίου.
Για συμμετοχή εγγεραφές στα ΚΑΠΗ
Βούλας (Ζεφύρου 2) τηλ. 213 2019920 και
Βάρης (Τερψιχόρης 4) τηλ. 210 8972.203.

www.chytirio.com
Είσοδος: 12 € (με κρασί ή μπύρα)
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Πολιτιστικός Σεπτέμβρης στην Παλλήνη
Παρά τις δύσκολες οικονομικές συγκυρίες, την κρίση
και την αβεβαιότητα, όπως
γράφει και ο δήμαρχος στο
σημείωμά του, ο Δήμος
Παλλήνης κατάφερε και
εφέτος να οργανώσει μια
σειρά εκδηλώσεων για το
μήνα Σεπτέμβρη.

Σάββατο 28 Σεπτεμβρίου 20:00 - Οινοποιείο Πέτρου
ΜΙΑ
ΕΙΚΟΝΑ
ΧΙΛΙΕΣ
ΝΟΤΕΣ
Αφιέρωμα στη μουσική του
Παγκόσμιου Κινηματογράφου με τη Φιλαρμονική Ορχήστρα
του
Δήμου
Παλλήνης και τη σύμπραξη
της Φιλαρμονικής Ορχήστρας Δήμου Μαρκοπούλου.
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΛΕΣΧΗ
ΠΑΛΛΗΝΗΣ «KILESPA»

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Σε όλες τις παρακάτω
εκδηλώσεις η είσοδος
είναι ελεύθερη.
Σάββατο 21 Σεπτεμβρίου 20:00 - Παρκινγκ Κολυμβητηρίου Γέρακα
ΓΙΟΡΤΗ ΤΣΙΚΟΥΔΙΑΣ από το
Σύλλογο Κρητών Γέρακα «Η
ΜΕΓΑΛΟΝΗΣΟΣ»
Κυριακή 22 Σεπτεμβρίου 20:30 - Πολιτιστικό Κέντρο
Γέρακα
ΓΙΑΝΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
Εκδήλωση απόδοσης τιμής
στην προσωπικότητα και το
συγγραφικό έργο.

Ο Γιάννης Οικονόμου, πέραν της συγγραφικής του ιδιότητας,
έχει διατελέσει δημοτικός σύμβουλος του Δήμου Παλλήνης και
ιδιαίτερα επιτυχημένος πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου,
εκλεγμένος από τις πτέρυγες της αντιπολίτευσης.

Διοργάνωση Δήμος Παλλήνης
Τετάρτη 25 Σεπτεμβρίου 20:00 -Πλατεία Ανθούσας
ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗ,
«Τα αινίγματα της βεζυροπούλας» από το θέατρο
σκιών «ΑΛΙΜΠΕΡΤΗ»

Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου 20:00 - Πολιτιστικό Κέντρο
Γέρακα
ΘΕΑΤΡΙΚΗ
ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ:
Οίκος ευγηρίας «Η Ευτυχισμένη Δύσις», Διασκευή του
έργου του Μ. Κορρέ από την
ομάδα
«ΦΟΙΛΙΣΤΡΟΝ» του ΦΕΣ «Η
ΚΑΝΤΖΑ»

“Φθινοπωρινές Γιορτές στην πόλη”
Ο Δήμος Αγίου Δημητρίου, έως και το
Σάββατο 5 Οκτωβρίου θα πλημμυρίσει την
πόλη με μελωδίες, δημιουργικότητα, θεατρικές παραστάσεις και πολλά καλλιτεχνικά δρώμενα. Καταπληκτικές μουσικές
εκδηλώσεις και ενδιαφέρουσες θεατρικές
προτάσεις που υπόσχονται πολλές εκπλήξεις.
Για ακόμη μια φορά αξιοποιούνται όλοι οι
χώροι του Δήμου, εξαπλώνονται οι τέχνες
και ο πολιτισμός σε όλες της τις γωνιές δίνοντας μιαν αισιόδοξη απάντηση μέσα
από την τέχνη στις δύσκολες ημέρες των
καιρών μας.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
Σάββατο 21/9 Χάρης Λαμπράκης quartet
(jazz) 8:30 μ.μ. Πλατεία Αλ. Παναγούλη
Κυριακή 22/9 Θεατρική παράσταση
«Το γάλα» με την Άννα Βαγενά 8:30 μ.μ.
1ο Γυμνάσιο - Λύκειο
(ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ)
Τετάρτη 25/9 Ο Π. Καλατζόπουλος και
η «Ορχήστρα του Δρόμου» συναντούν

την Αγγελική Τουμπανάκη 8:30 μ.μ. Πλατεία Αλ. Παναγούλη
Παρασκευή 27/9 Θεατρική παράσταση
«Ο Φώντας» με την Ελένη Γερασιμίδου
8:30 μ.μ. Θέατρο Μ. Θεοδωράκης
(οδός Πεισιστράτου)
Σάββατο 28/9 Imam Baildi 8:30 μ.μ. Πλατεία Αλ. Παναγούλη
Κυριακή 29/9 Swing Riot and
Jump & Jive (swing) 8:30 μ.μ. Πλατεία
Αλ. Παναγούλη
Τετάρτη 2/10 Παιδικό Θέατρο
(Μαίρη Ιγγλέση) 8:30 μ.μ. 13ο – 21ο
Δημοτικό Σχολείο
Παρασκευή 4/10 Ιχώρ (Ινδική μουσική)
8:30 μ.μ. Δημοτική Βιβλιοθήκη
Σάββατο 5/10 Μετροπόλιταν Ορχήστρα
8:30 μ.μ. Πλ. Ελ. Βενιζέλου (ΑΣΥΡΜΑΤΟΣ)
Όσοι επιθυμούν μπορούν να προσφέρουν
σχολικά είδη και τρόφιμα για τις ανάγκες
του Κοινωνικού Παντοπωλείου της πόλης.

Κυριακή 29 & Δευτέρα 30
Σεπτεμβρίου - 20:00 - Πολιτιστικό Κέντρο Γέρακα
ΘΕΑΤΡΙΚΗ
ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ:
«Το σουαρέ του αποχαιρετισμού». Διασκευή του έργου
«Η Τελετή» του Παύλου Μάτεσι
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΓΕΡΑΚΑ «ΕΡΓΑΝΗ»
Σε περίπτωση κακοκαιρίας
οι εκδηλώσεις από το Θερινό Κινηματογράφο θα μεταφερθούν στο Πολιτιστικό
Κέντρο Γέρακα.

ΜΗΝΥΜΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
Διανύουμε μια εποχή κρίσης και αβεβαιότητας. Όμως είναι στο χέρι μας
να αναζητούμε καινούργιους δρόμους
που να μας οδηγούν στην αλλαγή,
κόντρα στους μηδενισμούς και τη
στάση απαξίωσης των αξιών μας.
Ο Πολιτισμός και η Κοινωνική Αλληλεγγύη μπορεί να αποτελέσουν την
αφετηρία μιας νέας εποχής, όπου το
«ατομικό» δίνει τη θέση του στο «συλλογικό» και η συμμετοχή του πολίτη
υπηρετεί το Κοινωνικό Σύνολο.
Ο Δήμος Παλλήνης, στην αναζήτηση
αυτή, ενώνει για μια ακόμη φορά τις
δυνάμεις του με τους Συλλόγους και
τους φορείς της πόλης, προωθώντας
την εθελοντική προσφορά στον Πολιτισμό.
Ευχαριστώ θερμά όσους συνεργάστηκαν μαζί μας για την ολοκλήρωση του
φετινού προγράμματος του Πολιτιστικού Σεπτέμβρη.
Σας προσκαλούμε να απολαύσετε ένα
πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων, με
μουσική, θέατρο, χορό και παραδοσιακά δρώμενα, υπογραμμίζοντας
έτσι την προσπάθειά μας για αναβάθμιση του τόπου.
Ο Δήμαρχος Παλλήνης
Αθανάσιος Η. Ζούτσος

ΧΟΡΕΥΤΙΚΗ ΒΡΑΔΙΑ στη ΒΟΥΛΑ
Χορευτική βραδιά, θα παρουσιάσουν οι μαθητές και οι μαθήτριες της Σχολής
Χορού του Πάνου Μεταξόπουλου, υπό την αιγίδα του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, την Παρασκευή 27 Σεπτεμβρίου
και ώρα 20.00, στο
Ανοικτό Δημοτικό Θέατρο «Σοφία Βέμπο»,
με
φιλανθρωπικό
σκοπό.
Η εκδήλωση έχει στόχο
τη συγκέντρωση τροφίμων που θα διανεμηθούν στο Κοινωνικό
Παντοπωλείο, στα Παιδικά Χωριά S.O.S.,
αλλά και στο Π.Ι.Κ.Π.Α.
Η είσοδος είναι ελεύθερη και αντί εισιτηρίου
οι προσερχόμενοι μπορούν να προσφέρουν
τρόφιμα για τους παραπάνω σκοπούς.
Τηλ. Επικοινωνίας:
2132019905
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"Κοινωνικός αποκλεισμός
και περιθωριοποίηση:
Αιτίες, διαστάσεις,
προβλήματα σήμερα"

«Μείον 25 και 66 εκ. ευρώ
στους Δήμους για ’13 και ‘14»
Από Προνοιακά επιδόματα και διαθεσιμότητα 2013 & 2014

Η πρωτοβουλία «ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ» οργανώνει εκδήλωση με θέμα: "Κοινωνικός αποκλεισμός
και περιθωριοποίηση: Αιτίες, διαστάσεις, προβλήματα
σήμερα", την Τετάρτη, 25 Σεπτεμβρίου, ώρα 8 μμ
Ομιλήτρια είναι η Δέσποινα Παπαδοπούλου, Αναπληρώτρια καθηγήτρια Παντείου Πανεπιστημίου.
Η εκδήλωση γίνεται στην Πνευματική Εστία της Βούλας,
Ζεφύρου 2, Πάρκο Εθνικής Αντίστασης

H πληρωμή των δημοτικών υπαλλήλων,
που τέθηκαν σε καθεστώς διαθεσιμότητας,
θα επιβαρύνει τους Δήμους!

Πολιτιστικό Τμήμα της Τ. Ο. Β.Β.Β. του ΣΥΡΙΖΑ E.K.M.

ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ – ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΚΙΤΣΙ ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΞ «Η ΑΝΟΙΞΗ»
Τηλ. & Fax: 210 8970533 / 6977341792

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ για ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
Ψηφίστηκε και τέθηκε σε ισχύ από τη Βουλή ο Νόμος
4178/13 για την αυθαίρετη δόμηση αντικαθιστώντας τον
Νόμο 4014/11, που κρίθηκε αντισυνταγματικός.
Ο νέος Νόμος περιέχει διατάξεις που έχουν εφαρμογή και
στις αυθαίρετες κατοικίες που βρίσκονται στη Β’ Ζώνη
Υμηττού (Κίτσι – Σκάρπιζα – Κορωπί και άλλες περιοχές).
Για την καλύτερη ενημέρωσή σας για το νέο Νόμο, ο Σύλλογός μας σας καλεί σε συγκέντρωση την Κυριακή 29 Σεπτεμβρίου στις 11 το πρωί, στο Πολιτιστικό Κέντρο Κίτσι.
Στη συγκέντρωση αυτή έχουν κληθεί ο Δήμαρχος Κορωπίου κος Δημήτριος Κιούσης και τα μέλη του Δημοτικού
Συμβουλίου.
Τις διατάξεις του νέου Νόμου θα αναλύσουν και θα απαντήσουν στις ερωτήσεις σας ο Δήμαρχος κος Δημήτριος
Κιούσης (Πολιτικός Μηχανικός), ο κος Βλαχάκης Κωνσταντίνος (Πρόεδρος Συντονιστικής Επιτροπής Συμβολαιογραφικών Συλλόγων Ελλάδος) και ο κος Νίκος
Ζυγούρης (Αντιπρόεδρος Κτηματολογίου Α.Ε. και Δημοτικός Σύμβουλος Βούλας-Βουλιαγμένης-Βάρης).
Στην υπαγωγή του νέου Νόμου πρέπει να ενταχθούν και
όσοι ιδιοκτήτες είχαν νομιμοποιήσει το ακίνητό τους με
το Νόμο 4014/11 διότι ο Νόμος αυτός κρίθηκε αντισυνταγματικός. Η Αίτηση που θα υποβάλλουν οι ιδιοκτήτες
δεν θα έχει καμία οικονομική επιβάρυνση.
Κίτσι, 18 Σεπτεμβρίου 2013
Για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος
Ο Γραμματέας
Γιάννης Μανιάτης
Γεώργιος Ιακωβίδης

Σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε ο αν.
Υπουργός Οικονομικών, στην αντιπροσωπεία των Δημάρχων, 19 εκ.
ευρώ θα παρακρατηθούν από τους
Δήμους, για τα υπολειπόμενα προνοιακά επιδόματα του 2013 και 56
εκ. ευρώ για το νέο έτος!
Διαθεσιμότητα 2012 & 2013
Ο Χρ. Σταϊκούρας, πέραν της παρακράτησης για τα προνοιακά επιδόματα,
ανακοίνωσε
στους
Δημάρχους πως, και η πληρωμή
των δημοτικών υπαλλήλων, που
τέθηκαν σε καθεστώς διαθεσιμότητας, θα επιβαρύνει τους Δή-

μους, παρακρατώντας τους το
ποσό των 6 εκ. ευρώ, για την καταβολή των ποσών σε δημοτικούς
υπαλλήλους, που τέθηκαν σε “διαθεσιμότητα” το 2012 και 10 εκ.
ευρώ για όλους όσοι τίθενται σε
“διαθεσιμότητα” το 2013.

Σύμφωνα με τον Χρ. Σταϊκούρα,
περικόπτονται από τους Δήμους,
τα συνολικά ποσά των 25 εκ. ευρώ
για το 2013 και των 66 εκ. ευρώ
για το 2014, μόνο για “προνοιακά”
και “διαθεσιμότητα”.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΟΥ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΙΑΝΙΑΣ
Υπεγράφη η σύμβαση
Υπεγράφη, από τον Περιφερειάρχη Αττικής Γιάννη
Σγουρό, η σύμβαση για την
κατασκευή αντιπλημμυρικής
προστασίας του Δήμου Παιανίας, παρουσία του Υπουργού
Ανάπτυξης
και
Ανταγωνιστικότητας Κωστή
Χατζηδάκη.

‘’Κατασκευή
Δικτύων
Απορροής Ομβρίων Υδάτων Δήμου Παιανίας Β’
Φάση’’. Το έργο χρηματοδοτείται μέσω του ΠΕΠ Αττικής 2007-2013. Το ποσό της
σύμβασης ανέρχεται σε
16.299.051,69 ευρώ και ο
προβλεπόμενος
χρόνος

Ο Δήμος Μαρκοπούλου
καλεί εθελοντές εκπαιδευτικούς
Ο Δήμος Μαρκοπούλου, καλεί και φέτος τα φροντιστήρια
Μέσης Εκπαίδευσης, και τα Κέντρα Ξένων Γλωσσών, να
στηρίξουν και να ενισχύσουν τις υπηρεσίες που παρέχει
το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου, δίνοντας σε μαθητές και μαθήτριες οικογενειών που αδυνατούν να καταβάλουν τα απαιτούμενα δίδακτρα, τη δυνατότητα
δωρεάν πρόσβασης, στην ιδιωτική εκπαίδευση.
Για περαιτέρω πληροφορίες, μπορούν να επικοινωνούν
στις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου, στα τηλέφωνα:
22990-85095, 22990-20174, και 22990-20105.

Ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ, Κώστας
Ασκούνης, ακούγοντας τις ανακοινώσεις, έκανε λόγο για καταπάτηση της νομοθεσίας. «Οι πόροι
αυτοί είναι θεσμοθετημένοι στους
ΚΑΠ. Πρέπει να αλλάξει ο Νόμος
για να γίνουν αυτές οι παρακρατήσεις» τόνισε ο Κ. Ασκούνης.
Παρ’ όλα αυτά δεν ιδρώνει “το αυτί
της κυβέρνησης” καθότι αυτή
κόβει και ράβει τους νόμους όπως
θέλει. Ετσι ο αν. Υπουργός Οικονομικών, δήλωσε: «Είναι απόφαση
της Κυβέρνησης και θα εφαρμοστεί».

Πρόκειται για την ολοκλήρωση του έργου που είχε
δημοπρατήσει η Περιφέρεια
Αττικής/ Περιφερειακή Ενότητα Ανατολικής Αττικής

ολοκλήρωσης είναι 18
μήνες από την υπογραφή
της σύμβασης.
Οι εργασίες αφορούν:
 Κεντρικό Συλλεκτήρα

ΟΠ2 μήκους 1.169μ.
 Δίκτυο Σωληνωτών Αγωγών Ομβρίων σε οδούς της
εντός σχεδίου περιοχής του
Δήμου Παιανίας, μήκους
27.270 μ, διαμέτρου από
500mm
έως
2200mm,
καθώς και φρεάτια επίσκεψης (660) και φρεάτια υδροσυλλογής (459)
 Αγωγοί Ομβρίων στις
οδούς Νικολογιάννη, Β.Σοφίας, Σπύρου Δήμα και Αναπαύσεως, μήκους 865 μ.
 Έργα διευθέτησης στο
Βόρειο Ρέμα Παιανίας σε
μήκος 2.750 μ.
Οπως σημειώνει η Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής
Ενότητας
Ανατ.Αττικής
Χρυσάνθη Κισκήρα: «Στόχος του έργου είναι η βελτίωση των υποδομών της
Αττικής που θα έχει σαν
αποτέλεσμα τη βελτίωση

της ποιότητας της ζωής των
κατοίκων. Το σημαντικό
είναι ότι αξιοποιούνται κονδύλια αποκλειστικά από το
ΕΣΠΑ χωρίς να επιβαρύνεται ο πολίτης ή ο κρατικός
προϋπολογισμός.
Αφού ολοκληρωθεί η Β’
Φάση του έργου, θα έχει
επιτευχθεί η αντιπλημμυρική θωράκιση του Δήμου
Παιανίας και θα έχει οριστικά αντιμετωπιστεί το
πρόβλημα των πλημμυρών
και των επακόλουθων ζημιών στις περιουσίες των
κατοίκων».

ΕΒΔΟΜΗ

«Περιοχή Αλυκών & Αγίου Νικολάου Αναβύσσου: Ένας άγνωστος περιβαλλοντικός και πολιτισμικός θησαυρός»
Ο σύλλογος «ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ» και το «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ» (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.),
διοργανώνουν την Παρασκευή, 4 Οκτωβρίου 2013, και
ώρα 9:30 το πρωί, στην αίθουσα «Αμφιτρίτη» του
ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. στο Μαύρο Λιθάρι Αναβύσσου (46,7ο χλμ της
Λεωφόρου Αθηνών – Σουνίου), ημερίδα με θέμα: «Περιοχή Αλυκών και Αγίου Νικολάου Αναβύσσου: Ένας
άγνωστος περιβαλλοντικός και πολιτισμικός θησαυρός».
Εισηγητές της ημερίδας, η οποία θα διαρκέσει μέχρι τις
14:00, είναι οι: α) Δημήτρης Κλούρας (δικηγόρος, πρόεδρος του συλλόγου «ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ», β) Δρ.
Χρήστος Αναγνώστου (γεωλόγος – ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.). και γ)
Δρ. Σταμάτης Ζόγκαρης (γεωγράφος-βιολόγος –
ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.).
Η ημερίδα στοχεύει σε μία καταγραφή του περιβαλλοντικού και πολιτισμικού πλούτου της περιοχής των Αλυκών
και του Αγίου Νικολάου Αναβύσσου, προκειμένου να τεθούν οι βάσεις για την προστασία και ανάδειξή τους, αλλά
και για την υγιή – ήπια – αειφόρο οικονομική ανάπτυξη
της ευρύτερης περιοχής, η οποία θα στηρίζεται στα συγκριτικά πλεονεκτήματά της, δηλαδή στο περιβάλλον, στο
μοναδικό φυσικό κάλλος της και στον πολιτισμό της.
Κατά τη διάρκεια της ημερίδας και μετά τις σύντομες εισηγήσεις, θα ακολουθήσει «ανοικτή» συζήτηση για τους
τρόπους προστασίας και ανάδειξης των συγκεκριμένων
περιοχών.

21 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - ΣΕΛΙΔΑ 7

“Δεν πρόκειται να υπάρξει καμμία υποβάθμιση
των Κέντρων Υγείας (Κ.Υ) στην Αττική”
Σύσκεψη του Υπουργού με τους βουλευτές της Περιφέρειας Αττικής
Σύσκεψη με τους Βουλευτές της Περιφέρειας Αττικής, συγκάλεσε ο Υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, που
πραγματοποιήθηκε στις 18 Σεπτεμβρίου και ανταποκρίθηκαν η Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Εύη
Χριστοφιλοπούλου (ΠΑΣΟΚ), οι βουλευτές Μάκης Βορίδης, Γεωργία Μαρτίνου, Γιώργος Βλάχος, Θανάσης
Μπούρας (Ν.Δ.), Παύλος Χαϊκάλης
(ΑΝ.ΕΛ.) και Βασίλης Οικονόμου
(ΔΗΜ.ΑΡ.)
Στη σύσκεψη έγινε πλήρης και αναλυτική ενημέρωση για τις υπηρεσίες
υγείας και για το συνολικό σχέδιο
εφημερίας και λειτουργίας των Κέντρων Υγείας της περιοχής.
Κατά τη σύσκεψη τονίστηκε ιδιαίτερα
ότι δεν πρόκειται να υπάρξει σε καμμία περίπτωση οποιουδήποτε είδους
υποβάθμιση των Κέντρων Υγείας
(Κ.Υ) που υπάρχουν στην Αττική. Αντιθέτως, επισημάνθηκε από τον
Υπουργό, ότι ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη
σχέδιο ενίσχυσης των υπηρεσιών των
υφιστάμενων Κ.Υ. Συγκεκριμένα, 22
επικουρικοί ιατροί προσφέρουν ήδη τις
υπηρεσίες τους σε όλα τα Κ.Υ. επιπρόσθετα του υπάρχοντος ιατρικού
προσωπικού.
Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Υγείας κατά τη σύσκεψη τονίστηκε
ότι βάσει του σχεδίου
ενίσχυσης προβλέπεται:
Η προγραμματισμένη λειτουργία ιατρείων ειδικοτήτων με ιατρούς από τα
νοσοκομεία (οφθαλμίατροι, χειρουργοί, ουρολόγοι, ορθοπεδικοί).

― Η αναβάθμιση των ιατρείων του
Κ.Υ. Ραφήνας
― Η σταθερή λειτουργία των δύο ενισχυμένων κέντρων 24ωρης εφημερίας.
― Η λειτουργία νέων Περιφερειακών
Ιατρείων στους Δήμους Αχαρνών,
Διονύσου και στον Ωρωπό.
― Η ενιαία λειτουργία της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας με την έν-

εφημερίας, καταγράφεται τριπλασιασμός στην εξυπηρέτηση παιδιατρικών
περιστατικών στο Κ.Υ. Μαρκοπούλου,
υπερδιπλασιασμός στη συνολική κίνηση του Κ.Υ. Ν. Μάκρης και ενίσχυση
της κίνησης στο Κ.Υ. Σπάτων.
Ο βουλευτής
Βασίλης Οικονόμου
εκτίμησε ως θετική την πρωτοβουλία
του Υπουργού Υγείας και πρότεινε μεταξύ άλλων:

ταξη των ιατρείων του ΕΟΠΥΥ στο
συνολικό σχεδιασμό.
― Η ένταξη ενιαίου σχεδιασμού της
Πολυκλινικής του Ολυμπιακού Χωριού και του Κ.Υ. Κερατέας.
― Έναρξη ενιαίου προγράμματος πρόληψης από όλα τα Κ.Υ. στο σύνολο
των σχολείων της Ανατ. Αττικής.
Σύμφωνα με τα στοιχεία (όπως σημειώνεται στην ανακοίνωση) από την τρίμηνη λειτουργία του νέου καθεστώτος

― Να λειτουργήσει πολυιατρείο στον
Ωρωπό και στον Διόνυσο
― Να αναβαθμιστεί το πολυιατρείο
στο Δήμο Αχαρνών
― Να αξιοποιηθούν μέσα από ενιαίο
σχεδιασμό το Κ.Υ.Κερατέας και η
Πολυκλινική του Ολυμπιακού Χωριού στις Αχαρνές
― Να ξεκινήσουν πάλι οι διαδικασίες
για δημιουργία Νοσοκομείου Ανατολικής Αττικής.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ
Καλούνται, λοιπόν, πολίτες, ενδιαφερόμενοι επιστήμονες
και εκπρόσωποι τοπικής αυτοδιοίκησης, συλλόγων και
φορέων της περιοχής και όμορων δήμων, να συμμετάσχουν στην ημερίδα, προκειμένου να ενημερωθούν, αλλά
και να συμβάλλουν με τη δική τους γνώση και εμπειρία
στην κοινή προσπάθεια προστασίας και ανάδειξης των
Αλυκών και του Αγίου Νικολάου Αναβύσσου. Τη συζήτηση
θα συντονίσει ο Χρήστος Κοτσιρέας (γραμματέας του
συλλόγου «ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ»).
Κατά τη διάρκεια της ημερίδας θα παρουσιαστεί πλούσιο
οπτικό υλικό και θα διανεμηθεί ενημερωτικό έντυπο υλικό.
ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.
www.enotitasaronikou.wordpress.com www.hcmr.gr

Στο Περιφερειακό Συμβούλιο, (5/9), εγκρίθηκε προγραμματική
σύμβαση
μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Αχαρνών 250.000 ευρώ που
προορίζεται για την αποκατάσταση του δημοτικού γυμναστηρίου του Δήμου
Αχαρνών, το γήπεδο του
Αχαρναϊκού.
Η άνοδος της τοπικής ομάδας
του Αχαρναϊκού στο πρωτάθλημα της Β΄εθνικής είχε σαν
επακόλουθο να απαιτείται

άμεσα η αναβάθμιση των εγκαταστάσεων του χώρου
ώστε να μπορεί η ομάδα να
χρησιμοποιήσει ως έδρα το
γήπεδό της στους αγώνες.
Η Περιφέρεια Αττικής ανταποκρίθηκε άμεσα στις ανάγκες του Δήμου Αχαρνών
αναλαμβάνοντας εξ ολοκλήρου τη χρηματοδότηση του
έργου με τίτλο ‘’Αποκατάσταση ζημιών αγωνιστικού
χώρου και ενίσχυση-επαύξηση του υφιστάμενου ηλεκτροφωτισμού
του
δημοτικού
γυμναστηρίου

(γήπεδο Αχαρναϊκού) λόγω
μακροχρόνιας χρήσης’’.
Ο Δήμος επιφορτίζεται με
την εκτέλεση του έργου
που θα πραγματοποιηθεί
από τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του ενώ μετά την
οριστική παραλαβή του
χώρου, ο Δήμος είναι υπεύθυνος να αναλάβει τη συντήρησή του.
Ο χρόνος για την αποπεράτωση του έργου προσδιορίζεται στους 4 μήνες από την
έναρξη κατασκευής.
Οπως σημειώνει η αντιπερι-

φερειάρχης της Περιφερειακής Ενότητας Ανατ. Αττικής Χρυσάνθη Κισκήρα:
«Σκοπός του έργου, εκτός
από την προφανή αναβάθμιση του γηπέδου ώστε να
πληροί τις προδιαγραφές
της κατηγορίας, είναι να
προκαλέσει θετικά οφέλη
στη μικροοικονομία της περιοχής αλλά και να εξοικονομηθούν πόροι το οποίο θα
προκύψει μέσα από τη
χρήση υλικών σύγχρονης
τεχνολογίας, για την αποτροπή των διαρροών».

ΕΒΔΟΜΗ
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Απ᾽το καρφί
στο πέταλο
Αννα Μπουζιάνη

Βαθιά ανησυχία στη Βουλιαγμένη
Τα όσα παρουσίασε ο ορκωτός λογιστής για το πώς
δούλευε το “σύστημα” στον τέως δήμο Βουλιαγμένης,
όλοι τα ψιλογνωρίζανε, αλλά τα ...προσπερνούσαν.
Αν τελικά προχωρήσουν στους οικονομικούς εισαγγε-

λείς και επιβεβαιωθούν, φοβούμαι ότι κάποιοι δημοτικοί
σύμβουλοι του τέως Δήμου Βουλιαγμένης θα χάσουν,
όχι μόνο τον ύπνο τους αλλά και τον ...ξύπνιο τους.

Εχει ο καιρός γυρίσματα
Για την λειτουργία του “τσιφλικιού” της Βουλιαγμένης
δεν μπορεί να ευθύνονται μόνο τα δύο χέρια του Γρ.
Κασιδόκωστα και όχι ο ίδιος.
Γιατί να μη ξεχνάμε ότι πάντα έλεγε ότι ο Σπ. Πανάς και
ο Διον. Κοντονής είναι τα δυο του χέρια. Δεν μπορεί
λοιπόν να μη γνώριζε η δεξιά του τί ποιεί η αριστερά
του! Δεν μπορεί κανείς να αναζητήσει ευθύνες από ένα
ασθενή, και έτσι πρέπει να είναι. Την υποστήριξη του

Αναγυρούς και Βάρη
H ιστορία, επίσημα έγγραφα και ζωντανή αφήγηση
Οι σημερινοί παλιότεροι κάτοικοι της
Βάρης, έχουν ρίζα αρβανίτικη, μικρασιατική και λιγότερο βλάχικη.
Οι
Aρβανίτες
και
οι
πρόσφυγες
Mικρασιάτες εποίκησαν στη Βάρη μετά το
1900. Οι Αρβανίτες όταν ήρθαν στη Βάρη,
βρήκαν τους Βλάχους να βόσκουν τα πρόβατά τους στο Δίλοφο, όπου η σημερινή
θέση “Βλάχικα” με τις ταβέρνες της. Για τις
ρίζες όλων αυτών αναζήτησα κάποιον πολιτιστικό σύλλογο, αλλά ίσως από λάθος
δικό μου δεν βρήκα, που να κρατεί ή να
έχει ερευνήσει τα αρχεία της γενιάς τους.
Αυτό το παράπονο μού εξέθεσε και ο κ.
Τάσος Μπαγλατζής, γόνος από τους πρώτους Αρβανίτες εποικιστές «Έχω στα χέρια
μου θεωρημένα επίσημα έγγραφα και δικογραφίες, στο σπίτι μου δε στοιβαγμένα,
παλιά γεωργικά και οικιακά εργαλεία,
μνήμες πραγματικές και πολύτιμες μιάς
εποχής. Το είπα σε αρμοδίους, αλλά κανείς
δεν ενδιαφέρθηκε. Το κακό είναι, πως σιγά
σιγά, φίλοι με το πρόσχημα του δανεισμού,
μού πήραν μερικά από αυτά, μα ξέχασαν να
τα φέρουν πίσω... Ζηλεύω τους Κορωπιώτες, που όντες οργανωμένοι έχουν σεβαστεί τα πατρογονικά τους».
Ο κ. Τάσος Μπαγλατζής από τα 29 του
χρόνια, πρώτος μηχανικός στα ποντοπόρα
καράβια, αφού όργωσε τις θάλασσες και
τους αφιλόξενους ωκεανούς, τώρα κοντά
σε δικά του παιδιά και εγγόνια, οργώνει
και καλλιεργεί τον “κλήρο των γονιών του”
και θυμάται. Θυμάται και αφηγείται:
«Η οικογένειά μου ήρθε στη Βάρη στις
αρχές του 1900. Ζούσαν μέχρι τότε στα
Μέθανα, αλλά προφανώς οι συνθήκες επιβίωσης, δεν ήταν καθόλου καλές. ΄Ετσι
μπήκαν σε βάρκες και μικρά καΐκια μαζί με
τις οικογένειές τους και αγκυροβόλησαν
στα λιμανάκια της Βουλιαγμένης, κάπου
εκεί στη θέση “Πούντα ή Φασκομηλιά”.
Γύρω τους ήταν ερημιά και βράχια. Αναζη-

Γρ. Κωνσταντέλλου δεν κατάλαβα, που δήλωσε ότι ο
Κασιδόκωστας ήταν “άμεμπτος” και θα τον υποστηρίξει
μέχρι τέλους! Εχει ο καιρός γυρίσματα.

τώντας κάποιο καταφύγιο συνάντησαν, ένα
μοναχό τον Καλλίστρατο, που είχε στήσει
σε μια πλαγιά το φτωχικό του.
Ο μοναχός έτρεξε κοντά τους. Τους είδε
πεινασμένους, καταπονημένους και ταλαιπωρημένους, τους τάισε, τους φρόντισε,
τους έδωσε μια προσωρινή στέγαση. Η περιοχή ολόκληρη της Βάρης ανήκε στην Ιερά
Μονή Ασωμάτων της Πεντέλης, Πετράκη.
Ως εκ τούτου ο μοναχός, έσπευσε στον
ηγούμενο λέγοντας: «Κάνε κάτι. Οι άνθρωποι έχουν μαζί τους παιδιά. Δεν έχουν να
φάνε.» Ο Ηγούμενος της Μονής τότε, τους
έδωσε γη να καλλιεργούν σαν κολίγοι και
να δίνουν στη Μονή ένα μέρος από τη συγκομιδή τους».
Αργότερα μετά το 1922, πρόσφυγες Μικρασιάτες κατατρεγμένοι με χαμένο το βιός
και τα παιδιά τους, όσα τους απόμειναν
από το τούρκικο μαχαίρι, έφτασαν στη
Βάρη «περιφερόμενοι τήδε κακήσε, άθλιοι
και χωρίς γή και στέγη, χωρίς και τροφή».
(Ιδέ λεπτομέρειες και στη σχετική έκθεση
της επιτροπής απαλλοτρίωσης στη δικογραφία ενστάσεων).
Έτσι φτάσαμε στο 1923, όπου ο Βενιζέλος
με τον ειδικό νόμο τον ‘’Γεωργικόν’’ απαλλοτρίωνε δημόσια και εκκλησιαστικά αγροτεμάχια και τα έδινε με αντίτιμο στους
ακτήμονες.
Η Βάρη τότε σαν περιοχή, συμπεριελάμβανε έναν γεωγραφικό χώρο που απλωνόταν σε ολόκληρη τη μεσόγειο ενδοχώρα
και σε όλο τον κάμπο της σημερινής Βάρης
και Βάρκιζας, που έφτανε μέχρι τα ριζά
του Υμηττού. Δυτικά χυνόταν προς τον αρχαίο δήμο των Αλαιέων των Αιξωνικών,
όπου η σημερινή Βουλιαγμένη και προχωρούσε ανατολικά συνορεύοντας με την
Λομπάρδα, όπου ο μικρός αρχαίος δήμος
των Θοριέων του οποίου όμως η ακριβής
θέση αμφισβητείται. (Παραπλεύρως της

Ψήφισε αλλά...
Φίλε Γιάννη Σκουμπούρη, τις εκθέσεις των ορκωτών και
των τριών Δήμων τις είχες στα χέρια σου πριν τη συνεδρίαση του Δ.Σ. Γιατί δεν έκανες τις παρατηρήσεις σου
πριν φτάσουν στο Δημοτικό Συμβούλιο και ψηφιστούν,
αλλά ήρθες ετεροχρονισμένα να κριτικάρεις την ίδια
σου την ψήφο ότι δεν έχει παραλείψεις μόνο η Βουλιαγμένη αλλά και η Βούλα! Αν έχεις υποψίες για τους
ορκωτούς κάνε μία αναφορά. Αλλιώς...

Εκκλησίας της Αγίας Μαρίνας). ( Ιδέ το ιδιαίτερα αξιόλογο βιβλίο “Παληά Βουλιαγμένη” του Δ. Κουτσογιάννη). Και ο κ.
Μπαγλατζής προσθέτει: «Προς την παραλία το οριοθετικό της σύνορο καθοριζόταν
από το μικρό εκκλησάκι του Αγίου Νικολάου, το οποίο σήμερα ανήκει στο δήμο της
Γλυφάδας, (τον αρχαίο δήμο της Αιξωνής)
κατέβαινε δε προς το μικρό ακρωτήριο της
Αιξωνής όπου τώρα το ΠΙΚΠΑ».
Παραλιακά προχωρούσε προς Βούλα και
Βουλιαγμένη, εκεί που τότε ήταν ο αρχαίος
δήμος των Αλαιέων και Αιξωνικών. Το
Αλαιέων βγαίνει από το Αλαίς = αλυκές,
και “Αλαιείς” λέγονταν οι κάτοικοι και συμπεριελάμβανε και τα λουτρά Μπράουν ή
όπως τα ξέρομε σήμερα Λουτρά της Λίμνης
Βουλιαγμένης**
«Μέχρι και στις πλαγιές που είναι σήμερα
το On the Rocks έφτανε η Βάρη», συμπληρώνει ο κ Μπαγλατζής.
Και μου εγχειρίζει το νόμο, με τον οποίο
αποφασίστηκε η απαλλοτρίωση του χώρου
της Βάρης προσθέτοντας. «Εξαιρέθηκαν
μάλιστα από το νόμο, οι περιοχές μικρού
και μεγάλου Καβουριού, που παρέμειναν
έκτοτε στην ιδιοκτησία της Μονής Πετράκη».
Να λοιπόν πως έχει το επίσημο έγγραφο
της απαλλοτρίωσης:
[Ελληνική Δημοκρατία
Το Υπουργείο Γεωργίας, Εμπορίου και Βιομηχανίας
Διεύθυνση Γεωργίας και αποικισμού
δηλοποιεί ότι
δυνάμει του άρθρου 59 του από 30 Οκτωβρίου 1923
‘’Περί κωδικοποιήσως των Αγροτικών Νόμων’’’
παραχωρεί εις τον συνεταιρισμόν αποκατάστασης
Βάρης (εντοπίων) την κυριότητα τού δια της υπ’
αριθ. 6 από 30 Οκτωβρίου 1926 αποφάσεως της
Επιτροπής απαλλοτριώσεως Αθηνών, απαλλοτριωθέντος αγροκτήματος Βάρης (Ι.Μ. Πετράκη ), κειμένου εν τη Κοινότητι Βάρης της επαρχίας Αττικής,
εκτάσεως ως έγγιστα βασιλικών στρεμμάτων 9
.315. Το εις τας παραχωρουμένας ταύτας γαίας αναλογούν τίμημα καθορίσθη δια της υπ’ αριθ΄2122/
1927 και συμπληρωματικής υπ΄αριθ. 2074/ του
έτους 1930 τελεσιδίκου αποφάσεως του Πρωτοδικείου Αθηνών, εις δρχ. 1.913. 183 , 75 .
Το συμφώνως τώ εδαφίω 2 του άρθρου 5, του από
30 Ιανουαρίου 1926 Ν. Διατάγματος “Περί ιδρύσεως Ταμείου Εποικισμού” πρόσθετον 1% ανέρχεται εις 191.318.40 ήτοι εν συνόλω 2. 104 502 15.,
δραχμάς, αίτινες καταβληθήσονται δι΄είκοσιν ετησίων τοκοχρεωλυτικών δόσεων αρχομένων από του
Οικονομικού έτους 1930 -1931 κ.τ.λ. κ.τ.λ. (Η ύπογραφή δυσανάγνωστος)]

Και τώρα το έγγραφο της παραχώρησης
των αγροτεμαχίων στον προσφυγικό πλη-

θυσμό της Βάρης.
[Ελληνική Δημοκρατία
Το Υπουργείο Γεωργίας Εμπορίου και Βιομηχανίας
Διεύθυνση Γεωργίας και Εποικισμού
Δηλοποιεί,
Ότι δυνάμει του άρθρου 59 του από 30 Οκτωβρίου Ν. Διατάγματος “Περί κωδικοποιήσεως
των αγροτικών νόμων”, παραχωρεί εις τον
συνεταιρισμόν Αποκαταστάσεως Προσφύγων,
Ομάς Αγίου Νικολάου Βάρης, την κυριότητα
του δια της υπ΄αριθ. 6 από 30 Οκτωβρίου
1926, αποφάσεως της Επιτροπής Απαλλοτριώσεων Αθηνών του απαλλοτριωθέντος
αγροκτήματος Βάρης Ι. Μ. Πετράκη, κειμένου
εν τη κοινότητι Βάρης της Επαρχίας Αττικής,
εκτάσεως ως έγγιστα βασιλικών στρεμμάτων
5.193.
Το εις τας παραχωρουμένας ταύτας γαίας
αναλογούν τίμημα, ορίσθη δια της υπ’αρίθ.
2074 /1930 Συμπληρωματικής της υπ αρίθ.
2188(;) του έτους 1927 τελεσιδίκου αποφάσεως του Πρωτοδικείου Αθηνών, εις δρχ.
1.019.029,25.
Το συμφώνως τω εδαφίω 2 του ΄άρθρου 5,
του από 30 Ιανουαρίου 1926 Ν. Διατάγματος
“περί Ιδρύσεως Ταμείου Εποικισμού” πρόσθετον 10% (δυσανάγνωστη διόρθωση και το
ερώτημα γιατί η διάκριση και στην προηγούμενη παραχώρηση γράφει 1%) ανέρχεται εις
δραχ. 1.120.932 αίτινες καταβληθήσονται
δι΄είκοσιν ετησίων τοκοχρεωλυτικών δόσεων
αρχομένων από του οικονομικού έτους 1930 1931.
(Η υπογραφή δυσανάγνωστος)]
Εδώ όμως τελειώνω για σήμερα. Στο επόμενο άρθρο οι ενστάσεις και οι προσφυγές.
γιάννης κορναράκης του μάνθου
Υστερόγραφο: Η σειρά των άρθρων αυτών
για τη Βάρη, μπορεί να είναι ανιαρή για τον
αναγνώστη, η αναγραφή τους όμως αναμφισβήτητα είναι σημαντική για την ιστορία
του τόπου που ζούμε.
** Τα λουτρά της Βουλιαγμένης, γύρω στα 19251927 τα εκμεταλλευόταν ένας Ελληνοαμερικάνος ονόματι Μπράουν
ή άλλως ο
μπάρμπα-Γιώργης. Πονηρός και δείγμα φανερό
της “μαγκιάς” της ελληνικής φυλής μας, είχε γεμίσει προφανώς κρυφά, τον πάτο της μεγάλης
μπανιέρας του “Δεσπότη”, που έλεγε, με θειάφι
και το ανακάτευε για να κιτρινίζει το νερό και να
παρουσιάζεται σαν ιαματικό και να εξαπατά τον
κόσμο και ιδία τις γυναίκες. Βλέπετε η απάτη δεν
είναι μόνο τωρινή.

ΕΒΔΟΜΗ
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4ο ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ “ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ” στην Παιανία
Πραγματοποιείται εφέτος στην Ελλάδα το Δ΄
Παγκόσμιο Συνέδριο του Βυζαντινού Μουσικού Πολιτισμού, που συγκροτήθηκε για πρώτη
φορά το 2007 και έκτοτε διοργανώνεται κάθε
δυό χρόνια, με ευρύ πρόγραμμα επιστημονικών ανακοινώσεων, χορωδιακών εσπερίδων,
πολιτιστικών εκδηλώσεων και μορφωτικών
επισκέψεων.
Το εφετινό Συνέδριο, που είναι αφιερωμένο
στον μέγιστο τον Μουσικοδιδασκάλων, μαθηματικό, αστρονόμο, μουσικό, ποιητή και διπλωμάτη Μανουήλ Βρυέννιο, θα προτάξει στο
γενικό πρόγραμμά του την ειδική ημερίδα εργασιών με θέμα: «Ιστορικές Μορφές: Μελουργοί - Ποιητές - Διδάσκαλοι»,
από τις 10-13 Οκτωβρίου στην Παιανία.
Το Συνέδριο τελεί υπό την επιστημονική διεύθυνση
του Αμερικανικού Ιδρύματος Βυζαντινής Μουσικής
και Υμνολογίας (ASBMH), με τη συνεργασία του
Προγράμματος Βυζαντινών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πίττσμπουργκ των Η.Π.Α. και με τη διοργανωτική και συμβουλευτική αρωγή (υποστήριξη)
του Ευρωπαϊκού Κέντρου Τέχνης και Έρευνας του
Πολιτισμού του Ανατολικού Ρωμαϊκού Κράτους στη

Ευρώπη (EUARCE).
Ο Μανουήλ Βρυέννιος έζησε στην περίοδο
της βασιλείας του Μιχαήλ Παλαιολόγου
(1285-1320).
Άφησε ένα σημαντικό έργο μουσικής, με τον
τίτλο Αρμονικά, που εκδόθηκε στα ελληνικά
και λατινικά από τον Ι. Wallis στον τρίτο τόμο
του έργου του Opera Mathematica.Τα Αρμονικά του Βρυέννιου διαιρούνται σε τρία βιβλία
και είναι μια συλλογή από αρχαίες ελληνικές
πραγματείες για τη μουσική, όπως του Αριστόξενου του Ταραντίνου, του Αριστείδη Κοϊντιλιανού, του Νικόμαχου, του Πτολεμαίου, του
Θέωνα του Σμυρναίου και άλλων. Γι' αυτό περιέχει πολύτιμες πληροφορίες για την αρχαία
ελληνική μουσική. Aπό αυτή την άποψη είναι
το τελευταίο έργο που μας φέρνει σε επαφή
με την αρχαιότητα.
Υπήρξε από τους σπουδαιότερους θεωρητικούς της μουσικής στη βυζαντινή εποχή. Συγγραφέας
αξιόλογων,
περί
μουσικής,
συγγραμμάτων στα οποία πραγματεύεται
"περὶ τῶν ὀκτὼ ἤχων", "περὶ τῆς ποιότητος",
"περί φθόγγων", "τῶν κοινῶν τετραχόρδων

τῶν ἀρχαίων μεθ' ἐνὸς σφαιρικοῦ σχεδίου
κατὰ τὸ σχῆμα τῆς διαπασὼν καὶ τῆς δὶς διαπασών, καὶ συνεχομένου μεθ' ἐνὸς πυθαγορικοὺ πίνακος, ἐφ' οὗ δεικνύονται τὰ ὀνόματα
τῶν χορδῶν καὶ αἳ κατὰ κλάδον διαιρέσεις
τῶν ἤχων". Το σύγγραμμα αυτό είναι πολύ
αξιόλογο γιατί, ο Βρυέννιος, συσχετίζει ιστορικά και επιστημονικά τη μουσική των αρχαίων
Ελλήνων, προς τους οκτώ ήχους της δικής μας
Εκκλησιαστικής μουσικής.
Ο Βρυέννιος έγινε αφορμή ώστε να αναπτυχθεί η έρευνα για τη βυζαντινή μουσική και παράλληλα να διευκρινισθούν οι διάφορες
ιστορικές παρερμηνείες σχετικά με την αρχαία
και τη δική μας εκκλησιαστική μουσική.'''
Το Παγκόσμιο Συνέδριο «Βυζαντινός Μουσικός Πολιτισμός» ιδρύθηκε το 2007 και ετέλεσε
υπό την Αιγίδα του Οικουμενικού Πατριαρχείου, του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελλάδος, του Υπουργείου Παιδείας της Ελλάδος
και του Δήμου Παιανίας Αττικής, όπου και η
έδρα της διοργάνωσής του.
Πρόκειται για μια έγκριτη διαρκή επιστημονική

εκδήλωση, η οποία επαναλαμβάνεται κάθε
δυό χρόνια, με ειδικά θέματα και αφιερώματα
καθώς επίσης και με προγράμματα ξεναγήσεων και πολιτιστικής έκφρασης (χορωδιακή
και ενόργανη μουσική, ποίηση, ζωγραφική, βιβλιοπαρουσίαση, κ.λ.π.)
Έδρα των Συνεδρίων ορίσθηκε η Παιανία της
Αττικής, η οποία ευρίσκεται στην ομώνυμη
θέση του Δήμου των αρχαίων Αθηνών και σήμερα αποτελεί το Πολιτιστικό Πάρκο της πεδιάδας των Μεσογείων συνδυάζοντας το
ήρεμο φυσικό περιβάλλον με την αρχαία, βυζαντινή και μεταβυζαντινή ιστορία και εκκλησιαστική παράδοση. Η σημερινή πόλη
αποτελεί κέντρο σημαντικών πολιτιστικώντουριστικών υποδομών με ιδρύματα διεθνούς
επιστημονικής, πολιτιστικής, μορφωτικής και
καλλιτεχνικής συνεργασίας και με πλούτο επισκέψιμων φυσικών (Σπήλαιο «Κουτούκι» Υμηττού) και ιστορικών μνημείων από τον 9ο μ.Χ.
αιώνα.
Γιώργος Χατζηχρόνογλου

Στο σακί με τη γουρουνοτροφή της Κίρκης
Το θέατρο σκιών, ο δημοφιλής Καραγκιόζης, διαφέρει από
την σκιώδη κοινωνία μας, τον σκιώδη πολιτικό κόσμο μας
και τα εισέτι σκιωδέστερα μέσα μαζικής αποβλακώσεώς
μας, επειδή οι διαχρονικά επίκαιροι σύντροφοι του ξυπόλυτου φιλόσοφου περνούν καθαρά μηνύματα. Αντιθέτως,
η σύγχρονη Κίρκη που μας έχει μεταμορφώσει σε γουρουνάκια και που επιμένουμε ακόμα να την ονομάζουμε τηλεόραση, ενώ προκαλεί τηλε-στράβωμα, μπαίνει κάθε μέρα
στα σπίτια μας μ’ ένα τσουβάλι σαβούρες και μας φωνάζει:
«ελάτε γουρουνάκια, φαί».
Ο νόστιμος, τηλεοπτικός σκουπιδο-χυλός της περασμένης
εβδομάδας ήταν ένα πλουσιότατο σε θρεπτικά ιχνοστοιχεία
φύραμα. Είχε αρσενικό, απ’ αυτό που η καναδική εταιρεία
εξορύξεως χρυσού εμπλουτίζει την διατροφή των ιθαγενών της Χαλκιδικής, είχε χημικά όπλα –όχι του Άσαντ, αλλά
των Μ.Α.Τ- είχε συνδικαλιστική βλακουλίνη των δασκάλων,
που διαχωρίζουν τις όποιες κινητοποιήσεις τους από εκείνες των καθηγητών, είχε δολοφονικά Χρυσά Αυγά –«Χρυσή
Αυγή», είπατε τη λένε; συγνώμη, τη μπερδεύω με το αυγό
του φιδιού- είχε τον Καμμένο να θυμάται τον Νόμο του
Λιντς και να μας θυμίζει την ρήση Κωνσταντίνου Καραμανλή «υπάρχουν πράγματα που γίνονται, αλλά δεν λέγονται και πράγματα που λέγονται, αλλά δεν γίνονται»,
είχε μιά Αστυνομία αντάξια κράτους υπό κατοχική κυβέρνηση δωσιλόγων, επιδεικτικά απούσα στο Μελιγαλά, ν’
αφήνει το πεδίο ελεύθερο στα φασιστόμουτρα της «Χρυσής Αυγής» κι εξευτελιστικά παρούσα έξω από το Υπουργείο Διοικητικού Ανασκολοπισμού, να φλομώνει με
δηλητήρια τους απολυμένους σχολικούς φύλακες, οικογενειάρχες, μεσόκοπους άντρες και γυναίκες ...εκεί που κατούρησαν οι άντρες, φύτρωσαν οι λεγόμενοι «άνδρες των
Μ.Α.Τ» κι εκεί που κατούρησαν οι Κερκυραίοι, φύτρωσε ο
Δένδιας.
Ψαχουλεύοντας τον αηδιαστικό σκουπιδοχυλό της εβδομαδιαίας τηλεοπτικής πανδαισίας, θα επιχειρήσω να ανασύρω με τις άκρες των δαχτύλων μου –«μπλιάχ», που λέμε
και στα κόμικς- κάποια από τα θρεπτικά ευρήματα.
Ο Καναδός επενδυτής, που αγόρασε, αντί πινακίου φακής,
από μιά κυβέρνηση τζουτζέδων, το δικαίωμα εξορύξεως
του χρυσού στην Χαλκιδική, γνωρίζει πολύ καλά ότι δια-

Γρηγόρης Δημ. Ρώντας

χωρισμός του χρυσοφόρου μεταλλεύματος χωρίς χρήση
αρσενικού και διάχυσή του στο περιβάλλον, δεν γίνεται
πουθενά στον κόσμο. Υπάρχουν άλλες μέθοδοι, αλλά θεωρούνται οικονομικά ασύμφορες. Χέ...κε ο «άνθρωπος» γιά
την υγεία των κατοίκων της περιοχής, όπως χέ...κε και η
κυβέρνηση, αλλά και η εισαγγελέας που είδε μόνο την φραστική παρεκτροπή Καμμένου και βέβαια χέ...κε και ο δήμαρχος Πάχτας. Να θυμίσω σε όσους έχουν ασθενική
μνήμη ότι ο Πάχτας «χρημάτισε» επί σειρά ετών κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του μεγαλοεπιχειρηματία Στέγκου,
ιδιοκτήτη του ξενοδοχειακού συγκροτήματος «Πόρτο Καρράς», εκεί που ο Γιωργάκης δεξιωνόταν τους διεθνείς κολλητούς του κι ύστερα διέγραψε τον Πάχτα γιά κατάθεση
στη Βουλή σκανδαλώδους τροπολογίας υπέρ των συμφερόντων Στέγκου.
Αυτός ο λαός, ο άπαιχτος που τώρα παίζεται μονότερμα,
εκτοξεύει κατά καιρούς κάτι δηλητηριώδεις παροιμίες, εν
πολλοίς άδικες. Μία από αυτές, νεοελληνική, με την οποία
ουδόλως συμφωνώ, υλακίζει ότι «ουδείς μωρότερος των
ιατρών, εάν δεν υπήρχον οι δάσκαλοι». Η συμπεριφορά της
συνδικαλιστικής ηγεσίας της Δ.Ο.Ε δυστυχώς επαληθεύει
την δηλητηριώδη ρήση κι αν κάποιοι δάσκαλοι έχουν λησμονήσει να διδάσκουν εαυτούς και τους μαθητές τους ότι
«η ισχύς εν τη ενώσει», καλό θα ήταν να το θυμηθούν. Καλό
θα ήταν, επίσης, όλοι οι κλάδοι εργαζομένων στον δημόσιο
τομέα να προβληματισθούν με την ποιότητα και τις υποκρυπτόμενες επιδιώξεις των συνδικαλιστικών ηγεσιών
τους.
Η «Χρυσή Αυγή» των νοσταλγών του Χίτλερ αβαντάρεται
τεχνηέντως από Ν.Δ και ΠΑ.ΣΟ.Κ, καθώς και από τον συστημικό Τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό. Το κόλπο είναι να
τρομάξει ο μέσος, «φιλήσυχος» μακάκας και στο προβαλλόμενο δίλημμα «ή εμείς, ή τα άκρα», ν’ απαντήσει με την
ψήφο του «εσείς, εσείς, πανάθεμά σας». Το «Υπουργείο
Ξυλοδαρμού και Ψεκασμού του Πολίτη» βάζει κι αυτό ένα
χεράκι βοηθείας στην εκλεγμένη απατεωνιά, αφήνοντας τα

χιτλεράκια να ξεσαλώνουν στο απυρόβλητο.
Η δολοφονία ενός νέου ανθρώπου από οπαδό της “Χρυσής
Αυγής”, επιβεβαιώνει με τον πιο περίτρανο τρόπο, ότι ο φασισμός σκοτώνει. Είτε με “μνημόνια”, φορώντας κοινοβουλευτικό μανδύα και κουρελιάζοντας το Σύνταγμα, είτε με
μαχαίρια και πιστόλια. Οσοι νομίζουν ότι τιμωρούν το
ΠΑΣΟΚ και τη Ν.Δ. ψηφίζοντας “Χρυσή Αυγή”, θα αντιληφθούν κάποια στιγμή το λάθος τους όταν τα πιθηκοειδή θα
τους ξυλοφορτώνουν επειδή θα θεωρήσουν άσεμνο το ντύσιμό τους, άπρεπη τη μουσική που ακούνε και απαράδεκτη
την ερωτική τους συμπεριφορά.
Δυστυχώς η «Ελληνική Δικαιοσύνη» επιμένει να δικαιώνει
όσους την ψέγουν ότι έχει αντικαταστήσει το κάλυμα και
των δύο οφθαλμών της με πειρατική οφθαλμοκαλύπτρα του
ενός εξορυγμένου οφθαλμού. Κάτι σαν τον συχωρεμένο
Μοσέ Νταγιάν, τον Ισραηλινό στρατηγό, νικητή του Πολέμου των Έξη Ημερών. Εντάξει, είδε η κυρία εισαγγελέας
την έκνομη προτροπή και παρεκτροπή Καμμένου. Τον δηλητηριασμό των κατοίκων της Χαλκιδικής, δεν τον είδε;
Γιατί δεν ενδιαφέρθηκε ούτε η ίδια, ούτε κάποιος συνάδελφός της να διερευνήσει το αληθές ή μη των καταγγελιών κατοίκων και περιβαλλοντικών οργανώσεων; Άλλο
«τυφλή Δικαιοσύνη» κι άλλο επιλεκτικά μονόφθαλμη. Δεν
είδαμε αυτά τα αστραπιαία εισαγγελικά αντανακλαστικά
απέναντι σε κυβερνήσεις που απροκάλυπτα καταβιβάζουν
τον Καταστατικό Χάρτη της χώρας σε χαρτί τουαλέτας.
Α, παραλίγο θα ξεχνούσα ότι στον πάτο του τσουβαλιού με
τη γουρουνοτροφή της Κίρκης βρήκα και την πρωθυπουργική δήλωση ότι η Ελληνική Οικονομία και το βιοτικό μας
επίπεδο θα επιστρέψουν στα προ Γιωργάκη επίπεδα σε έξη
χρόνια. Καημένε βαρώνε Μυνχάουζεν, που νόμιζες πως
είσαι ο αξεπέραστος μετρ της τερατώδους παραμυθολογίας. Σ’ έσκισε ο Μέγας Εξυγιαντής και Σωτήρας του Ελληνικού Κράτους. Ναι, ο ίδιος που στο όχι και τόσο μακρινό
παρελθόν, ως υπουργός Εξωτερικών κι αργότερα Πολιτισμού, έχει διορίσει τη μισή Μεσσηνία στο Δημόσιο κι ένα
ονοματάκι που φιγουράρει στη «λίστα Χριστοφοράκου» που η γερμανική δικαιοσύνη έχει προ πολλού δώσει στη δημοσιότητα, αλλά η δική μας «Μοσέ Νταγιάν» δεν
ασχολείται- μάλλον συνωνυμία θά ‘ναι βρε παιδί μου.
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επιμελείται η
Ηλέκτρα Βενετσάνου

Να πάρω έναν υπνάκο;
Θυμάμαι ότι κάποτε ο μεσημεριανός ύπνος ήταν ιερός. Τα
πάντα νέκρωναν για αυτή την μισή ωρίτσα επαναφόρτισης
του οργανισμού.
Και μπορεί σήμερα να μην μπορούμε να συνεχίσουμε την
“παράδοση” λόγω των τρελών ρυθμών της καθημερινότητας, θα δείτε όμως παρακάτω ότι οι ευεργετικές ιδιότητες
ενός υπνάκου είναι πραγματικά πολύ σημαντικές.
10 με 20 λεπτά ύπνου:
Μια τέτοια “σιέστα” είναι ιδανική για μια ώθηση στην εγρήγορση και την ενέργεια, λένε οι ειδικοί. Η μικρή διάρκεια
ύπνου σε περιορίζει στα ελφρότερα επίπεδα της κατάστασης (REM)* Tαχείας Κίνησης των Οφθαλμών, με αποτέλεσμα η επανένταξή σου στους ρυθμούς της ημέρας να
γίνεται εύκολα και γρήγορα.

30 λεπτά:
Έρευνες δείχνουν ότι ο μισάωρος ύπνος μπορεί να μας
προκαλέσει μία αίσθηση υπνηλίας, κομάρας και αυτό μπορεί να διαρκέσει έως και 30 λεπτά μετά το ξυπνημα, οπότε
και θα γίνουν εμφανή τα οφέλη του ύπνου.
60 λεπτά:
Ο οργανισμός μέσα σε μία ώρα ύπνου βελτιώνει την μνήμη
μας σε πρόσωπα και ονόματα. Περιλαμβάνει ύπνο βραδέων
κυμάτων, του βαθύτερου τύπου, δηλαδή το στάδιο του
ύπνου χωρίς ταχεία κίνηση των ματιών (NREM)*. Το μειονέκτημα είναι ότι συνήθως ξυπνάς με μια ζαλάδα.
90 λεπτά:
Είναι ένας ολοκληρωμένος ύπνος, με όλα τα στάδια REM
και NREM. Αυτό οδηγεί στην βελτίωση των συναισθημάτων, της διαδικαστικής μνήμης, (π.χ. της δυνατότητας να
κάνεις ποδήλατο, να παίζεις πιάνο κτλ) και της δημιουργικότητας. Με τέτοιας διάρκειας ύπνου αποφεύγεις την
υπνηλία όταν ξυπνήσεις, κάνοντας πιο εύκολο το να σηκωθείς απ’ το κρεβάτι.
––––––––––
* REM: rapid eye movement
NREM: non rapid eye movement

Αποστάγματα του FACEBOOK

Ειδήσεις για όλους
Μια ακόμα “κλεμένη” ζωή
από την παράνοια του φασισμού
Ένα ακόμα βήμα προς τα άκρα
Η είδηση της στυγνής δολοφονίας του Παύλου Φύσσα από το χέρι του Χρυσαυγίτη Γιώργου Ρουπακιά σόκαρε το παγκόσμιο. Σε ολόκληρη την Ευρώπη διοργανώνονται διαδηλώσεις κατακραυγής του φασισμού και
ειδικότερα της ανόδου της ακροδεξιάς στην Ελλάδα.
“Εκφράστε την αλληλεγγύη σας στα θύματα της Χρυσής Αυγής και διαδώστε τα νέα για τη δολοφονία του
αντιφασίστα Παύλου χθες βράδυ στην Αθήνα, Ελλάδα”, λέει η Reinform που κάλεσε σε συγκέντρωση στη Dam
Square στο Αμστερνταμ.
Δεν είναι η πρώτη φορά στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια της κρίσης που δολοφονείται κάποιος στο όνομα
του φασισμού. Τόση αναστάτωση όμως πρώτη φορά δημιουργείται· γιατί έφτασε τώρα η στιγμή που ορισμένοι άρχισαν να αντιλαμβάνονται ότι μπορεί να έρθει και η σειρά τους.
Χρειάστηκε να χαθεί ένας νέος άντρας που δεν ήταν αλλοδαπός για να “δικαιολογείται” - Χριστέ μου - αυτή
η πράξη. Είδαν στο πρόσωπο του Παύλου, το δικό τους, το δικό σας, το δικό μας.
Αυτό το εξωφρενικό 13% που ακολουθεί την Χρυσή Αυγή δεν έγινε ξαφνικά. Ξαφνικά ξυπνήσαμε και το αντιληφθήκαμε. Αν και δεν είμαι σίγουρη ότι ξυπνήσαμε. Ξύπνιοι θα είμασταν αν ενωνόμασταν και “χτυπάγαμε”
τον πραγματικό ένοχο, αυτόν που τόσα χρόνια φρόντιζε πολύ μεθοδικά ώστε να φτάσει η κατάσταση στο
απροχώρητο.
Αντι γι’ αυτό χωριζόμαστε, μεγαλώνουμε το χάος των διαφορών ανάμεσά μας και σπρώχνουμε το χρόνο να
γυρίσει 71 χρόνια πίσω, τον καιρό του εμφυλίου.
Ποιός ξύπνησε; Πλευρό αλλάξαμε...

Αφιερωμένο στον Παύλο Φύσσα
Η μουσική ήταν μια διέξοδος για τον Παύλο. Τραγουδούσε
για να εκφράζεται. Οι παρακάτω στίχοι είναι αφιερωμένοι
σ’ εκείνον από τον λογοτέχνη Χρήστο Τσαντή.

Είμαι καπνός απ’ τα φουγάρα σας φτιαγμένος
και τραγουδάω κάθε βράδυ στις ψυχές
έχω ένα όνειρο κι εδώ θα επιμένω
δεν σας φοβάμαι και θα ανάψω τις φωτιές…

Με λένε Παύλο ρε..
19/09/2013
Με λένε Παύλο, είμαι εδώ
και έχω ακόμα ένα τραγούδι να σου πω…
Πήρα στο στήθος τη δική σου την πληγή,
την κουβαλάω, κι όταν βγεις απ’ το σκοτάδι
να μου θυμίσεις να σου δείξω την αυγή
αυτή που μάτωσες και μ’ άφησες σημάδι..
Κοιμάσαι ξύπνιος κι είσαι πάντα μια… χαρά!
Τη φωνή μου έχει πάρει το αγέρι
μα σου λέει την αλήθεια καθαρά
ξύπνα! Και δες ποιός ακονίζει το μαχαίρι…

4 “Η Δημοκρατία πέθανε εκεί που γεννήθηκε. Διογένη βγες
από το πιθάρι σου, οι Έλληνες τρελάθηκαν”. Σχόλιο αναγνώστη στη Liberation.

Ποιός ανοίγει τις πληγές μέσα στο στήθος
κι έχει γεμίσει με ρουφιάνους τη ζωή
ποιός ξεκλείδωσε την πόρτα μες το πλήθος
και κρυώνει κάθε βράδυ το παιδί…

4 Η σύζυγος παίρνει τηλέφωνο τον άντρα της γιατί έχει αργήσει να γυρίσει στο σπίτι.
- Πού είσαι;
- Σε συγκέντρωση του ΠΑΣΟΚ...
- Και γιατί ακούω κόσμο;

Με λένε Παύλο και Θανάση και Σωτήρη
με είπαν Νίκο και Αχμέτ και Μουσταφά
είναι το αίμα μου σταγόνα στο ποτήρι
και ξεχείλισε στην πόρτα σου μπροστά..

Με λένε Παύλο, είμαι εδώ
και έχω ακόμα ένα τραγούδι να σου πω…
Πήρα στο στήθος τη δική σου την πληγή,
την κουβαλάω, κι όταν βγεις απ’ το σκοτάδι
να μου θυμίσεις να σου δείξω την αυγή
αυτή που μάτωσες και μ’ άφησες σημάδι..
Θα τραγουδήσω και θα γελάσω,
πάνω απ’ το όνειρο θα φύγω θα πετάξω
και θα φωνάζω: μη τους φοβάσαι
το τραγούδι μου για πάντα να θυμάσαι..

ΕΒΔΟΜΗ
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Τρεισήμιση εκατομμύρια
πολίτες υποψήφιοι για φυλακή!
3.500.000 είναι εν δυνάμει ένοχοι και κρέμεται πάνω τους ο
πέλεκυς του αυτόφωρου ανά πάσα στιγμή.
Κι αυτό γιατί έχει βάλει σε εφαρμογή το υπουργείο Οικονομικών έναν νόμο που σύμφωνα με τον οποίο όποιος πολίτης
χρωστάει στο δημόσιο πάνω από 5.000 ευρώ διαπράττει ποινικό αδίκημα, το οποίο είναι αυτόφωρο που σημαίνει ότι για
18 μήνες μπορεί ανά πάσα στιγμή να συλληφθεί και να οδηγηθεί στην φυλακή. Για έναν δολοφόνο σε 48 ωρες σταματάει
το αυτόφωρο!
Η Ελλάδα είναι η μοναδική χώρα στον πλανήτη που με νόμο
του Παπακωνσταντίνου τον οποίο διατηρεί και ο Στουρνάρας
οποιοσδήποτε χρωστάει στο δημόσιο πάνω από 5.000 μπορεί
να συλληφθεί σε διάρκεια 18 μηνών.
Η διάταξη αυτή είναι απόλυτα ενεργή και καθημερινά βγαίνουν
δελτία τύπου που λένε πόσοι συνελήφθησαν για χρέη στο δημόσιο.
Υπάρχουν καθημερινές περιπτώσεις ανέργων και πολιτών που
δεν έχουν να πληρώσουν και οδηγούνται στα αστυνομικά τμήματα και από κει στα δικαστήρια.
Μιχάλης Δημητρακόπουλος, δικηγόρος
http://arouraios.gr

1 δις χρωστάει το Δημόσιο
σε επιχειρήσεις από ΦΠΑ!
Επιστροφές ΦΠΑ άνω του 1 δισ. ευρώ εκκρεμούν την τελευταία εβδομάδα στο υπουργείο Οικονομικών, ενώ υπάρχουν επιχειρήσεις που αναμένουν έως και περίπου 2,5
χρόνια (για την ακρίβεια 887 ημέρες) για να εισπράξουν
από το Δημόσιο τον συγκεκριμένο φόρο.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του υπουργείου Οικονομικών, έως και τις 26
Αυγούστου το κράτος δεν είχε ικανοποιήσει 6.164 αιτήσεις από το σύνολο των 11.269 αιτήσεων επιστροφής
ΦΠΑ, με το οφειλόμενο ποσό των επιστροφών να ανέρχεται σε 1,01 δισ. ευρώ.

Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών (ΕΕΑ)

Πρωτογενές πλεόνασμα!!
Με κακοπληρωτή το Δημόσιο
Πρωτογενές πλεόνασμα!! Μία
φράση που χρησιμοποιείται συνεχώς
τον τελευταίο καιρό από πολιτικά στελέχη όλων των παρατάξεων αλλά και
από τους εκπροσώπους των δανειστών της ελληνικής οικονομίας.
Η κυβέρνηση κάνει λόγο για επίτευξη αυτού του πολυπόθητου στόχου, η αντιπολίτευση αμφισβητεί τα
στοιχεία, ενώ οι εταίροι μας, αναφερόμενοι στο πρωτογενές πλεόνασμα,
κάνουν λόγο για προαπαιτούμενο που
δίνει το δικαίωμα στην ελληνική
πλευρά να αισιοδοξεί.
Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο
της Αθήνας όμως επιλέγει να μείνει
στην ουσία του θέματος. Και η πραγματικότητα δείχνει ότι –ανεξάρτητα
αν θα επιτευχθεί το πρωτογενές πλεόνασμα ή όχι- το Κράτος συνεχίζει να
αδιαφορεί για τις ανάγκες τόνωσης
της αγοράς.
Την ώρα λοιπόν που οι επιχειρηματίες δέχονται ασφυκτικές πιέσεις για
την έγκαιρη καταβολή των υπέρογκων
φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων τους, το Δημόσιο εξελίσσεται σε δεινό κακοπληρωτή που
κρατά εγκλωβισμένες χιλιάδες επιχειρήσεις.
Δηλαδή, από τη μία παρατηρείται ο
κίνδυνος κατάσχεσης περιουσιακών

στοιχείων ή επιβολή υψηλότατων
προστίμων για επιχειρηματίες που
αδυνατούν να φανούν συνεπείς στην
πληρωμή των υποχρεώσεων τους και
από την άλλη το ίδιο το ελληνικό δημόσιο αρνείται να εξοφλήσει τις δικές
του υποχρεώσεις προς τους ανθρώπους της αγοράς. Δύο μέτρα και δύο
σταθμά!

Περισσότερες από 12.400 επιχειρήσεις, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία
της Γενικής Γραμματείας Εσόδων,
είναι στην αναμονή για την επιστροφή του ΦΠΑ. Πόση υπομονή
απαιτείται; Από 120 ημέρες έως και
σχεδόν 2 χρόνια!! Και αυτό συμβαίνει
σε μία περίοδο που κάθε ημέρα μπορεί να είναι και η τελευταία για δεκάδες χιλιάδες επιχειρήσεις.
Άρα λοιπόν, όχι μόνο δεν βλέπουμε

την πολυπόθητη τόνωση της ρευστότητας, αλλά παρατηρούμε συνεχώς
την «κάνουλα» να κλείνει, ακόμα και
από την «πηγή» που υπό κανονικές
συνθήκες θα έπρεπε να είναι η πιο συνεπής. Το ίδιο το Ελληνικό Κράτος εμμένει στην άνιση μεταχείριση, με τους
ανθρώπους της αγοράς να θεωρούνται «αποπαίδια».
Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο
της Αθήνας δεν θα σταματήσει να
υποστηρίζει ότι στο επίκεντρο των
κυβερνητικών επιλογών πρέπει επιτέλους να βρεθεί η ελληνική κοινωνία. Ο καταναλωτής με την ολοένα και
μικρότερη αγοραστική δυνατότητα, ο
μικρομεσαίος επιχειρηματίας που δεν
ξέρει πώς θα ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του και αν θα κρατήσει
«ζωντανή» την επιχείρηση του, ο εργαζόμενος που αγωνιά για το αύριο, ο
άνεργος που συνεχίζει να βρίσκει
κλειστές πόρτες.
Δεν αρκεί να ευημερούν μόνο οι
αριθμοί, αλλά και οι άνθρωποι. Και αν
στις χαλεπές ημέρες που βιώνουμε
είναι δύσκολο να μιλάμε για ευημερία,
είναι υποχρέωση όλων μας να εξασφαλίσουμε τουλάχιστον τη δυνατότητα επιβίωσης, ειδικά για τα
ασθενέστερα μέρη του κοινωνικού και
επαγγελματικού ιστού.

2ο Πολιτικό – Πολιτιστικό Φεστιβάλ της Πρωτοβουλίας Κατοίκων στα Νότια
To δεύτερο πολιτικό πολιτιστικό φεστιβάλ
της Πρωτοβουλίας Κατοίκων στα Νότια γίνεται σε μιά πολύ κρίσιμη περίοδο για τον
λαό μας. Ο τέταρτος μνημονιακός χειμώνας
έρχεται και το τι μας περιμένει το ξέρουμε.
Όπως ξέρουμε και τι σημαίνει το success
story και τα νούμερα που μας αραδιάζουν.
Έχουμε βιώσει για τα καλά τα τελευταία
31/2 χρόνια τους εκβιασμούς για την
ανάγκη των δόσεων και τις επαναλαμβανόμενες υποσχέσεις κάθε φορά ότι τα μέτρα
θα είναι τα τελευταία, ενώ εμείς μετράμε
την καθημερινή εξαθλίωση και την κοινωνική καταστροφή.
Είμαστε οι 1.500.000 άνεργοι. Είμαστε οι
απλήρωτοι εργαζόμενοι που δουλεύουμε
ατελείωτες ώρες απλήρωτοι ή για μισθούς
πείνας των 300 και 400€ που μας ρήμαξαν
τις συλλογικές συμβάσεις και τα εργασιακά
μας δικαιώματα. Είμαστε οι μαθητές και
φοιτητές που μας διαλύουν τα σχολεία και
τις σχολές καταστρέφοντας το μέλλον μας.
Είμαστε αυτοί που ενώ πληρώναμε τόσο
χρόνια εισφορές τώρα δεν έχουμε γιατρούς
και νοσοκομεία και πληρώνουμε για τις πιο
απλές παροχές υγείας. Είμαστε οι συνταξιούχοι που η σύνταξή μας δεν φτάνει ούτε

για τα φάρμακα και το φαγητό μας. Είμαστε
όλοι αυτοί που μας ρημάζουν στην φοροληστεία και ετοιμάζονται τώρα να μας πάρουν
και
τα
σπίτια
με
τους
πλειστηριασμούς. Είμαστε αυτοί που βλέπουμε τη δημόσια περιουσία να ξεπουλιέται. ΔΕΚΟ, πλουτοπαραγωγικές πηγές,
φυσικό περιβάλλον βγαίνουν στο σφυρί,
υπονομεύοντας το μέλλον της χώρας και
του λαού μας.
Ζούμε την υλοποίηση της σαρωτικής επίθεσης κυβέρνησης – κεφαλαίου - ΕΕ – ΔΝΤ
που ξέρουμε τι σημαίνουν. Ισοπέδωση του
κόσμου της εργασίας διασφάλιση της κερδοφορίας του κεφαλαίου. Με την τρομοκρατία του χρέους θέλουν να επιβάλουν το
δικό τους μονόδρομο των μνημονίων και
των δανειακών συμβάσεων. Θέλουν να πληρώσουμε εμείς την κρίση τους για να συνεχίσουν αυτοί να θησαυρίζουν. Εκατοντάδες
εκατομμύρια κέρδη ανακοινώνουν οι τράπεζες, που τα πληρώνουμε καθημερινά με
το αίμα μας. Οι εφοπλιστές συνεχίζουν το
πάρτυ της αφορολόγητης κερδοφορίας
τους. Οι κατασκευαστές εισπράττουν τα πανάκριβα διόδια και δεν ολοκληρώνουν ούτε
τους δρόμους. Τα επιχειρηματικά συμφέ-

ροντα λυμαίνονται τα δημόσια έσοδα και
την δημόσια περιουσία, ενώ τα φιλέτα του
δημοσίου ξεπουλιούνται στο κεφάλαιο.
Σήμερα, που το παράθυρο μίας ιστορικής
ευκαιρίας παραμένει ανοιχτό, το “φουσκωμένο ποτάμι της οργής του λαού” μπορεί και
πρέπει να ξεσπάσει και να ξεθεμελιώσει
τόσο την αντιλαϊκή πολιτική και αυτούς που
τη στηρίζουν, να τσακίσει τους νεοφασιστικούς σκελετούς, για μία ακόμη φορά και να
αποτινάξει το “ζυγό” της Ε.Ε., της Ο.Ν.Ε.
και του ΔΝΤ.
Γι’ αυτό σας καλούμε στο 2ο Πολιτικό – Πολιτιστικό Φεστιβάλ της ΠΡΩ.ΚΑΤ., για να
συζητήσουμε για τις διεθνείς εξεγέρσεις
και τη δυνατότητα των λαών να γράφουν
ιστορία. Για να συζητήσουμε με εκπροσώπους των εργαζομένων που είναι στην
πρώτη γραμμή του αγώνα και της αντίστασης και να δούμε πώς μπορούμε να συμβάλουμε στην ενίσχυση των τοπικών
αντιστάσεων και την ενίσχυση του λαϊκού
κινήματος. Σας καλούμε όμως και να διασκεδάσουμε. Με το κουκλοθέτρο για τους
μικρούς μας φίλους με το πάρτυ και την συναυλία και την προβολή ταινίας.
Προγραμμα:

― Σάββατο 21/9
6:00–8:00 μ.μ.
Εκδήλωση: Η εποχή των
εξεγέρσεων – Οι λαοί στο προσκήνιο της
ιστορίας
Ομιλητές: Μανώλης Αρκολάκης (ιστορικός),
Γιώργος Παυλόπουλος, Κώστας
Ράπτης
(δημοσιογράφοι)
8:00–9:30 μ.μ.
Προβολή ταινίας: Ο άνεμος χορεύει το κριθάρι
10:00μ.μ. ολονύκτιο party
― Κυριακή 22/9
5:30–7:30 μ.μ.
Συζήτηση: Ο αγώνας για
τα δημόσια αγαθά και ο ρόλος των τοπικών
αντιστάσεων
Ομιλητές: συνδικαλιστές από σωματεία της
περιοχής
8:30μ.μ. Συναυλία: PARASUITS - indie pop,
The BandA - jazz- swing, Υπεραστικοί – έντεχνο, παραδοσιακό, πολιτικό τραγούδι
Και τις δύο ημέρες 6:00 – 8:00 μ.μ. κουκλοθέατρο: "Ντενεκεδούπολη - Ο κύριος Ουλτραμέρ", θεατρικό παιχνίδι & κατασκευές
Πλατεία Λευκωσίας, Πόντου και Βουλιαγμένης Αργυρούπολη (metro)
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Πλατεία Πηγαδακίων ή ...το γεφύρι της Αρτας!

Νέος νόμος βοηθάει στην απόκτηση της πλατείας
Οσοι διαβάζετε ΕΒΔΟΜΗ, θα έχετε διαβάσει πολλές φορές για το γολγοθά που
βιώνουν οι όμοροι κάτοικοι δύο Οικοδομικών Τετραγώνων (Ο.Τ.) στα Πηγαδάκια
της Βούλας, 303Α και 306Α, που έχουν δεσμευθεί από το Δήμο 3Β να γίνουν πλατεία, αφού κανένας δεν μερίμνησε όταν
έμπαινε στο σχέδιο η περιοχή να προβλέψει τα στοιχειώδη.
Η υπόθεση “κυλάει” τριάντα χρόνια περίπου με θύματα και τους ιδιοκτήτες, που
έχουν δεσμευμένη την περιουσία τους
χωρίς να πληρώνονται.
Αμέλειες, καθυστερήσεις, μεθοδεύσεις
όλα συνέτειναν στο να βρίσκεται αυτή η
υπόθεση ακόμη σε εκκρεμότητα. Εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ έχει καταβάλει ήδη ο
τέως Δήμος Βούλας.
Το θέμα άρχισε να παίρνει ιδιαίτερη προβολή από την ώρα που δύο όμοροι ιδιοκτήτες
της
“πλατείας” έλαβαν
κατασχετήρια των σπιτιών τους γιατί
έπρεπε να αποζημιώσουν την πλατεία με
ποσά 400.000 και πλέον έκαστος, άλλως
έχαναν τα σπίτια τους.
Η ΕΒΔΟΜΗ ανέδειξε το θέμα πολλάκις.
Ετσι πήρε τη σκυτάλη η τότε αντιδήμαρχος Πολεοδομίας Ηλέκτρα Τσιριγώτη, η
οποία το δούλεψε μήνες, έφερε πρόταση
στο Δημοτικό Συμβούλιο, να εφαρμοστεί
ο ισχύων νόμος που βρισκόταν “στον κάλαθο των αχρήστων”, αποζημιώνοντας
αναλογικά την πλατεία όλη η συνοικία. Η
πρόταση όμως απορρίφθηκε από το Δ.Σ.
Ετσι οι ιδιοκτήτες τρελαμένοι προσπαθούσαν να κάνουν ανακοπή των πλειστηριασμών για να σώσουν το σπίτι τους!
Η αντιδήμαρχος άλλαξε και η υπόθεση
από πλευράς Δήμου “βάλτωσε”.

Το 2012 βγήκε νέος νόμος ο 4067/12 ο
οποίος δίνει νομική λύση για την πλατεία.
Ο δημοτικός σύμβουλος και τέως αντιδήμαρχος οικονομικών Δημήτρης Δαβάκης
παρέλαβε πλέον τη σκυτάλη, δούλεψε το

Σκουμπούρης μίλησε για άλλη μια φορά
για «Διοικητική ανικανότητα στο Δήμο»
σημειώνοντας ότι «Υπάρχει Εκθεση Ελέγχου ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης για το
θέμα, την οποία έπρεπε να παρουσιάσει ο
Δήμαρχος και η αρμόδια Υπηρεσία, αλλά
δεν το έπραξαν».
Ο Γρ. Κωνσταντέλλος και η παράταξή του
είχαν υποστηρίξει σε προηγούμενες συνεδριάσεις να το απελευθερώσει ο Δήμος
αφού δεν μπορεί να το αποζημιώσει. Τόνισε μάλιστα στη συνεδρίαση της 16/9 ότι:
«Το 2011 είπαμε, αποδώστε πίσω στους
ιδιοκτήτες το ακίνητο γιατί δεν μπορούμε
να το αποζημιώσουμε.

θέμα μήνες και με κατ’ επανάληψιν επιμονή του ήρθε στο δημοτικό συμβούλιο.
Ηδη από τον Φεβρουάριο του 2013 είχε
στείλει επιστολή στο Δήμο, όπου εξηγούσε ότι υπήρχε και η δυνατότητα εξόφλησης της “πλατείας” από το πράσινο
ταμείο, αλλά δεν προωθήθηκε από το
Δήμο.
Ετσι την περασμένη Δευτέρα 16 Σεπτεμβρίου και κάτω από την πίεση του δικαστηρίου που επίκειτο την επομένη ημέρα
(17/9) για το θέμα, ήρθε ως έκτακτη συνεδρίαση στο δημοτικό συμβούλιο.
Το θέμα είχε συζητηθεί στην Οικονομική
Επιτροπή, όπου εμφανίστηκε το φαινόμενο να διαφωνούν οι δύο νομικοί του
Δήμου με εκ διαμέτρου αντίθετες θέσεις.
Χαρακτηριστικό είναι το σκηνικό που περιέγραψε ο Ντ. Καραγιώργος: «Βρέθηκα
στην Οικονομική Επιτροπή την περασμένη
Τετάρτη και ο ένας δικηγόρος του Δήμου
έλεγε ότι έχει αυτός δίκηο και ο άλλος
(επίσης του Δήμου) φώναζε όχι. Αποχώρησε μάλιστα ο ένας και σε λίγο αποχώρησε και ο άλλος φωνάζοντας ότι δεν θα
πάνε στο δικαστήριο, αφήνοντάς μας με
το ερώτημα τί να ψηφίσουμε;»
Ο αντιδήμαρχος Ν. Ζαχαράτος στην εισήγησή του πρότεινε να γίνει η απαλλοτρίωση με την τιμή που είχε ορίσει το
Εφετείο.
Ο Νόμος όμως 4067/12 αρθρο 33 λέει:
«Για την εξασφάλιση των προς απαλλοτρίωση ακινήτων για τη δημιουργία των
παραπάνω κοινόχρηστων χώρων, καταβάλλεται με επίσπευση του οικείου δήμου το σύνολο της αποζημίωσης, όπως αυτή
καθορίζεται είτε δικαστικά, είτε εξωδικαστικά, μέχρι ύψους που υπολογίζεται βάσει
του συστήματος αντικειμενικών αξιών του
Υπουργείου Οικονομικών». Oλο το άρ. 33

στο www.ebdomi.com
Η απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
(Ο.Ε.) ελήφθη κατά πλειοψηφία για το
θέμα και γι’ αυτό, όπως είπε ο δήμαρχος,
το έφερε στο Δημοτικό Συμβούλιο.
Και ως εκ των πραγμάτων φαινόταν μία
υπόθεση πέντε λεπτών για να αποφασίσουν, περιέργως στο Δημοτικό Συμβούλιο
(Δ.Σ.) η συζήτηση εξελίχθηκε σε μια ανταλλαγή μειωτικών χαρακτηρισμών, αντεγκλίσεων και κόντρας επί τρεις ώρες.
Ο δήμαρχος Σπ. Πανάς έκανε μία εκτενή
αναφορά στο ιστορικό της υπόθεσης, μίλησε για περίεργες παρεμβάσεις και για
ολογωρία του τέως Δήμου Βούλας, τη
στιγμή μάλιστα που έχει ήδη πληρώσει 3

εκατομμύρια. Μείωσε όμως και τους δημοτικούς συμβούλους που δεν ψήφισαν
θετικά στην Ο.Ε., λέγοντας ότι κάποιος
τους παραπλάνησε ή ενεργούν με ιδιοτέλεια.
Ο Γρ. Κωνσταντέλλος ανταπάντησε στις
κατηγορίες και η συζήτηση ξέφυγε...
Χαρακτηριστικό είναι ότι ο δημοτικός σύμβουλος Γ. Γκολφινόπουλος αποχώρησε
αφού δήλωσε: «Ο τρόπος που γίνεται η
συνεδρίαση, τον θεωρώ αναξιοπρεπή και
προσβάλλει καθέναν από εμάς, γι’ αυτό θα
αποχωρήσω σε ένδειξη διαμαρτυρίας».
Επίσης ο Γραμματέας του Δ.Σ. Γιάννης

Συνταχθήκαμε πλήρως με τη λογική να βάλουμε την αντικειμενική αξία, αφού κάναμε την ανοησία να το κρατήσουμε».
Αξιοσημείωτο είναι ότι έχουν βγει και πράξεις αναλογισμού εις βάρος του Δήμου και
ο Δήμος μπορεί να βρεθεί με δεσμευμένες
τις καταθέσεις του οποιαδήποτε στιγμή!
Τέλος ο Δημήτρης Δαβάκης πρότεινε να
εφαρμοστεί ο νόμος 4067 άρθρο 33 ως
έχουν υποχρέωση για το 303Α και το 306Α
καθώς και να διαβιβαστεί η απόφαση στην
Αρχή που έχει κυρώσει τις πράξεις αναλογισμού που έχουν εκδοθεί, την 2/2005
και την 1/2009 ώστε να ακυρωθούν, καταργηθούν, για ασφάλεια δικαίου, αφού
από την ισχύ του Ν. 4067/12 έχουν απωλέσει την ισχύ τους.
Η πρότασή του ψηφίστηκε ομόφωνα.
Σ.Σ. Η απορία μου και όλων των παρισταμένων ήταν και είναι γιατί αφού ο νόμος
ορίζει σαφώς ότι η αποζημίωση πρέπει να
πάει με την αντικειμενική αξία, συζητούσαν επί 3 ώρες τα αυτονόητα!
Ηταν ένας σωστός χειρισμός του Δημ. Δαβάκη, και ανακούφιση των ιδιοκτητών που
κινδυνεύουν με πλειστηριασμό των σπιτιών τους, αλλά ο αγώνας είναι μακρύς
ακόμα και δεν χρειάζεται εφησυχασμός.
Αννα Μπουζιάνη
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Στον οικονομικό εισαγγελέα και το Ελεγκτικό Συνέδριο
ο απολογισμός του τέως Δήμου Βουλιαγμένης
Αρνηση και κωλυσιεργία παράδοσης στοιχείων στον ορκωτό λογιστή.
Παρεμπόδιση του έργου του, ελλειπής λογιστική λειτουργία,
παράλειψη τήρησης στοιχείων ακαταχώρητα εισπρακτέα μισθώματα...
Αθεώρητα συμφωνητικά, ασυμφωνία στοιχείων,
ανυπόγραφες καταστάσεις, ετεροπροσωπείες
αναρμοδίων, ελλειπής λογιστική λειτουργία, παράλειψη τήρησης στοιχείων ακαταχώρητα εισπρακτέα μισθώματα, παράτυπα μισθωτήρια

είναι συνοπτικά όσα κατέθεσε εγγράφως ο ορκωτός λογιστής για τον τέως Δήμο Βουλιαγμένης, απόντος του Δημάρχου που απέφυγε να
παραστεί, αποχωρήσας καθώς και του αντιδημάρχου Διον. Κοντονή.

Η συνεδρίαση της 16 Σεπτεμβρίου στα 3Β, έμελλε να έχει και θυελλώδη συνέχεια, μετά
τη συζήτηση για την πλατεία των Πηγαδακίων και να μείνει στην ιστορία, για όσα αποκαλυπτικά ανέφερε ο ορκωτός λογιστής Μ. Ελευθεριάδης, που ανέλαβε τον απολογισμό
του τέως Δήμου Βουλιαγμένης για το οικονομικό έτος 2010.
Καταπέλτης με στοιχεία, που παρουσίασε στο σώμα του Δ.Σ. σε μια μακρά συνεδρίαση, ο
ορκωτός για τη Βουλιαγμένη, δεν υπέγραψε την έκθεση. Αρνήθηκε έκφραση γνώμης!
Αλλά ας πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά.
Η επόμενη συνεδρίαση του Δ.Σ. που ήταν προγραμματισμένη για τις 7μ.μ. άρχισε γύρω στις 11
το βράδυ και αφορούσε τους απολογισμούς των τριών τέως Δήμων Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης για το οικονομικό έτος 2010.
Την έκθεση ενός εκάστου είχαν αναλάβει ορκωτοί λογιστές μετά από μειοδοτικό διαγωνισμό.
Ο δήμαρχος Σπ. Πανάς χωρίς να ενημερώσει το προεδρείο είχε αποχωρήσει.
Το σώμα του Δ.Σ. και το προεδρείο άρχισε να αναζητά από μικροφώνου το Δήμαρχο. Ρώτησαν
τον αναπληρωτή Δημάρχου Δ. Μπελετσιώτη, αλλά κι εκείνος δεν εγνώριζε έως ότου να διαπιστωθεί ότι είχε αποχωρήσει.
Ο Παν. Καπετανέας τόνισε ότι: «είναι θέμα ηθικής, δημοκρατίας και συνέπειας η απουσία του
δημάρχου και εύχομαι να μην του έχει συμβεί τίποτα».
Η απουσία του Δημάρχου χαρακτηρίστηκε από πολλούς δημοτικούς συμβούλους με μελανά
χρώματα.

O απολογισμός του τ. Δήμου Βούλας σε μέτρια επίπεδα
Στον απολογισμό του τ.
Δήμου Βούλας διαφαίνεται
χαμηλότερο ποσοστό τακτικών εσόδων και στα έκτακτα
έσοδα τα εισπραχθέντα είναι
χαμηλότερα από της Βάρης.
Τα εισπραχθέντα έκτακτα
έσοδα κυμαίνονται γύρω στο
25%. Από το 2006 τα τακτικά
έσοδα ήταν της κλίμακας του
80%. 86%/2006, 90%/’07, ‘08
& 80% το 2010.
Το “επικίνδυνο” για τη

Ο πρώτος απολογισμός
αφορούσε τον τέως Δήμο
Βάρης, όπου την τελευταία
4ετία δήμαρχος ήταν ο Παν.
Καπετανέας, ο οποίος είναι
σήμερα δημοτικός σύμβουλος και ήταν παρών.
Ο ορκωτός λογιστής διάβασε την έκθεση που είχε
συντάξει, η οποία έδειξε
ένα θετικό πρόσημο για τον
τέως Δήμο, ο οποίος όταν
παρέδωσε στον καλλικρατικό Δήμο 3Β είχε και ταμειακό υπόλοιπο γύρω στις

600.000 ευρώ, παρά τα όσα
ακούγονταν ότι είχε μεγάλα
χρέη.
Ο Γρ. Κωνσταντέλλος επεσήμανε ότι: «Τα οικονομικά
και η διαχείριση του τ.
Δήμου Βούλας δείχνει μια
νοικοκυρεμένη προσέγγιση,
αντίθετα μ’ αυτά που έλεγε
ο κ. Πανάς ότι παρέλαβε
χάος».
Ο Π. Καπετανέας εξήγησε
ότι: «οι παπαγάλοι που λέγανε ότι ήταν όλα χάλια να
τα βλέπουνε. Κατακρίνομαι

ότι πήρα δάνεια. Η εισφορά
σε γη και χρήμα της Μηλαδέζας ήταν 4 εκατομ. τα
οποία πήγαν αλλού από
τους προηγούμενους Δημάρχους. Πήρα ένα εκατομ.
για τη Μηλαδέζα, ένα για να
πληρώσω ένα χρέος της
ΕΥΔΑΠ και τους προμηθευτές και ένα για τη Λαθούριζα.
Ο Π. Καπετανέας τελικά,
πήρε εύσημα για τη διαχείριση της τετραετίας του.

Βούλα είναι ότι είναι εκτεθειμένος με 64 εκατομ.(!) €
από δικαστικές διενέξεις.
Αν δηλαδή χάσει τις υποθέσεις θα υποχρεωθεί να καταβάλλει αυτό το ποσό! Και
είναι οι μεγάλες υποθέσεις
απαλλοτριώσεων, παραλιακού μετώπου κ.ά.
Ο Γρ. Κωνσταντέλλος σημείωσε ότι: «Υπήρχε διπλογραφικό σύστημα πολά
χρόνια πίσω και ο έλεγχος

ήταν σχετικά εύκολος. [...]
Εν ολίγοις το καταχρεωμένο, διαλυμένο υπό κατάρρευση οικοδόμημα που μας
έλεγε ο κ. Πανάς μόνο έτσι
δεν είναι όπως δείχνουν τα
στοιχεία».
Και οι δύο απολογισμοί των
πρώην Δήμων Βάρης και
Βούλας ψηφίστηκαν σχεδόν ομόφωνα, εξαιρουμένου του προέδρου που
ψήφισε “παρών”.

“Φίδια” έβγαλε ο ορκωτός για τον τ. Δήμο Βουλιαγμένης
ορκωτός λογιστής Μ. Ελευθεριάδης, που
ανέλαβε τον τ. Δήμο Βουλιαγμένης μετά
από μειοδοτικό διαγωνισμό, όταν άρχισε
να συγκεντρώνει τα στοιχεία, “τρελάθηκε”, για
αυτά που βρήκε, όπως είπε.
Αρνήθηκε την έκφραση γνώμης και έτσι
εμφανίστηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο για
να εξηγήσει τους λόγους.
Ο Μ. Ελευθεριάδης, όπως είπε, έχει συντάξει έναν ολόκληρο τόμο με τις παραλείψεις
και τα γιατί, και περιληπτικά διάβασε 15 λόγους για τους οποίους δηλώνει αδυναμία
έκφρασης γνώμης:
1. Δεν μου δόθηκαν από το Δήμαρχο θεωρημένα λογιστικά στοιχεία του Δήμου και
συνεπώς οι παραδοθείσες συνημμένα οικονομικές καταστάσεις δεν είναι επίσημες και
δεν μπορώ να τις δεχθώ.
2. Οι οικονομικές καταστάσεις δεν έχουν
υπογραφεί από τον υπεύθυνο του διπλογραφικού λογιστηρίου του καλλικρατικού
Δήμου ΒΒΒ, μετά τη συγχώνευση των τριών
πρώην Δήμων.
Αντίθετα έχουν υπογραφεί από κάποιο πρόσωπο που δεν έχει σχετική σύμβαση με τον
πρώην Δήμο Βουλιαγμένης ούτε με τον
καλλικρατικό Δήμο. Το όνομά του είναι
Σταύρος Λιάπης και είναι μεγαλομέτοχος
σε μια εταιρεία Καινοτομίας. Αρα είναι ανυπόστατες αυτές (οι οικονομικές καταστάσεις) γιατί δεν έχουν υπογραφεί από τα

Ο

Εύσημα για τον τ. Δήμο Βάρης στον Παν. Καπετανέα

Αυτή η εικόνα παρουσιάστηκε για έναν
Δήμο που εθεωρείτο
“υπόδειγμα”.

σωστά πρόσωπα.
3. Δεν έχει τηρηθεί αναλυτική λογιστική
τουλάχιστον σε ετήσια βάση σε τριτοβάθμιο επίπεδο.
4. Δεν μου δόθηκαν αντίγραφα των φορολογικών δηλώσεων κεφαλαίου (ΦΑΠ, ΕΤΑΚ
κλπ.) της χρήσης 2010 ούτε των παρελθουσών ετών. Δεν έχει κατατεθεί καμμία. Και ο
πρώην Δήμος Βουλιαγμένης έχει τεράστια περιουσία. Πιστεύω ότι το ποσό του ενός εκατομμυρίου ευρώ πρέπει να λογιστικοποιηθεί
αυξάνοντας τοιουτοτρόπως τη ζημία.
5. Δεν μου δόθηκε υπογεγραμμένη κατάσταση ποσοτικής καταμέτρησης αχρησιμοποίητων αποθεμάτων των αναλωσίμων
υλικών την 31/12/2010 ούτε εξηγήσεις...
Επίσης ο έλεγχος μου ανετέθη την
12/1/2012 αντί μέχρι 31/10/10 που ορίζει το
αρ. 163 §3 του ν. 3463/06 με συνέπεια να
μη μπορώ να παρασταθώ στην απογραφή
της 31/12/10, αν έλαβε χώρα.
Δεν τηρήθηκε βιβλίο αποθήκης θεωρημένο
από το δήμαρχο. Το ίδιο ισχύει και για τη
φυσική κινητή περιουσία του Δήμου που
είναι 96.000 ευρώ!
6. Εμφανίζεται το ποσό των 6000 € στις μακροπρόθεσμες συμμετοχές του Δήμου στην
κατά 100% θυγατρική του “Αναπτυξιακή
Εταιρεία Δήμου Βουλιαγμένης” ενώ η εταιρεία αυτή έχει λυθεί από το 2008. Δεν έχω
Συνέχεια στη σελ. 14
τίποτα απ’ αυτό.

ΕΒΔΟΜΗ

14 ΣΕΛΙΔΑ - 21 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013

“Φίδια” έβγαλε ο ορκωτός για τον τ. Δήμο Βουλιαγμένης
Συνέχεια από τη σελ. 13
7. Πιστεύω ότι πρέπει να σχηματιστεί πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων 4,8 εκατομ.
ευρώ. Είναι μία πρόβλεψη που έχει γράψει
ο ίδιος ο Δήμος στο προσάρτημα, αλλά δεν
έχει κάνει πρόβλεψη στα βιβλία του.
8. Αδυνατώ να εκφράσω γνώμη για τον διενεργηθέντα δειγματοληπτικό έλεγχό μου
για τα χρηματικά διαθέσιμα. Ισως ένα από
τα σημαντικότερα.
9. Δεν έχουν τηρηθεί ξεχωριστοί λογαριασμοί στο λογιστήριο για το ταμείο και για
τους δύο ξεχωριστούς λογαριασμούς. Είναι
όλα μαζί σ’ ένα σακί. Και δειγματοληπτικός
έλεγχος πρώτον είναι δυσχερής και δεύτερον δεν είναι επαρκής με κανέναν τρόπο
για την ασφαλή εξαγωγή συμπερασμάτων.
Αυτό το πράγμα δεν το έχω δει ποτέ. Και
ταμείο και δύο τράπεζες σε έναν κοινό λογαριασμό απορώ τί έγραφε ο προηγούμενος ορκωτός ελεγκτής!
10. Δεν έχω λάβει απάντηση από τον υποδειχθέντα σε εμένα νομικό σύμβουλο του
Δήμου για τις πιθανές εκκρεμοδικείες κατά
του Δήμου, αλλά και για εμπράγματα δικαιώματά του. Πρέπει να σχηματιστεί πρόβλεψη για περίπου 2 εκατομμύρια ευρώ
εκκρεροδικείες. Ο κ. Δ. Παπαβασιλείου αρνήθηκε να μου απαντήσει. Οταν ζητάς από
κάποιον 6 και 7 φορές και δεν σου απαντάει, ε κάτι τρέχει. (σ.σ. είναι ένας εκ των
νομικών συμβούλων του ΒΒΒ και του τ.
Δήμου Βουλ/νης).
11. Εχει γράψει ο κ. Παπαβασιλείου ένα
γράμμα πολύ θυμωμένο προς τον κ. Πανά
που του ζητάει διευκρινίσεις. Δεν του δίνουν πληροφορίες ίσως· ο Δήμος είναι
πολύ εκτεθειμένος.
12. Δεν έχουν καταχωρηθεί στο δημόσιο
λογισμικό και συνεπακόλουθα και στο διπλογραφικό, μισθώματα εισπρακτέα περίπου 450.000 ευρώ και 95.000 περίπου
πρέπει να επαναχαρακτηριστούν λογιστικά
ως προεεισπραχθέντα ενοίκια της επόμενης χρήσεως 2011. Δεν έχω λάβει ουδεμία
απάντηση από τους οφειλέτες εν γένει του
Δήμου προς διασταύρωση των στοιχείων
13. Δεν έχω λάβει επίσημη κατάσταση μισθωμάτων εισπρακτέων του 2010 από το
Δήμο.
14. Τα μισθωτήρια συμφωνητικά είναι όλα
αθεώρητα από τη ΔΟΥ Γλυφάδας. Και όχι
μόνο αυτό· τα μισθωτήρια συμφωνητικά ξεπερνούν τα 9 χρόνια και έπρεπε να είναι
συμβόλαια. Να έχουν μεταγραφεί στο υποθηκοφυλακείο και σε βιβλίο ειδικό του
Δήμου. Συνεπώς πιθανόν τα μισθώματα τα
εισπραχθέντα να απέχουν πολύ από τα βεβαιωθέντα. Δεν γνωρίζουμε σε τί βάθος
είναι η ζημιά. Εγώ ζήτησα να πάρω και τις
εκθέσεις και του 2008 και του 2009 δεν μου
τις δώσανε. Μου είπαν ότι “δεν έχεις καμμία δουλειά”».
15. Επίσης άλλο ποσό έχει δηλωθεί στην
υποβληθείσα φορολογική δήλωση του 2010
από αυτό που αναγράφεται στα βιβλία.
Οι Δήμοι απαλάσσονται της φορολογίας εισοδήματος και πληρώνουν μόνο ένα τέλος

χαρτοσήμου 3,6%. Ομως από 1/1/14, με νέο
νόμο 4174/13 στη φορολογία υπάγονται και
τα μισθώματα εισπρακτέα και είναι στο
33%. Νομίζω ότι αυτό πρέπει να το ξέρετε
να το βάλετε και στον προύπολογισμό σας.
Κλείνοντας την τοποθέτησή του ο Μ. Ελευθεριάδης ξεκαθάρισε: «Εικάζω ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο που θα παραλάβει αυτή την
εκτενή έκθεση ελέγχου μου, σύμφωνα με
το άρθρο 163(5) ν. 3643/8-6-2006, θα προβεί στον κατασταλτικό έλεγχο και στον
έλεγχο είσπραξης εσόδων, που ορίζουν τα
άρθρα 276 και 277 ν. 3852/7-6-2010 σε όσες
προγενέστερες χρήσεις κρίνει το ίδιο.
Εξαιτίας της σημαντικότητας των προεκτεθέντων θεμάτων, δεν έχει καταστεί εφικτό
να αποκτήσω επαρκή και κατάλληλα ελεγκτικά τεκμήρια για τη θεμελίωση της ελεγκτικής μου γνώμης. Ως εκ τούτου δεν
εκφέρω γνώμη επί των ανωτέρω οικονομικών καταστάσεων, ούτε και επί της εκθέσεως της Οικονομικής Επιτροπής του άρθ.
72 ν. 3852/7.6.2010 που αντικατέστησε τη
Δημαρχιακή Επιτροπή».
Mε την τοποθέτηση του ορκωτού λογιστή,
για τους λόγους που δεν υπογράφει τον
απολογισμό, οι σύμβουλοι είχαν μείνει
“βουβοί”, ιδιαίτερα οι σύμβουλοι Παν. Σκουζής και Μαρία Σίνα που ήταν μέλη της Δημαρχιακής Επιτροπής την εποχή εκείνη
στον τέως δήμο Βουλιαγμένης.
«Εχω στεναχωρηθεί πολύ μ’ αυτά που
άκουσα. Δεν είμαστε όλοι ίδιοι. Αγαπάμε
την περιοχή μας, δουλεύουμε για την περιοχή μας, αλλά προσπαθούμε να προσφέρουμε», δήλωσε ο Μ. Σίνα.

“Ο βασιλιάς είναι γυμνός”
«Κατάπτυστη και καταχρηστική η διαχείριση. Γενική διαπίστωση: ο βασιλιάς είναι
γυμνός εκατέρωθεν. Για ποιο λόγο ο κ.
Πανάς στην πρώτη κουβέντα που έλεγε μιλούσε για “το οικονομικό θαύμα” της Βουλιαγμένης; Αυτή η ιστορία θα διασύρει το
Δήμο. Και με τον τρόπου που είναι δομημένη η έκθεση είναι πολύ κοντά στην κηδεμονία του Δήμου, γιατί κρινόμεθα
συλλήβδην ανίκανοι να διαχειριστούμε» δήλωσε ο Γρ. Κωνσταντέλλος.

Eπεσήμανε ακόμη ότι την επιστολή ο ορκωτός λογιστής είχε δώσει από τον Απρίλιο του 2012 στο δήμαρχο.
Κατέληξε δε λέγοντας ότι: «εγώ ποτέ, σε
πολιτικό επίπεδο, δεν θα ζητήσω ευθύνη
από το δήμαρχο Γρηγόρη Κασιδόκωστα και
θα τον υπερασπιστώ».

«Ολοι καταλάβαμε πια, ποιο ήταν το “θαύμα
της Βουλιαγμένης”, που τρέξανε όλοι οι

σύμβουλοι της πλειοψηφίας. Ευθύνη έχει ο
δήμαρχος, δεν συμφωνώ με τον κ. Κωνσταντέλο. Μεγάλη ευθύνη έχει και η Δημαρχιακή Επιτροπή», δήλωσε ο Παν.
Καπετανέας.
«Θλιβερή διαπίστωση να βλέπεις το ωραιότερο σημείο της χώρας να κρύβει ένα απόστημα και να μη θέλουν να εξυγειάνουν.
Θέλω να συγχαρώ τον ορκωτό, γιατί δεν ανακάλεσε τη γνωμάτευσή του παρά τις πιέσεις
που δέχτηκε. Είχε στείλει επιστολή ο κ. Ελευθεριάδης στην Επιτροπή Ορκωτών (ΕΛΤΕ).
Επί σειρά ετών ήταν ορκωτοί στη Βουλιαγμένη η “Prime Audit” η οποία έχει βγει έκθετη και εκτός διαγωνισμών του δημοσίου»,
επεσήμανε ο Δημ. Δαβάκης.
«Εγώ δεν έπεσα από τα σύννεφα από αυτή
την έκθεση, γιατί στον ΟΑΠΠΑ στην αρχή
ψάχναμε να βρούμε χαρτιά. Τότε με είχε
πλησιάσει μία πρώην υπάλληλος η οποία
μου είπε ότι είναι τυχαίο που ο Δ. Βουλιαγμένης λειτουργεί. Στη συνέχεια το διαπίστωσα κι εγώ», δήλωσε η Λυδία
Αργυροπούλου.

“Συμβαίνει στη γειτονιά μας”
Με το σύνθημα που χρησιμοποιεί πρόσφατα
ο Δήμαρχος Σπ. Πανάς “Συμβαίνει στη γειτονιά μας”, απάντησε ο Γιάννης Νιτερόπουλος, τονίζοντας: «Εκείνες τις ημέρες
που ήμουν στο Δήμο, έβλεπα την αγωνία
του κ. Ελευθεριάδη να συγκεντρώσει υλικό.
Είναι αδιανόητο να αρνείται υπάλληλος να
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ, ΒΟΥΛΑΣ, ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Τ.Υ.
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ
Λ. Βασ. Κων/νου 25, Βάρη
Πληροφ. Μ. Καβράκος
Τηλ. 213 2030421, φαξ: 213 2030439
Ημερομηνία 17.9.13
Αρ. Πρωτ. 50584
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Η Δ.Τ.Υ. του Δήμου Βάρη, Βούλας,
Βουλιαγμένης, διακηρύττει ότι:
1. Εκτίθεται σε πρόχειρο μειοδοτικό
διαγωνισμό με ενσφράγιστες προσφορές με το σύστημα «Προσφορά
με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης» του
άρθρου 5 του Ν. 3669/08 (Κ.Δ.Ε.)
για την ανάθεση του έργου «Ηλεκτροφωτισμός
κοινοχρήστων
χώρων»
με
προϋπολογισμό
30.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α.
2. Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στις
15/10/2013 ημέρα Τρίτη και ώρα
10.00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών) στα γραφεία της Δ.Τ.Υ. του
Δήμου Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης (Λ. Βασ. Κων/νου 25, στη Βάρη
Α’ όρ.) ενώπιον αρμόδιας επιτροπής
διαγωνισμού. Σε περίπτωση που δεν
πραγματοποιηθεί η δημοπρασία τhν
προαναφερόμενη ημέρα, οι ενδιαφερόμενοι θα ειδοποιηθούν με Fax.
3. Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές
Εργοληπτικές Επιχειρήσεις Δημοσίων Εργων εγγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων
που τηρείται στη ΓΓΔΕ του
Υ.ΠΟ.ΜΕ.ΔΙ., εφόσον ανήκουν στην
Α1, Α2 και 1ης τάξης για έργα κατηγορίας ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ. Επίσης γίνονται δεκτές

σας δώσει στοιχεία αν δεν έχει άνωθεν κάλυψη. Τώρα εξηγείται γιατί μεταφέρθηκαν
πάλι τα χαρτιά στη Βουλιαγμένη. Χαίρομαι
γιατί δεν υποκύψατε σε πιέσεις. Ετσι καταλαβαίνω γιατί ο δήμαρχος δεν είναι εδώ
παρών», κατέληξε.
«Ολοι ψιθυρίζαμε στη Βουλιαγμένη ότι κάτι
δεν πάει καλά, ρε παιδιά. Δεν μπορώ να
δεχθώ ότι δεν γνώριζε η Διοίκηση και η Δημαρχιακή Επιτροπή. Δεν είναι άμοιρος ευθυνών ο Γρ. Κασιδόκωστας.
Δεν μπορώ να θεωρήσω τυχαία τις απουσίες του Αντιδημάρχου και επί πολλά χρόνια προέδρου του Δ.Σ. του Δ. Βουλιαγμένης
Δ. Κοντονή και του νυν δημάρχου. Γι’ αυτό
έβαλε το έκτακτο συμβούλιο μπροστά από
αυτή τη συνεδρίαση· για να διαλύσει το
συμβούλιο και να μη γίνει» ήταν τα λόγια
του Ντίνου Καραγιώργου επί σειρά ετών
δημοτικού συμβούλου στα έδρανα της αντιπολίτευσης του Δ. Βουλιαγμένης.
Τέλος κατά τις 04.00 πρωινή ώρα οι σύμβουλοι ψήφισαν με μεγάλη πλειοψηφία.
Απέρριψαν τον οικονομικό απολογισμό και
τις οικονομικές καταστάσεις του π. Δήμου
Βουλιαγμένης, και αποφάσισαν να παραπέμψουν τα στοιχεία για περαιτέρω έλεγχο
τόσο
- στο Ελεγκτικό Συνέδριο
- στους οικονομικούς επιθεωρητές
του Υπουργείου Οικονομικών και
- στους Οικονομικούς Εισαγγελείς.

αλλοδαπές εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμέες σε επίσημους
καταλόγους αναγνωρισμένων εργοληπτών σε τάξη και κατηγορία
αντίστοιχη με την τάξη και κατηγορία του Ελληνικού Μητρώου ΜΕΕΠ
ή σε νομαρχιακά μητρώα αντίστοιχου προϋπολογισμού.
4. Το έργο χρηματοδοτείται από πόρους του Δήμου Βάρης, Βούλας,
Βουλιαγμένης και υπόκειται στις
κρατήσεις που προβλέπονται για τα
έργα αυτά, περιλαμβανομένης της
κράτησης 6%ο του άρθρου 27 παρ.
34-37 του Ν. 2166/93 (ΦΕΚ
137/Α/24.8.93). Προκαταβολή δεν
θα χορηγηθεί.
5. Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται
σε 490,00 € αναγνωρισμένης Τράπεζας ή του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή του Ε.Τ.Α.Α.
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.
3669/2008 αρθρ. 24 και απευθύνεται είτε στην Υπηρεσία που διεξάγη
το διαγωνισμό, είτε στον φορέα κατασκευής, είτε στον κύριο του
έργου και σε περίπτωση διαγωνιζμένης κοινοπραξίας πρέπει να είναι
κοινή υπέρ όλων των μελών της.
6. Κριτήριο για την ανάθεση του
έργου είναι η χαμηλότερη οικονομική προσφορά. Οπως ειδικότερα
ορίζεται στο άρθρο 26 του Ν.
3669/2008.
7. Η αξία σύμφωνα με τη μελέτη
ανέρχεται για τη δαπάνη εργασιών
στο ποσό των 17.946,80€ χωρίς το
ΓΕ & ΟΕ, απρόβλεπτα 3.176,58€,
γενικά έξοδα & εργολαβικό όφελος
3.230,42€. Πρόβλεψη αναθεώρησης 36,44€ και Φ.Π.Α. 23%
5.609,76€.
8. Η προσφορά θα υποβληθεί για το
σύνολο των εργασιών που περιλαμ-

Αννα Μπουζιάνη
βάνονται στα τεύχη της δημοπράτησης. Εναλλακτικές προσφορές
δεν επιτρέπονται.
9. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από τη μελέτη σε ενενήντα (90)
ημερολογιακές ημέρες από την
υπογραφή της σύμβασης.
10. Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά
δεσμεύει τον συμμετέχοντα στο
διαγωνισμό, κατά την διάταξη του
άρθρου 29 παρ. 6 του Ν. 3669/2008,
για διάστημα (30) ημερών από την
ημερομηνία διεξαγωγής της δημοπρασίας. Μέσα σε αυτό το μήνα
πρέπει να υπογραφεί η σχετική
σύμβαση.
11. Απαιτούνται δικαιολογητικά για
την επαγγελματική καταλληλότητα
των διαγωνιζομένων.
12. Απαιτούνται δικαιολογητικά για
την τεχνική καταλληλότητα των
διαγωνιζομένων.
Ολα τα τεύχη της μελέτης (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων
κλπ.) βρίσκονται στα γραφεία της
Δ.Τ. Υ. του Δήμου Βάρης, Βούλας,
Βουλιαγμένης, Λ. Βασ. Κων/νου 25
στη Βάρη (Α’ όρ.), πληροφορίες στα
τηλέφωνα 213 2030421 & 213 2030
466, fax επικοινωνίας 213 2030439,
αρμόδιοι υπάλληλοι για επικοινωνία
κ. Μ. Καβράκος και κ. Σ Ζερβουδάκης, όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση, να
παραλάβουν τα τεύχη της δημοπράτησης καθώς και αριθμημένο
τεύχος για τη συμπλήρωση της
προσφοράς τους μέχρι 2 ημέρες
πριν την ημέρα της δημοπρασίας
και τις εργάσιμες ημέρες και ώρες
ήτοι μέχρι και Πέμπτη, 10/10/2013,
από 09.00 μέχρι 13.00.
Ο Δήμαρχος
Σπυράγγελος Πανάς
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Ομορφες βραδιές στα 3Β

«Tο Αμάρτημα της Μητρός μου» στα Σπάτα

“Το αμάρτημα της μητρός μου” στα 3Β
Ο Οργανισμός Αθλητισμού
Πολιτισμού & Παιδικής Αγωγής του Δήμου
Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης έδωσε την ευκαιρία σε
πλήθος κόσμου, να παρακολουθήσει μία εκπληκτική θεατρική παράσταση του
ΔΗΠΕΘΕ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ στο
θέατρο Βέμπο με το έργο
του Γεωργίου Βιζυηνού “Το
αμάρτημα της μητρός μου”.
Οι πρωταγωνιστές Κων/νος

“Με θέα το φεγγάρι”
Στο λιμάνι της Βάρκιζας την
Κυριακή 15 Σεπτεμβρίου,
όσοι παραβρέθηκαν έζησαν
πράγματι μιά μουσική βραδιά “Με θέα το φεγγάρι”.
Το συγκρότημα του Στέλιου
Καρύδα & η ερμηνεία των
τραγουδιών από την Στέλλα
Καρύδα μάγεψαν το κοινό
με Λαϊκούς, Σύγχρονους &
Παραδοσιακούς ήχους.

Στιγμιότυπο από την παράσταση.

Τo έργο του Γεωργίου Βιζυινού «το Αμάρτημα της Μητρός μου» ανέβηκε και στα
Σπάτα την Παρασκευή 13
Σεπτεμβρίου στο Πνευματικό Κέντρο Σπάτων «Χρήστος Μπέκας» επίσης από
το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Ιωαννίνων με
τους ίδιους ηθοποιούς
(Κωνσταντίνο
Γιαννακόπουλο και Ρένα Κυπριώτη
σε σκηνοθεσία Δήμου Αβδελιώδη).
Η παράσταση άφησε τις καλύτερες εντυπώσεις σε ένα
πολυάριθμο κοινό που παρακολούθησε με “μυσταγωγία” την παράσταση.

Η Πρόεδρος του Οργανισμού Παιδείας Πολιτισμού
& Περιβάλλοντος «Ο Ξενοφών» του Δήμου Σπάτων –
Αρτέμιδος Παν. Μάρκου
έκανε μία αναφορά στη ζωή
και το έργο του Γ. Βιζυινού,
που πράγματι έχει μεγάλο
ενδιαφέρον, γιατί ξεκίνησε
από μεγάλη φτώχεια και
σιγά σιγά ανέβηκε τα σκαλοπάτια του πολιτισμού και
της βαθιάς φιλοσοφικής
γνώσης.
Εγραψε σπουδαία πεζογραφήματα και ποίηση, αλλά
πέθανε πολύ νέος χτυπημένος από αρρώστεια.

Αγιασμός στην Ενωση Κρητών ΒΒΒ
Η Ενωση Κρητών των 3Β, πραγματοποίησαν αγιασμό στο στέκι τους
(κάτω από τη Γέφυρα) στη Βούλα.
Τον αγιασμό ευλόγησε ο πατήρ Γεώργιος Κονσολάκης και ακολούθησε
κέρασμα με κρητικούς μεζέδες και
τσικουδιά.

Γιαννακόπουλος, Ρένα Κυπριώτη & ο σκηνοθέτης
Δήμος Αβδελιώδης καταχειροκροτήθηκαν & εκλήθησαν
πολλές φορές στη σκηνή
για τις ερμηνείες τους & την
λιτή, αλλά ευρηματική σκηνοθεσία στο μικρό θεατράκι.

Οπως σημειώνει ο πρόεδρος του ΟΑΠΠΑ Γιάννης
Νιτερόπουλος: «Τα ευνοϊκά
σχόλια των κατοίκων για
την αρτιότητα & ποιότητα
των εκδηλώσεών μας, μας
δίνουν δύναμη να συνεχίσουμε το δύσκολο έργο που
έχουμε αναλάβει».

Ο πρόεδρος Στ. Πιπεράκης και όλο το
Διοικητικό Συμβούλιο ευχήθηκαν στα
μέλη και τους φίλους “καλό Φθινόπωρο” και ανακοινώθηκαν οι δραστηριότητες του Συλλόγου που θα

MI NI MARKET
“H ΩΡΑΙ Α ΓΕΙ Τ ΟΝΙ Α”

VIDEO - TV - ELECTRONICS
ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ
ΜΙΚΡΟΣΥΣΚΕΥΩΝ
TOΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΩΝ
Tηλ./Fax: 210 8954.408, kin. 6944 525989

ΒΑΣ. ΠΑΥΛΟΥ 59 (υπόγειο) ΒΟΥΛΑ

συνεχιστούν και φέτος, όπως Κρητικοί χοροί, Ριζίτικο τραγούδι, Λύρα,
Λαγούτο, Μαθήματα χορού που προσφέρονται δωρεάν από το Σύλλογο.
Πληροφορίες Στ. Πιπεράκης 6972005586

ΤΥΠΟΣ
ΤΣΙΓΑΡΑ
l ΦΩΤΟΤΥΠΙΕΣ
l FAX για το ΚΟΙΝΟ
l ΕΠΟΧΙΑΚΑ

ΤΥΡΙΑ - ΑΛΛΑΝΤΙΚΑ
ΤΥΡΟΠΙΤΟΕΙΔΗ
l ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ
l ΦΡΕΣΚΟ ΨΩΜΙ
l ΜΑΝΑΒΙΚΗ
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Α. ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ 29 ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ
ΣΚΟΥΝΤΡΙΑΝΟΣ Γ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΔΕΥΤΕΡΑ, ΤΡΙΤΗ, ΠΕΜΠΤΗ, ΣΑΒΒΑΤΟ
08.00-20.30
ΤΕΤΑΡΤΗ 08.00-15.00, ΚΥΡΙΑΚΗ 09.00-14.30 - 17.30-19.30

Επαγγελματίες Επωφεληθείτε από την προσφορά μας
Προβληθείτε με μια συνδρομή στην ΕΒΔΟΜΗ
καλέστε μας: 210 8959.004 - 6937153052 - e-mail: press@ebdomi.com
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΣΕ ΑΕΙ & ΤΕΙ
Δημοσιεύουμε και σ’ αυτό το φύλλο της ΕΒΔΟΜΗΣ, τα ονόματα των επιτυχόντων στα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας. Ζητήσαμε από τα Λύκεια των Δήμων, όπως κάνουμε
κάθε χρόνο, να μας δώσουν τις καταστάσεις με τους επιτυχόντες πλέον σπουδαστές.
Πολλοί εκπαιδευτικοί πρόθυμα μας απέστειλαν τις καταστάσεις. Κάποιοι άλλοι ισχυρίστηκαν ότι πρέπει να δώσει την άδεια ο διευθυντής του σχολείου, που μονίμως ...απουσίαζε και κάποιοι αρνήθηκαν γιατί είναι προσωπικά δεδομένα!
Ετσι δημοσιεύουμε μόνο τα σχολεία που ανταποκρίθηκαν.

Επιτυχόντες με το 10%
ΑΓΓΕΛΗ ΘΕΟΔΩΡΑ
ΔΑΡΑΜΟΥΣΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ-ΘΕΟ
ΔΕΛΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΜΑΓΓΑΝΑ ΕΛΕΝΗ

ΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ
ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΔΥΤ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΣΠΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ KEΡΑΤΕΑΣ
ΑΔΑΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΗΛΕΚΤ/ΓΩΝ ΜΗΧΑΝ. & ΜΗΧΑΝ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΕΜΠ
ΑΣΠΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝ ΚΡΗΤΗΣ
ΑΧΙΛΛΕΩΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝ. ΜΗΧΑΝ. & ΜΗΧΑΝ. ΥΠΟΛΟΓΙΣ. ΠΟΛ/ΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΒΙΛΑ ΠΑΡΙΝΤ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΠΑΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΓΚΙΝΗ ΜΑΡΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛ. (ΑΘΗΝΑ) ΟΠΑ
ΓΚΟΥΜΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛ. & ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛ. ΑΓΩΓΗΣ & ΕΚΠ/ΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΑΝ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝ ΚΡΗΤΗΣ
ΔΡΑΜΙ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤ/ΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΟΠΑ
ΔΡΙΤΣΑ ΚΩΝ/ΝΑ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΑΝ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΕΦΡΑΙΜΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΙΣΠΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ
ΖΕΠΠΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤ. & ΔΙΕΘΝ. ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΑΝ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ
ΘΗΒΑΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΟΠΑ
ΚΑΛΑΤΖΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ-ΜΑΡ
ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝ ΚΡΗΤΗΣ
ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑ ΕΛΕΝΗ
ΗΛΕΚΤΡΟΛ. ΜΗΧΑΝ. & ΜΗΧΑΝ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΕΜΠ
ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗ ΚΩΝ/ΝΑ
ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΑΡΗΣ
ΕΠΙΣΤ. ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ
ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΛΕΒΑΝΤΗ ΜΑΡΙΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΠΑΝ ΚΡΗΤΗΣ
ΛΕΚΚΑ ΜΑΡΙΑ
ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) - Ε.Κ.Π.Α. ΕΚΠΑ
ΛΙΑΓΚΗ ΑΣΗΜΙΝΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟ
ΜΑΚΡΥΝΟΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ
ΜΑΛΙΚΛΛΑΡΙ ΤΖΟΥΛΙΑΝ
ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ
ΜΑΛΤΕΖΟΥ ΑΝΝΑ
ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ-ΤΕΧΝΟΛ. ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ
ΜΑΡΓΩΝΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ
ΜΕΓΓΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜ. & ΔΙΟΙΚ. (ΠΑΝ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΜΕΞΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΕΝ
ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΓΛΩΣΣΑΣ, ΦΙΛ/ΓΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΡΕΥΞ. ΧΩΡΩΝ ΔΗΜ ΠΑΝ ΘΡΑΚΗΣ
ΜΙΧΑΛΗ ΜΑΡΙΑ
ΧΗΜΕΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ
ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΤΕΙ ΣΤΕΡ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΜΟΥΚΑΤΖΗ ΕΙΡΗΝΗ
ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ
ΜΠΑΛΤΖΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤ/ΚΗΣ ΤΕΙ ΣΤΕΡ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΜΠΗΛΙΩΝΑ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ
ΜΠΛΑΝΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ & ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΑΝΑΓΟΥ ΑΝΝΑ
ΕΠΙΣΤ. ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤ. (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ ΑΙΜΙΛΙΑ
ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΔΥΤ ΜΑΚ/ΝΙΑΣ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΑΠΠΑ ΕΛΣΑ
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝ ΠΑΤΡΩΝ
ΠΕΤΣΗ ΣΟΦΙΑ-ΙΩΑΝΝΑ
ΦΙΛΟΣΟΦ. – ΠΑΙΔΑΓΩΓ. & ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ
ΠΡΙΦΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ-ΛΥΔΙΑ
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ
ΠΡΙΦΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΑΝ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΠΡΙΦΤΗ ΜΑΡΙΑ-ΓΕΩΡΓΙΑ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤ/ΜΙΚΗΣ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΡΑΠΤΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ
ΡΟΚΚΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛ. (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ
ΡΩΜΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΤΕΧΝ/ΓΩΝ ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ Τ.Ε. - ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΦΥΣ. ΠΕΡΙΒΑΛΛ. Τ.Ε. ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣ
ΣΕΡΕΦΟΓΛΟΥ ΕΥΑ
ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) – ΤΕΧΝΟΛΟΓ. ΓΡΑΦ. ΤΕΧΝΩΝ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ
ΣΙΝΑΝΗΣ ΣΕΡΓΙΟΣ
ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΣΙΟΥΤΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ
ΣΚΛΕΠΑΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
ΝΟΜΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ
ΣΚΟΥΦΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ
ΣΟΥΦΛΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΣΩΦΡΟΝΗ ΘΕΟΔΩΡΑ
ΔΙΟΙΚΗΤ. ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛ. (ΑΘΗΝΑ) ΟΠΑ
ΤΣΟΜΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡ. Τ.Ε. ΤΕΙ ΣΤΕΡ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΤΣΟΠΑΝΗ ΕΙΡΗΝΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΤΣΟΡΟ ΦΡΑΝΤΣΕΣΚΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΠΑΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΦΕΙΔΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. ΤΕΙ ΑΝΑΤ ΜΑΚ/ΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ
ΦΛΥΤΖΑΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΦΙΛΟΣΟΦ. & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝ ΚΡΗΤΗΣ
ΦΟΥΝΤΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝ
ΦΟΥΣΤΕΡΗΣ ΛΟΥΚΑΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣΠΟΛΙΤ. ΜΗΧΑΝ. Τ.Ε. & ΜΗΧΑΝ. ΤΟΠΟΓΡ. & ΓΕΩ/ΚΗΣ Τ.Ε.-ΜΗΧ. ΤΟΠΟ. ΤΕΙ ΚΕΝΤΡ ΜΑΚ/ΝΙΑΣ

ΑΓΓΕΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ (ΚΟΡΙΝΘΟΣ) ΠΑΝ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ
ΑΓΓΕΛΗΣ ΠΑΥΛΟΣ
ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) ΠΑΝ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΑΘΗΝΑ
ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ
ΑΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΡΑΡΔΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ & ΙΣΤΟΡΙΑΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) ΠΑΝ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΑΛΟΥΣΑΙ ΙΩΑΝΝΑ
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) - ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ
ΑΠΟΣΠΟΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΛΑΜΙΑ) ΤΕΙ ΣΤΕΡ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ ΛΥΔΙΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΕΜΠ
ΒΑΡΒΑΡΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ ΜΑΡΙΟΣ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) ΤΕΙ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ
ΓΙΑΝΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛ. ΜΗΧΑΝ. Τ.Ε. (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) (ΚΑΤ.:1. ΕΝΕΡΓ. ΜΗΧ. ΜΗΧ. Τ.Ε. 2. ΚΑΤΑΣΚ. ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ
ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ
ΔΙΟΙΚ., ΟΙΚΟΝ. & ΕΠΙΚΟΙΝ.Σ ΠΟΛΙΤ. & ΤΟΥΡΙΣΤ. ΜΟΝΑΔΩΝ (ΠΥΡΓΟΣ) ΤΕΙ ΔΥΤ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓ. ΣΥΣΤΗΜ. Τ.Ε. ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΓΡΑΤΣΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΟΠΑ
ΓΡΙΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ Τ.Ε. (ΧΑΛΚΙΔΑ) ΤΕΙ ΣΤΕΡ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΔΕΔΕΜΑΔΗ ΘΕΟΔΩΡΑ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ (ΑΘΗΝΑ) ΠΑΝΤΕΙΟ
ΔΗΜΑ ΚΛΑΡΙΤΑ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΚΟΖΑΝΗ) ΤΕΙ ΔΥΤ ΜΑΚ/ΝΙΑΣ
ΕΛ ΓΚΑΜΑΛ ΑΔΑΜ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΕΚΚΛ ΑΚ ΚΡΗΤΗΣ
ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΚΛΗΣ. ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΑΛΤ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΕΚΚΛ ΑΚ ΚΡΗΤΗΣ
ΖΩΚΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ) ΠΑΝ ΠΑΤΡΩΝ
ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΑ
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΠΑΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΙΑΤΡΟΥ ΟΔΥΣΣΕΥΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΟΠΑ
ΚΑΛΤΣΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ
ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥΣ) ΑΣΤΥΝ ΣΧΟΛ
ΚΑΛΥΒΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΝΟΜΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ
ΚΑΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ
ΝΟΜΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ
ΚΑΡΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΕΚΚΛ ΑΚ ΘΕΣ/ΚΗΣ
ΚΑΡΑΜΠΑΛΗ ΙΩΑΝΝΑ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ
ΚΑΡΑΜΠΑΛΗ ΣΟΦΙΑ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ
ΚΑΣΙΔΑΝΔΡΕΑΣ ΓΑΖΕΤΑΣ ΗΛΙΑΣ
ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ (Σ.Μ.Υ.) - ΟΠΛΑ ΣΜΥ
ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΜΗΧΑΝ. ΠΛΗΡΟΦ. Τ.Ε. (ΣΠΑΡΤΗ) (ΚΑΤ.:1. ΜΗΧ. ΔΙΚΤ. Τ.Ε. 2. ΜΗΧ. Η/Υ Τ.Ε. 3. ΛΟΓΙΣΜ.Τ.Ε.) ΤΕΙ ΠΕΛ.
ΚΟΛΑΓΚΗ ΑΘΗΝΑ ΟΙΚΟΝ. & ΕΠ. ΠΟΛΙΤ. & ΤΟΥΡΙΣΤ. ΜΟΝ. (ΠΥΡΓΟΣ) (ΚΑΤ.:1. ΔΙΟΙΚ. ΠΟΛ. ΜΟΝ. & ΕΠΙΧ. ΦΙΛΟΞ. 2. - 3. ΤΕΙ ΔΥΤ ΕΛΛ.
ΚΟΡΝΕΖΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΕΛΠΙΔΑ
ΜΗΧΑΝ. ΗΛ/ΚΩΝ Υ/Π ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡ. (ΠΑΤΡΑ) ΠΑΝ ΠΑΤΡΩΝ
ΚΟΥΛΟΧΕΡΗ ΑΣΠΑΣΙΑ
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΠΑΤΡΑ) ΠΑΝ ΠΑΤΡΩΝ
ΚΟΥΛΟΧΕΡΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΟΙΚΟΝ. & ΕΠΙΚΟΙΝ. ΠΟΛΙΤ. & ΤΟΥΡ. ΜΟΝ. (ΠΥΡΓΟΣ) ΤΕΙ ΔΥΤ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΧΑΛΚΙΔΑ) ΤΕΙ ΣΤΕΡ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΔΙΟΙΚ. ΕΠΙΧΕΙΡ. (ΛΕΥΚΑΔΑ) - ΔΙΟΙΚ. ΤΟΥΡ. ΕΠ. ΚΑΙ ΕΠ. ΦΙΛ. ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣ
ΚΡΗΤΙΚΟΥ ΗΛΙΑΝΑ
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΠΑΝΤΕΙΟ
ΛΙΑΚΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ
ΛΙΓΚΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΚΟΡΙΝΘΟΣ) ΠΑΝ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ
ΛΙΤΣΙΟΥ ΠΟΛΥΜΝΙΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ (ΚΟΡΙΝΘΟΣ) ΠΑΝ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ
ΜΑΚΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΧΑΛΚΙΔΑ) ΤΕΙ ΣΤΕΡ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΜΑΝΩΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝ. ΜΗΧ. ΚΑΙ ΜΗΧ. ΥΠΟΛ. (ΧΑΝΙΑ) ΠΟΛ/ΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
ΜΑΡΓΕΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΤΡΙΚΑΛΑ) ΠΑΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΜΑΡΚΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ
ΜΑΥΡΟΓΕΩΡΓΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΕΜΠ
ΜΠΑΛΑ ΦΛΩΡΙΑΝΑ
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) - ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ
ΜΠΑΝΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΟΠΑ
ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ ΑΕΝ
ΜΠΑΣΚΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΔΙΟΙΚ. ΕΠΙΧΕΙΡ. (ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ) (ΚΑΤ.:1. ΔΙΟΙΚ. ΕΠ. 2. ΚΟΙΝ. ΟΙΚ. 3. ΠΛΗΡ.ΣΥΣΤ.)ΤΕΙ ΔΥΤΕΛΛ.
ΜΠΕΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ(ΛΑΜΙΑ) ΠΑΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΜΠΕΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΣΑΜΟΣ) - ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΜΠΙΛΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΑΡ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) ΤΕΙ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ
ΜΩΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΚΟΖΑΝΗ) ΠΑΝ ΔΥΤ ΜΑΚ/ΝΙΑΣ
ΜΩΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΚΑΛΟΜΟΙΡΑ
ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ
ΠΟΛ.ΜΗΧ. Τ.Ε. & ΜΗΧ. ΤΟΠΟΓΡ. & ΓΕΩΠΛ.. Τ.Ε. - (ΚΑΤ. 1. ΔΟΜ. ΜΗΧ. 2. ΜΗΧ. ΥΠ..) ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΠΑΠΑΜΙΧΑΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΟΠΑ
ΠΑΠΑΜΙΧΑΛΗΣ ΕΙΡΗΝΑΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΦΥΣΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ
ΠΑΠΠΑ ΑΡΓΥΡΩ
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΟΠΑ
ΠΑΠΠΑ ΜΙΧΑΕΛΑ
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ (ΑΘΗΝΑ) ΓΕΩΠ ΠΑΝ ΑΘ
ΠΑΤΡΙΚΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΡΕΘΥΜΝΟ) ΠΑΝ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΟΥΛΑΚΗ ΚΥΡΙΑΚΗ
ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΑΣΚΤ
ΠΡΟΔΡΟΜΙΔΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΔΙΟΙΚ., ΟΙΚ. & ΕΠΙΚΟΙΝ. ΠΟΛΙΤ. & ΤΟΥΡ. ΜΟΝ. (ΠΥΡΓΟΣ) ΤΕΙ ΔΥΤ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΠΡΟΥΝΤΖΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΤΡΙΠΟΛΗ) ΠΑΝ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ
ΠΡΟΦΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ ΟΛΓΑ
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ
ΠΥΡΟΒΟΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΑΘΗΝΑ)ΕΜΠ
ΡΕΛΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΝΟΜΙΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) ΔΗΜ ΠΑΝ ΘΡΑΚΗΣ

ΕΒΔΟΜΗ
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΣΕ ΑΕΙ & ΤΕΙ
ΡΕΠΟΥΣΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΙΣΤΟΡΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΠΑΝΤΕΙΟ
ΣΑΣΩΝ ΙΣΑΑΚ
ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΛΑΡΙΣΑ) ΠΑΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΣΙΔΕΡΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΟΠΑ
ΣΚΟΥΡΑΣ ΗΛΙΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΧΙΟΣ) ΠΑΝ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΞΕΝΟΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) ΠΑΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΣΤΑΜΑΤΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ
ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΤΩΝ (ΔΡΑΜΑ) ΤΕΙ ΑΝΑΤ ΜΑΚ/ΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ
ΣΤΑΜΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΕΜΠ
ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΕΝ
ΤΖΑΝΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ (ΠΑΤΡΑ) ΠΑΝ ΠΑΤΡΩΝ
ΤΖΑΝΑΚΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝ
ΤΟΛΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΟΠΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΠΤΟΜΕΤΡΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ
ΤΟΥΝΤΑ ΘΕΟΔΩΡΑ
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) ΠΑΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΤΣΑΚΑΛΗΣ ΜΑΡΙΟΣ
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΠΑΝΤΕΙΟ
ΤΣΕΠΑ ΣΟΦΙΑ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ
ΤΣΙΟΥΜΑΝΗΣ ΜΑΝΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΗΧΑΝ. ΠΛΗΡΟΦ. Τ.Ε. (ΛΑΜΙΑ) (ΚΑΤ .ΤΕΙ ΣΤΕΡ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΤΣΟΥΚΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ & ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ (ΣΗΤΕΙΑ) ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ
ΤΣΟΥΚΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. (ΛΑΜΙΑ) (ΚΑΤ.1-2-3. ΤΕΙ ΣΤΕΡ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΦΟΥΤΣΟΥΤΖΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ (ΚΕΡΚΥΡΑ) ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ
ΦΥΣΣΑ ΕΙΡΗΝΗ ΑΝΝΑ
ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΠΑΤΡΑ) ΠΑΝ ΠΑΤΡΩΝ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΜΑΡΟΥΣΙ) ΑΣΠΑΙΤΕ
ΧΟΥΤΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ
ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΤΕΙ ΘΕΣ/

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΙΑΝΙΑΣ
Αγριμάκη Ελένη
Ναυτιλίας & επιχειρηματικών υπηρεσιών (Χίος) ΠΑΝ ΑΙΓΑΙΟΥ
Αλεξίου Κωνσταντίνος
Επιστήμης των υλικών (Πάτρα) ΠΑΝ ΠΑΤΡΩΝ
Άλλκια Άλντα
Πολιτικής επιστήμης και διεθνών σχέσεων (Κόρινθος) ΠΑΝ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ
Αμπατζης Σταύρος - Ραφαήλ
Τεχνικών υπαξιωματικών αεροπορίας (Σ.Τ.Υ.Α.) ΣΤΥΑ
Ανδρέου Μαρία
Φιλολογίας (Ρέθυμνο) ΠΑΝ ΚΡΗΤΗΣ
Ανδρέου Σταυρούλα
εχνολογίας τροφίμων (Καλαμάτα) ΤΕΙ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ
Αποστόλου Μαρία
Οικονομικών επιστημών (Αθήνα) ΕΚΠΑ
Βάης Ιάκωβος Πολιτ. μηχαν. Τ.Ε. και μηχ. τοπογρ. & γεωπληρ. Τ.Ε. - μηχανικών τοπογρ. & γεωπληρ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ
Βασιλοπούλου Βασιλική
Δημόσιας υγείας και κοινοτικής υγείας (Αθήνα) - κοινοτικής υγείας ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ
Βεκρής Σίμων
Ιστορίας & αρχαιολογίας (Αθήνα) ΕΚΠΑ
Βερόπουλος Παύλος
Οργάνωσης και διοίκησης επιχειρήσεων (Αθήνα) ΟΠΑ
Γεωργάκης Κωνσταντίνος Παναγιώτης
Οργάνωσης & διαχείρισης αθλητισμού (Σπάρτη) ΠΑΝ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ
Γιαννακοπούλου Δήμητρα
Μαθηματικών (Σάμος) - Στατιστικής και αναλογ.-χρημ/μικών μαθημ.ΠΑΝ ΑΙΓΑΙΟΥ
Γιαννάκου Κωνσταντίνος
Οργάνωσης και διοίκησης επιχειρήσεων (Αθήνα) ΟΠΑ
Γριζάς Κωνσταντίνος
Εφαρμοσμένων μαθηματικών & φυσικών επιστημών (Αθήνα) ΕΜΠ
Δημήτρη Βασίλειος Διοίκ., οικον. & επικοιν. πολιτιστ. & τουριστικών μονάδων (Πύργος) (κατ:1. 2.3. ΤΕΙ ΔΥΤ ΕΛΛΑΔ.
Ζεκάι Φγιοράλντα
Κοινωνικής ανθρωπολογίας & ιστορίας (Μυτιλήνη) ΠΑΝ ΑΙΓΑΙΟΥ
Ζουλκάρνι Ασίμ
Ηλεκτρολόγων μηχανικών & μηχανικών υπολογιστών (Αθήνα) ΕΜΠ
Θάνου Ιωάννα
Νομικής (Αθήνα) ΕΚΠΑ
Θεοδωροπούλου Διονυσία
Οικονομικής επιστήμης (Πειραιάς) Παν Πειραιώς
Κανδρεβιώτη Ελευθερία
Μεσογειακών σπουδών (Ρόδος) Παν Αιγαίου
Καρελιώτη Καλλιόπη
Αρχιτεκτόνων μηχανικών (Χανιά) Πολ/χνειο Κρήτης
Καρυστιναίος Ιωάννης
Οργάνωσης & διαχείρισης Αθλητισμού (Σπάρτη) Παν Πελ/νησου
Κατζάρη Βασιλική
Διεθνών και Ευρωπαϊκών οικονομικών σπουδών (Αθήνα) ΟΠΑ
Κατσιδονιώτης Νικόλαος
Σχολή πλοιάρχων ΑΕΝ
Κόβαλ Ιάνα
Δημόσιας διοίκησης (Αθήνα) ΠΑΝΤΕΙΟ
Κουνάνης Δημήτριος
Πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών (Αθήνα) ΕΚΠΑ
Κωσταρά Γκέκα Αλεξάνδρα Χρ Διοίκ. επιχειρ. (Πάτρα) (κατ.: 1. Διοίκ.επι. 2. Μάρκετινγκ 3. Δ.πληρ.συσ.ΤΕΙ Δυτ Ελλάδ
Κωτσαράς Ανδρέας
Αγροτικής οικονομίας & ανάπτυξης (Αθήνα) Γεωπ Παν Αθ.
Λουκά Σταματίνα
Οργάνωσης και διοίκησης επιχειρήσεων (Πειραιάς) ΠΑΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Λυμπεροπούλου Αδαμαντία Χρις
Παιδαγωγικό δημοτικής εκπαίδευσης (Πάτρα) ΠΑΝ ΠΑΤΡΩΝ
Μάρας Αναστάσιος
Φυσικοθεραπείας (Αθήνα) ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ
Μαρινίδη Παναγιώτα
Παιδαγωγικό δημοτικής εκπαίδευσης (Βόλος) ΠΑΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Μαρουλά Ελένη
Ραδιολογίας και ακτινολογίας (Αθήνα) ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ
Μασούρα Μαρία
Κοινωνικής ανθρωπολογίας (Αθήνα) ΠΑΝΤΕΙΟ
Μαυρίδη Πρίντεζη Αλεξάνδρα
Χημείας (Πάτρα) ΠΑΝ ΠΑΤΡΩΝ
Μαυρίδη Πρίντεζη Ελένη
Μηχανικών οικονομίας και διοίκησης (Χίος) ΠΑΝ ΑΙΓΑΙΟΥ
Μαυρίδης Πρίντεζης Γεώργιος
Διεθνών & Ευρωπαϊκών σπουδών (Πειραιάς) ΠΑΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Μέμτσα Ελένη
Πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών (Αθήνα) ΕΚΠΑ
Μιχοπούλου Βασιλική
Τεχνολ. γεωπ. (Καλαμάτα) (κατ.:1. Φυτικής παραγ.ς 2. Θερμοκ. ΤΕΙ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ
Μιχοπούλου Ελένη
Τεχνικών υπαξιωματικών αεροπορίας (Σ.Τ.Υ.Α.) ΣΤΥΑ
Μπαλάνου Ελισάβετ
Στατιστικής & ασφαλιστικής επιστήμης (Πειραιάς) ΠΑΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Μπάλλης Παρασκευάς Μηχανικών περιβ. και μηχ. αντιρρ. Τ.Ε. (κοζανη) - μηχανικών γεωτ. περιβ.Τ.Ε. ΤΕΙ ΔΥΤ ΜΑΚ.
Μπεκίρι Σιμπόρα
Κοινωνικής & εκπαιδευτικής πολιτικής (Κόρινθος) ΠΑΝ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ
Μπελιόγλου Ανδρέας
Διοίκ. επιχ. (Γρεβενά) - Διοίκ. τουρ. επιχ. και φιλοξενείας ΤΕΙ ΔΥΤ ΜΑΚ/ΝΙΑΣ
Μωραΐτη Λαμπρινή
Πρόγραμμα εκκλησιαστικής μουσικής και ψαλτικής Βέλλας Ιωαννίνων ΕΚΚΛ ΑΚ ΒΕΛΛΑΣ
Μωραΐτης Σταύρος
Μηχανολόγων μηχανικών Τ.Ε. (Πάτρα) ΤΕΙ ΔΥΤ ΕΛΛΑΔΑΣ
Νέτσικα Γεωργία
Ηλεκτρονικών μηχανικών Τ.Ε. (Λαμία) ΤΕΙ ΣΤΕΡ ΕΛΛΑΔΑΣ
Ντέμη Γεώργιος
Μαθηματικών (Σάμος) - μαθηματικών ΠΑΝ ΑΙΓΑΙΟΥ
Πανάγος Γεώργιος
Αγρονόμων & τοπογράφων μηχανικών (Αθήνα) ΕΜΠ
Παπαγεωργίου Φανή
Επιστήμης φυσικής αγωγής και αθλητισμού (Τρίκαλα) ΠΑΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Παππάς Βασίλειος
Διοίκησης επιχειρήσεων (Χίος) ΠΑΝ ΑΙΓΑΙΟΥ

Πιέτρης Παναγιώτης
Διοίκησης επιχειρήσεων (Χίος) ΠΑΝ ΑΙΓΑΙΟΥ
Ποδογύρου Ελισσάβετ
Μάρκετινγκ και επικοινωνίας (Αθήνα) ΟΠΑ
Ρουμελιώτη Μαριάννα
Θεατρικών σπουδών (Πάτρα) ΠΑΝ ΠΑΤΡΩΝ
Ρουσάκη Αθανασία
Αρχιτεκτόνων μηχανικών (Χανιά) ΠΟΛ/ΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Σαββάλα Λουΐζα
Μαθηματικών (Αθήνα) ΕΚΠΑ
Σακελλάρη Ευγενία
Παιδαγωγικό δημοτικής εκπαίδευσης (Πάτρα) ΠΑΝ ΠΑΤΡΩΝ
Σέμε Ίνα
Διοίκ. επιχειρήσ. - Διοίκηση επιχειρήσεων (κατ.: 1. Διοίκ. επιχειρ., 2. Μάρκετινγκ) ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ
Σημαντηράκη Δήμητρα
Φυσικής (Ηράκλειο) ΠΑΝ ΚΡΗΤΗΣ
Σημαντηράκης Χρήστος
Μηχανικών ενεργειακής τεχνολογίας Τ.Ε. (Αθήνα) ΤΕΙ Αθήνας
Σιδέρης Θεοφάνης
Τεχνολογίας ήχου & μουσικών οργάνων (Ληξούρι) ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣ
Σκουλούδη Αικατερίνη
Ιστορίας & Αρχαιολογίας (Αθήνα) ΕΚΠΑ
Σπυρόπουλος Γεώργιος
Φυσικής (Πάτρα) ΠΑΝ ΠΑΤΡΩΝ
ΣτυλιανοπούλουΒασιλική
Θεατρικών σπουδών (Ναύπλιο) Παν Πελ/νησου
Τασόπουλος Αθανάσιος
Μαθηματικών (Αθήνα) ΕΚΠΑ
Τασόπουλος Γεώργιος
Ηλεκτρολόγων μηχανικών & τεχνολογίας υπολογιστών (Πάτρα) ΠΑΝ ΠΑΤΡΩΝ
Τάτσετ Άννα Μηχαν. περιβάλ. και μηχ. αντιρρ. Τ.Ε. (Κοζάνη) - μηχ. γεωτεχν. περιβάλλοντος Τ.Ε. ΤΕΙ ΔΥΤ ΜΑΚ/ΝΙΑΣ
Τζίμας Θωμάς
Φυσικής (Αθήνα) ΕΚΠΑ
Τριανταφύλλου Αρετή
Φιλολογίας (Αθήνα) ΕΚΠΑ
Τρόντζα Μαρία
Εκπαίδευσης & αγωγής στην προσχολική ηλικια (Αθήνα) ΕΚΠΑ
Χασουράκη Αγγελική
Ιατρικής (Αθήνα) ΕΚΠΑ
Χατζής Παναγιώτης Διοίκησης επιχειρ. - Διοίκηση επιχειρήσεων (κατ.: 1. Διοίκ.επιχ., 2. Μάρκετινγκ) ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ
Χομπς Ισμέρης Θέα Κριστίνα
Βιολογίας (Αθήνα) ΕΚΠΑ

Επιτυχόντες 2013 (10%)
Ζήκος Αριστείδης
Οικονομικών Επιστημών (Αθηνα) ΕΚΠΑ
Κολοβός Παναγιώτης Παρ
Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (Αθήνα) ΕΚΠΑ
Μιχοπούλου Βασιλική
Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Αθήνα) ΟΠΑ
Νγκέλα Κωνταντίνα
Μηχ. Πληρ.Τ.Ε. (Ναύπακτος) (Κατ.:1. Μηχ. Δικτ. Τ.Ε. 2. Μηχ. Η/Υ Τ.Ε. 3. Μ.Λογ. Τ.Ε.) ΤΕΙ ΔΥΤ ΕΛΛ.
Ντάνο Ευγενία
Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας (Κέρκυρα) ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ
Παπαδάκη Θεοδώρα
Παιδαγωγικό Προσχολικής Εκπαίδευσης (Ρέθυμνο) ΠΑΝ ΚΡΗΤΗΣ
Πατρίκης Κοσμάς
Χρηματοοικονομικής & Τραπεζικής Διοικητικής (Πειραιάς) ΠΑΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Φράγκου Μαρία
Διοίκησης, Οικονομίας & Επικοινωνίας Πολιτ. & Τουρ. Μον. (Πύργος) (Κατ.:1. Διοίκηση
Πολ. Μονάδων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας 2.Μουσ. 3. Επικ. Πολιτ. Μονάδων) ΤΕΙ ΔΥΤ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΡΑΦΗΝΑΣ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΝΑΥΠΛΙΟ) ΠΑΝ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΟΠΑ
ΑΥΓΕΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΕΝ
ΒΡΑΧΝΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΑΓΡΙΝΙΟ) ΠΑΝ ΠΑΤΡΩΝ
ΓΕΡΑΚΑΚΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΝΟΜΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ
ΓΚΕΡΠΙΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ
ΔΑΜΑΛΟΥ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΓΕΩΠ ΠΑΝ ΑΘ
ΔΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΔΑΝΑΗ
ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ
ΔΗΜΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Τ.Ε. (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΦΥΣΙΚΗΣ (ΠΑΤΡΑ) ΠΑΝ ΠΑΤΡΩΝ
ΗΛΙΑΚΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) - Ε.Κ.Π.Α. ΕΚΠΑ
ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΟΠΑ
ΚΑΜΑΡΗ ΕΛΕΝΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ (ΚΟΡΙΝΘΟΣ) ΠΑΝ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ
ΚΑΠΟΤΑ ΝΙΚΟΛΕΤΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ
ΚΑΠΠΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΓΕΩΠ ΠΑΝ ΑΘ
ΚΑΡΒΟΥΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΤΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ
ΚΑΤΣΟΥΛΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΟΠΑ
ΚΑΦΙΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ
ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗ ΑΝΤΩΝΙΑ ΜΑΡΙΑ
ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΓΕΩΠ ΠΑΝ ΑΘ
ΚΥΠΡΑΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΕΜΠ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥΡΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΡΤΕΜΙΣ
ΧΗΜΕΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ
ΛΑΜΠΡΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΑΓΡΙΝΙΟ) ΠΑΝ ΠΑΤΡΩΝ
ΛΙΟΥΤΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΝΟΜΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ
ΜΑΚΡΗ ΚΩΝ/ΝΑ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΚΟΡΙΝΘΟΣ) ΠΑΝ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ
ΜΑΡΚΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ (ΘΗΒΑ) ΤΕΙ ΣΤΕΡ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΜΑΡΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΝΟΜΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ
ΜΑΡΟΥΓΚΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΟΡΦΕΑΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡ. ΥΠ. ΣΥΣΤΗΜ. Τ.Ε. (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΟΥΔΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΔΙΟΙΚΗ., ΟΙΚΟΝ. & ΕΠΙΚΟΙΝ. ΠΟΛΙΤ. & ΤΟΥΡ. (ΑΜΦΙΣΣΑ) ΤΕΙ ΣΤΕΡ ΕΛΛΑ
ΜΕΜΟΥ ΚΥΒΕΛΗ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΕΜΠ
ΜΗΖΥΘΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) ΠΑΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΜΑΡΙΝΑ
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ
ΜΙΧΑΙ ΤΖΕΒΙΛΙΑΝ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΧΑΛΚΙΔΑ)ΤΕΙ ΣΤΕΡ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΜΠΑΣΑΝΤΗ ΜΥΡΤΩ ΝΙΚΗ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΟΠΑ
ΜΠΙΚΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. (ΣΠΑΡΤΗ) (ΚΑΤ. ΤΕΙ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ
ΜΠΟΖΙΚΗ ΠΑΥΛΙΝΑ
ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) ΠΑΝ ΚΡΗΤΗΣ
ΜΠΟΛΟΛΙΑ ΙΩΑΝΝΑ
ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ
ΜΠΟΥΝΟΒΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ & ΙΣΤΟΡΙΑΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) ΠΑΝ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΜΠΟΥΡΤΟΥΛΗ ΜΑΡΙΝΑ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧ.Η ΗΛΙΚΙΑ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ

18 ΣΕΛΙΔΑ 21 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

ΕΒΔΟΜΗ

2013

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΣΕ ΑΕΙ & ΤΕΙ
ΝΑΤΣΗ ΕΙΡΗΝΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΟΠΑ
ΝΙΚΑ ΣΟΦΙΑ
ΠΟΛ.ΜΗΧ Τ.Ε. ΚΑΙ ΜΗΧ ΤΟΠΟΓΡ & ΓΕΩΠΛΗΡ Τ.Ε. - ΜΗΧ. ΤΟΠ.Σ & ΓΕΤ.Ε. ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ
ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΛΑΡΙΣΑ) ΠΑΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΑΓΩΝΗΣ ΣΑΣΤΡΕ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΛΑΜΙΑ) ΤΕΙ ΣΤΕΡ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΠΑΙΖΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΠΑΛΠΑΤΖΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΕΣΩΤ. ΑΡΧΙΤΕΚΤ., ΔΙΑΚΟΣΜ. ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΕΜΠ
ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ (ΣΣΕ) - ΟΠΛΑ ΣΣΕ
ΠΕΤΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΠΙΚΟΥΛΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧ.- ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧ. (ΚΑΤ.: 1. ΔΙΟ. ΕΠ.Ν, 2. ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ) ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΠΙΤΣΙΝΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΑ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) ΤΕΙ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ
ΠΛΑΣΚΑΣΟΒΙΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΟΠΑ
ΡΟΥΣΣΟΣ ΑΡΤΕΜΙΟΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ Τ.Ε. (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΣΑΡΩΦ ΦΡΑΤΖΕΣΚΑ
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΠΑΝΤΕΙΟ
ΣΚΟΥΡΗ ΜΑΡΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΟΠΑ
ΣΠΑΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΝΟΜΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ
ΝΟΜΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ
ΣΤΡΑΤΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ
ΤΟΥΛΟΥΠΗ ΜΥΡΤΩ ΦΩΤΕΙΝΗ
ΧΗΜΕΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ
ΤΣΑΛΑΠΑΤΑΝΗ ΑΛΚΙΣΤΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΚΟΡΙΝΘΟΣ) ΠΑΝ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ
ΤΣΑΝΤΕΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ
ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΕΜΠ
ΤΣΑΤΣΟΜΑΡΙΔΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΙΟΥΛΙΑ
ΝΟΜΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ
ΤΣΙΚΟ ΓΙΟΥΛΙ
ΜΗΧ. ΠΛΗΡΟΦ. Τ.Ε. (ΚΑΤ.:1. ΜΗΧ. ΔΙΚΤΥΩΝ Τ.Ε. 2. ΜΗΧ. Η/Υ Τ.Ε. 3. Μ. ΛΟΓ. Τ.Ε.) ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ
ΤΣΙΚΡΙΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΟΠΑ
ΤΣΟΠΕΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑ ΟΠΑ
ΦΙΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΕΛΙΝΑ
ΝΟΜΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ
ΦΩΦΙΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΕΜΠ
ΧΑΒΙΑΤΣΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΧΗΜΕΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ) ΠΑΝ ΠΑΤΡΩΝ
ΧΡΟΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ
ΨΑΡΑΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΡΑΦΗΝΑΣ
ΑΔΑΜ ΜΑΡΙΑ ΕΙΡΗΝΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ
ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΑΛΙΑΙ ΡΟΒΕΛΑ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ ΜΑΡΙΑ
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΠΑΝ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΒΑΛΛΙΑΝΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕΧΝΟΛ. ΠΕΡΙΒΑΛ. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΑ
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΕΚΠΑ
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΠΑΝΤΕΙΟ
ΒΛΑΧΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΑΝ ΠΑΤΡΩΝ
ΒΟΥΛΓΑΡΗ ΑΡΓΥΡΩ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ
ΒΡΕΝΤΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΚΠΑ
ΓΕΡΟΚΩΣΤΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡ. ΕΚΚΛΗΣ. ΚΕΙΜΗΛΙΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΕΚΚΛ ΑΚ ΑΘΗΝΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΚΠΑ
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕΙ ΣΤΕΡ. ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΚΑΓΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΗΧΟΥ & ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΓΚΑΡΑΒΕΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΑΝ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΓΚΟΥΤΣΙΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΕΚΚΛ ΑΚ ΑΘ.
ΓΟΥΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΑΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΕΛ ΜΟΑΖΕΝ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΩΠ ΠΑΝ ΑΘ
ΕΛΕΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΕΚΠΑ
ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ
ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΖΩΗ ΑΘΗΝΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΕΙ ΔΥΤ ΜΑΚ/ΝΙΑΣ
ΘΑΝΑΣ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΧΗΜΕΙΑΣ ΠΑΝ ΠΑΤΡΩΝ
ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΣΣΑΣ
ΚΑΝΕΛΛΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΕΙ ΔΥΤ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΚΑΝΤΡΑΖΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΚΠΑ
ΚΑΟΥΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΚΑΡΛΟΥ ΑΝΝΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΑΛΤΙΚΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
ΚΑΡΟΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑ
ΚΑΤΣΙΚΑ ΕΛΙΣΑΒΕΤ
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΕΚΠΑ
ΚΕΛΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΑΣΚΤ

ΠΡΟΒΛΗΘΕΙΤΕ ΜΕ ΜΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ
ΖΗΤΗΣΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΤΗΛ. 210 6030655, 6937 153052

ΚΟΓΙΩΡΓΟΥ ΣΟΦΙΑ
ΧΗΜΕΙΑΣ ΠΑΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΚΟΛΙΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ
ΚΟΝΙΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ
ΚΟΝΤΙΖΑ ΜΑΡΙΑ
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ & ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ
ΚΟΝΤΙΖΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΕΚΠΑ
ΚΟΥΛΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ
ΚΟΥΛΟΧΕΡΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΕΚΠΑ
ΚΡΑΒΑΡΙΤΗΣ ΦΩΤΙΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΚΠΑ
ΛΑΜΠΡΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΕΚΠΑ
ΛΕΟΝΤΙΤΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΚΠΑ
ΛΟΜΠΑΡΔΗ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΚΠΑ
ΛΟΝΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΕΚΠΑ
ΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΠΘ
ΜΕΙΜΑΡΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΕΙ ΣΤΕΡ. ΕΛΛΑΔΑΣ
ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠ
ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΩΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΕΚΠΑ
ΜΠΑΞΕΒΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΜΠΛΙΑΜΟΥ ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ & ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΕΚΠΑ
ΜΠΟΥΧΑΓΙΕΡ ΛΟΡΕΝΤΖΟΣ
ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΑΝ ΠΑΤΡΩΝ
ΝΑΤΣΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΕΩΠ ΠΑΝ ΑΘ
ΝΤΑΡΙΛΑΣ ΤΙΜΟΛΕΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΝ ΠΑΤΡΩΝ
ΞΟΥΡΙΔΑΣ ΑΒΡΑΑΜ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚ/ΝΙΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΜΙΧΑΗΛ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΠΑΝ ΠΑΤΡΩΝ
ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΠΑΝ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΠΑΤΣΙΑΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑ
ΠΕΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΚΠΑ
ΠΟΥΛΗΜΕΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΠΘ
ΠΡΕΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝ ΚΡΗΤΗΣ
ΡΗΓΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΕΚΠΑ
ΡΙΖΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ
ΣΑΡΡΗ ΜΑΓΚΑΦΟΥΛΑ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΑΝΑΤ ΜΑΚ/ΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ
ΣΕΡΜΑΓΙΑ ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΠΑΝ ΚΡΗΤΗΣ
ΣΚΟΥΡΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ
ΣΤΑΜΟΥΛΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑ
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΑΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΣΤΑΥΡΙΑΝΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΠΑ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΗΧΟΥ & ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΣΤΕΛΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ & ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΣΤΟΗΛΟΒΑ ΤΖΟΥΛΙΑΝΑ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ
ΤΑΜΠΑΚΟΥ ΚΕΤΙ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΣΤΕΡ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΤΑΝΟΥΣΑ ΤΑΤΙΑΝΑ
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠΑ
ΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ - ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ & ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΕΚΠΑ
ΤΑΤΑΡΟΓΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
ΦΥΣΙΚΗΣ ΕΚΠΑ
ΤΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛΓΑ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΠΑΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΤΣΙΟΥΡΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ - ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ & ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΕΚΠΑ
ΥΜΕΡΑΙ ΕΜΙΣΑ
ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ - ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ
ΦΩΤΟΥ ΑΝΝΑ
ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΕΩΠ ΠΑΝ ΑΘ
ΧΟΥΧΛΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΧΡΙΣΤΟΥΛΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΙ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ

Επιτυχόντες με το 10%
ΜΑΡΓΕΤΗ ΣΩΤΗΡΙΑ

Ελληνική Δημοκρατία
Νομός Αττικής
Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης
Δ/νση Οικονομικών
Τμήμα Προμηθειών
Λεωφ. Κων/νου Καραμανλή 18
Ταχ. Κώδικας: 166 73, Βούλα
Πληροφορίες: Μπιτέλης Δ.-Ασημακόπουλος Α.
Τηλ: 213-2020131, 2132019955
Fax: 213-2020059
e-mail: promithies@vvv.gov.gr
www.vvv.gov.gr
Βούλα: 19-9-2013
Aρ. Πρωτ.: 51110
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ
ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ»
Ο Δήμαρχος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, προκηρύσσει ανοικτό δημόσιο διαγωνισμό με σφραγισμένες
προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή ως προς

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ - ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ & ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

το κόστος εργατοώρας και με ποσοστό έκπτωσης επί της % στις τιμές
του επίσημου τιμοκαταλόγου των ανταλλακτικών ανά κατηγορία οχήματος του ενδεικτικού προϋπολογισμού
της με α/α 43/2013 μελέτης της
Δ/νσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης για την: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΑΡΗΣ
ΒΟΥΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ» (συνολικός προϋπολογισμός 95.000,00 €
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) και πιο
συγκεκριμένα 12 Ομάδες Οχημάτων.
Η υπηρεσία θα γίνει σύμφωνα με τις
διατάξεις τουΠ.Δ. 28/1980, του
Ν.2286/95 και του Ν.3463/06, το
άρθρο 72 παρ.1 του Ν.3852/2010
(Πρόγραμμα
Καλλικράτης),την
υπ.αρ. Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ Α 64/163-2007), την με αρ. Πρωτ. 47866/49-2013 σχετική Διακήρυξη και την
Τεχνική Μελέτη με α/α 43/2013.
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο
δημοτικό κατάστημα Κ. Καραμανλή
18, Βούλα, Βουλιαγμένη, την Δευτέρα 14 Οκτωβρίου 2013 και ώρα

από 10.00 π.μ. κατά την οποία λήγει
η προθεσμία παραλαβής των προσφορών και αρχίζει η διαδικασία
αποσφράγισης.
Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής
ανέρχεται στο 5 % επί του προϋπολογισμού της δαπάνης ήτοι ποσό
4.750,00 € όταν η προσφορά καλύπτει το σύνολο των ζητούμενων
υπηρεσιών. Αν η προσφορά δεν καλύπτει το σύνολο των υπηρεσιών η
εγγυητική επιστολή ορίζεται το 5%
επί του προϋπολογισμού της δαπάνης της συγκεκριμένης ομάδας.
Απαραίτητη προϋπόθεση για τη
συμμετοχή στο διαγωνισμό είναι η
παραλαβή της σχετικής διακήρυξης
από το Τμ. Προμηθειών του Δήμου
Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης καθημερινά από Δευτέρα 30-9-2013
έως Παρασκευή 11-10-2012 και
ώρες 8.30-13.00, Τηλ.: 2132020131,
2132019955
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΣΠΥΡΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΝΑΣ

ΕΒΔΟΜΗ
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ΜΙΚΡΕΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ, Φυσική, Χημεία,
Αρχές οικονομικής θεωρίας παραδίδονται σε παιδιά Γυμνασίου - Λυκείου. Τιμές προσιτές, τηλ. 6944388826.

ΑΓΓΕΛΙΕΣ

ΓΑΜΟΙ

ΓΑΛΛΟΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ

Ο ΑΡΜΙΡ ΚΟΛΝΤΑΣΙ του ΜΕΧΜΕΤ και της ΜΙΡΟΥΣΕ το γένος ΝΟΚΑ, που γεννήθηκε στην Αλβανία και κατοικεί στην Αθήνα και η ΓΚΑΛΙΝΑ
ΓΙΑΛΟΣΕΒΣΚΑΓΙΑ του ΒΙΑΤΣΕΣΛΑΒ και της
ΜΑΡΙΑ, το γένος ΣΟΥΛΕΡ, που γεννήθηκε στην
Λευκορωσία και κατοικεί στην Αθήνα, θα έλθουν σε
γάμο που θα γίνει στο Δήμο Κρωπίας.

με πολυετή εμπειρία σε Γυμνάσια & Λύκεια στη Γαλλία, παραδίδει
μαθήματα για όλα τα επίπεδα.
Τιμές: 15 € η μία ώρα, 20 € μιάμιση ώρα και 25€ για
δύο ώρες. Τηλ. 210 8996.089, 6944 873306

Kαθηγήτρια Αγγλικών,

με πολυετή πείρα
και σπουδές στις Η.Π.Α. παραδίδει μαθήματα.
Υπεύθυνη προετοιμασία για όλα τα επίπεδα εξετάσεων. Σίγουρη επιτυχία, τηλ. 6978 421944.

Βοήθεια σε παιδιά δημοτικού - Γυμνασίου
με δυσλεξία και μαθησιακές δυσκολίες,

ΖΗΤΑΕΙ ΕΡΓΑΣΙΑ με γνώση νοσηλεύτρια αναλαμβάνει κατ' οίκον νοσηλεία μόνο για γυναίκες, σε
περιοχές Βούλα, Βάρη, Βουλιαγμένη, Σπάτα, Παλλήνη.
Τηλεφωνο: 210 8992.642, 6977 161209.

ZHTAEI εργασία σε σπίτι για φύλαξη παιδιών ή ηλι-

αναλαμβάνει έμπειρη παιδοψυχολόγος με μεταπτυχιακό στην Αγγλία για ειδική αγωγή. Τιμές προσιτές. Τηλ. 6931910621.

κιωμένων σε περιοχές Γλυφάδα, Βούλα, Βάρη, Βουλιαγμένη. Μπορεί να εργαστεί μαζί με το σύζυγό της
ως εσωτερικοί και οι δύο.
τηλ. 6937 933393, 6947 386661

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ παραδίδονται σε

Επίσης ζητάει εργασία ηλεκτροκολλητής
τηλ. 6937 933393, 6947 386661

παιδιά Δημοτικού - Γυμνασίου από έμπειρη καθηγήτρια με μεταπτυχιακό στην Αγγλία.
Τιμές προσιτές. Τηλ. 6979328852

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΒΟΗΘΕΙΑ σε παιδιά Δημοτικού

ΠΩΛΕΙΤΑΙ

μαγνητόφωνο του 1950 με πομπίνες, πικάπ αντίκα, μηχανή slides και παλιοί δίσκοι.
Τηλ. επικοινωνίας 210 8963.531

που χρειάζονται ενίσχυση για μελέτη των σχολικών μαθημάτων. Τιμές προσιτές. Τηλ. 6994044350

Ο ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΑΛΟΥΔΑΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ και της
ΕΛΕΝΗΣ το γένος ΚΟΚΟΣΗ, που γεννήθηκε στην
Αθήνα και κατοικεί στην Γλυφάδα και η ΛΟΥΙΖΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ και της ΕΛΕΝΗΣ, το
γένος ΝΤΟΥΛΑ, που γεννήθηκε στην Καλαμπάκα
και κατοικεί στην Βάρη, θα έλθουν σε γάμο που θα
γίνει στη Βάρκιζα.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ αυτόνομος ξενώνας
πλήρως επιπλωμένος και εξοπλισμένος σε
φοιτητή/α ή ένα μοναχικό άτομο. Ευρίσκεται σε αυλή μονοκατοικίας με ιδιαίτερη είσοδο
στο Πανόραμα Βούλας κοντά στην πλατεία του
Αγίου Νεκταρίου.
Τ/Φ 210 8957.974 / 6976 817515

ΠΩΛΕΙΤΑΙ στο ΓΕΡΑΚΑ οροφοδιαμέKαθηγήτρια Αγγλικών,

με πολυετή πείρα
και σπουδές στις Η.Π.Α. παραδίδει μαθήματα.
Υπεύθυνη προετοιμασία για όλα τα επίπεδα εξετάσεων. Σίγουρη επιτυχία, τηλ. 6978 421944.

Kαθηγήτρια Αγγλικών,

με πολυετή πείρα
και σπουδές στις Η.Π.Α. παραδίδει μαθήματα.
Υπεύθυνη προετοιμασία για όλα τα επίπεδα εξετάσεων. Σίγουρη επιτυχία, τηλ. 6978 421944.

Nομιμοποιήσεις αυθαιρέτων
με τον Ν. 4178/2013 και Βεβαιώσεις για μεταβίβαση ακινήτων από έμπειρο πολιτικό
μηχανικό - πολεοδόμο.
Τηλ. 6977-288947 κ. Βήχος.

ρισμα 1ου ορόφου, με αποθήκη, γκαράζ.
Εξαιρετική τιμή. Τηλ. 210 6613.151 ώρες
γραφείου.

διαμέρισμα 95τ.μ. στο

Κορωπί (πλησίον στο 2ο Γυμνάσιο) με σύγχρονες προδιαγραφές.
Τηλ. 210 6624.757

ΠΩΛΕΙΤΑΙ

οικόπεδο εκτάσεως 900 μέτρων τετραγωνικών στην περιοχή ΚΟΡΜΠΙ Βάρης Αττικής επί
της οδού Δημητσάνας κατευθείαν από ιδιώτη και όχι
από μεσίτη.
Πληροφορίες τηλ. 6973371975, Ώρες 1-3 μ.μ.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ

διαμέρισμα 65τ.μ. ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΟ στη Βούλα (έναντι Ασκληπιείου).
Τηλ. 6998958059.

Ελληνική Δημοκρατία
Βούλα: 18-9-2013
Νομός Αττικής
Aρ. Πρωτ.: 50784
Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης
Χρόνος διατήρησης: 3 χρόνια
Δ/νση Οικονομικών
Βαθμός Ασφαλείας: αδιαβάθμητο
Τμήμα Προμηθειών
Bαθμός προτεραιότητας: κοινό
Δ/νση: Λεωφ. Κων/νου Καραμανλή 18, Τ.Κ: 166 73, Βούλα
Πληροφορίες: Μπιτέλης Δ. - Ασημακόπουλος Α.
Τηλ: 213 2020131, 213 2019955, Fax: 213-2020059
e-mail: promithies@vvv.gov.gr, www.vvv.gov.gr

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ»
Ο Δήμαρχος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης
προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές ΕΠΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΜΟΝΑΔΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ της με α/α
53/2013 μελέτης της Δ/νσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης και με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ», προϋπολογισμού 71.536,80 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ ) και
συγκεκριμένα 128 τεμάχια ελαστικών.
Η προμήθεια θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ. αρ. 11389/93 απόφασης ‘Ενιαίος Κανονισμός Προμηθειών Τοπικής Αυτοδιοίκησης’ (ΕΚΠΟΤΑ),του Ν. 2286/95 ‘Προμήθειες του Δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις
συναφών θεμάτων και του Ν.3463/06 (Νέος Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας) , την Τεχνική Μελέτη με α/α 53/2013 και την με αρ. Πρωτ. 47864/49-2013 σχετική Διακήρυξη.
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο δημοτικό κατάστημα, Κ.Καραμανλή 18,
Βούλα, την Τρίτη 1 Οκτωβρίου 2013 και ώρα 10.00 , κατά την οποία λήγει
η προθεσμία παραλαβής των προσφορών και αρχίζει η διαδικασία αποσφράγισης.
Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής ανέρχεται στο 5% επί του προϋπολογισμού της δαπάνης , ήτοι ποσό 3.577,00 €.
Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό είναι η παραλαβή της σχετικής διακήρυξης από το Τμ. Προμηθειών του Δήμου
(Δημ.Μπιτέλης , Αγγ.Ασημακόπουλος) καθημερινά από Δευτέρα 23-9-2013
έως Δευτέρα 30-9-2013 και ώρες 8.30-13.00,
Τηλ.: 2132020131, 2132019955.

κιν. 6946 470043 - 210 8970.549

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΣΠΥΡΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΝΑΣ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα, στη
Βούλα

ΣΧΟΛΕΙΟ ιδιωτικό, Νοτίων Προαστίων
ζητεί καθηγητές ειδικότητες ΠΕ 18 Τεχνολογίας. Αποστείλατε βιογραφικό Τ.Θ.
4809, ΤΚ 19400 ΚΟΡΩΠΙ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ

(Πρ. Πέτρου 42 & Τζαβέλα γωνία), 180
τ.μ., 3 κρεβατοκάμαρες, 2 μπάνια, ένα WC, κήπος, γκαράζ σκεπαστό για ένα ΙΧ.

Τηλ. 210 8959.800, 6978 504490

EΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ - ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ
ΚΤΗΡΙΩΝ / ΜΟΝΩΣΕΙΣ ΤΑΡΑΤΣΩΝ
& ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΖΑΚΙΩΝ

ΕΒΔΟΜΗ
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τα χρήσιμα και τ’ αχρείαστα..
Δρ. EMMANOYHΛ ΙΓΓΛΕΖΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΣ

Ανδρέας Ν. Σγούρας
Χ Ε Ι Ρ ΟΥ Ρ Γ Ο Σ Ο Δ Ο Ν Τ Ι ΑΤ Ρ Ο Σ

Μαθησιακές δυσκολίες - Ειδική Αγωγή
Εργοθεραπεία - Λογοθεραπεία - Φυσιοθεραπεία
Ψυχολογική Υποστήριξη Παιδιών, Εφήβων, Ενηλίκων
Παιγνιοθεραπεία - Συμβουλευτική Γονέων
Επαγγελματικός Προσανατολισμός.

MΕΜBER AMERICAN ASSOCIATION OF ORTHODONTISTS

ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 14 (ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ) ΤΗΛ. (210) 8992.130

Β Α Κ ΧΟΥ 24 Β Α Ρ Η
T HΛ .: 210 8972.923, κιν. 6944-38740 3

ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ - ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ

ΠΕΤΡΙΔΟΥ ΛΕΜΟΝΙΑ
Master στην Κλινική Ψυχολογία

ΔΙΑΓΝΩΣΗ - ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ - ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
Αγχος, νευρώσεις, ψυχικά προβλήματα παιδιών και ενηλίκων
ψυχολογική υποστήριξη σε προβλήματα σωματικής υγείας, Διακοπή καπνίσματος

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

BAKXOY 13 BAΡH, Tηλ. 210 8900036
www.psychosynthesis.gr

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

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

ΜΑΝΩΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ

ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ EUROPEAN BOARD OF OPHTHALMOLOGY
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ «ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ»

ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ- ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ

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

ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΜΑΡΚΟΥ

Msc University of Reading, Κλινική εμπειρία στην Αυστρία
•
•
•

Συμβουλευτική- Ψυχοθεραπεία ενηλίκων
Συμβουλευτική γονέων
Άγχος, κατάθλιψη, δυσκολίες επικοινωνίας,
ψυχοσωματικά προβλήματα, διαταραχές διατροφής

Λ. Βουλιαγμένης 51, Βούλα, Τηλ. 210 89 55 320
e-mail: manolis_athanasiadis@yahoo.com

ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ-NEUROLOGIST
Eπιμελητής 251 Γεν. Νοσοκομείου Αεροπορίας

Εργαστήριο Ηλεκτροεγκεφαλογραφίας, Ηλεκτρομυογραφίας

ΤΗΛ.: 210 9689449 - 6944160550 - 6983501081
e-mail: ioannismarkou@yahoo.com

Πλαστήρα 12 Βούλα (1ος ορ. άνωθεν παλ. Ταχυδρομείου)
ΔΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ - ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΕΟΠΥΥ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Στ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ-ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΟΣ
Ιατρείο Υπέρτασης - Σακχαρώδη Διαβήτη

Specia-

ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ

ΔΡ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Π. ΜΑΚΡΗΣ
ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
ΕΙΔΙΚΕΥΘΕΙΣ ΣΤΗΝ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΔΡΙΚΗ ΥΠΟΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑ,
ΕΞΩΣΩΜΑΤΙΚΗ ΓΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ
T. FELLOW UNIVERSITY OF ABERDEEN, UK. ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΑ ΙΑΣΩ & ΡΕΑ

ΛΕΥΚΗΣ 11, ΒΑΡΗ τηλ. 2109656777-8
Β. ΣΟΦΙΑΣ 131, ΑΘΗΝΑ τηλ. 2106454055 (έναντι Πύργου Αθηνών)
(Δέχεται με ραντεβού) κιν: 6944831723, www.makrisv.gr

list in Clinical Hypertension
American Society of Hypertension
Μετεκπαιδευθείς εις Mayo Clinic

ΔΙΓΕΝΗ 21 (2ος όροφος) Βούλα
Τηλ. ιατρ.: 210 899 66 44 - κιν. 697 49 49 999

ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΒΑΡΗΚΟΪΑΣ
Κωνσταντίνος Μουλιώτας
Service - Επισκευές - Πωλήσεις

ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ Α. ΚΟΛΛΙΑΣ
Βασ. Παύλου 63 (1ος όροφος)
τηλ. 210 9658 545
Βούλα (άνωθεν Τράπεζας Πειραιώς
6974 951 951

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ MEDITERRANE HOSPITAL
METROPOLITAN HOSPITAL
ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ και ΚΡΑΝΙΟΕΓΚΕΦΑΛΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ

Δ Ε Χ Ε ΤΑ Ι ΜΕ ΡΑ Ν Τ Ε Β ΟΥ

Τηλ.: 6945 57 34 15 - 22910 91606
ΒΑΣ. ΚΩΝ/ΝΟΥ 57 ΚΟΡΩΠΙ

ΑΓΓΕΙΟΛΟΓΟΣ – ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

Αθανάσιος Πορτινός, MSc,

ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΚΗΣ
Γραφεία Τελετών και Μνημοσύνων
...επειδή όλα μέσα στη ζωή είναι
1) Λ. ΒΑΡΗΣ - BAPH (έναντι Mc Donald)
Τηλ. 210 96.53.883 - 96.53.183

ΝΕΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

2) Ιερά Οδός & Κων/πώλεως 95 - ΑΘΗΝΑ
Τηλ. 210 34.65.839 - 34.53.741
3) Β. ΠΑΥΛΟΥ 14 ΒΟΥΛΑ Οικ.
Τηλ. 210 89.52.919 89.52.879
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τ. Επιμελητής Γ.Ν.Α. “ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ”
ΔΙΑΓΝΩΣΗ - ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΑΓΓΕΙΑΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ
ΑΝΟΙΧΤΗ & ΕΝΔΑΓΓΕΙΑΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
- Αρτηριακές παθήσεις: ανεύρυσμα θωρακικήςκοιλιακής αορτής, στένωση καρωτίδων, διαβητικό
πόδι, αρτηριοπάθεια κάτω άκρων
- Φλεβικές παθήσεις: φλεβική θρόμβωση, κιρσοί,
φλεβίτιδα, ευρυαγγείες
- Λεμφικές παθήσεις: Πρωτο - Δευτεροπαθές Λεμφοϊδημα

Λ. Λαυρίου 150, ΠΑΙΑΝΙΑ , (έναντι “ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ”)
Δέχεται με ραντεβού,
Τ. 2106646006, F. 2106646012, Κ. 6974971498

Τελεταί απόρων ΔΩΡΕΑΝ

Ζητήστε την ΕΒΔΟΜΗ και στα περίπτερα ή διαβάστε τη στο διαδίκτυο www.ebdomi.com
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...για την υγειά μας
Κονδυλώματα, ανώδυνη και αναίμακτη θεραπεία
Τα κονδυλώματα, το συχνότερο σεξουαλικά μεταδιδόμενο νόσημα, μπορεί να είναι «δώρο» μιας εφήμερης σχέσης του Καλοκαιριού που μας αποχαιρετά.
«Πράγματι η θεραπεία με Laser διοξειδίου του άνθρακα, αλλά
και με χρήση RF, των κονδυλωμάτων- που είναι το συχνότερο
σεξουαλικά μεταδιδόμενο νόσημα - υπερτερεί όλων των
άλλων διαθέσιμων μεθόδων. Κι αυτό γιατί στοχεύει επιλεκτικά
μόνο στα υπάρχοντα κονδυλώματα αφήνοντας ανέπαφο το
γύρω υγιές δέρμα» αναφέρει ο Πρόεδρος της Ελληνικής Επιστημονικής Εταιρείας Ορθοπρωκτικής Χειρουργικής, Διευθυντής της Χειρουργικής κλινικής του Ιατρικού Περιστερίου Δρ.
Αναστάσιος Ξιάρχος.
Σύμφωνα με τον Δρ. Α. Ξιάρχο η θεραπεία των κονδυλωμάτων
με laser ή RF, χαρακτηρίζεται από απουσία μετεγχειρητικού
πόνου και ουλών, ενώ το αισθητικό αποτέλεσμα είναι άριστο.
Η θεραπεία είναι αναίμακτη καθώς η δέσμη του laser εφαρμόζεται στοχευμένα στην πάσχουσα περιοχή κατόπιν τοπικής

αναισθησίας με διάλυμα ξυλοκαΐνης 2%. Μάλιστα σε μία μόνο
συνεδρία μπορεί να καταστρέψει όλα τα υπάρχοντα σε μία δεδομένη στιγμή κονδυλώματα.
Είναι η πλέον ανώδυνη, χωρίς παρενέργειες μέθοδος όταν
εφαρμόζεται από εξειδικευμένο γιατρό.
ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗ- ΜΟΡΦΗ ΚΟΝΔΥΛΩΜΑΤΩΝ

Δωρεάν εξέταση μαστού
“Γιατί η πρόληψη είναι καλύτερη από τη θεραπεία”
Δωρεάν εξέταση μαστού, για όσες γυναίκες της Αθήνας
το επιθυμούν, θα πραγματοποιήσει στα τέλη Σεπτεμβρίου
η Ελληνική Εταιρεία Μαστολογίας (ΕΕΜ), με αφορμή τον
Οκτώβριο που έχει καθιερωθεί ως ευρωπαϊκός μήνας της
καταπολέμησης του καρκίνου του μαστού.
Η δωρεάν εξέταση, θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 30
Σεπτεμβρίου από τις 9 το πρωί μέχρι και τις 7 το απόγευμα, στις ειδικά διαμορφωμένες για το σκοπό αυτό, αίθουσες του ξενοδοχείου Divani Caravel (Οδός Βασιλέως
Αλεξάνδρου 2, Στάση Μετρό Ευαγγελισμός).
Στο χώρο θα υπάρχει και Κλινική Ψυχολόγος, από το Κέντρο Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης γυναικών με καρκίνο
του μαστού «Έλλη Λαμπέτη», για να προσφέρει δωρεάν
τις υπηρεσίες της στις γυναίκες.
Θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας στον χώρο
της εξέτασης, ενώ για πρώτη φορά, η δωρεάν εξέταση
μαστού που γίνεται από την ΕΕΜ τελεί υπό την Αιγίδα του
Υπουργείου Υγείας Και Κοινωνικής Αλληλεγγύης .
Τηλ. επικοινωνίας 210 74 70 257 & 210 77 73 112 (καθημερινά από τις 10.00 πμ έως και τις 6.00 μμ).

NOΣOKOMEIO:
ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ

Κέντρο: 213 2163000
Το Νοσοκομείο Ασκληπιείο Βούλας ΕΦΗΜΕΡΕΥΕΙ καθημερινά για ορθοπεδικά περιστατικά. Γενική εφημερία έχει
κάθε τέταρτη ημέρα, από τις 8 το πρωί έως την επομένη
8η πρωινή. Καλό είναι πριν πάτε, να ενημερωθείτε τηλεφωνικά για να μην ταλαιπωρείστε.

ΓΙΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ: 1535

KENTPO YΓEIAΣ BAPHΣ - 213 2030.300

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

Συνήθως εμφανίζονται σαν μικρές "ελιές", μία ή πολλές μαζί,
που επεκτείνονται και διογκώνονται σιγά-σιγά, παίρνοντας
διαφορετική μορφή ανάλογα με το σημείο του σώματος που
προσβάλλουν. Μπορεί όμως να παρουσιάζονται και σαν επίπεδες πλάκες λευκωπού χρώματος, και να παραμένουν έτσι
για μεγάλο χρονικό διάστημα.
Τα κονδυλώματα κλινικά εμφανίζονται σαν ογκίδια, αρχικά μεγέθους λίγων χιλιοστών που η επιφάνειά τους μοιάζει με κουνουπίδι, ενώ με την πάροδο του χρόνου αυξάνονται σε
μέγεθος, αποκτούν μίσχο ή συνενώνονται μεταξύ τους. Είναι
ανώδυνα (σπάνια μπορεί να προκαλούν φαγούρα ή κάψιμο) και
έχουν χρώμα ρόδινο ή καφεοειδές.
Εκτιμάται ότι 50-70% των σεξουαλικά ενεργών ανδρών και γυναικών θα προσβληθούν από τον ιό HPV κατά τη διάρκεια της
ζωής τους. Το 60% των γυναικών είναι θετικές στον ιό των
κονδυλωμάτων μόλις τρία χρόνια μετά την πρώτη σεξουαλική
επαφή τους.
Υπολογίζεται ότι σε κάθε σεξουαλική επαφή με μολυσμένο
άτομο χωρίς προφύλαξη υπάρχει κίνδυνος 70% μόλυνσης από
τον ιό. Κονδυλώματα όμως θα εμφανιστούν σε μόλις 10%
αυτών που θα μολυνθούν, καθώς στις περισσότερες περιπτώσεις ο ιός των κονδυλωμάτων αντιμετωπίζεται από το ανοσοποιητικό σύστημα και παραμένει σε λανθάνουσα κατάσταση.
«Οι υποτροπές είναι δυστυχώς πολύ συχνές. Τα κονδυλώματα
οφείλονται σε διάφορους ιούς που ανήκουν στην οικογένεια
των Ιών των Ανθρωπίνων Θηλωμάτων (Human Papilloma Virus,

HPV). Αυτή η οικογένεια ιών περιλαμβάνει πάνω από 150 στελέχη. Από αυτά τα στελέχη, περίπου τα 30 μεταδίδονται με το
σεξ» αναφέρει ο Δρ. Α. Ξιάρχος.
Τα κλασσικά κονδυλώματα προσβάλλουν το δέρμα γύρω και
πάνω στα γεννητικά όργανα, τον πρωκτό αλλά και το βλεννογόνο (δηλαδή την εσωτερική επίστρωση) του κόλπου και του
ορθού.
Η ασθένεια μεταδίδεται από άτομο προσβεβλημένο (με ή
χωρίς ορατές κλινικά βλάβες) συνήθως με τη σεξουαλική
επαφή. Είναι σπάνια η μετάδοση με άλλο τρόπο, αν και έχουν
αναφερθεί περιπτώσεις κονδυλωμάτων από κοινόχρηστα αντικείμενα (πχ. πετσέτες) ή από μυρμηγκιά, κυρίως σε παιδιά.
Σε ορισμένα άτομα ο ιός πολλαπλασιάζεται γρήγορα και υποτροπιάζει συχνά.
Τα κονδυλώματα εμφανίζονται από ένα μέχρι και τρείς μήνες
μετά την σεξουαλική επαφή. Είναι επίσης πιθανόν κάποιος να
μολυνθεί από τον ιό, αλλά να μην εμφανίσει ποτέ κονδυλώματα. Αυτό εξαρτάται από την κατάσταση του ανοσοποιητικού
του συστήματος.
Yπάρχουν παράγοντες, που μπορούν να πυροδοτήσουν την
εμφάνισή τους (από μια παλιότερη μόλυνση), όπως:
― Ψυχολογική πίεση, στρες
― Ορμονικές διαταραχές λόγω εγκυμοσύνης ή αντισυλληπτικών
― Ανοσοκατασταλτικά φάρμακα
― Μόλυνση από τον ιό HIV (ο ιός που προκαλεί AIDS)
Η εξέταση για τα κονδυλώματα είναι απλή, ανώδυνη και ο γιατρός μπορεί να τα διαγνώσει με γυμνό μάτι ή με μεγεθυντικό
φακό. Για κονδυλώματα που βρίσκονται στον πρωκτό ή στον
κόλπο χρειάζεται να γίνει μια πιο ειδική εξέταση (ορθοσκόπηση ή κολποσκόπηση αντίστοιχα).
ΜΟΡΦΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
Ο ιός αν και δεν μπορεί να απομακρυνθεί από τον οργανισμό,
τα κονδυλώματα όμως μπορούν να αφαιρεθούν με:
― Κάψιμο με βελόνα ή με λέιζερ
― RF (ραδιοκυτταροπλασματική χειρουργική)
― Πάγωμα με υγρό άζωτο (κρυοπηξία)
― Χειρουργική αφαίρεση
― Θεραπεία με χημικές ουσίες (π.χ. ποδοφυλλοτοξίνη)
www.axiarchos.gr
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ: COSMOS ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Παγκόσμια Ημέρα
Αντισύλληψης
δωρεάν εξετάσεις pap test,
Η Β´ Μαιευτική και Γυναικολογική Κλινική του Πανεπιστημίου Αθηνών και η Ελληνική Εταιρεία Παιδικής και Νεανικής Γυναικολογίας με την ευκαιρία της Παγκόσμιας
Ημέρας Αντισύλληψης, θα προσφερθούν δωρεάν σε ανασφάλιστες και άπορες γυναίκες, εκτός από την ενημέρωση για το παραπάνω θέμα και γυναικολογική εξέταση,
εξέταση μαστού και εξέταση κατά Παπανικολάου από το
εξειδικευμένο προσωπικό της Β´ Μαιευτικής και Γυναικολογικής Κλινικής του Πανεπιστημίου Αθηνών την Τρίτη
και Τετάρτη 24-25 Σεπτεμβρίου, και ώρα 09.00-13.00.
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Ναυτικός Αθλητικός Όμιλος Βούλας

Αγώνες ιστιοσανίδας TECHNO 293 & RS:X
Με μεγάλη οργανωτική και αγωνιστική επιτυχία πραγματοποιήθηκαν οι
αγώνες ιστιοσανίδας TECHNO 293 &
RS:X το Σαββατοκύριακο 14-15/9/13
στο Ναυτικό Αθλητικό Όμιλο Βούλας.
Τόσο οι καιρικές συνθήκες με τον μέτριο δυτικό άνεμο, όσο και η πολύ
καλά οργανωμένη δουλειά των ανθρώπων του Ν.Α.Ο.Β. συντέλεσαν στο
να διεξαχθούν και οι 6 προγραμματισμένες ιστιοδρομίες με μεγάλο ενδιαφέρον.
Συνολικά συμμετείχαν 52 ιστιοσανίδες, 45 στην κατηγορία TECHNO 293
και 7 στα RS:X. Μάλιστα ο αγώνας για
την κατηγορία TECHNO 293 ήταν επίσημος για την πανελλήνια γενική κατάταξη των αθλητών (Ranking list).

Νικητές αναδείχτηκαν στα TECHNO
293 ο Ανδρέας Αράπογλου του

Ν.Ο.Β. και στα RS:X η Χαρά Αντωνάτου του Ν.Α.Ο.Β.Β.

...Φιλικές αναμετρήσεις
Πρωτέας Βούλας - Ίκαρος Καλλιθέας 60-35
Φιλική αναμέτρηση έδωσε
το γυναικείο τμήμα του
Πρωτέα Βούλας με την αντίστοιχη ομάδα του Ίκαρου
Καλλιθέας στο κλειστό του
Έσπερου το Σάββατο (14/9,
14:00), ενόψει της προετοιμασίας των δύο ομάδων για
τη νέα αγωνιστική σεζόν

2013-2014 στο πρωτάθλημα της Α1 Εθνικής κατηγορίας
μπάσκετ
των
γυναικών.

Ο αγώνας είχε χρονική
διάρκεια τριών δεκάλεπτων,
ενώ παίχτηκε και ένα πεντάλεπτο καθαρού χρόνου

δίχως διακοπές στο χρονόμετρο. Νικήτρια αναδείχθηκε η ομάδα του Πρωτέα
με 60-35.

Με καλούς οιωνούς ξεκίνησε η ανδρική
ομάδα του Πρωτέα Βούλας
Με το δεξί μπήκε στις υποχρεώσεις της για
την εφετινή σεζόν, η Ανδρική ομάδα του
Πρωτέα Βούλας, καθώς για την 2η φάση
του Κυπέλλου ΕΣΚΑΝΑ επιβλήθηκε εκτός
έδρας με 72-35 της ΑΕ Ρέντη στο Νέο κλειστό Ρέντη.
Οι παίκτες του Μάνου Μανουσέλη πάτησαν
το πόδι στο γκάζι από το ξεκίνημα και με
όπλο την πίεση ψηλά και τις άμεσες επιθε-

Στο δεύτερο μισό της αναμέτρησης ο Πρωτέας απλά εξαφανίστηκε ανεβάζοντας συνεχώς τη διαφορά, φτάνοντας τη σε
νταμπλ σκορ καθ’όλη τη διάρκεια του τέταρτου δεκαλέπτου και κλείνοντας νικηφόρα την αναμέτρηση με 72-35, παίρνοντας
παράλληλα και την πρόκριση στην επόμενη
φάση του Κυπέλλου ΕΣΚΑΝΑ.
Στην Γ΄φάση ο Πρωτέας θα αντιμετωπίσει
στο Κλειστό της Βούλας την ΑΛΦ Αλίμου
τη Δευτέρα (30/9, 20:00).
ΑΕ ΡΕΝΤΗ – ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ 35-72(1527) (20-45)
Τα δεκάλεπτα: 6-19, 15-27, 25-48, 35-72
Διαιτ.: Φασόλης Κιουλάφας

τικές λύσεις κατάφεραν να προηγηθούν
στο πρώτο δεκάλεπτο με 19-6. Στο δεύτερο δεκάλεπτο ο Πρωτέας αν και μπήκε
πιο χαλαρά στο ματς, διατήρησε την διαφορά σε διψήφιο αριθμό και έκλεισε το ημίχρονο μπροστά με 27-15.

ΑΕ ΡΕΝΤΗ (Τσαπάκης Βαλμάς): Σοκόλοφ 2 Σολδάτος 1 Κωνσταντόπουλος 5, Κόικας 9, Σμυρλής
11, Παραμερίτης 3 Λευκόπουλος Μπενιαμίν Μπίχτας 4 Βασιλειάδης
ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ (Μανουσέλης Ποδαράς):Καπώνης 2 Σίμος 3, Γεώργαρος 7, Κονδύλης Αγγελόπουλος Αθηνιώτης 6, Κοκαλιάς 8, Βαρδαβάς
11 Θώδης 12(1) Γάργαλης 4 Πεφάνης 10, Πέτσας
9(1).

Υπερμαραθώνιος αγώνας Σπάρταθλον
Το Σπάρταθλον είναι ένας
ιστορικός υπερμαραθώνιος
που λαμβάνει χώρα στο τέλος
του Σεπτέμβρη κάθε χρόνο
στην Ελλάδα από το 1884.
Αναβιώνει τα βήματα του Φειδιππίδη, του Αθηναίου δρομέα, ο οποίος το 490 π.Χ., πριν
από τη μάχη του Μαραθώνα,
εστάλη στη Σπάρτη να ζητήσει
βοήθεια στον πόλεμο που διεξήγαν οι Ελληνες με τους
Πέρσες.
Φέτος στην διαδρομή Αθήνα –
Σπάρτη 27-28 Σεπτεμβρίου,
θα τρέξει και η υπέρ-μαραθωνοδρόμος Σοφία Κασσίμη.

Ο φετινός αγώνας έχει και
έναν άλλο στόχο, την ευαισθητοποίηση του κόσμου για
τη στήριξη 5 φορέων με σημαντικό έργο κοινωνικής προσφοράς στην Αττική, την
Κόρινθο, την Αρκαδία, Αργολίδα και την Λακωνία - με μεγαλύτερη και πιό ''γνωστή''
από αυτούς τη ΦΛΟΓΑ, τον
Σύλλογο Γονιών Παιδιών με
Νεοπλασματική Ασθένεια. Με
τη φανέλα της “Φλόγας” η
Σοφία Κασσίμη έχει τρέξει
πολλές φορές καθώς είναι
δραστήριο μέλος της Ομάδας
Εθελοντών.
H Σοφία Κασσίμη έχει τερ-

ματίσει ήδη μία φορά στο
ΣΠΑΡΤΑΘΛΟΝ.
Αθλήτρια
από μικρή ηλικία έχει τρέξει
σε πολλούς μαραθωνίουςυπερμαραθωνίους.
Μέσα από τον μηχανισμό προσφοράς δωρίστε €10 για κάθε
μισό χλμ της διαδρομής. Μπορείτε να επιλέξετε μία ή πολλαπλές δωρεές, στο ίδιο ή και
σε διαφορετικά σημεία της
διαδρομής. Η WIND θα τριπλασιάσει το συνολικό ποσό
που θα συγκεντρωθεί και θα
το επιμερίσει στα πέντε ιδρύματα.
Για να δείτε συνεισφέρετε:
http://doitlikekassimi.gr/
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«Άθληση για Όλους»
παρέμβαση του βουλευτή
Βασίλη Οικονόμου
Μετά από την παρέμβαση του Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου της Δημοκρατικής Αριστεράς, Βουλευτή
Αττικής, Βασίλη Οικονόμου με ερώτησή του στη
Βουλή (Αρ. Πρώτ 7550/22.02.2013) για τα προβλήματα
στην χρηματοδότηση των Προγραμμάτων «Άθληση
για Όλους» που προκαλούσε το άρθρο 39 του Νόμου
2725/1999. το Υπουργείο Οικονομικών με τροπολογία
του λύνει το αδιέξοδο.
Με την τροπολογία αυτή οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης, που είναι και οι κύριοι φορείς υλοποίησης των προγραμμάτων θα μπορούν να συνάπτουν
συμβάσεις με τους καθηγητές Φυσικής Αγωγής που
απασχολούνται σε αυτά τα προγράμματα.
Η μισθοδοσία τους θα καλύπτεται από τα έσοδα που
προκύπτουν από τους συμμετέχοντες, από χορηγίες
και δωρεές που δίνονται γι’ αυτά τα προγράμματα και
από τις επιχορηγήσεις που δίνει γι αυτό το σκοπό η
Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.
Πρόκειται για μια πολύ θετική εξέλιξη καθώς επιτυγχάνεται η ομαλή λειτουργία των προγραμμάτων άθλησης για όλους, με τη μείωση των κρατικών δαπανών
μέσω του ανταποδοτικού τρόπου χρηματοδότησης
των προγραμμάτων άθλησης για όλους, στην απλούστευση των διαδικασιών πρόσληψης (σε συνάρτηση
με τη μείωση της ανεργίας και την αναβάθμιση των
υπηρεσιών).
Η υλοποίηση αυτών των προγραμμάτων είναι κοινωνικά αναγκαία καθώς διευκολύνουν τους πολίτες να
συμμετέχουν στο αθλητικό γίγνεσθαι γεγονός που
πέραν των άλλων ωφελημάτων θα συμβάλλει και στην
βελτίωση της δημόσιας υγείας του ελληνικού λαού.

ΑΔΑ: ΒΛΩΝΩΛ6-ΕΥΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ
Κορωπί 16-08-2013
Αρ. Πρωτ.: 19461
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Για την υποβολή ενστάσεων και
δηλώσεων ιδιοκτησίας, στην Πράξη
Εφαρμογής των πολεοδομικών
ενοτήτων 1 και 2 της περιοχής «Αγ.
Μαρίνα» του Δήμου Κρωπίας η
οποία εντάχθηκε σε ρυμοτομικό
σχέδιο με το από 21-3-2012 Π.Δ.
(ΦΕΚ 111/ΑΑΠ/5-4-2012) κατά την
ΠΡΩΤΗ ανάρτησή της.
Έχοντας υπόψη:
1. Την αρ. 79881/345/1984 (ΦΕΚ
862/Β/84 Απόφαση Υπ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ.
2. Το άρθρο 12 του Ν 1337/83 και
ειδικότερα την παρ.5, όπως συμπληρώθηκαν με το Ν.2242/1994
(ΦΕΚ 162/Α/3.10.94 )
3. Την αριθμ. 93027/7188/1994
(ΦΕΚ 877/Β/25.11.94 ) Απόφαση
Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ.
ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ
Οι κύριοι ή νομείς και επικαρπωτές
των ακινήτων των περιοχών Β΄ κατοικίας
των πολεοδομικών
ενοτήτων 1 και 2 της περιοχής «Αγ.
Μαρίνα» του Δήμου Κρωπίας να
προσέλθουν στο Δημοτικό κατάστημα κατά τις εργάσιμες ημέρες
και ώρες προκειμένου:
1) Να λάβουν γνώση της Πράξης

εφαρμογής που εκπονείται στην
πιο πάνω περιοχή (πίνακα πράξης
εφαρμογής, διάγραμμα πράξης
εφαρμογής) και να υποβάλλουν τις
τυχόν ενστάσεις ή αντιρρήσεις
τους.
Οι τυχόν ενστάσεις θα υποβληθούν κατά την διάρκεια της
ανάρτησης και σε διάστημα δεκαπέντε (15) ημερών από την
ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος
2) Να υποβάλλουν: α) την προβλεπόμενη δήλωση ιδιοκτησίας σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 12
του Ν. 1337/83 όπως αυτό αντικαταστάθηκε με την παρ. 4 του αρθ. 6 του
Ν. 2242/94, όσοι εκ των ιδιοκτητών
δεν έχουν ήδη υποβάλλει και
β) τυχόν παρατηρήσεις επί των
κτηματογραφικών διαγραμμάτων
και πινάκων, όσον αφορά το ακίνητό τους, ώστε να ληφθούν
υπ΄όψη στη διόρθωση των παραπάνω διαγραμμάτων και πινάκων.
Η προθεσμία υποβολής δηλώσεων ιδιοκτησίας και των παρατηρήσεων ορίζεται σε 15 ημέρες
από την υποβολή της παρούσας
πρόσκλησης.
Απαραίτητα στοιχεία τα οποία
συνυποβάλλονται με την δήλωση
ιδιοκτησίας και τα οποία οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν
μαζί τους σύμφωνα με την
90327/7188/15.11.94
Απόφαση
Υπουργού
ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. (ΦΕΚ
877/Β/94) είναι :
1. Φωτοαντίγραφα συμβολαίων

Γυμναστική
για λίγους
στα 3Β
Οι κυρίες της Γυμναστικής
του Δήμου 3Β αντιμετωπίζουν και πάλι πρόβλημα
για την έναρξη του μαθήματος της γυμναστικής.
Δεν κατανοούμε πώς γίνεται άλλοι Δήμοι να διαθέτουν δωρεάν προγράμματα
άθλησης για όλους και ο
Δήμος 3Β να αρνείται τα
αυτονόητα.
Η γυμναστική στις γυναίκες
έχει ξεκινήσει εδώ και χρόνια και συγκεντρώνει πάνω
από 100 γυναίκες. Πρέπει να
βρει λύση ο Δήμος και να μη
στέλνει τις γυναίκες στην
...απραξία.
Με επιστολή τους που
απευθύνουν προς το Δήμο
γράφουν μεταξύ άλλων:
Παρακαλούμε τον Δήμαρχο και τους υπεύθυνους να δώσουν μια λύση
όσο το δυνατόν γρηγορότερα στο πρόβλημα. Θα θέλαμε να γυμναστούμε και
πάλι με την αγαπημένη μας
γυμνάστρια, Σούλα Κυριακίδου.

Ευχαριστούμε,
Φιλίτσα Κοτσοβού
Χάρις Σταθάκη
Καλό Φθινόπωρο
για τη γυμναστική

του σημερινού ιδιοκτήτη του ακινήτου καθώς και των ιδιοκτητών
μέχρι την ημερομηνία 10 Μαρτίου
1982 και τα συνοδεύοντα σε
αυτά τοπογραφικά διαγράμματα.
2. Πιστοποιητικά
μεταγραφής,
βαρών, διεκδικήσεων, κατασχέσεων της ιδιοκτησίας
3. Αντίγραφα μερίδων των ιδιοκτητών 10 Μαρτίου 1982
Οι τυχόν ενστάσεις θα υποβληθούν κατά την διάρκεια της ανάρτησης
και
σε
διάστημα
δεκαπέντε (15) ημερών από την
ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος.
Οι παραπάνω Δηλώσεις θα υποβληθούν σε ειδικό έντυπο σύμφωνα με
υπόδειγμα που θα παραληφθεί από
τον Δήμο Κορωπίου.
Στην περίπτωση που δεν υποβληθούν τα ανωτέρα στοιχεία η Πράξη
θα ολοκληρωθεί με φερόμενους
ιδιοκτήτες και μετά την κύρωσή της
θα απαιτηθεί σύνταξη Διορθωτικής
Πράξης Εφαρμογής με δαπάνες
των ενδιαφερομένων.
ΟΙ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ Τ.Υ.
ΣΠΥΡΟΣ ΣΙΟΥΝΤΡΗΣ
ΣΤΑΘΑΚΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Η Δ/ΝΤΡΙΑ Τ.Υ
ΒΗΧΟΥ ΑΡΓΥΡΩ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
Π.Γ. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΡΑΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΙΟΥΣΗΣ

«Αθλητισμός και Πολιτισμός για
Όλους» στο Δήμο Μαρκοπούλου
Ο Δήμος Μαρκοπούλου,
διοργανώνει για δεύτερη
συνεχή χρονιά, τα Προγράμματα «Αθλητισμός και
Πολιτισμός για Όλους»,
που τόσο ζεστά αγκάλιασαν
πέρυσι οι πολίτες!
Η τεράστια ανταπόκριση
που έτυχε πέρυσι η συγκεκριμένη πρωτοβουλία της
Δημοτικής Αρχής, αποτέλεσε ένα μεγάλο στοίχημα,
αλλά και δέσμευσή της, για
τη συνέχισή τους, προκειμένου ΟΛΟΙ οι δημότες, να
έχουν τη δυνατότητα συμμετοχής σε προγράμματα
Αθλητισμού και Πολιτισμού
της αρεσκείας τους, με το
ελάχιστο δυνατό αντίτιμο,
της τάξεως των πέντε (5)
eυρώ το μήνα!
Υπενθυμίζουμε ότι, τα τμήματα απευθύνονται σε
όλους τους δημότες και μόνιμους κατοίκους Δήμου
Μαρκοπούλου. Πληροφορίες, στο τηλέφωνο 2299020140, καθημερινά, από
09:00 έως 13:00, στην κα
Δέσποινα Σταυρουλάκη.
Για εγγραφές, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευ-

θυνθούν καθημερινά:
• Στο Δημαρχείο Μαρκοπούλου, 1ος όρ., 9 π.μ. – 1μ.μ.
Τηλ: 22990-20140.
• Στον Πολυχώρο Πόρτο
Ράφτη, στην θέση Βουρλέζα, Πόρτο Ράφτη,
5:00 μ.μ. – 8:00 μ.μ.
Τηλ: 22990-78015.
• Στην Δημοτική Βιβλιοθήκη
– Πολιτιστικό Κέντρο, στην
οδό Παπαβασιλείου 34,
Μαρκόπουλο, 5μ.μ. – 8μ.μ.
Τηλ: 22990-49393.
Οπως σημειώνει σε δελτίο
τύπου: «ο Δήμος Μαρκοπούλου, συνεχίζει σταθερά και
πιστά να ακολουθεί την ίδια φιλοσοφία, όσον αφορά σε θέματα Κοινωνικής Πολιτικής,
πιστεύοντας ακράδαντα πως η
μοναδική ίσως αντίδραση, στη
γενικευμένη κρίση αξιών που
βιώνει ο τόπος μας, είναι οι
δράσεις συλλογικού – κοινωνικού χαρακτήρα, που ως στόχο
έχουν την ανάδειξη της σημασίας της συμμετοχής των πολιτών
στα
κοινά,
στον
εθελοντισμό, στον αθλητισμό,
στον πολιτισμό και στην ψυχαγωγία.
Η περσινή μεγάλη ανταπόκριση
των πολιτών, στα Προγράμματα
«Αθλητισμός και Πολιτισμός

για Όλους», καθώς πλησιάσαμε
τις χίλιες αιτήσεις συμμετοχής,
αποτέλεσε έμπρακτη απόδειξη
της ανάγκης που έχει ο κόσμος
να ξεφύγει από την τετριμμένη
καθημερινότητα, περνώντας
δημιουργικά το χρόνο του,
αλλά οι δυσμενείς οικονομικές
συνθήκες, δεν του αφήνουν το
περιθώριο για τέτοιου είδους
έξοδα «πολυτελείας».

Τα τμήματα που θα πραγματοποιηθούν, είναι τα εξής:
• Προσχολική Αγωγή
• Μουσικοκινητική Αγωγή
• Ρυθμική Γυμναστική
• Ενόργανη Γυμναστική
•Προσαρμοσμένη Ειδική Αγωγή
• Γενική Γυμναστική για Παιδιά
• Ελληνικοί Χοροί
• Pilates
• Αεροβική
• Super Pro Κοιλιακών
• Γενική Γυμναστική για Γυναίκες
• Άσκηση για την τρίτη Ηλικία
• Ελληνικοί Χοροί για την τρίτη
Ηλικία
• Χορωδία για Παιδιά

• Χορωδία για Ενήλικες
• Ζωγραφική
• Σκάκι
• Φιλαρμονική
Τα μαθήματα αναμένεται να
ξεκινήσουν τον Οκτώβριο,
οι εγγραφές αρχίζουν, από
Δευτέρα, 23 Σεπτεμβρίου!

Ποδηλατικός γύρος στα 3Β
Την Κυριακή 22 Σεπτεμβρίου στις 10.30 ξεκινάει ο ποδηλατικός γύρος των 3Β, που θα
διανύσει και τις τρεις πόλεις, Βάρη, Βούλα, Βουλιαγμένη και οργανώνεται από τους “Ποδηλάτες Εν. Δράση”. Η εκκίνηση γίνεται στο Πάρκο Εθνικής Αντίστασης στις 11.00. Κράνος υποχρεωτικό.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ
Χαλκουτσίου 50, Τ.Κ.: 19015 Ωρωπός
Πληροφορίες: Κουντουριώτου
Τηλέφωνα: 22953 20334, Fax:
22953 20328
E-mail: ekountouriotou@yahoo.gr
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΔΩΝ
ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΗΣ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο Δήμαρχος Ωρωπού έχοντας
υπόψη:
1. τις διατάξεις του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.
(ΦΕΚ Β’ 185/23-3-93),
2. τις διατάξεις του Ν. 2286/95
(ΦΕΚ Α’ 19/01-02-95),
3. τις διατάξεις του άρθρου 209
παρ. 1 του Ν. 3463/2006 Κύρωση
του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων,
4. Το Ν. 3861/10 «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ»
5. Το Ν. 3852/10 «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»
6. Της εγκυκλίου Π1/1280/31-072012 περί Κατάρτισης Ενιαίου Προγράμματος Προμηθειών (Ε.Π.Π.)
έτους 2013
7. την με αριθ.75/2013 απόφαση
Δ.Σ. με την οποία εγκρίθηκε η με-

λέτη.
8. την με αριθ.261/2013 απόφαση
της Οικονομικής Επιτροπής με την
οποία εγκρίθηκαν οι όροι της Διακήρυξης
9. την ανάγκη του Δήμου για τη
σχετική προμήθεια
ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ
(Αρ. Πρωτ. Απ. Διακήρυξης :
21936/17-09-2013)
Την Δημοπράτηση του Ανοιχτού
Διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια
οικολογικών συστημάτων βυθιζόμενων κάδων διαβαθμισμένης συμπίεσης»,
με
σφραγισμένες
προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την συμφερότερη προσφορά.
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο
Δημοτικό Κατάστημα ενώπιον της
αρμόδιας
Επιτροπής
στις
14/10/2013 ημέρα Δευτέρα και ώρα
10:00 π.μ. κατά την οποία λήγει η
προθεσμία παραλαβής των προσφορών και αρχίζει η διαδικασία
της αποσφράγισης.
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, θα κατατεθούν, ενώ-

πιον της αρμόδιας Επιτροπής, αυτοπροσώπως ή μέσω νομίμως εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου την
ημέρα και έως την ώρα αποσφράγισης των προσφορών.
Ο προϋπολογισμός της προμήθειας
ανέρχεται
στο
ποσό
των
121.000,00€ πλέον ΦΠΑ 23%
27.830,00€, ήτοι συνολικής δαπάνης 148.830,00€ συμπεριλαμβανομένου το ΦΠΑ 23%
Κάθε προσφορά συνοδεύεται από
εγγύηση συμμετοχής υπέρ του
συμμετέχοντος για ποσό που θα
καλύπτει το 5 % της συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας δηλαδή
7.441,50€, 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 δημοπράτησης 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 11/10/2013.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

24 ΣΕΛΙΔΑ - 21 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

ΕΒΔΟΜΗ

