Τ’ άσπρα πουλήσαν
τον Χριστό
Τ’ άσπρα πουλούν
κι εσένα

Λοιπόν, αύριο
ψηφίζουμε!
Δεν ψηφίζουμε για κόμματα και αποκόμματα.
Δεν ψηφίζουμε για πρόσωπα και προσωπεία.
Δεν ψηφίζουμε για ιδεολογήματα και “κολλήματα”
Δεν ψηφίζουμε βεβαίως, για τις τράπεζες, τα ΑΤΜ
και τα ...βενζινάδικα.
ΨΗΦΙΖΟΥΜΕ για την ΕΛΛΑΔΑ
ΨΗΦΙΖΟΥΜΕ για Εθνική Ανεξαρτησία
Ψηφίζουμε για λαϊκή Κυριαρχία
ΚΑΤΑΨΗΦΙΖΟΥΜΕ το ιταμό τελεσίγραφο των “θεσμών”.
ΚΑΤΑΨΗΦΙΖΟΥΜΕ το ΝΕΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ των αρπακτικών δανειστών
που θέλουν να επιβάλλουν την υποταγή, την αρπαγή και την ταπείνωση της πατρίδας μας.
του Κώστα Για όσους έχουν καταλάβει, έχουν
Βενετσάνου αντιληφθεί ή έχουν ζήσει στο
“πετσί” τους, ακόμη χειρότερα, την
εξαθλίωση και την εξάρτηση, την ένδεια και τις
συνέπειές της, το πλήγωμα της αξιοπρέπειας, την
ηθική μείωση και την τρώση αυτοσεβασμού, αυτά
τα πέντε χρόνια των μνημονίων, δεν χρειάζεται να
προβληματιστούν ιδιαίτερα για την επιλογή τους
στο αυριανό δημοψήφισμα. Το ΟΧΙ εκπηγάζει
απρόσκοπτα από τη συνείδησή τους. Ως ανθρώπινες οντότητες και ως ΕΛΛΗΝΕΣ!
Τί θα πει “αντί πάσης θυσίας, στο ευρώ;” Εξάλλου, το Δημοψήφισμα δεν είναι για το ευρώ.
Να θυσιάσουμε την Ελλάδα, για να σώσουμε το
νεο-”φιλελεύθερο” τραπεζικό τους σύστημα; (Οι
τράπεζες όπως ακούτε δεν είναι καν ελληνικές!).

To MΝΗΜΟΝΙΟ

Συνέχεια στη σελ. 2

Εγκαινιάστηκε ο βρεφοΝηπιακός Σταθμός Παιανίας

Σελ.12

του “ΝΑΙ”
Η πρόταση των θεσμών, που
παραδόθηκε στην Ελληνική
κυβέρνηση τελεσιγραφικά
Σελίδες 14-19
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Λοιπόν, αύριο ψηφίζουμε!
Συνέχεια από την σελ.1

Να θυσιάσουμε την αξιοπρέπειά μας και την υπόστασή μας την ίδια;
Να θυσιάσουμε την οικογένειά μας και τα παιδιά μας
στο βωμό του Μινώταυρου των “αγορών;”
Να θυσιάσουμε την ιστορία μας και την τιμή των προγόνων μας - των παππούδων και των πατεράδων μας
που σκοτώθηκαν, τραυματίστηκαν και πολέμησαν
στην Αλβανία, στο Ρούπελ, στην Αντίσταση, για ένα
παρεμφερές ΟΧΙ;

σεων και των συμφερόντων. Συμφερόντων, το λέγω
ρητά... δεν θέλω ν’ αποκαλύψω ονόματα. Σας λέγω
όμως ότι εδώ υπάρχει σαφές σχέδιο για τη μηδενοποίηση των εθνικών κυβερνήσεων, οι οποίες δεν θα
μπορούν να να παίξουν δημοκρατικά αποτελεσματικό
ρόλο, αλλά θα υπόκεινται στις κατευθύνσεις που
μας δίνει το διευθυντήριο...» (κοίτα βίντεο στο στο
“χρονολόγιο” μου και στην www.ebdomi.com/video.
Σ’ αυτό ακριβώς αποφάσισε να πει “ΟΧΙ”, ο Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας και κάλεσε το Λαό να το
ενισχύσει με την πρωτογενή του κυριαρχία.
Αυτό αποδείχνουν όχι τόσο τα σκληρά, αντιαναπτυξιακά και αναποτελεσματικά μέτρα, όσο το ιταμό και
μειωτικό ύφος του τελεσίγραφου που καλούμαστε ν’
απορρίψουμε μ’ ένα ηχηρό “ΟΧΙ”. Οσοι ρίξετε μια
ματιά στο κείμενο που δημοσιεύουμε στις επόμενες
σελίδες θα το διαπιστώσετε. Δεν θα το υπέγραφα
ούτε με το “πιστόλι στον κρόταφο”. Κυρίως, λόγω του
μηδενισμού της υπόστασης του κράτους, που επιχειρείται.

Ψηφίστε “ναι” στη νέα ιδιότυπη κατοχή και στο ξεπούλημα της χώρας, χειραγωγημένοι και ποδηγετημένοι απ’ τα συστημικά κανάλια και τους
μαρκουτσοφόρους “μεγαλοδημοσιογράφους”, απ’ το
Μητσοτακέικο και τους Σαμαροβενιζέλους. Αυτοί
έχουν βολευτεί.
Αλοί σε μας που μας έλαχε ή επιλέξαμε να φυλάμε
Θερμοπύλες!
“Τα χειρότερα” έρχονται αύριο και κρύβονται πίσω
από το “ναι” και στηρίζεται από κείνους που κυβέρνησαν 40 χρόνια κι έφεραν την πατρίδα σ’ αυτή την
κατάσταση...
Κι από πάνω έχουν το θράσος να ομιλούν ξεδιάντροπα.
―――――――
1. “5η φάλαγγα: Προπαγάνδα ή και δολιοφθορά σε περίπτωση
πραγματικού ή λανθάνοντος πολέμου, από εγχώριους συμμάχους
του αντιπάλου.
2. Νάομι Κλάιν, οικονομολόγος και συγγραφέας του βιβλίου
“Δόγμα του Σοκ”.
3. Αρθρο 3 της διακήρυξης (declaration) της Γαλλικής επανάστασης του 1789, που αποτελεί τη βάση όλων των σύγχρονων συνταγμάτων (Σβώλος: “Συνταγματικόν Δίκλαιον”, εκδ. Παπαζήση,
1942, σελ. 119.

Να γίνουμε “πρακτικοί”

Ή να τρομοκρατηθούμε από τις απειλές, την καταστροφολογία και τα ψεύδη της 5ης φάλαγγας1 των
εγχώριων συνειδητών ή παραπλανημένων συμμάχων
των “αγορών” και των μεγαλο-υπαλλήλων τους;
«Η αντίδραση ενός έθνους στην ταπείνωση, μπορεί
να είναι απρόβλεπτη»2
Και τότε, “τα χειρότερα” μπορεί να έρθουν απ’ την
άλλη πλευρά κι όχι από εκείνη που τα σείει ως φόβητρο.
Και τότε θα δούμε ποιά πλευρά θέλει πράγματι την
Ευρώπη! Οι τρομοκράτες και τραμπουκίζοντες υβριστές ή οι ανθιστάμενοι στους εκβιασμούς και στις πιέσεις των εσμών των αγορών και των
μεγαλο-υπαλλήλων τους. Ποιών “θεσμών” αλήθεια;
Από ποιούς λαούς έχουν ψηφιστεί;
«... Ουδέν άτομον (όπως ο ...Μπλουμ), όργανον
(όπως οι “θεσμοί”) ή ομάς (όπως τα κόμματα) είναι,
ουδέ δύναται να είναι, πρωτογενώς φορεύς της κρατικής εξουσίας3».

Η “προφητεία”!
Είναι χαρακτηριστική για τη σημερινή κατάσταση η
διαπίστωση του Ανδρέα Παπανδρέου, το 1995 - είκοσι χρόνια πριν - στη συνέντευξη τύπου, μετά τη Σύνοδο Κορυφής της Ε.Ε., στις Κάννες!
«Βρίσκω ότι πάμε σ’ ένα είδος συρρίκνωσης της
εθνικής δύναμης, αλλά όχι στο βωμό μιας συλλογικής δημοκρατικής διαδικασίας. Στο βωμό των κρί-

Είναι πολύ πιθανό να κατηγορηθώ από εκείνους που
“δεν δικαιούνται δια να ομιλούν”, αλλά και από τους
φοβισμένους και τους ρεαλιστές, ως... αιθεροβάμων,
ως ιδεαλιστής· ας προσεδαφιστώ!
Τί λένε οι πρακτικοί, οι ρεαλιστές;
«Εδώ κλείσανε οι Τράπεζες»,
«δεν μπορούμε να πάρουμε λεφτά από τα ΑΤΜ!»...
«Δεν θα ‘χουν τα βενζινάδικα βενζίνη»...
«πώς θα δουλέψει η επιχείρησή μου»...
Κι εγώ ρωτάω: Είναι καλή η οικονομία εδώ και πέντε
χρόνια με το λουκέτο σε 300.000 επιχειρήσεις; Με τη
συρρίκνωση του κύκλου εργασιών των υπολοίπων;
Λέτε “ναι” στην αύξηση της προκαταβολής του
φόρου εισοδήματος στο 100% που απαιτούν οι θεσμοί;
Λέτε “ναι” στη μονιμοποίηση της “εισφοράς αλληλεγγύης;”
Λέτε “ναι” στην κατάργηση της επιδότησης του πετρελαίου κίνησης και στην κατάργηση της ευνοϊκής
φορολογικής μεταχείρισης των αγροτών;
Λέτε “ναι” στην αύξηση των εισφορών που ζητάνε οι
θεσμοί;
Λέτε “ναι” στη μείωση της σύνταξης και την κατάργηση του ΕΚΑΣ που ζητάνε οι θεσμοί;
Διαβάστε λίγο τις “προτάσεις τους”, στο σημείο που
σας ενδιαφέρει, αν αδιαφορείτε για κείνο που δεν
σας αγγίζει, γιατί δεν είσαστε στα 2 εκατομμύρια
ανέργους, γιατί δεν έκλεισε το μαγαζί σας, γιατί είχατε τις “οικονομίες” σας, και μάλιστα έξω, γιατί δεν
καθόσαστε στις ουρές για συσσίτιο, ούτε ψάχνετε τα
σκουπίδια...
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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.
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H ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΣΤΡΕΦΕΙ στον τόπο της
Για πρώτη φορά ελληνική κυβέρνηση τολμά να
θέσει υπό την κρίση, θέληση και βούληση του
Λαού ένα κρίσιμο εθνικό θέμα. «Εχουμε ή ΔΕΝ
έχουμε κρατική οντότητα»;
- Θέλουμε ή δεν θέλουμε να έχουμε εθνική ανεξαρτησία, μέσα σε μια δια-κρατική ενότητα, την
Ε.Ε.;
- Απλά και λαϊκά: Αποδεχόμαστε να «εκλέγουμε» μια κυβέρνηση και μια
Βουλή, που δεν μπορεί ν’ αποφασίσει για το ύψος και τη διαβάθμιση
του ...ΦΠΑ;

βες του Σόιμπλε, της Λαγκάρντ, του Νταϊσελμπλουμ, του Τουσκ... στους “γενναιόδωρους” αντιπροσώπους των μεγαλοτραπεζιτών της
Goldman Shacs, της Μπούντεσμπανκ, της FED μιας χούφτας αρχιερέων του Μαμωνά - όπως
της οικογένειας των Ρότσιλντ, Ροκφέλερ και
άλλων “αργυραμοιβών”.
- ΝΑΙ στη ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ - στη ΛΑΪΚΗ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑ - στην ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ.

Σ’ αυτά τα ερωτήματα απαντά το
ερώτημα “Αν αποδεχόμαστε ή απορρίπτουμε τις “προτάσεις” των “θεσμών” , τις βάρβαρες, εκβιαστικές,
αποικιακής υφής απαιτήσεις διαφανών σκοπών κι εξυπηρέτησης συμφερόντων.

- ΟΧΙ στην υποτέλεια της πατρίδας μας
- ΟΧΙ στο τσαλαπάτημα της αξιοπρέπειάς μας
- ΟΧΙ στον ενδοτισμό και στην αποδοχή των παράλογων, καταστροφικών, διεστραμμένων απαιτήσεων των τρισυπόστατων “θεσμών” (τρόικας)
- ΟΧΙ στις “γενναιόδωρες προτάσεις” - όπως χαρακτήρισε η Μέρκελ - τους ανανεούμενους συνεχώς εκβιασμούς του Διευθυντηρίου των
Βρυξελλών, του ΔΝΤ και της ΕΚΤ.
- ΟΧΙ στις κομπλεξικές και υπερφίαλες ντιρεκτί-

Και ο Λαός, ναι, είναι εκείνος που σηκώνει τα
βάρη και τις ευθύνες των αποφάσεών του.
Και την αλήθεια και πραγματικότητα αυτή, την
θέσπισαν οι θεοί: Η θεά της σοφίας, Αθηνά,
έχοντας να δικάσει διαμάχη θεοτήτων με θνητό
- τον Ορέστη - αποφάνθηκε ότι, “για
ένα τόσο σοβαρό θέμα, δεν μπορεί ν’
αποφασίσει η ίδια”, αλλά “από τους
πολίτες μου” θα βγει απόφαση: “Θα
θεσπίσω θεσμό αιώνιο”.

Αυτού του Λαού, την οργή του
οποίου τρέμουν οι λαοπλάνοι τρομοκράτες του, που προσπαθούν να τον
τρομοκρατήσουν με τη μεταφυσική
του αγνώστου: “Κι αν πούμε όχι, τί θα
γίνει την επόμενη μέρα; “Θα μας πετάξουν έξω, από την ευρυζώνη και
την Ευρωπαϊκή Ενωση”. Λένε συνειδητά ψέματα. Δεν υπάρχει τέτοια πιθανότητα, γιατί δεν υπάρχει τέτοια
δυνατότητα. Δεν προβλέπεται στις
Συνθήκες.

Το ερώτημα που τίθεται, στην πραγματικότητα, στο ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ
της 5ης Ιουλίου, και κακώς δεν ετέθη
ευθέως, είναι “αν αποδεχόμαστε ή
ΟΧΙ την υποτέλεια, που επιχειρούν
να μας επιβάλλουν οι εταίρες και οι
“θεσμοί”.

ΟΧΙ

Ο Λαός είναι ο κυρίαρχος. Αυτά λέει το Σύνταγμα και οι πολιτικές και κοινωνικές επιστήμες.

Και τον θέσπισε! Την δημοκρατική
απόφαση! Αυτοί είναι “θεσμοί”, αυτή
είναι η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ! Το κράτος - η
κραταιά ισχύς - του Δήμου, του ώριμου και υπεύθυνου λαού.

Κι αν “ναι”, τι σόι “κυβέρνηση” είναι
αυτή; Είναι “εκτελεστική εξουσία” ή
εκτελεστικό ΟΡΓΑΝΟ;

Και η απάντηση του ελληνικού λαού,
όσων αισθάνονται Ελληνες και δεν
έχει εκμαυλιστεί η συνείδησή τους,
δεν έχουν κιοτέψει, δεν δέχονται να ξαναγίνουν
ραγιάδες, είναι ένα υπερήφανο, ξεκάθαρο, αποφασιστικό ΟΧΙ!

ροντος και ηγέτης του Λαού.

Στην Ε.Ε. είμαστε συνιδιοκτήτες,
συμμέτοχοι και ισότιμοι συγκυρίαρχοι. Δεν είμαστε ούτε ικέτες, ούτε
μέτοικοι, ούτε φιλοξενούμενοι. Δεν
τίθεται επομένως θέμα παραμονής
μας, είτε στην Ευρωζώνη, είτε στην Ε.Ε.
Ομως, τί λένε οι ενδοτικοί, οι άφρονες, οι φοβικοί, οι ριψάσπιδες, οι συνεργοί και τα φερέφωνα
της ιθαγενούς “ιεράς συμμαχίας”;
Μεταξύ των άλλων, κωμικών, ψευδών, παραποιημένων, “πονηρών”, εξοργιστικών, λένε και προβάλλουν ότι “ο Τσίπρας αφού απέτυχε στις
διαπραγματεύσεις, μεταφέρει τα βάρη στις πλάτες του λαού”.
Την απάντηση τη δίνει... η “Ορέστεια”1!
Τί είναι ο Τσίπρας; Τί είναι ο Λαός;
Ο Αλέξης Τσίπρας είναι ο Πρωθυπουργός, ο
πρώτος, δηλαδή, υπηρέτης του Δημοσίου Συμφέροντος - σε αντιδιαστολή με το ιδιωτικό και
το αλλότριο - Υπηρέτης του Κοινωνικού Συμφέ-

Την άλλη Κυριακή 5 Ιουλίου ψηφίζουμε όλοι, με
υπευθυνότητα και ψυχραιμία, με εθνική και δημοκρατική συνείδηση, με πάθος και αποφασιστικότητα, για ένα κρίσιμο εθνικό, κοινωνικό και
ευρωπαϊκό θέμα: Για ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ - ΛΑΪΚΗ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑ - ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ - για ευρωπαϊκή
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ,
για
ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ.
ΟΧΙ στη δυναστεία των τραπεζιτών
ΟΧΙ στην επιτροπεία των δανειστών.
――――――
1. ΑΙΣΧΥΛΟΣ: “Ευμενίδες” σ. 470 κ.επ.

ΚΩΣΤΑΣ ΒΕΝΕΤΣΑΝΟΣ

ΕΒΔΟΜΗ
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“Ανθουσιώτικα”

Ναί ή Όχι
της Τζωρτζίνας Καλέργη

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ 2015
Τετάρτη 8 Ιουλίου
21.30, Λαϊκή βραδιά με την Νάντια Καραγιάννη
(Κεντρική Πλατεία Ανθούσας)
Πέμπτη 9 Ιουλίου
21.30, Μουσική βραδιά με
τον Χρήστο Σεβαστό
(Κεντρική Πλατεία Ανθούσας)
Παρασκευή 10 Ιουλίου
21.30, Θεατρική παράσταση
«Ο Λάζαρος και τα επτά
θανάσιμα αμαρτήματα», από τη θεατρική ομάδα «Παντός καιρού» του Πολιτιστικού Συλλόγου Δ.Ε. Ανθούσας,
Δήμου Παλλήνης (Κοινοτικό θέατρο Ανθούσας, πλατεία
25ης Μαρτίου)
Σάββατο 11 Ιουλίου
19.00, Πανηγυρικός Εσπερινός
21.00, Περιφορά Ιεράς Εικόνας Οσίας Ανθούσης
Κυριακή 12 Ιουλίου
08.30, Αρχιερατική Λειτουργία

Εκθεση ζωγραφικής
“Αέναη πηγή της έμπνευσης”
Αέναη πηγή της έμπνευσης, η γυναίκα, ειδωμένη
από τρεις εικαστικούς, είναι το θέμα της έκθεσης
που συνδιοργανώνει η Βουλιώτισσα Εύα Πελεκίδου,
ζωγράφος, με τον γνωστότατο καλλιτέχνη Γιώργο
Τζιόκα ζωγράφο και σκηνογράφο και την Φωτεινή
Καράβου, ζωγράφο, απόγονο του Κωνσταντίνου
Πανώριου.

Η αναμονή του δημοψηφίσματος επηρεάζει σίγουρα την
ψυχολογική μας διάθεση, αλλά θα ήταν προτιμότερο να
προσπαθήσουμε να ξεφύγουμε λίγο από τις ζοφερές σκέψεις.
Έτσι λοιπόν, αυτό το Σάββατο, 4 Ιουλίου, το Εθνικό Θέατρο
και ο Σωτήρης Χατζάκης παρουσιάζουν τις «Τρωάδες» του
Ευριπίδη στο Αρχαίο Θέατρο της Επιδαύρου.
Στα παράλια της λεηλατημένης Τροίας οι αιχμάλωτες
Τρωαδίτισσες και η βασίλισσά τους Εκάβη θρηνούν για τα
δεινά τους. Όσες γυναίκες έχουν απομείνει ζωντανές από
την ξεκληρισμένη βασιλική οικογένεια οδηγούνται στα
πλοία που θα τις μεταφέρουν πέρα από το Αιγαίο, σκλάβες
στα σπίτια των νικητών. Ο εγγονός της Εκάβης, ο μικρός
Αστυάνακτας, γκρεμίζεται από τα τείχη, θύμα της σκληρότητας των κατακτητών. Ο Ευριπίδης με τις Τρωάδες διατυπώνει ένα αμείλικτο «κατηγορώ» για τις φρικαλεότητες
του πολέμου και ένα σπαρακτικό αίτημα για αλληλεγγύη
και ανθρωπισμό.

«Στη Μέση του Δρόμου»
Μέσα στο Σαββατοκύριακο επίσης, μπορείτε να περιηγηθείτε στο κέντρο της Αθήνας συμμετέχοντας στο δρώμενο
«Στη Μέση του Δρόμου» του Πρόδρομου Τσινικόρη.
Με πρωταγωνιστές τους άστεγους στης σύγχρονης Αθήνας, οι θεατές - εξοπλισμένοι με mp3 player και ακουστικά
- θα έχουν τη δυνατότητα να ακούσουν τις φωνές των πιο
σιωπηλών συμπολιτών μας. Στα κείμενα, που θα είναι διαφορετικά μεταξύ τους, εκτός από προσωπικές ιστορίες των
αστέγων θα ακούγονται και οδηγίες που θα κατευθύνουν
τον εκάστοτε θεατή σε ένα σημείο συνάντησης, πέριξ της

Καλοκαιρινή εκστρατεία
Ανάγνωσης,
Δημιουργικότητας και
Καινοτομίας στο Δήμο
Σπάτων - Αρτέμιδος
Η Δανειστική βιβλιοθήκη του Δήμου

πλατείας, με τον προσωπικό του αφηγητή. Ποιές εμπειρίες
θα είναι διατεθειμένη η κάθε πλευρά να μοιραστεί όταν
βρεθεί ενώπιος ενωπίω;
Τα έσοδα θα δοθούν για την ενίσχυση των σκοπών του περιοδικού δρόμου ΣΧΕΔΙΑ.

σε συνεργασία με την Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλα΄δας και Δημοτικές Βιβλιοθήκες της χώρας, διοργανώνει
για δεύτερη χρονιά την καλοκαιρινή
εκστρατεία που έχει στόχο την προώθηση της ανάγνωσης, δημιουργικότητας και καινοτομίας για παιδιά και
εφήβους (4 έως 14 ετών).
Η συμμετοχή των παιδιών είναι δωρεάν

και γίνεται κατόπιν προεγγραφής
Α) Στη Δανειστική Βιβλιοθήκη (Στ. Μπέκα
7 Σπάτα, τηλ. 2106633124, email: spatalibrary@yahoo.gr
B) Στη Δ/νση Κοινωνικής Πολιτικής Αρτέμιδα, 2294045566, email: dk_yp@yahoo.gr
Γ) Στο Τμήμα Προστασίας Οικογένειας
(Βασ. Παύλου & Φλέμινγκ, τηλ.
2106632200, email: ky.spata@gmail.com

ΓΕΙΤΟΝΙΕΣ
ΤΟΥ ΛΑΥΡΙΟΥ

Η έκθεση θα γίνει στην
Σίφνο, στο κέντρο της Απολλωνίας, στο Πνευματικό κέντρο Στυλιανού Πρόκου.
Τα εγκαίνια θα γίνουν στις 10
Ιουλίου 2015 στις 8μ.μ. Ώρες
λειτουργίας: 7μμ - 12μ.μ.
Διάρκεια έκθεσης εως τις 20
Ιουλίου

Ο Σύλλογος Φίλων Βιβλιοθήκης
Λαυρίου
“ΛAYΡΑ” έχει ξεκινήσει
μια σειρά εκδηλώσεις με
τίτλο: ΓΕΙΤΟΝΙΕΣ ΤΟΥ
ΛΑΥΡΙΟΥ, με στόχο την
αναβίωση και καταγραφή
της Ιστορίας των Συνοικιών του Λαυρίου μέσα
από ζωντανές αφηγήσεις
και μαρτυρίες των κατοίκων τους και όχι μόνο.
― 12 Ιουλίου στην Αγία
Παρασκευή
― 5 Αυγούστου στον Κυπριανό, ώρα 8.30μ.μ.

Οι Κουμιώτες στις στοές των ορυχείων Κούμης - Λαυρίου
Το Ελληνικό Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού οργανώνει εκδήλωση με θέμα “Οι Κουμιώτες στις
στοές των ορυχείων Κούμης - Λαυρίου”, την Κυριακή 12 Ιουλίου στις 8μ.μ. στο Ορυκτολογικό Μουσείο Καμάριζας.
Ομιλητές: Δημ. Λουκάς πρόεδρος Ορυκτολογικού Μουσείο, Δημ. Μακρής ερευνητής τοπικής ιστορίας Ραφήνας, Κώστας Πόγκας πρώην δήμαρχος Λαυρίου και Γιώργος Πέππας συγγραφέας.
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Athens Open Air Film Festival
Το Athens Open Air Film Festival, μετά
την επιτυχημένη πρεμιέρα του στο μαγευτικό Ναό του Ολυμπίου Διός, οργανώνει
μια σειρά ιδιαίτερα αξιόλογες προβολές.
Ελληνικός Κινηματογράφος
Ένα από τα πιο υποδειγματικά ντοκιμαντέρ
του εγχώριου σινεμά, το πολυβραβευμένο
«ΡΟΜ» του Μενέλαου Καραμαγγιώλη, το
λυρικό παραμύθι του Δήμου Αβδελιώδη «Η
Εαρινή Σύναξις των Αγροφυλάκων» έξοχο
δείγμα του σύγχρονου ελληνικού κινηματογράφου, το ερωτικό δράμα του Νίκου
Βεργίτση «Ρεβάνς» που στην εποχή του
σάρωσε τα βραβεία και έδωσε το παρόν στο
Δεκαπενθήμερο Σκηνοθετών του Φεστιβάλ
Καννών και το συγκινητικό «Δύσκολοι Αποχαιρετισμοί: Ο Μπαμπάς μου» της Πέννυ
Παναγιωτοπούλου συνθέτουν το φετινό ελληνικό τμήμα του Athens Open Air Film Festival,
παρουσιάζοντας
ένα
αντιπροσωπευτικό δείγμα της σύγχρονης
κινηματογραφίας μας.
Ημέρα Γαλλοφωνίας
Το Φεστιβάλ, με την υποστήριξη του Γαλλικού Ινστιτούτου της Ελλάδας, συμμετέ-

• Παρασκευή 17 Ιουλίου
Χορευτική παράσταση ομάδας Βέλγων χορευτών με τίτλο Aglaja Ballet of Flags στο
πλαίσιο εορτασμού 50 χρόνων από τη δημιουργία της χορευτικής ομάδας AGLAJA

χει για ακόμα μία χρονιά στις εορταστικές
εκδηλώσεις της Εθνικής Γιορτής της Γαλλίας στις 14 Ιουλίου, με την προβολή της
ταινίας «Η Κλεό από τις 5 έως τις 7» της
Ανιές Βαρντά.
Βωβός κινηματογράφος και πρωτότυπη
μουσική
Η ωραιότερη και πιο παράξενα γοητευτική
γοτθική δημιουργία που έγινε ποτέ, το αριστουργηματικό «Νοσφεράτου: Μια Συμφωνία Τρόμου» (1922) του Φρίντριχ Βίλεμ
Μουρνάου ντύνεται μουσικά από τους
Mechanimal, δημιουργώντας ένα ξεχωριστό θέαμα ειδικά σχεδιασμένο μόνο για το
Φεστιβάλ.
Avant – premiere κάτω από τα άστρα
Το πρόγραμμα του Φεστιβάλ πλαισιώνεται
από μία σειρά νέων ταινιών που κάνουν
την πρεμιέρα τους στην Ελλάδα αποκλειστικά μέσα από το Athens Open Air Film
Festival.
Η είσοδος σε όλες τις προβολές είναι
ελεύθερη και διοργανώνονται με την ευγενική υποστήριξη του ΕΟΤ & www.visitgreece.gr.

ΤΟ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΖΕΙ ΣΤΟ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ
Ενα γεμάτο Καλοκαίρι με πολιτιστικές εκδηλώσεις έχει οργανώσει η Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Μαρκοπούλου (Κ.Δ.Ε.Μ.), σε Μαρκόπουλο
και Πόρτο Ράφτη έχοντας ως στόχο τη δυνατότητα πρόσβασης των πολιτών, σε όσο το δυνατόν περισσότερες, υψηλού επιπέδου, πολιτιστικές εκδηλώσεις. Στο 80% των εκδηλώσεων η είσοδος είναι ελεύθερη και θα τις
παρουσιάζουμε ημερολογιακά.

• Σάββατο 18 Ιουλίου
Συναυλία της Φιλαρμονικής Ορχήστρας του
Οργανισμού
Μουσική Διεύθυνση: Δημήτρης Μίχας
Η καλοκαιρινή ψυχαγωγία των Αθηναίων
συνδυάζεται και φέτος με ένα από τα πιο
σημαντικά στοιχεία του πολιτισμικού προφίλ της πόλης, το Εθνικό Αρχαιολογικό
Μουσείο, στο προαύλιο του οποίου ο Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων σε
συνεργασία με το Μουσείο, διοργανώνει
από 16 έως 30 Ιουλίου, ώρα 9μμ., Φεστιβάλ
συναυλίες, παραστάσεις θεάτρου και χορού
και κινηματογραφικές προβολές.
Οι λάτρεις της τέχνης του θεάτρου, του
χορού, αλλά και του κινηματογράφου είναι
καλεσμένοι να απολαύσουν μοναδικές παραστάσεις με καταξιωμένους καλλιτέχνες.
ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ
Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων:
• Πέμπτη 16 Ιουλίου
Συναυλία με τους Μύρωνα Στρατή και
Ησαΐα Ματιάμπα

• Δευτέρα 20 Ιουλίου
Συναυλία The Big Band theory
H Big Band συμπράττει με το διακεκριμένο
βιμπραφωνίστα Χρήστο Ραφαηλίδη και τον
πιανίστα (υποψήφιο για βραβείο Grammy)
Hector Martignon, παρουσιάζοντας ένα ειδικά διαμορφωμένο latin-jazz πρόγραμμα
• Τρίτη 21 Ιουλίου
Θεατρική παράσταση Αναφορά στο Γκρέκο
με πρωταγωνιστή τον Τάκη Χρυσικάκο.
Το τελευταίο έργο του μεγάλου Έλληνα συγγραφέα Νίκου Καζαντζάκη παρουσιάζεται από το
ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ, Κρήτης. Θεατρική προσαρμογή / Σκηνοθεσία: Τάκης Χρυσικάκος. Συνεργάτης σκηνοθέτης: Εμμανουέλα Αλεξίου. Εικαστική Επιμέλεια: Βάλια
Μαργαρίτη. Λύρα / τραγούδι: Σπύρος Ψαρουδάκης. Κιθάρα / Κοντραμπάσο: Απόστολος Κουνής

Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο
Πατησίων 44 & Τοσίτσα
ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΣΕ ΟΛΕΣ
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Aναστολή εργασιών
στα δικαστήρια
Αναστέλλονται οι εργασίες των δικαστηρίων τέσσερις
εργάσιμες ημέρες πριν από τη διενέργεια του δημοψηφίσματος και τρεις εργάσιμες ημέρες μετά από
αυτό. Από 30 Ιουνίου μέχρι και 8 Ιουλίου 2015 .
Το ίδιο χρονικό διάστημα αναστέλλεται η διενέργεια
πλειστηριασμών, αποβολών (εξώσεων) και προσωπικών κρατήσεων.
Εξαιρείται της αναστολής η περίπτωση έναρξης των
Μεικτών Ορκωτών Δικαστηρίων και Μεικτών Ορκωτών
Εφετείων, εφόσον έχουν προσδιοριστεί δικάσιμοι
κατά το παραπάνω χρονικό διάστημα. Επίσης εξαιρείται και η εκδίκαση των κακουργημάτων σε περιπτώσεις που λήγει το ανώτατο όριο προσωρινής κράτησης
των κατηγορουμένων.

Προβοκατόρικες
κινήσεις εν’ όψει
του δημοψηφίσματος
Φήμες διακινήθηκαν σε άνεργους, μέσω γραπτών τηλεφωνικών μηνυμάτων (SMS), ότι σε περίπτωση επικράτησης του «όχι» στο επικείμενο δημοψήφισμα, θα ακυρωθεί
το πρόγραμμα Kοινωφελούς Εργασίας.
Διαψεύδει κατηγορηματικά, η αναπληρώτρια υπουργός
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Ράνια Αντωνοπούλου λέγοντας: «Πρόκειται για
ενέργειες που έχουν ως στόχο τον εκβιασμό και τον εκφοβισμό των ανέργων πολιτών προκειμένου να μην εκφράσουν ελεύθερα τη βούλησή τους στο δημοψήφισμα
της 5ης Ιουλίου.
Το δημοψήφισμα δεν διεξάγεται για να αποφασίσει ο ελληνικός λαός αν θα παραμείνει ή όχι στην Ευρωζώνη,
αλλά για το αν συμφωνεί ή διαφωνεί με τα δυσβάσταχτα
μέτρα που προτείνουν οι θεσμοί.
Η χώρα μας είναι και θα παραμείνει μέλος της Ευρωζώνης και της ΕΕ και ως εκ τούτου δεν τίθεται κανένα ζήτημα ακύρωσης των προγραμμάτων απασχόλησης».

Ελέγχους σε καταστήματα
καυσίμων και τροφίμων
διενεργεί η Περιφέρεια Αττικής
Συνεχείς ελέγχους σε καταστήματα τροφίμων και πρατήρια καυσίμων διενεργεί η Περιφέρεια Αττικής σε συνεργασία με τη Γεν. Γραμματεία Εμπορίου (σε εφαρμογή
του Ν. 4177/2013 και των κανόνων διακίνησης και εμπορίας προϊόντων και παροχής υπηρεσιών).
Συνεργεία υπαλλήλων της Περιφέρειας Αττικής διεξάγουν τιμοληψίες αγαθών πρώτης ανάγκης σε καταστήματα καυσίμων, σούπερ μάρκετ, υπεραγορές,
καταστήματα τροφίμων κτλ. προκειμένου να παρακολουθούνται οι τάσεις της αγοράς και να αποφευχθούν πιθανά
φαινόμενα αισχροκέρδειας και εναρμόνισης τιμών σε
βάρος του καταναλωτικού κοινού και της ομαλής λειτουργίας της αγοράς.
Οι έλεγχοι θα διενεργούνται και τις υπόλοιπες ημέρες καθημερινώς με στόχο την προστασία των πολιτών και τη
εύρυθμη λειτουργία της αγοράς.

Φωτιές άναψε η ΚΕΔΕ και η ΕΝΠΕ
με το “ναι” στο Δημοψήφισμα
ΚΕΔΕ (Κεντρική Ενωση Δήμων Ελλάδας) και ΕΝΠΕ (Ενωση Περιφερειών Ελλάδας) με τα διοικητικά
τους συμβούλια, πλειοψηφικά και όχι
ομόφωνα όπως το εμφανίζει η ΚΕΔΕ
έχουν κηρύξει αγώνα κατά του ΟΧΙ
στο δημοψήφισμα της Κυριακής. H
KEΔΕ μάλιστα κοινοποίησε το ψήφισμα μαζί με εντολή προς τους Δημάρχους ζητώντας τους να το
προωθήσουν προς πάντες.
Ευτυχώς οι περισσότεροι δήμαρχοι

δεν ανταποκρίθηκαν· φάνηκαν πιο
εχέφρονες και δεν μπήκαν στη φαρέτρα που κατευθύνεται από ιδιοτελή κέντρα μέσα και έξω από την
Ελλάδα. Ετσι κράτησαν την πρώτη
βαθμίδα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης
αλώβητη.
Ισως να μην ξεχνούν τα κοινωνικά
συσίτια που έχουν δημιουργήσει για
τους πεινασμένους δημότες τους, τα
κοινωνικά παντοπωλεία, τα
κοινωνικά φαρμακεία, τις
δωρεάν λαϊκές αγορές με
τις ουρές να κυκλώνουν
το τετράγωνο και τα παιδιά που πάνε στο σχολειά
τους νηστικά, τα παρατηρητήρια της Τ.Α. και πόσα
άλλα που μπορούμε να
αριθμήσουμε.
Tι λέει όμως η μειοψηφία
(Ριζοσπαστική Αυτοδιοικητική
Πρωτοβουλία
(Ρ.Α.Π.) του Δ.Σ. της
ΚΕΔΕ για τη διαδικασία:
«Η αυθαίρετη απόφαση

Επαναφορά Σχολικών Φυλάκων στους ΟΤΑ
Δημοσιεύθηκε, αργά το απόγευμα της Τρίτης, στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, η απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Νίκου Βούτση, για την επαναφορά 1.293 Σχολικών
Φυλάκων σε Δήμους της Χώρας,
σύμφωνα με τις διατάξεις του
Ν.4325/2015.
Αφορά επαναφορά υπαλλήλων
Δήμων, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου,
εκπαιδευτικής βαθμίδας ΔΕ, ειδικότητας Σχολικών Φυλάκων στις
θέσεις, με το βαθμό και με το μισθολογικό κλιμάκιο που κατείχαν,
στους Δήμους που υπηρετούσαν πριν τεθούν σε καθεστώς "διαθεσιμότητας", λόγω της προβλεπόμενης αυτοδίκαιης επανασύστασης της καταργηθείσας ειδικότητας και των θέσεων των Σχολικών Φυλάκων.

Δωρεάν οι αστικές
συγκοινωνίες
Ο αναπληρωτής υπουργός Υποδομών, Μεταφορών και
Δικτύων Χρήστος Σπίρτζης ανακοίνωσε ότι οι αστικές
συγκοινωνίες στην Αθήνα μέχρι τις 6 Ιουλίου θα είναι
δωρεάν. Οι πολίτες μπορούν να μετακινούνται χωρίς
επιβάρυνση με Λεωφορεία, Τρόλει, Μετρό και Τραμ.
Αυτό ισχύει και για τη Θεσσαλονίκη, όχι όμως για την
επαρχία, τα ΚΤΕΛ και τον Προαστιακό.

που έλαβε ο πρόεδρος Γ. Πατούλης
για συμμετοχή της ΚΕΔΕ στην επιτροπή στήριξης του «ΝΑΙ», ερήμην
του διοικητικού συμβουλίου, απέδειξε πως οι εντολές της «Συγγρού»
απομάκρυναν και τα τελευταία κουρέλια του δήθεν ανεξάρτητου αυτοδιοικητικού.
Στη συνέχεια, συνεδρίασης ΚΕΔΕ
29/6/2015, ακολούθησε το θέατρο
του παραλόγου.
Χαρακτηριστική είναι η αντιδημοκρατική προτροπή του επικεφαλής της
παράταξης του ΠΑΣΟΚ Αποστόλη
Κοιμίση, δημάρχου Αμφιλοχίας, για
ακύρωση της διενέργειας του δημοψηφίσματος, μπλοκάροντάς το με
την αδράνεια! των υπηρεσιών των
δήμων. Προτροπή διανθισμένη με το
επιχείρημα πως ο λαός δε ξέρει και
το «ΟΧΙ» στους δανειστές θα είναι
Αρμαγεδών. Μέχρι και «τα Ζόμπι θα
βγούν στους δρόμους αν ψηφιστεί
το ΟΧΙ» υποστήριξε με έμφαση.
Το μνημονιακό μπλόκ στην αυτοδιοίκηση ξεπέρασε κάθε όριο. Ακόμη και
τη ρητή καταγγελία της παράταξής
μας στις αποφάσεις τους και τη στάση
τους, η οποία οδήγησε στην αποχώρηση μας από τη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου της ΚΕΔΕ, την
μετέτρεψαν σε «ομόφωνη απόφαση»
και την έστειλαν σε όλους τους αιρετούς της χώρας με προφανή σκοπό
την παραπλάνησή τους και τη δημιουργία ψευδών εντυπώσεων».

Αναστολή πληρωμών
στο Δήμο Παλλήνης
O Δήμος Παλλήνης αποφάσισε
την αναστολή των προθεσμιών
πληρωμής – χωρίς επιβαρύνσεις
για τους δημότες - των πάσης
φύσεως οφειλών προς το Δήμο,
μέχρι την Τρίτη 7 Ιουλίου 2015.

Παράταση προθεσμιών για
απόδοση στο Δήμο 3Β
Ο Δήμος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης, μέχρι την επαναλειτουργία των τραπεζών αναστέλλει την προθεσμία των 15 ημερών από την ημερομηνία λήψεως του υπ’αριθμ.
2612/12-6-2015 εγγράφου της Διεύθυνσης Υ.ΔΟΜ. προκειμένου να παραχωρηθούν σε κοινή χρήση τα τμήματα των ιδιοκτησιών που αποδίδονται από την Πράξη Εφαρμογής της
Πολεοδομικής Ενότητας Μηλαδέζας της Δημοτική Ενότητας
Βάρης και θέτει ως έναρξη νέας 15νθήμερης προθεσμίας την
πρώτη ημέρα επαναλειτουργίας των τραπεζών.
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Ως λαός έχουμε αποδείξει ότι ξέρουμε και
μπορούμε να λέμε το μεγάλο «ΟΧΙ»
Στις 5 Ιουλίου ο λαός μας καλείται να πάρει μια απόφαση ιστορικής σημασίας, μια απόφαση που θα καθορίσει τις πολιτικές εξελίξεις σε Ελλάδα και Ευρώπη.
Στις 5 Ιουλίου καλούμαστε, υπερβαίνοντας κομματικά
στεγανά, να πούμε ένα ισχυρό «ΟΧΙ» στα Μνημόνια
και τις πολιτικές που εδώ και χρόνια διαλύουν τη ζωή
και τη χώρα, υπονομεύουν το μέλλον μας και οδηγούν
την κοινωνία στην εξαθλίωση και στην υποταγή.
Το «ΟΧΙ» είναι η μόνη απάντηση που ακυρώνει με δημοκρατικό τρόπο τα αντιδημοκρατικά
τελεσίγραφα των δανειστών, υπερασπίζεται τη δημοκρατία και τη
λαϊκή κυριαρχία και θωρακίζει τη
λαϊκή εντολή της 25ης Ιανουαρίου.
Τελεσίγραφα που επιβαρύνουν μονομερώς τους φτωχότερους, τους
αδύναμους και τους μικρομεσαίους.
Τελεσίγραφα που μειώνουν δραματικά ακόμη παραπέρα μισθούς
και συντάξεις, ενώ ωθούν μεγάλα
κομμάτια της κοινωνίας στο περιθώριο και την ανασφάλεια όπως
γίνεται επί 5 συνεχόμενα χρόνια.
Πέντε χρόνια κοινωνικής καταστροφής, πρωτοφανούς
ανεργίας, μετανάστευσης των παιδιών μας, λουκέτων
στις επιχειρήσεις, κατάρρευσης και απαξίωσης των
κοινωνικών υποδομών και ανείπωτου πόνου.
Πέντε χρόνων σκληρής ταξικής πολιτικής που εκτόξευσαν το χρέος στο 178% του Α.Ε.Π. και θυσίασαν
την εθνική ανεξαρτησία της χώρας βάζοντας την
κάτω από τις προσταγές των πολιτικών ελίτ των δήθεν
συμμάχων μας.
Το τελευταίο διάστημα όλοι και όλες έχουμε συνειδητοποιήσει ότι ο πραγματικός στόχος των δανειστών
υπερέβαινε τα επιμέρους οικονομικά ζητήματα. Είχε
στόχο την ταπείνωση του ελληνικού λαού, την ανατροπή της Κυβέρνησης και την εμπέδωση σε όλους

“Κομποστοποίηση
στη γειτονιά”
στο Πανόραμα Βούλας
Οι “Πανοραματιστές” και ο Σύλλογος Διδασκόντων
του 3ου Δημοτικού Σχολείου, οργανώνουν ενημερωτική εκδήλωση για την οικιακή κομποστοποίηση με
τίτλο “Κομποστοποίηση στη γειτονιά”, την Τετάρτη 8
Ιουλίου 2015 ώρα 19.00 στην Αίθουσα Εκδηλώσεων
3ου Δημοτικού Βούλας (Πανόραμα).
Oμιλητές:
Δημήτρης Χωματίδης Μηχ. περιβάλλοντος MSc,
NEST και Αθηνά Δήμου Project Manager, NEST
Σκοπός της εκδήλωσης είναι η εξοικείωση των πολιτών της περιοχής με την ιδέα και τη διαδικασία της
κομποστοποίησης καθώς και η παρακίνησή τους στην
υιοθέτηση φιλικής προς το περιβάλλον συμπεριφοράς.
www.panoramatistes.gr

τους λαούς ότι ο νεοφιλελευθερισμός είναι ανίκητος,
η διαρκής λιτότητα, ο εργασιακός μεσαίωνας χωρίς δικαιώματα, οι περικοπές μισθών, συντάξεων και κοινωνικών δαπανών είναι μονόδρομος. Η αποδοχή και
άλλων μέτρων θα είχε ως αποκλειστικό αποτέλεσμα
να βυθιστεί η κοινωνία ακόμη πιο βαθιά στο τέλμα της
ύφεσης.
Τις μέρες που έρχονται ο λαός μας θα αποδείξει ότι οι
εκβιασμοί, η προσπάθεια χειραγώγησης της ελεύθερης σκέψης, το κλίμα φόβου και
ανασφάλειας που θα επιχειρήσουν
να καλλιεργήσουν τα συστημικά
ΜΜΕ θα πέσουν στο κενό. Ο λαός
μας αποκτά ξανά κυρίαρχο και αποφασιστικό ρόλο, λόγο και φωνή και
δίνει ένα μάθημα δημοκρατίας και
συμμετοχής. Κάνει το μέλλον δική
του υπόθεση.
Ως λαός έχουμε αποδείξει πολλές
φορές στην ιστορία μας ότι ξέρουμε και μπορούμε να λέμε το μεγάλο «ΟΧΙ». Θα το ξαναπούμε στις
5 Ιουλίου, σηματοδοτώντας τη νίκη
της Δημοκρατίας και της ελπίδας
απέναντι στο φαύλο κύκλο του χρέους και της διαρκούς λιτότητας των μνημονίων.
ΟΛΟΙ και ΟΛΕΣ συμμετέχουμε μαζικά στο δημοψήφισμα!
Απαντάμε «ΟΧΙ» στους εκβιασμούς και τα τελεσίγραφα.
Λέμε «ΟΧΙ» στα «Προγράμματα» που ταπεινώνουν,
εξαθλιώνουν, συντρίβουν το λαό και τις ανάγκες του,
διαλύουν το κοινωνικό κράτος, υπονομεύουν και εκφυλίζουν τη δημοκρατία και τη λαϊκή κυριαρχία.
ΟΛΟΙ και ΟΛΕΣ σε κάθε γειτονιά δίνουμε τη μάχη της
5ης Ιουλίου.

Ο ΛΑΟΣ ΘΑ ΝΙΚΗΣΕΙ
Περιφερειακή Παράταξη Αττικής “Δύναμη Ζωής”

Αναστέλλονται οι διακοπές
υδροδότησης στο Δήμο
Σπάτων – Αρτέμιδος
Το Δημοτικό Συμβούλιο Σπάτων – Αρτέμιδος σε
έκτακτη συνεδρίαση σήμερα, Τετάρτη 1 Ιουλίου
2015, αποφάσισε ομόφωνα, μετά από εισήγηση
του Δημάρχου κ. Δημητρίου Μάρκου, να ανασταλούν όλες οι διακοπές υδροδότησης λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών, να επανατοποθετηθούν τα
υδρόμετρα που έχουν αφαιρεθεί για τον ίδιο λόγο,
προς διευκόλυνση των δημοτών.
Η Δημοτική Αρχή τάσσεται δίπλα στον δημότη σ’
αυτές τις δύσκολες ώρες που βιώνει η χώρα μας
και διαβεβαιώνει ότι θα δείξει αμέριστη κατανόηση
για όποιο πρόβλημα προκύψει μέχρι την πλήρη επαναλειτουργία του κράτους.

Η αγαπημένη Δασκάλα

Τασία Δημητροπούλου
έφυγε από κοντά μας
Η αγαπημενη Δασκαλα για γενιες Βουλιωτων, η
προηγουμενη διευθυντρια του 2ου Δημοτικου σχολειου Βουλας Τασία Δημητροπούλου εφυγε αιφνίδια απο τη ζωή, κολυμπώντας τη Δευτερα 29
Ιουνιου!

Αφησε την τελευταια της πνοη στην ιδιαιτερη πατριδα της, την Πατρα. Ολοι οσοι την γνωρισαμε και
συνεργαστηκαμε μαζί της, ξερουμε οτι δεν εμαθε
απλα γραμματα τα παιδια μας. Το 2ο Δημοτικό Σχολειο ηταν “το σπιτι της” και τα παιδια μας ηταν “τα
παιδια της”. Δουλεψε με μερακι και ενεπνευσε τους
γονεις να “δουλεψουν” μαζι της.
Ανεδειξε το σχολειο μεσα απο πρωτοποριακες για
τα δεδομενα του δημοσιου σχολειου εκδηλωσεις
και ιδεες. Μεταδωσε με την αγαπη της την ευθυνη
που ειχαμε σαν γονεις να συμμετεχουμε ενεργά
στην λειτουργία του σχολειου Μας! Ο τροπος της
ηταν αυτος που μας εκανε να προσφερουμε ολοι
εθελοντικά. Τα παιδια δεν ξεχνουν την πρωτη τους
επαφη με τους υπολογιστες, το αποκριάτικο καρναβαλι, τους παραδοσιακους χορους, τα θεατρικα,
τις εκδρομες, τις ομιλίες με τους λογοτεχνες κλπ.
Κι εμεις, δεν θα ξεχασουμε ποτέ την αεικίνητη,
δραστήρια, ορεξάτη και αγαπημενη Τασια.
Γονείς

Ναι;
Τέτοια Πατρίδα ατίμητη
κι ανείπωτα Ωραία,
πώς σου πηγαίνει η ψυχή;
να ζητιανεύεις απ’ τον σταυρωτή
με απλωμένο το τρεμάμενο κουτί
να κουδουνίσουν ένα-ένα τα μοιραία,
εκείνα τα τριάκοντα
τ’ αργύρια της ντροπής σου, τα χυδαία.
Γρηγόρης Δημ. Ρώντας
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Πόλεις της Ανατ. Αττικής

Kαλύβια Θορικού
''Ένα χωριό μεγάλωσε''. Η πόλη
στις παρυφές του Πανείου
Όρους διατηρεί μια καθαρά
επαρχιακή διάρθρωση με αγροτικό ύφος, χαρακτηριζόμενη απ'
τις κυρίως χωρικές κατοικίες με
τσιμεντόλιθους ή οπτόπλινθους,
κεραμοσκεπές, αυλές, αλλά και
αρκετές νεόδμητες μονοκατοικίες και συγκροτήματα στην περιφέρεια, συντελώντας σε μια
συνύπαρξη του χτες με το σήμερα. Η δόμηση ευτυχώς είναι
χαμηλή. Υπάρχει πράσινο σε
οριακό βαθμό.

Χωροταξικά η πόλη τοποθετείται
δυτικά και σε απόσταση απ' τη Λ.
Λαυρίου. Έχει μικρά οικοδομικά
τετράγωνα που διαχωρίζονται
από σχετικά φαρδύς δρόμους
και αυτό βοηθά στο να μην δείχνει πνιγμένη από δόμηση. Η κυκλοφορία
και
ο
προσανατολισμός κρίνονται ικανοποιητικοί εξαιτίας των μεγάλων ευθειών σε οριζόντιο και
κάθετο άξονα. Τα πεζοδρόμια
όπου υπάρχουν είναι ανεκτού
πλάτους. Η οδός Ρήγα Φεραίου
με το φυτεμένο διάζωμα προδίδει έτοιμη μελέτη για πιθανή
επέκταση της δόμησης προς
βορρά, κάτι θετικό και σπάνιο.
Εσωτερικά της πόλης παρατηρούνται κάποιες μικρές βιοτεχνίες και αποθήκες, όχι όμως
υψηλής όχλησης.
Το δημαρχείο στα βόρεια είναι

νέο και ογκώδες, όμως δεν συνάδει με το ύφος της πόλης των
Καλυβίων αλλά κάποιας άλλης
βορειοευρωπαϊκής. Το στάδιο
και το γήπεδο βρίσκονται σωστά
στα όρια της πόλης, νοτιοανατολικά, δυστυχώς δεν παρατηρούνται
άλλοι
δημόσιοι
αθλητικοί χώροι. Δίπλα τους ένα
σχολείο, άλλο ένα λίγο πιο βόρεια, το δημοτικό πιο κεντρικά
και το νηπιαγωγείο στα νότια
όρια. Δεδομένου ότι το μήκος
της πόλης από άκρη σε άκρη,
οριζόντια ή κάθετα είναι 1χλμ,
όλα είναι γρήγορα προσβάσιμα,
οπότε δεν ενοχλεί. Υπάρχει μια
μόνο πλατεία, είναι στο κέντρο
(Αγ. Ιωάννου & Μιχάλη), χρήση
κυρίως ως παιδική χαρά, αρκετά
δέντρα, λίγα παγκάκια. Είναι μια
ωραία ανάσα χώρου και οξυγόνου. Ο χώρος γύρω απ' την εκ-

Σκόρπιες σκέψεις στην επικαιρότητα*
«Αλλ΄ έρχεται ώρα και νύν εστίν»
Κατά Ιωαν.
«Και φτάνω σε τόπο, όπου φώς δεν φέγγει»
Dante, Inferno
και «Στέκομαι εδώ. Δεν μπορώ να κάνω αλλιώς. Ο Θεός να με βοηθήσει»
Λούθηρος
Από παλιά είχα δηλώσει πως από τη θέση
αυτή, ο γραπτός λόγος δεν προτίθεται να
είναι ποτέ πολιτικός. Αλλά οι αδυσώπητοι
οικονομικοί δείκτες σε συνδυασμό με τις εξ
αυτών αναπόφευκτα απορρέουσες κοινωνικές συνθήκες κάποτε σε αναγκάζουν να μην
μένεις αμέτοχος... Και εδώ βέβαια η πολιτική
σκέψη, σε έκφραση είναι ελεύθερη δεσμεύσεων και με σεβασμό έρχεται προς τον
αναγνώστη.
Έχω λοιπόν στα χέρια μου το βιβλίο των Ολλανδών, Anton Hemerijck, Ben Knapen, Ellen
Van Doorne που έχει τίτλο “Μετά το Σεισμό” και με μικρότερα γράμματα συμπληρώνει: “Οικονομική κρίση και Θεσμική επιλογή”.
Αιτία της συγγραφής αυτού του βιβλίου,
υπήρξε η χρηματοπιστωτική κρίση του 2007
και οι από αυτή απορρέουσες μετασεισμικές πολιτικές οικονομικές και κοινωνικές δονήσεις, οι ίδιες αυτές
που ακόμα
συνεχίζονται.
Προχωρώ λοιπόν και διαβάζω προσεκτικά
τις απόψεις των συγγραφέων. Είναι σκέψεις
από τις οποίες μπορεί κανείς να βγάλει ενδιαφέροντα και χρήσιμα συμπεράσματα.

Πρώτα πρώτα διατυπώνουν τη σκέψη, πως η
οικονομική κρίση δείχνει την απώλεια κύρους του καπιταλιστικού συστήματος. Αλλά
δεν διευκρινίζουν αν η θέση τους αναφέρεται στην όποια οικονομική κρίση, ακόμα και
στη φαινομενική, οπότε αλλού θα πρέπει να
τρέχουν άλλα συμπεράσματα.
Ακόμα διαβάζω, ότι αυτή η κρίση, κλονίζει
μεν το οικονομικό σύστημα, αλλά και δεν
αφήνει αλώβητο και τον κοινωνικό και πολιτιστικό ιστό. Το άτομο έχει γίνει εμπόδιο
στην παραγωγή. Ο κλονισμός όμως αυτός
μπορεί και να μην είναι πάντοτε κακός. Δηλαδή μπορεί να συμβάλει στην εκ των πραγμάτων αυτό-ωρίμανση του πολίτη, αφού και
εδώ το πανάρχαιο “ουδέν το κακόν, αμιγές
καλού” να δίνει την έντονη παρουσία του.
΄Ετσι, ο κατά συνέπεια ερχομός μιας δυσπιστίας έναντι των πάντων, καθιστά προσεκτικότερο τον πολίτη κατά την μελλοντική
πορεία του.
Οι λόγοι των ‘’τρανών’’ που τον διαφεντεύουν, μπαίνουν σκληρά στην κλίνη του
προκρούστη, και ανορθώνουν κορμί, δικαιώματα και απαιτήσεις. Ο φορολογούμενος πλέον αρνείται τον εξαναγκασμό, όταν
καλείται από την εξουσία -κράτος να συμβάλλει οικονομικά στη “δήθεν” διάσωση της
πατρίδος, όταν υποπτεύεται το ιδιοτελές
συμφέρον των προυχόντων. Και τότε έρχεται το απευκτέον.
Ο εν τέλει σκεπτόμενος λαός, διαβλέπει
πλέον την πανταχόθεν προδοσία, να βιώνει

κλησία της Ευαγγελίστριας στην
καρδιά της πόλης, έχει μικρούς
χώρους με παγκάκια για το κοινό
και κάποια δέντρα, έχει όμορφη
εμφάνιση αλλά δεν μπορεί να
θεωρηθεί πλατεία, και επίσης
δεν έχει περιθώρια για περαιτέρω δραστηριότητες ή προσθήκες.
Όμορφο πέρασμα/βόλτα προφέρει το κέντρο στο τέλος της
οδού 28ης Οκτωβρίου και αρχής
Χ. Παπαναστασίου και τα γύρω
στενάκια, όπου τα παλιά και αναπαλαιωμένα ισόγεια του παλιού
χωριού είναι ακόμα εκεί. Παρόμοια θα βρούμε και πιο δυτικά.
Στα όρια ανατολικώς αλλά και
δυτικώς, από πάνω ως κάτω, χτίστηκαν κάποια ενδιαφέροντα
συγκροτήματα μονοκατοικιών,
δίνοντας στα Καλύβια και ένα
εξοχικό αέρα.

σε βάρος του, γι΄αυτό και αποφασίζει να
πάρει ο ίδιος την τύχη, τη δική του και των
παιδιών του, στα χέρια του και ‘’γαίαν πυρί
μιχθήτω’’. Ίσως και φρονίμως ποιών, διότι
δεν θα ήθελε ένας νέος μεσίας, να μεταλλαχθεί σε καινούργιο δυνάστη.
Εν συμπεράσματι ο πολίτης ως “πολιτικό
ζώο” κατά τον Αριστοτέλη, θέλει τη συμμετοχή του στα κοινά, αλλά αρνείται να του
περνούν το χαλκά της χαλινάγωγησής του.
Αρνείται καίτοι ενίοτε, οι πονηροί είναι
τόσοι πολλοί και οι χαλκάδες τόσο ευκολοπέραστοι...
΄Αλλωστε από τα μαθητικά μας χρόνια μαθαίναμε πως ο Αριστοτέλης ζητούσε να είμαστε ‘’πολιτικά ζώα’’, δηλαδή ενεργείς
πολίτες, και όχι τα στρατευμένα ζώα που
τους βάζουνε χαλκά.
Πόσο όμως έγινε ακουστός, όταν έρχεται ο
Κίρκεγκααντ μέσα στην ανέλιξη του γερμανικού ιδεαλισμού και διαπιστώνει πως
«ζούμε σε αιώνα δειλών, αφού η ρουτίνα
της καθημερινής μας ζωής, μας ρίχνει ηδονικά σε βαθύ ύπνο». Στον καναπέ της τηλεόρασης, όπως θα λέγαμε σήμερα.
Ο κόσμος δημιουργήθηκε πρίν από δισεκατομμύρια χρόνια και θα χαθεί ίσως ύστερα
από άλλα τόσα. Ο άνθρωπος έρχεται στον
κόσμο για μια μόνο ημέρα. Από πού έρχεται,
δεν το γνωρίζει. Προς τα πού πηγαίνει μετά,
δεν το ξέρει.
Μέσα όμως στη δαρβινική εξέλιξη της ζωής
του, ο άνθρωπος δείχνει να έχει μια παράξενη και κυκλώπεια εσωτερική δύναμη τόσο
μεγάλη και ισχυρή, που και ο ίδιος δεν μπορεί
μερικές φορές να την αντιληφθεί, ή ακόμα να
την ελέγξει. «Ουδέν το δεινόν, δεινότερον
του ανθρώπου» μας μαθαίνει ο Σοφοκλής,
όταν ο θνητός αρπάζει από το χέρι τού Δία
τους θεϊκούς κεραυνούς του και με αυτούς
κατακαίει τα πάντα. Και η αλληγορία αυτή
υλοποιείται με τον Σαμψών, που καταρρίχνει
τις κολώνες του ναού του Σολομώντα, όπως η
ιστορία πολλές φορές έδειξε.
Κατά την κρίση την οικονομική, είναι βέβαιο
ότι απαιτείται η αναζήτηση των αιτίων για

Απόστολος Βιτάλης-Τσελαλίδης
Αρχιτέκτων-Διακοσμητής
email: apovital@gmail.com

Προτάσεις: Χρειάζεται ένα αλσύλλιο (θεματικό ή όχι) για να
δώσει κι άλλο οξυγόνο. Δυο μεγάλες πλατείες στα βόρεια και
νότια, με την μια σαν πολυχώρος τέχνης. Να δημιουργηθούν
περισσότεροι αθλητικοί χώροι
για το κοινό. Να διατηρηθεί η χαμηλή δόμηση που τόσο ταιριάζει
σ' αυτήν.

την αναδιάρθρωση των πάντων στην προσπάθεια μιας ανάκαμψης.
Η συνειδησιακή μετάλλαξη όμως, όταν η έννοια της ανισότητας έχει δείξει ένα ιδιόρρυθμο
καλυπτήριο
ένδυμα
στην
προγραμματισμένη στασιμότητα της διακίνησης του πλούτου, αλλά και στην εξύμνηση
της καθημερινής νεοπλουτίστικης ελίτ, διστάζει. Διστάζει να πιστέψει, στο όποιο προτεινόμενο πρόγραμμα. Ακόμα και αν η
διαθεσιμότητα των πιστώσεων αποκαθίσταται στα προ της κρίσης επίπεδα, ο σκεπτόμενος λαός, διστάζει πάλι να πιστέψει στη
σκοπιμότητα ενός νέου καινούργιου σχεδιαζόμενου δανείου. «Το μη χείρον βέλτιστον»
θα μού πείτε. Αρκεί βέβαια να συνειδητοποιήσομε το «ποιό είναι το πλέον χείρον».
Και εδώ είναι το δίλημμα: «Το να είσαι ελεύθερος δεν είναι τίποτα», μας λέγει εδώ πάλι
ο Φίχτε «Το να μπορεις να γίνεις και να διατηρηθείς ελεύθερος είναι το ουράνιο». Και
σε αυτό θα σταθώ σαν σε απόφθεγμα, αλλά
θα κλείσω με τον δικό μας Καζαντζάκη ότι
«σημαντικότερο είναι να ζωντανεύεις ένα
άχρηστο κοτσάνι», δηλαδή να κατορθώνεις
να τραβάς το δρόμο σου και όταν ακόμα δεν
υπάρχει ο άνεμος, στα πανιά σου. Και το να
κρατάς «ένα φύλλο χαρτί λευκό και
άγραφο, είναι πολλές φορές προτιμότερο
από ένα φύλλο που είναι μουτζουρωμένο
από το επιπόλαιο και επιζήμιο γράψιμο»
(Νίτσε)
γιάννης κορναράκης του μάνθου
* στο επόμενο άρθρο, η συνέχεια για τη Ρωσική Λογοτεχνία

Βοηθήματα
1) Collin Wilson: “Η μεγαλωσύνη του Καζαντζάκη”,
περιοδ. Νέα Εστία Χριστούγεννα 1971
2) Γιαν.Τζαβάρας: “Σπουδή στον Kierkegaard” ή η
“Καθολική διάδοση της απελπισίας’’ εκδ. Δωδώνη
3) Χρ. Μαλεβίτσης: “Εφημερία” εκδ . Δωδώνη
4) Ant. Hemerijck, B. Knapen, Ellen V. Doorne: “Μετά
το Σεισμό”, έκδ. Παπαζήσης
5) Μαξ Χορκάιμερ, Τέοντορ Αντόρνο: “Η διαλεκτική
του διαφωτισμού”, εκδ. Παπαζήση

ΕΒΔΟΜΗ

4 IOYΛIOY 2015 - ΣΕΛΙΔΑ 9

Απ᾽το καρφί
στο πέταλο
Αννα Μπουζιάνη

Θα ασκήσω τα καθήκοντά
μου κατά το Σύνταγμα
«Θα ασκήσω στο ακέραιο τα καθήκοντά μου κατά το
Σύνταγμα, ιδίως κατά τις διατάξεις του άρθρου 44
παράγραφος 2 εδάφιο α, αναφορικά με την προκήρυξη δημοψηφίσματος για κρίσιμο εθνικό θέμα.
Αλλωστε η αρχαία Ελλάδα ήταν εκείνη η οποία
υπήρξε η κοιτίδα της άμεσης Δημοκρατίας».
Αυτή ήταν η απάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας Προκόπη Παυλόπουλου στην πρόεδρο της Βουλής Ζωή Κωνσταντοπούλου, όταν τον επισκέφθηκε

και του παρέδωσε την απόφαση της Βουλής για το
δημοψήφισμα.
Το επισημαίνουμε αυτό προς απάντηση στον Αντ. Σαμαρά που βγαίνει και φωνάζει ότι το δημοψήφισμα
είναι αντισυνταγματικό. Να ακούσει τι λέει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας.

Θέλει πολύ σκέψη για το ΟΧΙ;
«Η Ιταλική Κυβέρνησις ζητεί από την Ελληνικήν Κυβέρνησιν όπως μη εναντιωθή εις την κατάληψιν
ταύτην και όπως μη παρεμποδίση την ελευθέραν
διέλευσιν των στρατευμάτων. Τα στρατεύματα
ταύτα δεν παρουσιάζονται ως εχθροί του ελληνικού
λαού και η Ιταλική Κυβέρνησις δεν προτίθεται
ποσώς, δια της προσωρινής κατοχής στρατηγικών
τινών σημείων επιβαλλομένης υπό της ανάγκης των
περιστάσεων, να θίξη οπωσδήποτε την κυριαρχίαν
και την ανεξαρτησίαν της Ελλάδος.
Η Ιταλική Κυβέρνησις ζητεί από την Ελληνικήν Κυβέρνησιν όπως δώση αυθωρεί εις τας στρατιωτικάς

αρχάς τας αναγκαίας διαταγάς ίνα η κατοχή αύτη
δυνηθή να πραγματοποιηθή κατά ειρηνικόν τρόπον».
Μήπως σας θυμίζει κάτι; Κάποιες μικρές λέξεις αλλάζουν και το τελεσίγραφο είναι περίπου ίδιο. Οι Ιταλοί γίνανε “εταίροι”, τα όπλα γίνανε ευρώ και
τράπεζες!
Θέλει πολύ σκέψη ακόμη για το ΟΧΙ;

Σωτήριο, το ΟΧΙ για τους Αγρότες
Mε Non paper η Νέα Δημοκρατία, προσπαθεί να πείσει τους αγρότες ότι θα ωφεληθούν αν ψηφίσουν
ΝΑΙ στο πρόγραμμα εξόντωσής τους, αφού το τελεσίγραφο περιλαμβάνει γι’ αυτούς:
- κατάργηση της ευνοϊκής φορολογικής μεταχείρισης των αγροτών,
- κατάργηση επιδοτήσεων για τους ειδικούς φόρους
κατανάλωσης στο πετρέλαιο κίνησης των αγροτών
- αύξηση ασφαλιστικών εισφορών των αγροτών

Το διακύβευμα
Το διακύβευμα του δημοψηφίσματος της 5ης Ιουλίου
ταυτίζεται με αυτή καθαυτή την εθνική μας υπόσταση
και επιβίωση. Οι μάσκες εκτός και εντός Ελλάδος έπεσαν και ουδείς δικαιούται να στρουθοκαμηλίζει.
Εάν θέλουμε να αποδώσουμε «τα του Καίσαρος τω Καίσαρι», οφείλουμε να παραδεχθούμε ότι η στυγνή πραγματικότητα της γερμανοκρατούμενης Ε.Ε. και
ευρωζώνης δεν ήταν κάποιο επτασφράγιστο μυστικό,
ούτε κάποιος ωραίος πρίγκηπας που ξαφνικά μιά κακιά
μάγισσα μεταμόρφωσε σε τέρας. Ουδείς στον ΣΥΡΙΖΑ
δικαιούται να περιφέρεται ενεός, εμβρόντητος και παραληρών ένεκα της ανερυθρίαστης αδηφαγίας των δανειστών-εταίρων μας.
Είχαν οι κυβερνώντες πλήρη εικόνα και απόλυτη επίγνωση ότι θα διεκδικούσαν από αποφασισμένους διεκδικητές του υπό τον ήλιον παντός εν Ελλάδι επιστητού,
ένα εναλλακτικό πρόγραμμα το οποίο εάν απεδέχοντο
οι ολετήρες μας, θα έπρεπε να αποχαιρετίσουν τα βουλιμικά όνειρά τους για πλήρη ενθυλάκωση της πατρίδας
μας. Πρωθυπουργός και υπουργοί γνώριζαν πολύ καλά
ότι οι «θ-εσμοί» είναι στην πραγματικότητα ένας πολυπρόσωπος και πολυεπίπεδος στρατός πραιτωριανών υπό
τον απόλυτο έλεγχο του γερμανικού 4ου Ράϊχ.
Επομένως, αυτό το οποίο περίτρανα απεδείχθη μετά πάροδον 5 μηνών, μιάς αδιέξοδης, ατελέσφορης και προσχηματικής «διαπραγμάτευσης» δεν είναι μόνον η
ευθύς εξαρχής γνωστή και αναμενόμενη στους νουν
έχοντες αδιαλλαξία και πείσμων εμμονή των δανειστών
μας στα μνημόνια οικονομικής και κοινωνικής μας εξαθλίωσης, τα σχεδιασμένα για να αλώσουν την χώρα μας.
Απεδείχθη παράλληλα η λανθασμένη, αυτάρεσκη μέχρις
ναρκισσισμού και ουτοπική αισιοδοξία της κρατούσας
μέχρι πρότινος αντίληψης στον ΣΥΡΙΖΑ ότι θα ηδύναντο
να διαπραγματευθούν με τους «θ-εσμούς» την χαλάρωση του βρόγχου που τύλιξαν στον λαιμό μας για να
μας στραγγαλίσουν.
Φώναζαν κάποιοι, προειδοποιούσαν –και από αυτήν την
εφημερίδα- ότι οι δήθεν διαπραγματευτές των «θεσμών» ενέπαιζαν ευθύς εξ αρχής την ελληνική πλευρά,
απαιτώντας διαρκώς περισσότερες υποχωρήσεις από το
«πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης» μέχρις ότου έπεσαν τα

Γρηγόρης Δημ. Ρώντας
προσωπεία τους και απαίτησαν ακόμα πιο δυσβάστακτα
μέτρα και από εκείνα που περιέχονταν στο γνωστό «mail
Χαρδούβελη».
Ο ελληνικός λαός με το υψηλό ποσοστό του 40% (ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝ.ΕΛ) έδωσε ξεκάθαρη εντολή, μη επιδεχόμενη
παρερμηνειών και νοθεύσεων: Ναι μεν στην παραμονή
μας στην ευρωζώνη, αλλά με έξοδο από τα καταστροφικά
μνημόνια της γενοκτονίας μας. Ο ΣΥΡΙΖΑ ψηφίστηκε για
τις προεκλογικές του εξαγγελίες και όφειλε να γνωρίζει
ότι και η παραμικρή έναντι ληστών υποχώρηση από αυτές
θα ερμηνεύετο από την άλλη πλευρά ως ένδειξη αδυναμίας, φόβου και ενδοτισμού, όπως και έγινε. Επ’ ουδενί
έπεισε η νέα κυβέρνηση τους εταίρους και δανειστές μας
ότι ήταν αποφασισμένη να μην υποχωρήσει ούτε χιλιοστό
από τα στοιχειώδη προαπαιτούμενα μιάς πραγματικής οικονομικής παλινόρθωσης. Ούτε τώρα έχει στ’ αλήθεια
γυαλίσει το μάτι τους. Απλώς παίζουν ένα χαρτί απελπισίας, έχοντες όμως απέναντί τους στο τραπέζι πεπειραμένους χαρτοπαίκτες και χαρτοκλέφτες που δεν μασάνε
από παιδαριώδεις μπλόφες.
Δυστυχώς –κι αυτό είναι πλέον ιστορία- πρωθυπουργός
και διαπραγματευτές επέδειξαν παιδαριώδη αφέλεια
έναντι αδίστακτων ληστοσυμμοριτών. Με μιά διαπραγματευτική ομάδα που συχνά παρέπαιε μεταξύ Ντίσνεϋλαντ και «πρωϊνάδικου» και ενίοτε φλερτάριζε με την
γραφικότητα, το σόου και την αυτογελοιοποίηση, οι
εταίροι μας αποθρασύνθηκαν και το καταχάρηκαν να συνομιλούν με μιά χαζοχαρούμενη παρέα από παιδάκια,
που αντιμετώπιζαν τα γερμανικά «πάντσερ» με τις
σφεντόνες τους.
Η απουσία του μπαρουτοκαπνισμένου στην ευρωπαϊκή
παλαίστρα Γιάννη –με δύο νι- Δραγασάκη απεδείχθη εγκληματικό λάθος του Αλέξη Τσίπρα. Ακόμα και η γνωστή θεωρία, υφέρπουσα, υποτονθορίζουσα και διά
καισαρικής αποτίκτουσα εις σεαυτόν το βολικό άλλοθι
ότι «δεν θέλαμε να κατηγορηθούμε εμείς για αδιαλλαξία» δεν δύναται να πείσει. Έωλο επιχείρημα, εμφανούς
πλέον όντος του κόστους της πεντάμηνης ασάφειας και

αβεβαιότητας. Την γάτα είτε την σκίζεις με το καλημέρα, είτε κάθεσαι σαν κότα και γίνεσαι μεζές. Δεν
υπήρχε τίποτε άλλο προς διαπραγμάτευση ή μη μόνον
μιά εντελώς διαφορετική συνταγή ανάκαμψης της ελληνικής οικονομίας. Δεν νοείται διαπραγμάτευση για
ένα λιγότερο δολοφονικό μνημόνιο, όπου ο φιλεύσπλαχνος εκτελεστής θα έχει φροντίσει να σε μαστουρώσει
πριν σε σφάξει.
Στο «διά ταύτα» χάθηκε πολύτιμος χρόνος κι όταν
πλέον η αδηφαγία των «σωτήρων» μας αποκαλύφθηκε
σε όλο το αποκρουστικό της μεγαλείο, εδέησε ο Έλληνας πρωθυπουργός να συνειδητοποιήσει τον εμπαιγμό
της παλιο-παρέας Σόϊμπλε.
Όποιος Έλληνας πονάει για την Ελλάδα ας δει στο εκβιαστικό τελεσίγραφο του eurogroup τι -εκτός όλων των
άλλων σφαγιαστικών- απαιτούσαν οι «εταίροι» μας για
τον πρωτογενή (αγροτο-κτηνοτροφικό) τομέα της ελληνικής οικονομίας. Μιά πέραν κάθε προσχήματος φορομπηχτική εξόντωση της υπαίθρου, που εάν εφαρμόζετο
θα οδηγούσε σε περαιτέρω ερήμωσή της, περαιτέρω
απίσχναση του ελληνικού ΑΕΠ, πανικόβλητη φυγή των
νέων Ελλήνων αγροτών στο εξωτερικό και φυσικά σε
αύξηση των εισαγωγών μας από τις προστάτιδες χώρες.
Οι ορεγόμενοι το οικόπεδο Ελλάς γνωρίζουν πολύ καλύτερα από κάποιους φρού-φρού Έλληνες ότι η ελληνική ύπαιθρος σε όλες τις δύσκολες στιγμές του Γένους
υπήρξε ζωοδότρα καταφυγή και μήτρα εθνικής ανάστασης και γι’ αυτό φυσικά θέλουν να την ρημάξουν.
Το πλέον αυτοκαταστροφικό που θα μπορούσαμε τώρα
να διαπράξουμε είναι ο πανικός, οι ουρές στα ΑΤΜ, στα
σουπερμάρκετ και στα βενζινάδικα, όλες δηλαδή οι σπασμωδικές κινήσεις του βυθιζόμενου σε κινούμενη άμμο.
Απελευθερώστε την σκέψη σας από την εντεταλμένη και
καλοπληρωμένη τρομοκράτηση των Μεγκάλων ΜΜΕ.
Αρκεί μια ματιά στο ιταμό –έως αισχρό- τελεσίγραφο του
eurogroup και το προς εαυτούς και αλλήλους αμείλικτο
ερώτημα, εάν μετά από 5 χρόνια ατελέσφορων, μάταιων
θυσιών οφείλουμε να συνεχίζουμε σκυφτοί στον δρόμο
της εθνικής μας εξαθλίωσης και γενοκτονίας, μόνο και
μόνο για να πληρωνόμαστε ως ζητιάνοι στο σπίτι μας, μ’
ένα ξεροκόματο …αλλά σε ευρώ!
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Ειδήσεις για όλους
επιμελείται η
Ηλέκτρα Βενετσάνου

Παιδιά, όχι Δημοψήφισμα ρε γαμώτο.
Έχω συνηθίσει να αποφασίζει η Βουλή & μετά να τους βρίζω!
“Καλώ τον ΣΚΑΙ να πάψει να υπηρετεί τα συμφέροντα των δανειστών”.
Ζωή Κωνσταντοπούλου

200 σχολεία,14 νοσοκομεία και 450.000 μαγαζιά έκλεισαν τα
τελευταία χρόνια.
Αλλά νιώθετε ντροπή για την μη πληρωμή του ΔΝΤ...

Δεν νομίζουμε να έχει ξαναϋπάρξει κυβέρνηση
στην ιστορία, που να διαπραγματεύεται για την
χώρα με την αντιπολίτευση να υποστηρίζει τον
αντίπαλο.

Αποστάγματα του FACEBOOK

Θα ανοίγω την τηλεόραση μία φορά το μήνα για
10 δευτερόλεπτα τη φορά.
Εφαρμόζω capital τηλεκοντρόλ
Εκεί στο Mega, βάλτε λίγο πιο μεγάλο το
ΔΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ, δεν μας είδαν στον
Κρόνο...
Αν είχε χιούμορ ο Τσίπρας θα έβαζε σε ένα
φάκελο 60 ευρώ και θα τα έστελνε χθες
βράδυ στο ΔΝΤ λέγοντας: “αυτά μπόρεσα να
βγάλω από το ΑΤΜ σήμερα, αύριο πάλι...”

4 Κοιτα να δεις που με μισθο 2500€ δεν ξερω πώς θα ζησω με 60€ την ημερα... Ε ρε καταντια ... Ωχ...
Δεν ειμαστε στην Σουηδια και ο βασικος ειναι 480€ ... αρα ζουσα με 16€ την ημερα... αμαν τι εγινε???
4 Τούτες τις ώρες, η Ευρώπη ακουμπά στην Ελλάδα. Προσβλέπει στο «όχι» της αξιοπρέπειας του ελληνικού
λαού και εμείς έχουμε την ισχυρή ευθύνη να μη διαψεύσουμε αυτές τις ελπίδες.
Δεν έχουμε το δικαίωμα να δώσουμε τη δυνατότητα σε οργανισμούς, που δεν έχουν εκλεγεί από τους Ευρωπαίους
πολίτες να απαγορεύουν σ’ έναν κυρίαρχο λαό, να είναι κυρίαρχος για τον τόπο του και για το μέλλον του.
Σ’ αυτούς τους περήφανους αγώνες θα δώσουμε λογαριασμό· λογαριασμό στην Iστορία, λογαριασμό στο
Mέλλον, λογαριασμό στο μέλλον αυτού του λαού που αξίζει να ζει με μια προοπτική, με μια ελπίδα.
4 Τί θα καταφερει ο Ελληνας αν ψηφισει ΝΑΙ:
1. Θά νομιμοποιήσει και θα απαλλάξει τούς Παπανδρέου-Σημιτη-Βενιζέλο-Σαμαρα.
2. Θα αποδεχτεί και επίσημα την κατάσταση που δημιούργησαν οι παραπάνω.
3. Θα αποδεχτεί τό χρέος και τό Αγγλικό δίκαιο χωρίς δικαίωμα στό μέλλον νά κάνει οποιαδηποτε ενσταση και για τα δύο. Που σημαίνει πλήρης υποταγή καί αμαχητί παράδοση της Χώρας!
4. Θα ανοίξει τούς ασκούς του Αιόλου και θα δώσει το δικαίωμα αέρα στους Τροικανούς να εγείρουν
ακόμη και παράλογες απαιτήσεις. Δεν θα έχει πλέον δικαίωμα αντίστασης επειδή παραιτήθηκες μέ τό
ΝΑΙ. Ευκαιρία για αλλο δημοψήφισμα καμία!
5. Θά επανέλθουν στήν κυβέρνηση τροπαιοφόροι η παραπάνω σπείρα και μάλιστα θα βγάζουν καί γλώσσα
κουνώντας σου και το δάκτυλο.
6. Καμμία προοπτική ανάταξης γιατι τό λέει η λέξη μόνη της ΜΗ ΒΙΩΣΙΜΟ ΧΡΕΟΣ.
Τί σημαίνει αυτό; Αέναη αυξηση του χρέους λόγω των τοκοχρεολυσίων. Θα παίρνεις εσαεί δανεικά για να
εξοφλείς τους τόκους καί βλέπουμε για τό κεφάλαιο. Γιά τήν ανάπτυξη και τις ανάγκες σου ΜΗΔΕΝ. Δές
τί γίνεται πέντε χρόνια τώρα. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ : Πλήρης καταστροφή χωρίς τήν παραμικρή ελπίδα.

5 χρόνια τώρα, λες ότι είσαι αντίθετος με τα μέτρα που παίρνει η Ευρώπη, ώρα να το δείξεις.
Αν ο
Τσίπρας υπέγραφε τα
μέτρα θα τον βρίζαμε, με ποιό
δικαίωμα υπέγραψε αυτή την
άθλια πρόταση. Αν δεν υπέγραφε θα
λέγαμε με ποιό δικαίωμα μας πάει σε
χρεοκοπία... Κάνει δημοψήφισμα, τον
κατηγορούμε ότι είναι ανίκανος... το
μόνο που θέλει ο Έλληνας είναι να μην
έχει καμία ευθύνη και απλά άμοιρος να
κατηγορεί την εκάστοτε κυβέρνηση.
Ωρα να μεγαλώσεις έφηβε Έλληνα και
νʼ αποφασίσεις εσύ για το μέλλον
σου, με γνώση και όχι
φόβο.

Η πιο εύκολη απόφαση.
Θα δω ποιοί ψηφίζουν
και θα κρίνω.
Ως τώρα ανοιχτά υπέρ
του ναι έχουν ταχθεί: Ο
Μπόμπολας, ο Λάτσης,
ο Βαρδινογιάννης, ναι
θα ψηφίσουν ο Πάγκαλος, ο Σαμαράς, ο Βενιζέλος, ο Σημίτης, ο
Παπανδρέου, η Μπακογιάννη, ο Άδωνις, ο Βορίδης και πολλοί άλλοι
υπεύθυνοι για την σημερινή κατάσταση της
χώρας...

Για να γελάσουμε και λίγο
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Tο ΜΝΗΜΟΝΙΟ του 2012 (το “πρόγραμμα”)
ή τ α ν Α Ν Υ Π Ο Σ ΤΑΤ Ο
Γιατί η κυβέρνηση Λουκά Παπαδήμου
ήταν Συνταγματικώς ΠΑΡΑΝΟΜΗ
Έχουμε εκπονήσει μια εξειδικευμένη εργασία μελέτης διακεκριμένων Συνταγματολόγων (Ν.Ν. Σαρίπολος, Αλ. Σβώλος
κ.α.), για την αντισυνταγματικότητα της
κυβέρνησης Λουκά Παπαδήμου, αλλά
κάθε νομικός, κάθε πολιτικός, κάθε δημοσιογράφος και κάθε μέσης μορφώσεως πολίτης μπορεί να κρίνει μόνο με
την αντιπαραβολή των κειμένων του
ισχύοντος Συντάγματος του 1975, αναθεωρημένου και της αναθεωρημένης διάταξης το 1986 κ.ε.

μέλος ή μή μέλος της Βουλής” (δηλαδή
έξωκοινοβουλευτικό Πρωθυπουργό.

Όλα τα Συντάγματα 1911, 1927, 1952,
1975 και το ισχύον - προέβλεπαν την δυνατότητα του Ανωτ. Άρχοντος και εν
προκειμένω, του Προέδρου της Δημοκρατίας, ― αν κανένα κόμμα δεν εξασφάλιζε την δεδηλωμένη απόλυτη
πλειοψηφία της Βουλής ―, να δίνει την
εντολή σχηματισμού Κυβέρνησης “... σε

Γιατί οι Συνταγματολόγοι δεν πραγματοποιούν ένα Συνέδριο, για το συγκεκριμένο θέμα; (Αρθρα 37 & 38 του
Συντάγματος, κυρίως).

Με την αναθεώρηση του 1986, το προνόμιο αυτό του Προέδρου της Δημοκρατίας καταργήθηκε.
Ο Πρωθυπουργός, τώρα, και ορθώς, πρέπει να έχει εκλεγεί Βουλευτής. (Εκτός
της περίπτωσης της Προκήρυξης εκλογών με Υπηρεσιακή κυβέρνηση, και πρωθυπουργό έναν εκ των προέδρων των
τριών Ανωτάτων Δικαστηρίων).

Η ΕΒΔΟΜΗ θα προσπαθήσει να διοργανώσει το Φθινόπωρο ημερίδα, για το συγκεκριμένο θέμα.

TO ΣΥΝΤΑΓΜΑ της ΕΛΛΑΔΑΣ 1975

H διάταξη
Μέλος ή μή
Μέλος...
καταργήθηκε
με την
αναθεώρηση
του 1986.

ΣΥΝΤΑΓΜΑ της ΕΛΛΑΔΑΣ
όπως αναθεωρήθηκε με το Ψήφισμα
της 6ης Απριλίου 2001
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Εγκαινιάστηκε ο Βρεφονηπιακός Σταθμός Παιανίας
Εγκαινιάστηκε τη Δευτέρα 29 Ιουνίου η λειτουργία του
νέου Βρεφονηπιακού Σταθμού Παιανίας, ενός ιδιαίτερα σημαντικού έργου, ενός σύγχρονου χώρου αγωγής και διαμονής για παιδιά βρεφικής και προσχολικής ηλικίας που θα
αποτελέσει πολύτιμο στήριγμα για τα νέα ζευγάρια και κυρίως για τις εργαζόμενες μητέρες ειδικά σε αυτήν την περίοδο που ζούμε, την περίοδο της κρίσης που οι νέοι
πασχίζουν καθημερινά για να καλύψουν τις ανάγκες της οικογένειάς τους.

Στα εγκαίνια μίλησαν και απεύθυναν χαιρετισμούς ο Αντιπεριφερειάρχης Ανατολικής Αττικής Πέτρος Φιλίππου, ο
Δήμαρχος Παιανίας Σπύρος Στάμου, ο Πρόεδρος του
Φορέα Κοινωνικής Προστασίας και Παιδείας Δήμου Παιανίας Κωνσταντίνος Χουλιαράς, ο πρώην Νομάρχης Ανατολικής Αττικής Λεωνίδας Κουρής.
Ο Π. Φιλίππου στον σύντομο χαιρετισμό του αναφέρθηκε
στο ιστορικό της κατασκευής του έργου από την πρώην Νομαρχία Ανατολικής Αττικής, το οποίο ολοκληρώθηκε το
2007 και παρελήφθη το 2009, ενώ έκανε ειδική αναφορά
στο σημαντικό έργο που επιτέλεσε κατά τη διάρκεια της

Πανηγυρικές εκδηλώσεις
στα Σπάτα τιμώντας τους
πολιούχους Πέτρο & Παύλο
Ολοκληρώθηκαν, 29 Ιουνίου 2015, οι πενθήμερες εορταστικές εκδηλώσεις που διοργάνωσε ο Οργανισμός Παιδείας, Πολιτισμού & Περιβάλλοντος «Ο ΞΕΝΟΦΩΝ» προς
τιμήν των πολιούχων της πόλης των Σπάτων, Αγίων Αποστόλων Πέτρου & Παύλου. Ένα έθιμο που κρατάει από αρχαιοτάτων χρόνων και παρά το πείσμα των καιρών
διατηρείται ζωντανό θυμίζοντας σε όλους μας ότι τα έθιμα
και οι παραδόσεις κρατούν ενωμένους τους Έλληνες.
Οι εκδηλώσεις ξεκίνησαν την Πέμπτη 25-6-2015 και περιελάμβαναν συναυλία χορωδιών, μουσική συναυλία από
το σχήμα «ΠΡΟΒΑ», προβολή δύο ντοκιμαντέρ, ομιλία και
έκθεση φωτογραφίας με θέμα το παραδοσιακό έθιμο του
στιφάδου, μουσική παράσταση από τους «ΣΚΗΝΟΒΑΤΕΣ»,
πάρτυ νεολαίας. Τη Δευτέρα 29-6-2015 έκλεισε ο κύκλος
των εκδηλώσεων με την εξαιρετική και άρτια οργανωμένη
παράσταση του Λυκείου Ελληνίδων (τ.τ. Σπάτων).
“Στην πιο δύσκολη ίσως για τον τόπο μας, οικονομική και
πολιτική συγκυρία ο Πολιτιστικός Οργανισμός του Δήμου
προσπάθησε να ανοίξει τις πόρτες των σπιτιών και να βγάλει τον κόσμο έξω δίνοντας του μία ανάσα αισιοδοξίας και
χαράς. Στην προσπάθεια αυτή αρωγοί ήταν για άλλη μία
φορά οι πολιτιστικοί φορείς του Δήμου μας που με ζήλο
βοήθησαν ώστε να πραγματοποιηθούν με επιτυχία όλες οι
προγραμματισμένες εκδηλώσεις”, δήλωσε ο δήμαρχος.

θητείας του ο πρώην Νομάρχης Λ. Κουρής. Επιπλέον, μίλησε για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει η Τοπική Αυτοδιοίκηση εξαιτίας των μεγάλων περικοπών που τις έχουν
επιβληθεί τα τελευταία χρόνια λόγω των μνημονιακών πολιτικών αλλά και τις τεράστιες προσπάθειες που γίνονται
για να μπορούν να λειτουργήσουν μέσα σε αυτές τις συνθήκες οι δομές κοινωνικής πρόνοιας και ιδιαίτερα οι παιδικοί – βρεφονηπιακοί σταθμοί ώστε να εξυπηρετούνται οι
συμπολίτες μας που εργάζονται.
«Χρειάζεται λοιπόν όλοι μαζί ενωμένοι να αντισταθούμε με
κάθε τρόπο ιδιαίτερα τις τελευταίες ημέρες στις πολιτικές
που έχουν ταπεινώσει την κοινωνία και τη χώρα μας» είπε
κλείνοντας ο P. Φιλίππου.
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Εύσημα στο Δήμο Παλλήνης για το Πρόγραμμα Φροντίδας ηλικιωμένων
Τα εύσημα και την αναγνώριση έλαβε ο
Δήμος Παλλήνης στη Βαλένθια της Ισπανίας, για το πρωτοποριακό, τριετούς διάρκειας, ερευνητικό πρόγραμμα «Urban Health
Centers Europe 2.0», που αφορά στην πα-

ροχή φροντίδας προς τους υπερήλικες κατοίκους άνω των 70 χρόνων, με σκοπό την
υγιή και ενεργό γήρανση.
Η παρουσίαση του προγράμματος έγινε από
την ομάδα του επιστημονικού προσωπικού

Ε Ρ ΓΑ Σ Τ Η Ρ Ι Ο

Υ Π Ε Ρ Η Χ Ω Ν

Mέριμνα Υγείας

του Δήμου , που «τρέχει» το πρόγραμμα.
Ο Δήμος Παλλήνης, ως ο μοναδικός πανελλαδικά δήμος και μόλις ένας από τους
πέντε στην Ευρώπη, εντυπωσίασε τους συνέδρους με την πρόοδο και τη μεθοδικότητα με την οποία εξελίσσεται το
πρόγραμμα.
Tο συνέδριο έγινε στη Βαλένθια της Ισπανίας, 17 - 18 Ιουνίου 2015 και συμμετείχαν
εκπρόσωποι των εταίρων ευρωπαϊκών πόλεων: Ριέκα, Ρότερνταμ, Βαλένθια, Μάνστεστερ (μέσω skype) και Παλλήνη.

Το πρόγραμμα φροντίδας της Τρίτης ηλικίας, συνεχίζεται στο Δήμο Παλλήνης.
Πληροφορίες: 2132031604, 2106668888

διαγνωστική θεραπευτική

y Υπερηχογραφήματα παίδων
y Γυναικολογικός υπέρηχος
μαστών
ενδοκολπικό
y Triplex αγγείων
αρτηριών - φλεβών άνω και κάτω άκρων
καρωτίδων και σπονδυλικών
κοιλιακής αορτής και λαγόνιων αρτηριών
y Θυρεοειδούς
y Τραχήλου - Σιελογόνων - Παρωτίδας
y Μαλακών μορίων
y Ήπατος - Χοληδόχου κύστεως
παγκρέατος - σπληνός
y Νεφρών - Ουροδόχου κύστεως
Προστάτη
y Οσχέου - έσω γεννητικών οργάνων
θήλεως
Διγενή 21, 166 73 Βούλα,
Τηλ.: 210 899 5491, Fax: 210 899 6543
w w w. m e r i m n a - yg e i a s. g r

Με έναν φακό ελέγξτε εσωτερικά την περιοχή όπου βρίσκεται η φτερωτή του
ανεμιστήρα. Σ’ αυτή την περιοχή συναντάμε το μεγαλύτερο ποσοστό (έως και
80%) μόλυνσης του κλιματιστικού και εκεί επικεντρώνουμε τον σχολαστικό
καθαρισμό του, πλένοντάς το κατά τη διάρκεια της συντήρησης.
Θεόδωρος Β. Τριανταφυλλόπουλος - Αδειούχο ψυκτικός μηχανικός
Διός 12 Βούλα, Τηλ. 210 9659833 -6932 669777
info@cservice.gr - www.acservice.gr - www.facebook.com/acservice.gr
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To MΝΗΜΟΝΙΟ του “ΝΑΙ”
Τα ξημερώματα της 27ης Ιουνίου 2015, ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας, Αλέξης Τσίπρας, ανακοίνωσε διενέργεια δημοψηφίσματος προκειμένου να αποφανθεί ο Λαός για τα μέτρα που προτείνουν οι εταίροι της Ε.Ε. Δηλαδή το νέο Μνημόνιο, που μας εξαφανίζει ως χώρα και ως λαό.
Διαβάστε, μην κουραστείτε, γιατί το κείμενο αυτό αντικατοπτρίζει τον όλεθρο που μας οδήγησαν
και μας οδηγούν τα μνημόνια και που καλούμαστε να “πέσουμε στο γκρεμό”...
Είναι η επίσημη μετάφραση από το Υπουργείο Εσωτερικών. Εμείς κάνουμε κάποιες σημειώσεις διευκρινίσεις για να γίνει πιο κατανοητό. Είναι 15 σελίδες μεγάλες, γι’ αυτό και είναι αδύνατον να
δημοσιευθεί ολόκληρο. Παραθέτουμε αποσπάσματα.
Ολόκληρο θα το βρείτε στο www.ebdomi.com/το ΝΕΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ.
Μεταρρυθμίσεις για την ολοκλήρωση του τρέχοντος
προγράμματος και για τη συνέχεια αυτού
Εισαγωγή
Αυτό το έγγραφο παρουσιάζει μία πλήρη περίληψη
των μεταρρυθμίσεων και των νομοθετικών σχεδίων
που θα αναλάβει και θα ολοκληρώσει η ελληνική κυβέρνηση σύμφωνα με τους όρους της Παράτασης της
Κύριας Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης της
20ης Φεβρουαρίου. Παρουσιάζεται στους εταίρους
της Ελλάδας με στόχο να ολοκληρωθεί η αξιολόγηση
της σημερινής δανειακής σύμβασης, ώστε η Ελλάδα
και οι εταίροι της να μπορέσουν να προχωρήσουν
στην εγκαινίαση μιας νέας εταιρικής σχέσης και ενός
νέου κεφαλαίου για την Ελλάδα, που θα παρέχει κατά τους ισχυρισμούς τους - φως και προοπτική στο
λαό, ιδιαίτερα στους νέους και άνεργους.
Αυτές οι προτάσεις μεταρρυθμίσεων αποτελούν
τμήμα μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης τριών πυλώνων, η οποία περιλαμβάνει μία νέα συμφωνία χρηματοδότησης και υποστήριξη από τους Ευρωπαίους
εταίρους, - ένα ΝΕΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ - με στόχο την ανάπτυξη και τις επενδύσεις! Σε σχέση με τη χρηματοδότηση, η ολοκλήρωση της αξιολόγησης θα
ξεκλειδώσει τη βραχυπρόθεσμη χρηματοδότηση, που
θα επιτρέψει στην ελληνική κυβέρνηση να ανταποκριθεί στις άμεσες υποχρεώσεις της και θα βοηθήσει
έτσι τη σταθεροποίηση της οικονομίας - όπως ισχυρίζονται -. Θα πρέπει, επίσης, να οδηγήσει σε μία διευθέτηση για μεσοπρόθεσμη χρηματοδότηση, κάτι που
θα διευκολύνει την Ελλάδα να αποκτήσει ξανά πρόσβαση στις αγορές (δηλαδή νέα δάνεια) με βιώσιμο
τρόπο.
Αυτές οι μεταρρυθμίσεις θα απαιτήσουν χρόνο προκειμένου να αποφέρουν καρπούς και, ενώ η μακροπρόθεσμη ανάκαμψη θα χρειαστεί να χρηματοδοτηθεί
από ιδιωτικούς πόρους, η έναρξη της ροής των επενδυτικών κεφαλαίων θα χρειαστεί μία αρχική ώθηση.
Πρέπει να επιτραπεί στην Ελλάδα να επωφεληθεί
από τα ουσιαστικά μέσα που είναι διαθέσιμα μέσω
του προϋπολογισμού της Ε.Ε. και της Ευρωπαϊκής
Τράπεζας Επενδύσεων, ώστε να υποστηριχθούν οι
επενδύσεις και οι μεταρρυθμιστικές προσπάθειες. Για
την περίοδο 2007-2013, η Ελλάδα ήταν επιλέξιμη για
πόρους ύψους 38 δις ευρώ από τις ευρωπαϊκές πολιτικές, και θα πρέπει να της επιτραπεί να επωφεληθεί
από τα εναπομείναντα ποσά αυτού του προγράμμα-

τος. Για την περίοδο 2014-2020, περισσότερα από 35
δις είναι διαθέσιμα για την Ελλάδα μέσω των Ταμείων
της ΕΕ και, προκειμένου να διευκολυνθεί η απορρόφησή τους, το Επενδυτικό Σχέδιο της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής για την Ευρώπη θα πρέπει να παράσχει μία
πρόσθετη πηγή επενδύσεων, όπως και τεχνική βοήθεια, στους δημόσιους και ιδιώτες επενδυτές, με
στόχο τη διαμόρφωση, την προώθηση και την ανάπτυξη εφικτών και υψηλής ποιότητας σχεδίων προγραμμάτων. Αυτές οι επενδύσεις θα βοηθήσουν
επίσης το ελληνικό κράτος στη μάχη του κατά της
φτώχιας, μέσω της αύξησης της απασχόλησης και
της παροχής συνδρομής σε σχέση με τις πρωτοβουλίες κοινωνικής συνοχής. (σ.σ. Μοιάζει με ειρωνεία,
όταν το “φάρμακο” έχει δοκιμαστεί οδυνηρά πέντε
ολόκληρα χρόνια, με την ανεργία, τη φτώχεια, το
κλείσιμο επιχειρήσεων, τις αυτοκτονίες). Αντιλαμβανόμαστε ότι η Επιτροπή είναι έτοιμη να υιοθετήσει
ένα τέτοιο σχέδιο άμεσα και βασιζόμαστε και στους
άλλους θεσμούς της ΕΕ για την υποστήριξή τους.
Η ελληνική κυβέρνηση παραμένει πλήρως προσηλωμένη στο πρόγραμμα που βασίζεται στη δανειακή
σύμβαση. Πιστεύει ότι οι πολιτικές του είναι επαρκείς
για να επιτευχθούν οι στόχοι που ορίζονται από το
πρόγραμμα, και δηλώνει έτοιμη να λάβει κάθε μέτρο
που ενδέχεται να καταστεί πρόσφορο για την επίτευξη αυτού του σκοπού, καθώς οι περιστάσεις θα μεταβάλλονται. Οι ελληνικές αρχές δεσμεύονται να
απέχουν από κάθε υπαναχώρηση / ανάκληση των μέτρων και από μονομερείς αλλαγές στις πολιτικές και
στις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις που θα επηρέαζαν
αρνητικά τους δημοσιονομικούς στόχους, την οικονομική ανάκαμψη ή την οικονομική σταθερότητα,
όπως αυτές αξιολογούνται από τους θεσμούς, σύμφωνα με τη Δήλωση του Eurogroup της 20ης Φεβρουαρίου. Η ελληνική κυβέρνηση θα διαβουλευθεί
με τους θεσμούς σχετικά με την υιοθέτηση οποιασδήποτε τέτοιας ενέργειας και πριν από κάθε αναθεώρηση.
Η ελληνική κυβέρνηση θα επιβεβαιώσει την πλήρη δέσμευσή της στην ολοκλήρωση του καταλόγου των
μεταρρυθμίσεων μέσω Ψήφου στη Βουλή μέσα σε
διάστημα ημερών, για μία απόφαση επί του καταλόγου των μεταρρυθμίσεων που περιλαμβάνονται στην
επιστολή αυτή και ενός καταλόγου προαπαιτούμενων
ενεργειών, που θα περιλαμβάνουν την αναγκαία νομοθεσία για τον ΦΠΑ και άλλα απαραίτητα μέτρα προ-

κειμένου να εκπληρωθούν οι συμφωνημένοι δημοσιονομικοί στόχοι.
Αντιμετώπιση της κοινωνικής κρίσης και ενίσχυση της δίκαιης μεταχείρισης στην κοινωνία.
Η οικονομική κρίση έχει έναν άνευ προηγουμένου αντίκτυπο στην ευημερία των Ελλήνων πολιτών. Η πιο επείγουσα προτεραιότητα της κυβέρνησης είναι να παρέχει
άμεση υποστήριξη στους πιο ευάλωτους, ώστε να ελαφρύνει το βάρος της οικονομικής κρίσης. Ήδη, ένα πακέτο μέτρων ανθρωπιστικής βοήθειας, που αφορά τις ανάγκες
τροφής, στέγης και πρόσβασης στις υπηρεσίες υγείας, έχει
υιοθετηθεί και έχει τεθεί σε εφαρμογή. Αποτελεί συλλογική
μας αποστολή να οδηγήσουμε τους πολίτες ξανά στην απασχόληση και να αποτρέψουμε την παγίωση της μακροχρόνιας ανεργίας. Οι Αρχές, συνεργαζόμενες στενά με τους
Ευρωπαίους εταίρους, θα θεσπίσουν μέτρα για την απασχόληση 50.000 ατόμων, με ιδιαίτερη στόχευση στους
νέους, τις γυναίκες, τους ηλικιωμένους και τους μακροχρόνια άνεργους.
Μία δικαιότερη κοινωνία θα απαιτήσει από την Ελλάδα να
βελτιώσει το σχεδιασμό του συστήματος κοινωνικής πρόνοιας, έτσι ώστε να υπάρχει ένα γνήσιο κοινωνικό δίχτυ
ασφαλείας, που θα παρέχει τους εν ανεπαρκεία πόρους σε
εκείνους που έχουν περισσότερο ανάγκη. Η ελληνική κυβέρνηση θα λάβει μέτρα για την ανακούφιση των επιπτώσεων της οικονομικής κρίσης στα πιο ευάλωτα τμήματα του
πληθυσμού και θα βελτιώσει το κοινωνικό δίχτυ ασφαλείας.
Δεσμεύεται να εγκαινιάσει μία ολοκληρωμένη Μελέτη
Αξιολόγησης του Συστήματος Κοινωνικής Πρόνοιας, που
θα περιλαμβάνει τα οικογενειακά επιδόματα, τα επιδόματα
αναπηρίας, με τη βοήθεια της Παγκόσμιας Τράπεζας, η
οποία θα ολοκληρωθεί έως τον Οκτώβριο του 2015, με
στόχο να παράγει ετησίως εξοικονόμηση ύψους 0,5% του
ΑΕΠ, που θα χρησιμεύσει ως βάση για τον επανασχεδιασμό ενός στοχευμένου συστήματος κοινωνικής ασφάλειας,
συμπεριλαμβανόμενης και της σταδιακής εφαρμογής του
Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος, τον Ιανουάριο του
2016 (σ.σ. Σωθήκαμε, όταν οι άνεργοι ξεπερνούν το

1,5 εκατομμύριο!).
[...]
Οι ελληνικές αρχές δεσμεύονται ότι θα διασφαλίσουν τη δημοσιονομική βιωσιμότητα και ότι θα επιτύχουν, μεσοπρόθεσμα, μεγάλα και βιώσιμα πρωτογενή
πλεονάσματα που θα μειώνουν σταθερά το δημόσιο
χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ και που θα είναι αντίστοιχα με τα πρωτογενή πλεονάσματα άλλων οικονομιών της Ευρωζώνης που έχουν υψηλά επίπεδα
δημοσίου χρέους. Η πορεία επίτευξης των δημοσιονομικών στόχων συνάδει με τους αναμενόμενους
ρυθμούς ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, καθώς
αυτή ανακάμπτει από τη βαθύτερη ύφεση που έχει
καταγραφεί στην ιστορία της. Προκειμένου να καταστήσουν σαφή τη δέσμευσή τους για αξιόπιστες δημοσιονομικές πολιτικές, οι ελληνικές αρχές θα
εφαρμόσουν τις ακόλουθες διαρθρωτικές δημοσιονομικές μεταρρυθμίσεις:
Με ημερομηνία έναρξης εφαρμογής την 1η Ιουλίου,
θα υιοθετήσουν ένα συμπληρωματικό προϋπολογισμό
για το 2015 και μια μεσοπρόθεσμη δημοσιονομική
στρατηγική για την περίοδο 2016-2019 που θα υποστηρίζεται από ένα μεγάλο και αξιόπιστο πακέτο μέτρων
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Η πρόταση των θεσμών, που παραδόθηκε στην
Ελληνική κυβέρνηση τελεσιγραφικά
Θα ακολουθήσουν μία νέα δημοσιονομική πορεία που
θα θέτει ως στόχο την επίτευξη πρωτογενούς πλεονάσματος σε ποσοστό 1, 2, 3 και 3,5% ως ποσοστό
του ΑΕΠ, για τα έτη 2015, 2016, 2017 και 2018 και
εξής, αντιστοίχως.
Η δημοσιονομική αυτή στρατηγική θα βασιστεί σε παραμετρικά μέτρα, συμπεριλαμβανόμενης και της ευρείας απλοποίησης του συστήματος του ΦΠΑ, που θα
οδηγήσει σε επιπρόσθετα φορολογικά έσοδα σε ποσοστό 1% του ΑΕΠ και της διαρθρωτικής μεταρρύθμισης του συνταξιοδοτικού συστήματος, με
αποτέλεσμα την εξοικονόμηση 1% του ΑΕΠ εντός
του 2016. Θα υπάρξει και ένα πρόσθετο συμπληρωματικό πακέτο παραμετρικών μέτρων, συμπεριλαμβανόμενων και των μεταρρυθμίσεων που έχουν ήδη
καθυστερήσει πολύ να εφαρμοστούν και αφορούν
την εξάλειψη της φοροδιαφυγής και τον περιορισμό
των δαπανών που αφορούν τομείς όπως η άμυνα και
οι επιδοτήσεις, τομείς στους οποίους είναι δυνατή η
επίτευξη περαιτέρω εξοικονόμησης.
Τα παραμετρικά δημοσιονομικά μέτρα θα ενισχυθούν
επιπλέον από ένα ευρύ φάσμα διοικητικών δράσεων
προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι ανεπάρκειες σε
φοροεισπρακτικό επίπεδο και σε επίπεδο εφαρμογής
της φορολογικής νομοθεσίας: αυτά τα μέτρα θα απαιτήσουν κάποιο χρόνο προκειμένου να αποδώσουν
καρπούς, ωστόσο αναμένεται ότι θα παρέχουν σημαντική απόδοση σε δημοσιονομικό επίπεδο, καθώς
θα τίθενται σταδιακά σε εφαρμογή.
Η ελληνική κυβέρνηση θα εποπτεύει τους δημοσιονομικούς κινδύνους, συμπεριλαμβανόμενων και των
πιθανών δικαστικών αποφάσεων, (σ.σ. δηλαδή “δικαιοσύνη” υπό δημοσιονομικό έλεγχο!!!) και θα βρίσκεται σε ετοιμότητα για τη λήψη αντισταθμιστικών
μέτρων, αν παραστεί ανάγκη, προκειμένου να επιτευχθούν οι δημοσιονομικοί στόχοι.

Μεταρρυθμίσεις στο ΦΠΑ
Η Ελλάδα διαθέτει ένα ιδιαίτερα κατακερματισμένο
σύστημα ΦΠΑ. Ως τμήμα της δέσμευσής τους να επιφέρουν βελτιώσεις στην είσπραξη του ΦΠΑ, οι Αρχές
θα θεσπίσουν νομοθεσία που θα μεταβάλει τις παραμέτρους προκειμένου να διευρύνει σημαντικά τη φορολογική βάση με βασικό συντελεστή 23%, όπου θα
συμπεριλαμβάνονται και τα εστιατόρια, τα ξενοδοχεία και οι υπηρεσίες εστίασης. Απηχώντας την
ανάγκη για την προστασία του διαθέσιμου εισοδήματος των κατώτερων και μεσαίων νοικοκυριών, θα
υπάρχει ένας μειωμένος συντελεστής 13% που θα
καλύπτει ένα περιορισμένο αριθμό αγαθών, συμπεριλαμβανόμενης και της ενέργειας, των βασικών αγαθών διατροφής και των υπηρεσιών ύδρευσης (και
αποχέτευσης). Θα ισχύσει επίσης ένας υπέρ – μειωμένος συντελεστής 6% για φαρμακευτικά προϊόντα, βιβλία και θέατρα. Ως μέρος των προσπαθειών
για την προαγωγή της φορολογικής δικαιοσύνης, η

μεταρρύθμιση θα απαλείψει τις εκπτώσεις, συμπεριλαμβανόμενων και των νησιών, θα εξορθολογίσει τις
φοροαπαλλαγές και θα αυξήσει τις φορολογικές επιβαρύνσεις στην ασφάλιση. Αυτές οι νομοθετικές μεταβολές των παραμέτρων, που θα παράγουν
φορολογικά έσοδα αρχής γενομένης από τον Ιούλιο
του 2015, με μια αναμενόμενη αύξηση της τάξης του
1% ως ποσοστό του ΑΕΠ, υποστηρίζονται και από διοικητικά μέτρα που αποβλέπουν στην πάταξη της φορολογικής απάτης και την αύξηση της συμμόρφωσης.
Η αύξηση του συντελεστή ΦΠΑ που περιγράφεται παραπάνω δύναται να αναθεωρηθεί στο τέλος του 2016,
υπό τον όρο ότι θα προκύπτουν ισοδύναμα επιπρόσθετα έσοδα από τα μέτρα που θα ληφθούν για την
πάταξη της φοροδιαφυγής και τη βελτίωση της εισπραξιμότητας του ΦΠΑ. Οποιαδήποτε απόφαση για
την αναθεώρηση θα λαμβάνεται κατόπιν διαβούλευσης με τους θεσμούς.

Μεταρρύθμιση του ασφαλιστικού/ συνταξιοδοτικού συστήματος
Οι εισφορές έχουν μειωθεί εξαιτίας των υψηλών ποσοστών της ανεργίας ενώ, ταυτόχρονα, οι πιέσεις για
δαπάνες έχουν αυξηθεί λόγω της πρόωρης συνταξιοδότησης πολλών πολιτών. Προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα ζητήματα αυτά, οι ελληνικές αρχές
έχουν δεσμευτεί (σ.σ. θα δεσμευτούν) να εφαρμόσουν πλήρως τις μεταρρυθμίσεις του 2010 και του
2012 και να προχωρήσουν σε περαιτέρω μεταρρυθμίσεις, σε δύο φάσεις.
Ένα πρώτο πακέτο μέτρων θα υιοθετηθεί αμέσως,
στοχεύοντας στο 1% του ΑΕΠ από την επιπλέον ετήσια εξοικονόμηση, από το 2016. Ο δημοσιονομικός
αντίκτυπος αυτών των μέτρων, όπως παρατίθενται
στη συνέχεια, αναμένεται να γίνει μεγαλύτερος το
2017.
Με αυτούς τους στόχους, οι Αρχές πρόκειται να:
- θεσπίσουν νομοθεσία προκειμένου να δημιουργήσουν ισχυρά αντικίνητρα για την πρόωρη συνταξιοδότηση, με την αναπροσαρμογή των επιβαρύνσεων
γι’ αυτή την περίπτωση και με τη σταδιακή κατάργηση κεκτημένων δικαιωμάτων ως προς τη νόμιμη
ηλικία συνταξιοδότησης και την πρόωρη συνταξιοδότησης και τη σταδιακή προσαρμογή του ορίου των
συνταξιοδοτήσεων στην ηλικία των 67 ετών ή των 62
ετών με 40 χρόνια υπηρεσίας και καταβολής εισφορών, έως το 2022, που θα ισχύουν ανεξαιρέτως για
όλους τους συνταξιοδοτούμενους (εξαιρουμένων
όσων εργάζονται σε βαρέα επαγγέλματα και των μητέρων παιδιών με αναπηρία), με ισχύ μετά τις 30 Ιουνίου του 2015. Οι αποχωρήσεις από το ταμείο
κοινωνικής ασφάλισης θα επισύρουν ετήσια επιβάρυνση για όσους επηρεάζονται από την επιμήκυνση
των ηλικιακών ορίων συνταξιοδότησης, που θα ισοδυναμεί με 10 ποσοστιαίες μονάδες, πλέον της
ισχύουσας επιβάρυνσης του 6%, ενσωματώσουν στο
Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης (ΕΤΕΑ), όλα

τα επικουρικά συνταξιοδοτικά ταμεία και να διασφαλίσουν ότι, αρχής γενομένης από την 1η Ιανουαρίου
2015, όλα τα επικουρικά ταμεία θα χρηματοδοτούνται
μόνο εξ ιδίων πόρων βελτιώσουν τη στόχευση των
κοινωνικών συντάξεων, αυξάνοντας τη σύνταξη ανα-

εξαλείψουν σταδιακά το
κοινωνικό επίδομα (ΕΚΑΣ) για όλους τους
συνταξιούχους, έως τα τέλη Δεκεμβρίου
2019. Αυτό θα ξεκινήσει άμεσα σε ό,τι αφορά το

σφάλιστων του ΟΓΑ

ανώτερο 20% των δικαιούχων, ενώ οι τεχνικές λεπτομέρειες της σταδιακής κατάργησης θα συμφωνηθούν με τους θεσμούς αυξήσουν τις εισφορές υγείας
που καταβάλουν οι συνταξιούχοι σε 6% κατά μέσο
όρο, και να τις επεκτείνουν στις επικουρικές συντάξεις καταργηθούν σταδιακά όλες τις χρηματοδοτούμενες από το κράτος εξαιρέσεις και να εναρμονίσουν
τις εισφορές σε όλα τα ασφαλιστικά ταμεία με αυτές
που ισχύουν στο ΙΚΑ, από την 1η Ιουλίου 2015 καθηλώσουν τις εγγυημένες σε μηνιαία βάση συνταξιοδοτικές εισφορές, σε ονομαστικούς όρους, έως το
2021 παρέχουν στα άτομα που συνταξιοδοτούνται
μετά τις 30 Ιουνίου 2015 μόνο τη βασική, εγγυημένη,
αναλογική και στη βάση ελέγχου των πόρων σύνταξη, μετά τη συμπλήρωση του νομίμου ορίου συνταξιοδότησης, που σήμερα είναι στα 67 έτη
Για την ολοκλήρωση του πακέτου, οι Αρχές θα προχωρήσουν, σε δεύτερη φάση, σε νέες νομοθετικές
μεταρρυθμίσεις, με στόχο να εγκαθιδρυθεί ένας στενότερος δεσμός ανάμεσα στις εισφορές και στις παροχές και την ενοποίηση όλων των υπόλοιπων
ταμείων. Κατά το σχεδιασμό αυτών των μεταρρυθμίσεων, η κυβέρνηση θα διασφαλίσει ότι το βάρος της
προσαρμογής θα είναι δίκαιο, ώστε να διασφαλίζεται
ότι πιο ευάλωτα νοικοκυριά θα προστατεύονται, και
ότι δεν θα μετακυλιστούν υπερβολικά βάρη στις επόμενες γενεές. Επίσης, θα διασφαλίσει ότι θα υπάρχει
σαφής σχέση ανάμεσα στις εισφορές και τις παροχές, ώστε να δοθούν κίνητρα για τη δηλωμένη εργασία και το μακρύτερο εργασιακό βίο. Γι’ αυτό το
σκοπό, οι Αρχές θα νομοθετήσουν έως τον Οκτώβριο
του 2015 ώστε να τεθούν σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2016: (i) ειδικά σχεδιασμένες και παραμετρικές
βελτιώσεις ώστε να υπάρξει στενότερη σχέση ανάμεσα στις εισφορές και τις παροχές (ii) θα διευρύνουν
και θα εκσυγχρονίσουν τη βάση εισφορών και σύνταξης για όλους τους αυτοαπασχολούμενους, συμπεριλαμβανόμενης και της μετάπτωσης από το
τεκμαρτό στο πραγματικό εισόδημα, που θα υπόκειται
σε κανόνες ελάχιστων απαιτούμενων εισφορών και
(iii) θα διευρύνουν και θα εξορθολογίσουν όλα τα διαφορετικά συστήματα για την παροχή της βασικής, εγγυημένης, αναλογικής και επί τη βάση ελέγχου των
πόρων σύνταξης, λαμβάνοντας υπόψη τα κίνητρα
που έχουν θεσπιστεί για την εργασία και τις εισφορές, (iv) τα κύρια στοιχεία για την ολοκληρωμένη ενοποίηση των ασφαλιστικών ταμείων,
Συνέχεια στη σελ. 16

ΕΒΔΟΜΗ

16 ΣΕΛΙΔΑ - 4 IOYΛIOY 2015

Η τελεσιγραφική πρόταση των θεσμών
Συνέχεια από τη σελ. 15
συμπεριλαμβανόμενης και της εναρμόνισης όλων
των κανόνων και των διαδικασιών για τις εισφορές
και την παροχή συντάξεων, σε όλα τα ταμεία. v) θα
καταργήσουν όλους τους φόρους υπέρ τρίτων στη
χρηματοδότηση των συντάξεων και θα τους αντι-

σταθμίσουν με τη μείωση των παροχών ή
την αύξηση των εισφορών, σε συγκεκριμένα
ταμεία, με ισχύ από 31 Οκτωβρίου 2015 και vi) θα
εναρμονίσουν τους κανόνες απονομής σύνταξης του
ΟΓΑ με αυτούς των υπολοίπων Ταμείων του συνταξιοδοτικού συστήματος, με αναλογικό τρόπο, εκτός
και αν ο ΟΓΑ συγχωνευτεί με άλλα Ταμεία. Αυτό θα
γίνει με την πλήρη συμφωνία των θεσμών. Οι Αρχές
θα διαβουλευτούν με τους κοινωνικούς εταίρους και
θα συνεργαστούν με την Ομάδα Εργασίας για τη Γήρανση του Πληθυσμού (Ageing Working Group) της
ΕΕ.
Η ενοποίηση των ταμείων κοινωνικής ασφάλισης θα
ολοκληρωθεί έως το τέλος του 2017. Το 2015 η διαδικασία θα ενεργοποιηθεί μέσω νομοθετικών παρεμβάσεων, προκειμένου το ασφαλιστικό σύστημα να
ενοποιηθεί σε μία ενιαία ενότητα έως το Δεκέμβριο
του 2015 και να ολοκληρωθεί η λειτουργική του ενοποίηση έως το τέλος του Δεκεμβρίου 2016. Θα υποστηριχθούν ενεργά περαιτέρω μειώσεις στα
λειτουργικά κόστη, σε συνδυασμό με αποτελεσματικότερη διοίκηση των πόρων των Ταμείων και επιπρόσθετα με την εξισορρόπηση των αναγκών μεταξύ των
προνομιούχων και των μη προνομιούχων Ταμείων. Ο
ασφαλιστικός νόμος θα κωδικοποιηθεί εντός του
2016, προκειμένου να ανταποκρίνεται στο νέο σχήμα
οργάνωσης του νέου και πιο ενοποιημένου ασφαλιστικού συστήματος. Τέλος, η κυβέρνηση θα υιοθετήσει όλη την απαραίτητη νομοθεσία προκειμένου να
αντισταθμίσει πλήρως το δημοσιονομικό αποτέλεσμα που θα προκύψει από την εφαρμογή των πρόσφατων αποφάσεων του ΣτΕ σχετικά με τη
συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση του 2012. (σ.σ. Επαναλαμβάνουν την υπερπήδηση των αποφάσεων της
δικαιοσύνης).
Παράλληλα με τη μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού
συστήματος, θα καταρτιστεί μία Μελέτη Αξιολόγησης
του Συστήματος Κοινωνικής Πρόνοιας, προκειμένου
να διασφαλιστεί η δικαιοσύνη στις διάφορες μεταρρυθμιστικές παρεμβάσεις.
Οι θεσμοί είναι προετοιμασμένοι να συνυπολογίσουν
και άλλα παραμετρικά μέτρα εντός του συστήματος
συνταξιοδότησης, με ισοδύναμα αποτελέσματα, προκειμένου να αντικατασταθούν κάποια από τα μέτρα
που προαναφέρονται, λαμβάνοντας υπόψη την επίδρασή τους στην οικονομική ανάπτυξη και με την
προϋπόθεση ότι αυτά τα μέτρα θα παρουσιαστούν
στους θεσμούς κατά τη διάρκεια του σχεδιασμού
τους και ότι θα είναι επαρκώς συγκεκριμενοποιημένα
και ποσοτικοποιημένα και, στην περίπτωση που κάτι
τέτοιο δεν ισχύσει, η βασική επιλογή είναι αυτή που
περιγράφεται παραπάνω.

Επιπρόσθετα παραμετρικά
δημοσιονομικά μέτρα
Η κυβέρνηση θα υιοθετήσει, συμπεριλαμβάνοντάς τα
σε συμπληρωματικό προϋπολογισμό, πρόσθετα παραμετρικά δημοσιονομικά μέτρα τα οποία θα επηρεάσουν θετικά, με βιώσιμο τρόπο, τα δημόσια
οικονομικά. Σ’ αυτά τα μέτρα θα περιλαμβάνονται τα
εξής:
- εξάλειψη των δυνατοτήτων φοροαποφυγής (π.χ. με
περιορισμό του ορισμού του αγρότη),
- λήψη μέτρων για την αύξηση του φόρου ει-

σοδήματος επιχειρήσεων το 2015 και απαίτηση 100% προκαταβολής φόρου για το
εταιρικό εισόδημα, καθώς και για το ατομικό
εισόδημα ελευθέρων επαγγελματιών, μέχρι
το τέλος του 2016,
- κατάργηση της ευνοϊκής φορολογικής μεταχείρισης των αγροτών στον κώδικα φορολογίας εισοδήματος,
- αύξηση της εισφοράς αλληλεγγύης, υιοθέτηση εκκρεμών μεταρρυθμίσεων στους κώδικες φορολογίας εισοδήματος και φορολογικών διαδικασιών
και κατάργηση όλων των προστίμων του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων
- κατάργηση επιδοτήσεων για τους ειδικούς

φόρους κατανάλωσης στο πετρέλαιο κίνησης των αγροτών και καλύτερος έλεγχος των δικαιούχων, προκειμένου να μειωθούν στο μισό οι
δαπάνες για τα επιδόματα πετρελαίου θέρμανσης στον προϋπολογισμό του 2016
- μείωση του ανώτατου ορίου των στρατιωτικών δαπανών κατά 400 εκατομ. ευρώ, με μια στοχευμένη
δέσμη δράσεων, που θα περιλαμβάνει μείωση προ-

αύξηση της εισφοράς
αλληλεγγύης το 2015. Μέχρι το Σεπτέμβριο του

σωπικού και προμηθειών

2015 επίσης οι Αρχές θα ανασχεδιάσουν τον Κώδικα
Φορολογίας Εισοδήματος για τα εισοδήματα του
2016, - αύξηση του φόρου εισοδήματος νομικών
προσώπων το 2016 από 26 σε 28%
- καθιέρωση φόρου επί των τηλεοπτικών διαφημίσεων και προκήρυξη διεθνούς δημόσιου διαγωνισμού για την απόκτηση τηλεοπτικών αδειών, με
αντάλλαγμα την απόκτηση και χρήση των σχετικών
συχνοτήτων
[...]
ΕΝΦΙΑ. εφεξής εν όψει οποιασδήποτε αναθεώρησης
των αντικειμενικών αξιών των ακινήτων, προσαρμογή
των συντελεστών φορολογίας ακινήτων, αν αυτό
είναι αναγκαίο, προκειμένου να διασφαλιστούν τα
φορολογικά έσοδα των ετών 2015 και 2016 ύψους
2,65 δις. ευρώ και προσαρμογή του εναλλακτικού κατώτατου ορίου ατομικής φορολογίας εισοδήματος.
- Κατάργηση της διασυνοριακής παρακράτησης
φόρου που θεσπίστηκε με το νόμο για τη ρύθμιση
οφειλών (νόμος ΧΧΧΧ/2015) και ανατροπή των πρόσφατων τροποποιήσεων του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ΚΦΕ) στο νόμο για τη δημόσια διοίκηση

(νόμος ΧΧΧΧ/2015), συμπεριλαμβανόμενης και της
ειδικής μεταχείρισης του αγροτικού εισοδήματος
(νόμος ΧΧΧΧ/2015) εφαρμογή φορολογίας στα ακαθάριστα έσοδα από τυχερά παιχνίδια (gross gaming
revenues / GGR) ύψους 30% επί των βιντεοπαιχνιδιών που αναμένεται να εγκατασταθούν το δεύτερο
μισό του 2015 και το 2016 προκήρυξη της διαγωνιστικής διαδικασίας για την έκδοση αδειών 4 και 5G
αύξηση του συντελεστή φορολογίας χωρητικότητας
(tonnage tax) και σταδιακή κατάργηση της ειδικής
φορολογικής μεταχείρισης για τoν κλάδο της ναυτιλίας σχετικά με την υγειονομική περίθαλψη, η κυβέρνηση θα επανακαθορίσει την πλήρη υποχρεωτική
συνταγογράφηση δραστικής ουσίας (ΙΝΝ prescription), χωρίς εξαιρέσεις. Θα μειώσει την τιμή όλων
των φαρμάκων εκτός πατέντας (off-patent) και των
γενοσήμων, καταργώντας τη σχετική ρήτρα. Θα μειώσει τις τιμές των διαγνωστικών εξετάσεων και θα
ενισχύσει τις φαρμακευτικές επιστροφές. Θα εφαρμόσει και θα επεκτείνει ως το 2016 το πλαφόν (clawbacks) για τις ιδιωτικές κλινικές, τα διαγνωστικά
κέντρα και τις φαρμακευτικές εταιρείες.
[...]
Ως το Σεπτέμβριο του 2015, η κυβέρνηση θα απλοποιήσει το πρόγραμμα των εκπτώσεων στο φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων. Θα επανασχεδιάσει
και θα ενσωματώσει στον ΚΦΕ την εισφορά αλληλεγγύης για τα εισοδήματα του 2016. Θα εκδώσει εγκύκλιο. Oι Αρχές θα εκδώσουν όλη την παράγωγη
νομοθεσία.
Επίσης, ως το Νοέμβριο του 2015, οι Αρχές θα κωδικοποιήσουν και θα απλοποιήσουν τη σχετική με τον
ΦΠΑ νομοθεσία, εναρμονίζοντάς τη με τον κώδικα
φορολογικών διαδικασιών, εξαλείφοντας καταφανή
νομικά κενά και μειώνοντας την περίοδο απόδοσης
του ΦΠΑ. (Οι Αρχές) θα απλοποιήσουν το καθεστώς
της φορολογίας εισοδήματος και θα διασφαλίσουν τη
συνεκτικότητα της εισοδηματικής βάσης για τη φορολογία εισοδήματος και τις εισφορές κοινωνικής
ασφάλισης των μικρών επιχειρήσεων κάτω από το
όριο εγγραφής ΦΠΑ.
[...]

Μεταρρυθμίσεις φορολογικής διοίκησης
Η κυβέρνηση δεσμεύεται απαρέγκλιτα να μην θεσπίσει νέες ρυθμίσεις για την καταβολή δόσεων ή
άλλη αμνηστία ή άλλες μορφές διακανονισμού, ούτε
να επεκτείνει τις ήδη υπάρχουσες ρυθμίσεις.

Οι Αρχές θα:
- θεσπίσουν νομοθεσία για την εγκαθίδρυση μιας
ανεξάρτητης φορολογικής και τελωνειακής αρχής,
Ως τον Οκτώβριο του 2015, θα διοριστεί το Διοικητικό
Συμβούλιο και θα θεσπιστεί κατά προτεραιότητα παράγωγη νομοθεσία
- θα εφαρμόσουν μέτρα για τη βελτίωση της είσπραξης φόρων και εισφορών κοινωνικής ασφάλισης,
μέσω της ενίσχυσης εργαλείων εφαρμογής, όπως οι
κατασχέσεις.
[...]

ΕΒΔΟΜΗ

σ.σ στη φορολογία έχει και μερικά καλά για τη φοροδιαφυγή κλπ.

Διαχείριση των Δημόσιων Οικονομικών
Οι Αρχές δεσμεύονται να συνεχίσουν τις μεταρρυθμίσεις.
Οι Αρχές θα θεσπίσουν ένα νέο Ποινικό Κώδικα για τη
Φοροδιαφυγή και τη Φορολογική Απάτη.
Οι Αρχές θα υιοθετήσουν άμεσα ένα δεύτερο πακέτο
τροποποιήσεων.
[...] Στον Τομέα της υγείας/πρόνοιας, θα ληφθούν
άμεσα μέτρα για α) τον επανακαθορισμό της πλήρους
υποχρεωτικής συνταγογράφησης δραστικής ουσίας
(ΙΝΝ prescription), χωρίς εξαιρέσεις, β) τη μείωση της
τιμής όλων των φαρμάκων εκτός πατέντας (off-patent) και των γενοσήμων, καταργώντας τη ρήτρα για
τα φάρμακα που τιμολογήθηκαν στην αγορά πριν από
το 2012, γ) την αναθεώρηση και τον περιορισμό των
διαγνωστικών εξετάσεων, προκειμένου νε εναρμονιστούν οι δαπάνες με τους νέους στόχους για το αυτόματη περικοπή των προμηθειών (claw-back targets)
και δ) την πλήρη είσπραξη του πλαφόν του 2014 για
τις ιδιωτικές κλινικές, τα διαγνωστικά κέντρα και τις
φαρμακευτικές εταιρίες και την επέκταση της αυτόματης περικοπής της υπερβάλλουσας δαπάνης του
2015 έως το 2016.
Διασφάλιση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας
Οι Αρχές θα υιοθετήσουν όλα τα απαραίτητα μέτρα
για τη διασφάλιση της συνολικής χρηματοπιστωτικής
σταθερότητας και θα συνεχίσουν να εγγυώνται την
επαρκή ρευστότητα του τραπεζικού συστήματος,
σύμφωνα με τους κανόνες του Ευρωσυστήματος (Εurosystem), μεταξύ άλλων μέσω της τριμηνιαίας υποβολής σχεδίων χρηματοδότησης στην Τράπεζα της
Ελλάδος, προκειμένου να διασφαλιστεί ο συνεχής
έλεγχος και η αξιολόγησή του.
Η ιδιωτική διοίκηση των ελληνικών τραπεζών θα
γίνει σεβαστή. Η κυβέρνηση δεν θα παρεμβαίνει στη
διαδικασία λήψης καθημερινών αποφάσεων και διοίκησης των τραπεζών, οι οποίες θα συνεχίσουν να λειτουργούν με τις αρχές της αγοράς.
[...] Δεν θα ληφθεί κανένα μέτρο δημοσιονομικής πολιτικής που να υπονομεύει τη φερεγγυότητα των τραπεζών. (σ.σ. Επιβάλλονται μέτρα για τη διασφάλιση
των συμφερόντων των τραπεζιτών).
Οι ελληνικές Αρχές θα προβούν σε άμεσες ενέργειες
για τη μεταρρύθμιση του πτωχευτικού δικαίου των
επιχειρήσεων, και του νόμου για τα υπερχρεωμένα
νοικοκυριά, κατά τα πρότυπα των βέλτιστων διεθνών
πρακτικών, και θα ενισχύσουν τις νομικές ρυθμίσεις
για την αφερεγγυότητα, μεταξύ άλλων μέσω της δημιουργίας ειδικών τμημάτων στα δικαστήρια και θα
λάβουν μέτρα για τη μείωση των εκκρεμών υποθέσεων στα δικαστήρια, σύμφωνα με το Νόμο 3869. Θα
θεσπίσουν νέο κλάδο ειδικών εκκαθαριστών, χωρίς
επαγγελματικό περιορισμό, που θα είναι σύμφωνος
με τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές. Θα τροποποιήσουν το νόμο για τον εξωδικαστικό διακανονισμό.
Θα εκπονήσουν μια πλήρη στρατηγική για το χρηματοπιστωτικό σύστημα.
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να επιτύχουν ένα βιώσιμο χρηματοδοτικό μοντέλο
μεσοπρόθεσμα.
Οι Αρχές θα προχωρήσουν περαιτέρω στην εκπόνηση
και την άμεση εφαρμογή μιας συνολικής στρατηγικής
για την αντιμετώπιση του ζητήματος των μη εξυπηρετούμενων δανείων, χρησιμοποιώντας την εμπειρία
εξωτερικών συμβούλων, τόσο για την ανάπτυξη όσο
και για την εφαρμογή της. Αυτή θα περιλαμβάνει τη
δημιουργία ενός μόνιμου κοινωνικού δικτύου ασφαλείας και μέτρα στήριξης των πιο ευάλωτων οφειλετών, καθώς και ένα προσωρινό μορατόριουμ
πλειστηριασμών μέχρι το τέλος του 2015, κάνοντας
παράλληλα τη διάκριση μεταξύ εκείνων που επιλέγουν συνειδητά να μην πληρώνουν και των καλή τη
πίστει οφειλετών.
Στο πλαίσιο της επόμενης αξιολόγησης θα πραγματοποιηθεί νέα εκτίμηση των κεφαλαιακών αναγκών
των τραπεζών.

αποτέλεσμα υψηλότερες τιμές και χαμηλότερο επίπεδο
διαβίωσης. Οι Αρχές θα εντείνουν τις προσπάθειές τους
για τη λήψη ουσιαστικών πρωτοβουλιών και μεταρρυθμιστικών προτάσεων, χρησιμοποιώντας την τεχνική εξειδίκευση θεσμών, όπως η Παγκόσμια Τράπεζα και ο
ΟΟΣΑ.
Oι αρχές θα νομοθετήσουν ώστε: (σ.σ. μόνο που δεν
νομοθετούν οι “αρχές”, αλλά η ΒΟΥΛΗ κατά συνείδηση)
[...]

Αγορές εργασίας

για το 2017.

Τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει σημαντικές αλλαγές
στο θεσμικό πλαίσιο που διέπει την αγορά εργασίας
και το σύστημα συλλογικών διαπραγματεύσεων, έτσι
ώστε να καταστεί η αγορά εργασίας πιο ευέλικτη και
αποτελεσματική. Οι αλλαγές αυτές δεν θα ανακληθούν. Οι ελληνικές αρχές δεσμεύονται για την επίτευξη των βέλτιστων πρακτικών στο επίπεδο της ΕΕ,
για το σύνολο του νομοθετικού πλαισίου που διέπει
την αγορά εργασίας, μέσω εποικοδομητικού διαλόγου με τους κοινωνικούς εταίρους. Η προσέγγιση
αυτή δεν θα πρέπει μόνο να εξισορροπεί την ευελιξία
και το αίσθημα δικαίου μεταξύ εργαζομένων και εργοδοσίας, αλλά πρέπει, επίσης, να λαμβάνει υπόψη
τον πολύ υψηλό αριθμό των ανέργων. Αυτό μπορεί
να επιτευχθεί με τον εκσυγχρονισμό της νομοθεσίας,
μέσω μιας διαδικασίας διαβούλευσης με τους κοινωνικούς εταίρους, χρησιμοποιώντας την εμπειρία δεξαμενών σκέψης και διεθνών Οργανισμών, όπως ο
ΟΟΣΑ και η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας (ILO).
Οι Αρχές θα επανεξετάσουν, μέσω διαβούλευσης,

το υφιστάμενο πλαίσιο για τις μαζικές απολύσεις, τις εργασιακές σχέσεις και τις συλλογικές διαπραγματεύσεις, λαμβάνοντας
υπόψη τις βέλτιστες πρακτικές στην Ευρώπη. Επιπρόσθετα στοιχεία στην ανωτέρω περιγραφείσα επανεξέταση θα δοθούν από διεθνείς οργανισμούς,
συμπεριλαμβανόμενου και του ILO. Έπειτα από την
ολοκλήρωση της διαδικασίας, οι Αρχές θα εναρμονίσουν τα ζητήματα των ομαδικών απολύσεων και των
εργασιακών σχέσεων με τις βέλτιστες πρακτικές της
ΕΕ, έως το Δεκέμβριο του 2015. Επιπλέον, οι Αρχές
θα αναλάβουν δράση για την καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας, με στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των νόμιμων εταιριών, την προστασία
των εργαζομένων, όπως και των εισφορών φορολογίας και κοινωνικής ασφάλισης. Έως τον Οκτώβριο
του 2015, οι Αρχές θα επεκτείνουν την επαγγελματική εκπαίδευση και ειδίκευση μέσα στα όρια του
Προϋπολογισμού.

Ιδιωτικοποιήσεις
Οι ελληνικές αρχές δεσμεύονται να εγκρίνουν και να
προχωρήσουν ένα φιλόδοξο πρόγραμμα ιδιωτικοποιήσεων. (σ.σ. όλα στο σφυρί!)
Οι Αρχές δεσμεύονται να προχωρήσουν ένα φιλόδοξο πρόγραμμα ιδιωτικοποιήσεων, η εφαρμογή του
οποίου έχει σαν στόχο τη δημιουργία ετησίων εσόδων (εκτός των τραπεζικών μετοχών) 1,4 δις ευρώ
για το 2015, 3,7 δις ευρώ για το 2016 και 1,2 δις ευρώ

Οι Αρχές δεσμεύονται για την
ιδιωτικοποίηση όλων των περιουσιακών
στοιχείων που κατέχει το ΤΑΙΠΕΔ καθώς και
για την ολοκλήρωση όλων των κυβερνητικών ενεργειών που εκκρεμούν. Μεταξύ άλλων δράσεων, οι

μη αναστρέψιμα,
βήματα για την πώληση των περιφερειακών
αεροδρομίων και του Ελληνικού, τη μεταβί-

Αρχές θα υλοποιήσουν άμεσα,

βαση των μετοχών που κατέχει το Δημόσιο στον ΟΤΕ
στο φορέα ιδιωτικοποιήσεων ΤΑΙΠΕΔ, την ολοκλή-

ρωση των όρων πώλησης των λιμανιών Πειραιά, Θεσσαλονίκης και του διαχειριστή των
σιδηροδρόμων, καθώς και για την προώθηση του
διαγωνισμού για την επέκταση της συμφωνίας
παραχώρησης του Διεθνούς Αερολιμένα
Αθηνών και την πώληση των μετοχών. Για τα
θέματα ακίνητης περιουσίας, το ΤΑΙΠΕΔ θα θέσει ετήσιους στόχους εσόδων που θα είναι εναρμονισμένοι
με τους γενικούς στόχους εσόδων από τις ιδιωτικοποιήσεις.
(σ.σ. Δηλαδή το σύνολο της ελληνικής δημόσιας περιουσίας!)

Ενέργεια
Οι Αρχές θα υιοθετήσουν
- τη μεταρρύθμιση για την αγορά φυσικού αερίου
- θα αναθεωρήσουν τα τιμολόγια της ΔΕΗ με
βάση το κόστος και θα προσδιορίσουν τα προϊόντα
NOME.
- θα προετοιμάσουν ένα πλαίσιο υποστήριξης για την
ανανεώσιμη ενέργεια, την εφαρμογή της ενεργειακής αποδοτικότητας και την επανεξέταση της φορολογίας της ενέργειας.
- θα εκκαθαρίσουν τις ληξιπρόθεσμες οφειλές του δημοσίου τομέα προς τη ΔΕΗ και θα ενισχύσουν τη χρηματοπιστωτική και λειτουργική ανεξαρτησία του
ρυθμιστή ηλεκτρικής ενέργειας. Η κυβέρνηση θα
λάβει μη αναστρέψιμα μέτρα (συμπεριλαμβανόμενης
και της ανακοίνωσης ημερομηνίας υποβολής δε-

Η στρατηγική αυτή θα έχει στόχο να επι- Αγορές προϊόντων
σμευτικών προσφορών) για την ιδιωτικοποίηση
Οι
ανοικτές
αγορές
συμβάλλουν
ουσιαστικά
στη
βελτης εταιρείας μεταφοράς ηλεκτρικής ενέρστρέψουν οι τράπεζες σε καθεστώς πλήτίωση της κοινωνικής δικαιοσύνης, μειώνοντας μονορους ιδιωτικής ιδιοκτησίας, μέσω της
γειας, ΑΔΜΗΕ. Έως το Νοέμβριο του 2015,
προσέλκυσης διεθνών στρατηγικών επενδυτών, και

πωλιακές και προσοδοθηρικές πρακτικές που έχουν σαν

Συνέχεια στη σελ. 18
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Η τελεσιγραφική πρόταση των θεσμών
Συνέχεια από τη σελ. 17
οι Αρχές θα έχουν εισάγει το σύστημα δημοπρασιών
ΝΟΜΕ, ενώ θα θεσπίσουν και θα εφαρμόσουν παράγωγη
νομοθεσία και κανονισμό για τη μεταρρύθμιση της αγοράς
φυσικού αερίου και θα αναθεωρήσουν τη φορολογία ενέργειας
[...]
Δημόσια Διοίκηση
Οι Αρχές θα θεσπίσουν νομοθεσία για τη μεταρρύθμιση
του ενιαίου μισθολογίου που θα εφαρμοστεί από την 1η Ιανουαρίου 2016.
Οι πράξεις της παράγωγης νομοθεσίας που απαιτούνται για
την εφαρμογή του νέου ενιαίου μισθολογίου, με εγγυημένο
αρχικό σημείο τους μισθούς κάθε υπαλλήλου την
31/12/2014, καθώς και η νομοθεσία για τον εξορθολογισμό
των ειδικών μισθολογίων, θα υιοθετηθούν έως το τέλος του
Νοεμβρίου 2015. Οι Αρχές θα θεσπίσουν ένα ανώτατο όριο
για τους μισθούς, στο πλαίσιο του νέου ΜΠΔΣ και του επιπέδου απασχόλησης στο Δημόσιο που συνάδει με την επίτευξη των δημοσιονομικών στόχων και διασφαλίζει την
πτωτική πορεία του μισθολογικού κόστους σε σχέση με το
ΑΕΠ, έως το 2019. Οι μη μισθολογικές παροχές σε όλη τη
δημόσια διοίκηση θα εναρμονιστούν με τις βέλτιστες πρακτικές της ΕΕ.
Οι Αρχές θα αναθεωρήσουν και θα εφαρμόσουν νομοθεσία
για την πρόσληψη διευθυντών και την αξιολόγηση της
απόδοσης όλων των εργαζομένων και θα ολοκληρώσουν
την πρόσληψη νέων διευθυντών μέχρι το τέλος του έτους.
Θα συνεχίσουν να εντοπίζουν παλιότερες υποθέσεις παράνομων προσλήψεων και προσωρινών διαταγών και θα λάβουν κατάλληλα μέτρα επιβολής του νόμου.
Δικαιοσύνη
Οι Αρχές θα νομοθετήσουν και θα εφαρμόσουν το νέο Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, όπως έχει συμφωνηθεί παλαιότερα. Θα προτείνουν περαιτέρω δράσεις για τη μείωση
της καθυστέρησης των υποθέσεων στα διοικητικά δικαστήρια και για την υιοθέτηση επιλεκτικής αύξησης των δικαστικών παραβόλων. (σ.σ. κοστοβόρα πρόσβαση στη
Δικαιοσύνη. Προσπελάσιμη μόνο για τις εταιρείες).
Οι Αρχές θα συνεχίσουν, επίσης, να έχουν στενή συνεργασία με τους Ευρωπαϊκούς θεσμούς και την τεχνική βοήθεια
για τον εκσυγχρονισμό του δικαστικού συστήματος, συμπεριλαμβανόμενων και πρωτοβουλιών στον τομέα της δικαστικής ηλεκτρονικής διακυβέρνησης (e-justice), της
διαμεσολάβησης και των δικαστικών στατιστικών.
Καταπολέμηση της Διαφθοράς
Οι Αρχές θα αναβαθμίσουν και θα δημοσιεύσουν ένα αναθεωρημένο Στρατηγικό Πλάνο για την Καταπολέμηση της
Διαφθοράς (ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ) στα τέλη Ιουλίου. Για το σκοπό
αυτό έχει δημιουργηθεί μία ομάδα εργασίας, με τη συμμετοχή εκπροσώπων από το Υπουργείο Δικαιοσύνης και τη
ΓΓ Καταπολέμησης της Διαφθοράς.
Οι Αρχές θα τροποποιήσουν και θα εφαρμόσουν το νομικό
πλαίσιο για τη δήλωση των περιουσιακών στοιχείων και τη
χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων και θα θεσπίσουν
νομοθεσία η οποία θα θωρακίσει τις έρευνες που αφορούν
το οικονομικό έγκλημα και τη μάχη κατά της διαφθοράς
από πολιτικές παρεμβάσεις σε μεμονωμένες περιπτώσεις.
Θα διασφαλίσουν, επίσης, το σωστό συντονισμό και την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των ερευνητικών φορέων,
μέσω ενός Συντονιστικού Σώματος Οικονομικών Εισαγγελέων και Εισαγγελέων κατά της Διαφθοράς.
Στατιστικές
Οι ελληνικές αρχές θα θεσπίσουν νομοθεσία για την ενί-

σχυση της διοίκησης και της ανεξαρτησίας της ΕΛΣΤΑΤ
και για τη διασφάλιση τη κατάλληλης πρόσβασής της στα
δεδομένα της δημόσιας διοίκησης.

Ελλάδα – Χρηματοδοτικές ανάγκες και χρονοδιάγραμμα
εκταμίευσης που σχετίζεται με την ολοκλήρωση της πέμπτης αξιολόγησης.
Διαθέσιμοι χρηματοδοτικοί πόροι για το ποσό επέκτασης
από την Ευρωπαϊκή πλευρά σε €1,8 δις. από το ΕΤΧΣ, σύνολο €3,6 δις. από τα κέρδη που σχετίζονται με τα προγράμματα SMP και τα ANFA για το 2014 και το 2015 και
€10,9 δις. από το πρώην αποθεματικό του ΤΧΣ. Η επέκταση
επιτρέπει, επίσης, προστασία για πιθανή υποστήριξη του
τραπεζικού συστήματος. Οι προαναφερόμενοι χρηματοδοτικοί πόροι συνοδεύονται και από μια εκταμίευση από το
ΔΝΤ. Πριν την εκταμίευση, το ΔΝΤ θα χρειαστεί εφαρμογή
όλων των προαπαιτούμενων, συγκεκριμένες διαβεβαιώσεις
χρηματοδότησης με βάθος 12μήνου, διαβεβαιώσεις μέχρι
την περίοδο που η Ελλάδα θα μπορέσει να επανακτήσει
πλήρη πρόσβαση στις αγορές, με όρους συνεπείς με τη
βιωσιμότητα του χρέους και το χρέος να έχει μεγάλες πιθανότητες βιωσιμότητας.
Προκειμένου να λάβουμε υπόψη αυτούς τους περιορισμούς
των χρηματοδοτικών πόρων, μια πεντάμηνη επέκταση
(μέχρι το τέλος του Νοεμβρίου του 2015) του τρέχοντος
προγράμματος είναι εφικτή, κατά τη διάρκεια της οποίας
συνολικά €12 δις. οικονομικής υποστήριξης θα παρέχονταν από το ΕΤΧΣ και τη μεταφορά των κερδών που σχετίζονται με το SMP/ANFA, τα οποία θα συνοδεύονται και από
μια υποτιθέμενη εκταμίευση €3,5 δις. από το ΔΝΤ. Κατά τη
διάρκεια της περιόδου εκείνης αυτοί οι εξωτερικοί πόροι,
οι οποίοι θα συνοδεύονται από το Ελληνικό πρωτογενές
πλεόνασμα, θα επέτρεπαν να καλυφθούν τα χρεολύσια και
η εξυπηρέτηση του χρέους σε σύνολο €14,3 δις., ενώ θα
μπορούσε να υπάρξει και εκκαθάριση ληξιπρόθεσμων οφειλών καθώς και την επανασύσταση κάποιων Κρατικών αποθεματικών.
Προτείνεται επίσης η εκταμίευση της οικονομικής βοήθειας
να χωριστεί σε τέσσερις δόσεις οι οποίες θα εξαρτώνται
από την προηγούμενη εφαρμογή των νομοθετικών πράξεων, των προαπαιτούμενων και των ορόσημων.
Χρονοδιάγραμμα εκταμίευσης [...]
Προκαταρκτική Ανάλυση Βιωσιμότητας του Χρέους για
την Ελλάδα [...]
1. Το πλαίσιο του Εurogroup του 2012 για το χρέος
Το Εurogroup του 2012 συμφώνησε σε μια σειρά μέτρων
προκειμένου να διασφαλίσει ότι η Ελλάδα θα μπορέσει να
φτάσει σε ένα λόγο χρέους προς ΑΕΠ της τάξεως του
124% το 2020, και το 2022 σε ένα λόγο χρέους προς ΑΕΠ
αρκετά χαμηλότερη από 110%. Συμφώνησε επίσης να εξετάσει και περαιτέρω μέτρα, αν κριθεί αναγκαίο, ώστε να
επιτευχθεί μια αξιόπιστη και βιώσιμη μείωση του λόγου
χρέους – ΑΕΠ, όταν η Ελλάδα πετύχει ένα ετήσιο πρωτογενές πλεόνασμα, όπως προβλέπεται στο τρέχον μνημόνιο, υπό την προϋπόθεση ότι θα εφαρμοστούν πλήρως όλοι
οι όροι που περιέχονται στο πρόγραμμα. Το Εurogroup της
20ης Φεβρουαρίου 2015 επιβεβαίωσε τη δέσμευση σε αυτό
το πλαίσιο.
Η Ελλάδα έχει ήδη επωφεληθεί από μια σειρά μέτρων για
τη μείωση του χρέους.
(σ.σ. το καταλάβατε;)
Οι όροι σχετικά με το Greek Loan Facility έχουν αναθεωρηθεί τρεις φορές (επέκταση της περιόδου χάριτος και των

ωριμάνσεων, μείωση των επιτοκίων). Οι όροι του EFSF τροποποιήθηκαν το 2012 (επέκταση ωριμάνσεων, κατάργηση
χρεώσεων και αναβολή πληρωμών τόκων). Επιπλέον, το
Eurogroup δεσμεύτηκε να μεταφέρει τα κέρδη των προγραμμάτων SMP και ANFA. Συνολικά, τα μέτρα αυτά ήδη
συνεπάγονται μια άμεση μείωση των χρηματοδοτικών
αναγκών κατά τη διάρκεια της επόμενης δεκαετίας και ισοδυναμούν με μια οικονομική ανακούφιση του χρέους, σε
όρους καθαρής παρούσας αξίας, από την σκοπιά των αγορών. Πρέπει επίσης να επισημανθεί ότι οι πληρωμές τόκων
της Ελλάδος είναι συγκρίσιμες με εκείνες των λιγότερο
χρεωμένων χωρών (Ιταλία, Πορτογαλία για παράδειγμα).
Τέλος, το PSI οδήγησε σε μείωση του δημόσιου χρέους
κατά περίπου 100 δις Ευρώ το Μάρτιο του 2012 (52% του
ΑΕΠ του 2012).
2. Τρέχουσα κατάσταση σχετικά με την Ανάλυση Βιωσιμότητας Χρέους
Είναι ξεκάθαρο ότι η ανεπαρκής εφαρμογή της πολιτικής
και οι αβεβαιότητες των τελευταίων μηνών έχουν καταστήσει την επίτευξη των στόχων του 2012 ανέφικτη σε
κάθε περίπτωση. Οι βασικοί παράγοντες που οδήγησαν
στην επιδείνωση της Ανάλυσης Βιωσιμότητας Χρέους
είναι η μείωση της οικονομικής ανάπτυξης, η αναθεωρημένη πορεία του πρωτογενούς ισοζυγίου, τα χαμηλότερα
έσοδα από τις ιδιωτικοποιήσεις και πιθανές επιπρόσθετες
οικονομικές ανάγκες του τραπεζικού τομέα.
(σ.σ. “ξέχασαν” οι “θεσμοί” τα δυσβάστακτα, επονείδιστα
και τοκογλυφικά δανειακά βάρη).
3. Η Ανάλυση Βιωσιμότητας Χρέους (DSA) υπό το πρίσμα
διαφορετικών σεναρίων
Στην παρούσα προκαταρτική Ανάλυση Βιωσιμότητας Χρέους (DSA) παρουσιάζονται τρία σενάρια. Το πρώτο υποθέτει πλήρη εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων του
προγράμματος και τις αντίστοιχες συνέπειες στην ανάπτυξη. Το δεύτερο υποθέτει μερική εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων,
συμπεριλαμβανόμενων
και
των
ιδιωτικοποιήσεων, οδηγώντας σε 0,5% χαμηλότερη ανάπτυξη και σε ένα υψηλότερο επιτόκιο κινδύνου (0,6%). Το
τρίτο σενάριο αποτελεί το σενάριο βάσης του ΔΝΤ. Πραγματοποιούνται περαιτέρω εργασίες προκειμένου να συγκλίνουν τα σενάρια.
Σύμφωνα με όλα τα σενάρια, το χρέος ως ποσοστό του
ΑΕΠ είναι σε πτωτική πορεία, αλλά παραμένει σημαντικά
πάνω από τους στόχους του Eurogroup του Νοεμβρίου του
2012, οι οποίοι περιγράφονται ως «πολύ κάτω από το 110%
μέχρι το 2022»
Σημείωση: όλα τα σενάρια υποθέτουν ένα νέο τριετές πρόγραμμα με ευνοϊκούς όρους χρηματοδότησης. Το ποσοστό
του χρέους θα είναι υψηλότερο εάν απαιτηθεί πρόσθετη
ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών.
4. Ο Ρόλος των Χρηματοδοτικών Αναγκών
Η εστίαση στο επίπεδο του χρέους προς ΑΕΠ δεν επιτρέπει να αποτυπωθεί η διάρθρωση του χρέους και, αυτή καθαυτή, δεν απεικονίζει πλήρως τα μέτρα που έχουν ληφθεί
για την ευρωπαϊκή οικονομική ενίσχυση, ώστε να καταστεί
βιώσιμο το ελληνικό χρέος. Αυτή η πτυχή μπορεί να αντιμετωπιστεί καλύτερα από τις ακαθάριστες χρηματοδοτικές
ανάγκες της χώρας, οι οποίες αποτυπώνουν τη δομή των
πληρωμών της σε βάθος χρόνου. Χαμηλότερες ακαθάριστες χρηματοδοτικές ανάγκες συνεπάγονται καλύτερη
πρόσβαση
ικ
ο
στις αγορές και λιγότερο κίνδυνο για την
νομική σταθερότητα.
Η μέθοδος υπολογισμού των ακαθάριστων χρηματοδοτικών
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αναγκών δέχεται ότι υπάρχει ζήτημα βιωσιμότητας, σύμφωνα με τα δύο πρώτα σενάρια. Οι ακαθάριστες χρηματοδοτικές ανάγκες παραμένουν πολύ κάτω από το όριο του
15%, ένα όριο το οποίο αναφέρεται στις οδηγίες του ΔΝΤ
σχετικά με αυτό το κριτήριο. Σύμφωνα με το σενάριο Γ, σημαντική αναμόρφωση του ύψους του χρέους και ευνοϊκοί

όροι δανεισμού θα βελτίωναν τη βιωσιμότητα. Η αναμόρφωση των ροών των πληρωμών δεν συνεπάγεται ονομαστικό κούρεμα ή δημοσιονομικά κόστη για τους πιστωτές.
Αυτό επίσης θα οδηγούσε σε πρόσθετα κέρδη Καθαρής Παρούσας Αξίας (NPV) για την Ελλάδα και μακροπρόθεσμα θα
ενίσχυε τη βιωσιμότητα του Ελληνικού δημόσιου χρέους.

σ.Σ. Χαρά στο κουράγιο σας, αν το διαβάσατε όλο, που
δεν είναι “όλο”, μετά τις μικρές περικοπές λεπτομερειών
που κάναμε. Φανταζόμαστε ότι θα αισθανθήκατε... υπερήφανοι ως ΕΛΛΗΝΕΣ και... ευγνώμονες προς τις “εταίρες” (χώρες), ώστε γονυκλινείς πλέον να πάτε να
ψηφίσετε “ναι”!...

ΑΔΑ: 6ΞΕΠ465ΦΘΘ-ΚΩΦ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Γ.Γ.Υ./Γ.Δ.Υ.Κ.Υ/ΔΑΕΕ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ
& ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Η εγγύηση συμμετοχής στη διαδικασία του διαγωνισμού ανέρχεται σε
33.089,43 € ευρώ (€) (αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% επί της προεκτιμώμενης
αμοιβής της σύμβασης χωρίς ΦΠΑ).
Εγγύηση καλής εκτέλεσης :
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης που θα καταθέσει ο ανάδοχος για την υπογραφή της σύμβασης ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης χωρίς να υπολογίζεται με ΦΠΑ.
2. Κύριοι όροι χρηματοδότησης και πληρωμής.
Η μελέτη θα χρηματοδοτηθεί από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων
(αρ. έργου 2014ΣΕ57200002 της ΣΑΕ 572). Η καταβολή της αμοιβής θα γίνει
τμηματικά κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 30 του Ν.3316/2005.
3. Αν η σύμβαση ανατεθεί σε σύμπραξη ή κοινοπραξία, δεν είναι υποχρεωτικό να λάβει συγκεκριμένη νομική μορφή. Δικαιούνται να συμμετέχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα αυτοτελώς ή σε σύμπραξη ή σε κοινοπραξία
σύμφωνα με το Ν.3316/2005.
4. Δεν τίθενται άλλοι ειδικοί όροι στους οποίους υπόκειται η εκτέλεση της
σύμβασης. Η εκτέλεση της σύμβασης υπόκειται στις διατάξεις του Ν.
3316/2005 “Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών”.

6. για την κατηγορία μελέτης 16 , ένα τουλάχιστον στέλεχος 12ετούς εμπειρίας,
7. για την κατηγορία μελέτης 20 , ένα τουλάχιστον στέλεχος 8ετούς εμπειρίας,
8. για την κατηγορία μελέτης 21 , ένα τουλάχιστον στέλεχος 8 ετούς εμπειρίας,
9. για την κατηγορία μελέτης 27 , ένα τουλάχιστον στέλεχος 12ετούς εμπειρίας,
10. για την κατηγορία μελέτης 03 , ένα τουλάχιστον στέλεχος 8 ετούς εμπειρίας.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ
2004/18/ΕΚ
ΤΜΗΜΑ I: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ
I.1) ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ(-Α) ΕΠΑΦΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ / Γενική Γραμματεία Υποδομών/ Γενική Διεύθυνση Υδραυλικών & Κτιριακών
Υποδομών / Διεύθυνση Αντιπλημμυρικών & Εγγειοβελτιωτικών Έργων
(ΔΑΕΕ), Διεύθυνση : Φαναριωτών 9, ΑΘΗΝΑ, ΤΚ 11471, Τηλ. 210-6424397,
Φαξ : 210-6428085, E-mail : d7.gram@ggde.gr, πληροφορίες κα Μαρούλη
Γεωργία.
ΤΜΗΜΑ II: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
II.1) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Ο τίτλος της μελέτης είναι «Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας, έργα ομβρίων περιοχής Ν. Μάκρης Αττικής και επικαιροποίηση
μελετών αντιπλημμυρικής προστασίας του Δήμου Λουτρακίου» και ο κύριος τόπος είναι ο Νομός Αττικής.
II.1.1. Σύντομη περιγραφή της σύμβασης :
Αντικείμενα της προς ανάθεση σύμβασης είναι : (i) η οριοθέτηση των ρεμάτων Μαραθωνομάχων, Μαραθωνοδρόμων, Ξυλοκέριζας, Αγ. Παρασκευής
ή Βαζάνα, Ανατολής ή Διονύσου, Εφημεριδοπωλών ή Παμμακάριστου, (ii)
η μελέτη διευθέτησης με αντιπλημμυρικά και τεχνικά έργα στις θέσεις διασταυρώσεων με οδούς (π.χ. λ. Μαραθώνος), των ρεμάτων – συλλεκτήρων,
συνολικού μήκους 17.5 km περίπου όπως προκύπτουν από την Προμελέτη,
καλύπτοντας τον οικιστικό ιστό. Καθώς και κτηματολογικές μελέτες για τα
έργα αντιπλημμυρικής προστασίας στην ευρύτερη περιοχή Λουτρακίου, εκπόνηση τευχών δημοπράτησης μετά τις προβλεπόμενες επικαιροποιήσεις
και οικονομοτεχνικές μελέτες, ώστε να υπάρχει η ωριμότητα δημοπράτησης.
Προεκτιμώμενη Αμοιβή:
α) Συνολική: 2.035.000,00 € (με ΦΠΑ)
β) Ανά Κατηγορία Μελέτης
Η συνολική προεκτιμώμενη αμοιβή ανέρχεται σε 2.035.000,00 €(με ΦΠΑ)
και επιμερίζεται σε επιμέρους προεκτιμώμενες αμοιβές:
1.
1.107.054,39 €
για μελέτη κατηγορίας 13
2.
8.597,83 €
για μελέτη κατηγορίας 08
3.
5.904,53 €
για μελέτη κατηγορίας 10
4.
1.071,01 €
για μελέτη κατηγορίας 09
5.
5.659,16 €
για μελέτη κατηγορίας 25
6.
281.391,67 €
για μελέτη κατηγορίας 16
7.
39.661,58 €
για μελέτη κατηγορίας 20
8.
65.398,61 €
για μελέτη κατηγορίας 21
9.
110.722,38 €
για μελέτη κατηγορίας 27
10.
29.010,39 €
για μελέτη κατηγορίας 03
11.
380.528,45€
για ΦΠΑ
Διάρκεια της Σύμβασης ή Προθεσμία εκτέλεσης : είκοσι τέσσερις (24) μήνες
Τμήμα ΙΙΙ Α: Νομικές, Οικονομικές και Τεχνικές πληροφορίες:
1. Απαιτούμενες Εγγυήσεις
Εγγύηση συμμετοχής :

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: 2/7/2015
Aρ. Πρωτ.: 29199
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΩΝ
ΣΕ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ , ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ , ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ»
Ο Δήμαρχος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης, προκηρύσσει επαναληπτικό
Πρόχειρο
Μειοδοτικό
Διαγωνισμό για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΩΝ

ΣΕ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ, ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ, ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ» με σφραγισμένες προσφορές
και συμπλήρωση του αριθμημένου
και σφραγισμένου τιμολογίου και
με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή της με α/α 74/2015 μελέτης της Δ/νσης Τεχνικών
Υπηρεσιών,
προϋπολογισμού
30.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) και συγκεκριμένα:

ΙΙΙ Β. 1. Οι απαιτήσεις για την προσωπική κατάσταση των διαγωνιζομένων
αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 19 του τεύχους της Προκήρυξης του διαγωνισμού ενώ τα απαιτούμενα δικαιολογητικά αναφέρονται στο άρθρο 21
του ιδίου τεύχους.
2. Στο διαγωνισμό καλούνται α) ημεδαποί ενδιαφερόμενοι (μεμονωμένοι ή
σε σύμπραξη ή κοινοπραξία) που καλύπτουν τις κατηγορίες μελετών και
είναι εγγεγραμμένοι στα Ελληνικά Μητρώα (Μελετητών ή Γραφείων Εταιρειών) του άρθρου 39 του Ν. 3316/2005, στις ακόλουθες κατηγορίες και τάξεις:
1. στην κατηγορία μελέτης 13 , πτυχία τάξης Ε΄
2. στην κατηγορία μελέτης 08 , όλες οι τάξεις πτυχίων
3. στην κατηγορία μελέτης 10 , όλες οι τάξεις πτυχίων
4. στην κατηγορία μελέτης 09 , όλες οι τάξεις πτυχίων
5. στην κατηγορία μελέτης 25 , όλες οι τάξεις πτυχίων
6. στην κατηγορία μελέτης 16 , πτυχία τάξεων Γ΄, Δ΄, Ε΄
7. στην κατηγορία μελέτης 20 , πτυχία τάξεων Β΄, Γ΄, Δ΄, Ε΄
8. στην κατηγορία μελέτης 21 , πτυχία τάξεων Β΄, Γ΄, Δ΄, Ε΄
9. στην κατηγορία μελέτης 27 , πτυχία τάξεων Γ΄, Δ΄, Ε΄
10. στην κατηγορία μελέτης 03 , πτυχία τάξεων Β΄, Γ΄, Δ΄, Ε΄
β) Αλλοδαποί προερχόμενοι από χώρες - μέλη της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. που
τηρούν αντίστοιχα μητρώα (κατά το άρθρο 18.2.2 της προκήρυξης), σύμφωνα με το άρθρο 52 της οδηγίας 2004/18/ΕΚ, εγγεγραμμένοι σε τάξεις
και κατηγορίες μελετών αντίστοιχες με τις προαναφερθείσες ή
γ) Αλλοδαποί προερχόμενοι από χώρες - μέλη της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. που
δεν τηρούν μητρώα (κατά το άρθρο 18.2.3 της προκήρυξης, ή κράτη που
έχουν κυρώσει την συμφωνία για τις δημόσιες συμβάσεις του Παγκόσμιου
Οργανισμού Εμπορίου. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει στη περίπτωση αυτή να
είναι εγγεγραμμένοι στα Επαγγελματικά / Εμπορικά Μητρώα του Παραρτήματος IX Γ της οδηγίας 2004/18/ΕΚ ή στα αντίστοιχα μητρώα των χωρών
τους και να διαθέτουν γενική εμπειρία αντίστοιχη αυτής που απαιτείται για
την εγγραφή στα ελληνικά Μητρώα, δηλαδή στελεχικό δυναμικό με εμπειρία σε αντίστοιχες κατηγορίες μελετών, κατά το άρθρο 39 του Ν.3316/2005,
ως εξής:
1. Για την κατηγορία μελέτης 13, δύο τουλάχιστον στελέχη 12ετούς εμπειρίας, ένα
στέλεχος 8ετούς εμπειρίας και 4 στελέχη 4ετούς εμπειρίας
2. για την κατηγορία μελέτης 08, ένα τουλάχιστον στέλεχος 4ετούς εμπειρίας
3. για την κατηγορία μελέτης 10 , ένα τουλάχιστον στέλεχος 4ετούς εμπειρίας,
4. για την κατηγορία μελέτης 09 , ένα τουλάχιστον στέλεχος 4ετούς εμπειρίας,
5. για την κατηγορία μελέτης 25 , ένα τουλάχιστον στέλεχος 4ετούς εμπειρίας,

σμού λόγω των έκτακτων συνθηκών)
Η προμήθεια θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ.αρ.
11389/93 απόφασης υπ.Εσωτερικών «Ενιαίος Κανονισμός Προμηθειών
Τοπικής Αυτοδιοίκησης»
(ΕΚΠΟΤΑ), του Ν.2286/95 «Προμήθειες του Δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων», του Π.Δ.
118/07(Κ.Π.Δ), την Τεχνική Μελέτη

και αρχίζει η διαδικασία αποσφράγισης.
Αν για οποιοδήποτε λόγο ή κώλυμα
δεν διενεργηθεί ο διαγωνισμός την
προαναφερθείσα ημερομηνία ο διαγωνισμός θα επαναληφθεί την επόμενη εργάσιμη μέρα, την ίδια ώρα
όπως παραπάνω και στον ίδιο χώρο.
Απαραίτητη προϋπόθεση για τη
συμμετοχή στο διαγωνισμό είναι η
παραλαβή της σχετικής διακήρυξης

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ
ΣΥΝΟΛΟ (€)
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
1 Ξύλινη περίφραξη
μέτρο
220
64,00 €
14.080,00
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
2 Μεταλλική περίφραξη
μέτρο
126
77,00 €
9.702,00
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
3 Πλαστικά καπάκια για ορθοστάτες τεμ.
100
6,00 €
600,00
Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής
ανέρχεται στο 2% επί του προϋπολογισμού της δαπάνης, χωρίς το
ΦΠΑ, ήτοι ποσού 487,80 .(δυνάμει
της 226/2015 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής δύνανται η διαγωνιζόμενοι να προσκομίσουν την
εγγυητική επιστολή συμμετοχής σε
χρόνο μεταγενέστερο της ημερομηνίας διεξαγωγής του διαγωνι-

με α/α 74/2015 και τη με αρ. Πρωτ.
22313/27-5-2015 (ΑΔΑ : ΩΗΜΝΩΨΖ-ΛΑΦ) σχετική Διακήρυξη.
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο
δημοτικό κατάστημα, Λεωφ. Κ.Καραμανλή 18, Βούλα, την Τρίτη 1407-2015 και ώρα έναρξης 10:00 και
λήξης παράδοσης των προσφορών
10:30, κατά την οποία λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών

με κόστος 5€ από το Τμήμα Προμηθειών του Δήμου, καθημερινά από
Δευτέρα 6-7-2015 μέχρι την Δευτέρα 13-7-2015 και ώρες 8.3013.00,
Τηλ.:
2132020131,
2132019955.
Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

3. Κάθε διαγωνιζόμενος απαιτείται να καλύπτει συνολικά τις απαιτήσεις των
παρ. 1 και 2. Κάθε μέλος σύμπραξης ή κοινοπραξίας απαιτείται να εμπίπτει
σε μία από τις περιπτώσεις της παρ. 2 και να συμμετέχει σε ένα και μόνο
διαγωνιζόμενο σχήμα, επί ποινή αποκλεισμού της σύμπραξης ή κοινοπραξίας στην οποία μετέχει.
Η σύμπραξη μπορεί να αφορά στην ίδια ή / και σε διαφορετικές κατηγορίες
των επί μέρους μελετών. Σε περίπτωση σύμπραξης στην ίδια κατηγορία μελέτης, ο μέγιστος αριθμός συμπραττόντων είναι τρεις (3), επί ποινή αποκλεισμού της διαγωνιζόμενης σύμπραξης.
ΤΜΗΜΑ IV Α. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ.
Ο διαγωνισμός θα ανατεθεί με ανοικτή διαδικασία και κριτήριο την πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με τα ακόλουθα κριτήρια:
1. Πληρότητα και αρτιότητα της εκτίμησης του γενικού και ειδικού αντικειμένου της μελέτης (βαρύτητα 35%)
2. Οργανωτική αποτελεσματικότητα της ομάδας εκπόνησης της μελέτης
(βαρύτητα 40%)
3. Οικονομική προσφορά (βαρύτητα 25%).
Β. Όροι για την παραλαβή των τευχών του διαγωνισμού:
1. Προθεσμία υποβολής αίτησης για παροχή εγγράφων και πληροφοριών
04-09-2015 και ώρα 15:00, έναντι καταβολής δαπάνης αναπαραγωγής των
εγγράφων 25,00 ΕΥΡΩ. Υπάρχει δυνατότητα ταχυδρομικής αποστολής, κατόπιν συνεννόησης με την υπηρεσία.
2. Προθεσμία υποβολής προσφορών είναι η 14-09-2015 και ώρα 10:00 π.μ.,
κατά την οποία θα ανοιχτούν οι προσφορές σε δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Διαγωνισμού. Τα έντυπα των προσφορών πρέπει να είναι συνταγμένα στην ελληνική γλώσσα.
3. Απαιτούμενος χρόνος ισχύος προσφορών τουλάχιστον οκτώ (8) μήνες.
ΤΜΗΜΑ V: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Ενστάσεις και προσφυγές (N.3886/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει),
κατατίθενται στην αρχή που διεξάγει το διαγωνισμό ήτοι στη Διεύθυνση Αντιπλημμυρικών & Εγγειοβελτιωτικών Έργων (ΔΑΕΕ), από την οποία μπορούν επίσης να ληφθούν σχετικές πληροφορίες.
Ενστάσεις μπορούν να ασκηθούν:
α) Κατά της προκήρυξης και των τευχών του διαγωνισμού, το αργότερο
επτά (7) ημέρες πριν από τη διενέργεια του διαγωνισμού.
β) Κατά των Πρακτικών της Επιτροπής διαγωνισμού και συγκεκριμένα:
β1. κατά του Πρακτικού Ι (Ελεγχος Δικαιολογητικών Συμμετοχής) σε πέντε
(5) εργάσιμες ημέρες
β2. κατά του Πρακτικού ΙΙ (Αξιολόγηση Τεχνικών Προσφορών) σε δέκα (10)
ημερολογιακές ημέρες
β3. κατά του Πρακτικού ΙΙΙ (Αξιολόγηση Οικονομικών Προσφορών) σε πέντε
(5) εργάσιμες ημέρες
Οι προθεσμίες αρχίζουν από την επομένη της ημερομηνίας ανακοίνωσης
της γνωστοποίησης τοιχοκόλλησης των αντίστοιχων Πρακτικών.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Περίληψη που περιέχει τις πληροφορίες της παρούσας απεστάλη ήδη στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων της Ε.Ε. την 26-6-2015.
Αθήνα, 1-7-2015
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΑΕΕ
ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΟΤΣΩΝΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕ Β’ β,MSc
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚONOMΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΔΗΜ. ΧΡ. ΜΠΕΚΑ & ΒΑΣ. ΠΑΥΛΟΥΣΠΑΤΑ Τ.Κ.: 190 04
Πληροφορίες: Κ. Αντωνοπούλου Αικ. Αλούπη
Τηλ.: 213 2007395 -396
Fax.: 210 6630163
Σπάτα, 1/7/2015
Αρ. Πρωτ.: 21742
ΘΕΜΑ: Μετάθεση ημερομηνίας
διενέργειας του ανοικτού ηλεκτρονικού δημόσιου διαγωνισμού
για την προμήθεια αδρανών υλικών-σκυροδέματος και ασφαλτομίγματος
ΑΡ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 18877/2015
Ο Δήμος Σπάτων-Αρτέμιδος ανακοινώνει ότι σύμφωνα με την αριθ
285/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής μετατίθεται η ημερομηνία διενέργειας του ανοικτού

ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την
προμήθεια αδρανών υλικών-σκυροδέματος και ασφαλτομίγματος,
ο οποίος είχε διακηρυχθεί σύμφωνα
με την προαναφερομένη διακήρυξη
και για τον οποίο είχε οριστεί καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών, η 3/7/2015. Ως εκ τούτου οι
νέες ημερομηνίες διενέργειας του
διαγωνισμού ορίζονται οι εξής:
➢ Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης
προσφορών:
Δευτέρα
20/7/2015 ώρα 14:00μμ
➢ Ημερομηνία αποσφράγισης
προσφορών: Παρασκευή 24/7/2015
ώρα 12:00μμ
Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι και οι
τεχνικές προδιαγραφές που έχουν
οριστεί στην αρχική διακήρυξη.
Η ανακοίνωση θα αναρτηθεί στην
πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ, στην
ιστοσελίδα του Δήμου και θα τύχει
ίδιας δημοσιότητας με την διακήρυξη του διαγωνισμού.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΠ.ΜΑΡΚΟΥ
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τα χρήσιμα και τ’ αχρείαστα..
Ιατρείο Εξωσωματικής Γονιμοποίησης
& Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής

ΗΛΙΑΣ Κ. ΜΠΟΥΡΝΑΖΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΛΙΑΝΤΖΗΣ

Οστεοπόρωση - Παθήσεις αρθρώσεων - μυοσκελετικού, Αυτοάνοσα
συστηματικά νοσήματα, Νοσήματα του συνδετικού ιστού.

ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ

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

Μέλος Βασιλικού Κολλεγίου Μαιευτήρων Γυναικολόγων Μ. Βρεττανίας (RCOG)

ΔΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ

Μέλος Ευρωπαϊκής Εταιρείας Αναπαραγωγής & Εμβρυολογίας (ΕSHRE)

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

Πρίγκηπος Πέτρου 39 Βούλα, 2108981330
Σινώπης 3 Πύργος Αθηνών 2107717726

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

ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΜΑΡΚΟΥ
ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ-NEUROLOGIST

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

Eπιμελητής 251 Γεν. Νοσοκομείου Αεροπορίας

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

ΤΗΛ.: 210 9689449 - 6944160550 - 6983501081

Εργαστήριο Ηλεκτρομυογραφίας

e-mail: ioannismarkou@yahoo.com

Βασ. Παύλου 98 Βούλα (ισόγειο)

Ειδικός Ρευματολόγος
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Β. ΜΠΑΛΑΟΥΡΑΣ
Αυτοάνοσα ρευματικά νοσήματα • Αυχεναλγία/Οσφυαλγία
Οστεοαρθρίτις • Οστεοπόρωση • Χρόνιος Μυοσκελετικός Πόνος

ΔΙΓΕΝΗ 18 Βούλα
Τηλ. 210 9658.142, κιν. 6984 419128

ΔΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ - ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΕΟΠΥΥ

Δρ. EMMANOYHΛ ΙΓΓΛΕΖΟΣ
Πνευμονολόγος – Φυματιολόγος

ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΣ
MΕΜBER AMERICAN ASSOCIATION OF ORTHODONTISTS

ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 14 (ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ) ΤΗΛ. (210) 8992.130

ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΒΑΡΗΚΟΪΑΣ

Πιλιλίτσης Λεωνίδας
Πιστοποιημένος ιατρός ΕΟΠΥΥ

ΠΕΤΡΙΔΟΥ ΛΕΜΟΝΙΑ
ΚΛΙΝΙΚΟΣ ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ

Κωνσταντίνος Μουλιώτας
Service - Επισκευές - Πωλήσεις

Master στην Κλινική Ψυχολογία

Ψυχώσεις - νευρώσεις
Αγχος, κατάθλιψη, ψυχοσωματικές διαταραχές κ.α.

Βασ. Παύλου 63 (1ος όροφος)
Βούλα - κεντρική πλατεία

τηλ. 210 9658 545
6974 951 951

ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ Α. ΚΟΛΛΙΑΣ
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

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ 9.30π.μ - 1.30μ.μ
Απογεύματα Δευτέρα, Τετάρτη & Πέμπτη 6μ.μ – 8μ.μ
Τρίτη και Παρασκευή απόγευμα με Ραντεβού

Διγενή 18 Βούλα - Τηλ. 210.8951.194 - 6942574688

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

Λομώξεις αναπνευστικού, ΧΑΠ, Βρογχικό άσθμα,
ιατρείο διακοπής καπνίσματος, ιατρείο μελέτης ύπνου, έλεγχος
αναπνευστικής λειτουργίας, (σπιρομέτρηση προ και μετά βρογχοδιαστολής), οξυμετρία, έλεγχος λειτουργίας αναπνευστικών μυών, καταγραφή
νυκτερινής οξυμετρίας, αλλεργικές δοκιμασίες

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
Δρ. ΜΙΧΑΛΗΣ N. ΓΥΡΑΣ
τ. α. Διευθυντής Α’ Χειρουργικής
Aσκληπιείου Βούλας

Χειρουργεί στο Mediterraneo Hospital
Τηλέφωνο για ραντεβού: 6944 358877

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

ΠΛΑΣΤΗΡΑ 13 (1ος ορ.) Βούλα (Δέχεται με ραντεβού)
Τηλ.: 210 8952.275 - κιν. 6976.424083
e-mail: emfietzoglou@hotmail.com

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

ΥΠΑΤΗΣ 20 BAΡH, Tηλ. 210 8900036
www.psychosynthesis.gr

Ζητήστε την ΕΒΔΟΜΗ και στα περίπτερα ή διαβάστε τη στο διαδίκτυο www.ebdomi.com
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...για την υγειά μας
Eπάρκεια φαρμάκων στην αγορά
δηλώνουν Υπουργός Υγείας & Φαρμακοβιομηχανίες
Επαφές έχει ο Υπουργός Υγείας Παναγιώτης Κουρουμπλής, με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς προκειμένου να εξασφαλιστεί η επάρκεια και συνεχής ροή
φαρμάκων στην αγορά.
Ο Π. Κουρουμπλής σε ανακοίνωσή του "ζήτησε από τη
φαρμακοβιομηχανία να τηρηθεί η νόμιμη υποχρέωση
διατήρησης αποθεμάτων τουλάχιστον 90 ημερών, όπως
ορίζει ο νόμος".
Με την ανακοίνωσή του ο Υπουργός έβαλε τέλος στις
φήμες “για άδειασμα των φαρμακείων από συγκεκριμένα σκευάσματα», επισημαίνοντας ότι έχει ήδη επικοινωνήσει με όλους τους εμπλεκόμενους θεσμικούς

εκπροσώπους από το χώρο του φαρμάκου (φαρμακοβιομηχανία, φαρμακαποθήκες, φαρμακεία), οι οποίοι και
τον διαβεβαίωσαν ότι θα συνεχιστεί ο πλήρης και απρόσκοπτος εφοδιασμός της αγοράς με τις συνήθεις ποσότητες φαρμάκου.
Σε ό,τι αφορά τις προγραμματισμένες πληρωμές του
ΕΟΠΥΥ, από το ΥΥΚΑ διευκρινίστηκαν τα εξής:
Τη Δευτέρα 29/6/2015 στις 4μμ πιστώθηκε ποσό ύψους
75 εκατομμυρίων ευρώ πιστώθηκε στους λογαριασμούς
των φαρμακοποιών. Ποσό που αντιστοιχεί στο 50% της
οφειλής για τις συνταγές του μηνός Μαρτίου.
Ποσό 11 εκατομμυρίων ευρώ που αφορούν σε δαπάνες
των ασφαλισμένων του ΕΟΠΥΥ, βρίσκονται στις τράπε-

Φαρμακείο
Pharmacy

Έλενα Ρηγοπούλου
Elena Rigopoulou

ζες και θα πιστωθούν στους λογαριασμούς των δικαιούχων.
Εντός του Ιουλίου, όπως είχε προγραμματιστεί, θα υλοποιηθεί η καταβολή ποσού ύψους 45 εκατομμυρίων
ευρώ για πληρωμή των φαρμακευτικών εταιρειών.

Τί λέει ο Σύνδεσμος
Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος
Τη δική του διαβεβαίωση περί της επάρκειας των φαρμάκων, αλλά και του ότι δεν τίθεται θέμα να κλείσει η
"στρόφιγγα" των παραδόσεων έδωσε με ανακοίνωσή
του και ο Σύνδεσμος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΣΦΕΕ). Ειδικότερα, στην ανακοίνωσή του αναφέρει:
"Ειδικά το ζήτημα της Υγείας πρέπει να μείνει έξω από
τον πολιτικό πυρετό των επόμενων ημερών και τον κυνισμό όσων βρίσκουν ευκαιρία να κερδίσουν από την μεγάλη αγωνία των Ελλήνων πολιτών. Ο ΣΦΕΕ
εκπροσωπώντας θυγατρικές πολυεθνικών και ελληνικές
εταιρίες δηλώνει ξεκάθαρα ότι δεν πρόκειται να μπει
στο χορό των διχαστικών λογικών".
Και καταλήγει: "Ως μια ενιαία δύναμη, οι εταιρίες μέλη
του ΣΦΕΕ παραμένοντας προσηλωμένες στην ηθική
τους υποχρέωση απέναντι στους έλληνες πολίτες και
τη χώρα, διαβεβαιώνουν ότι υπάρχει η ίδια επάρκεια
φαρμάκων που υπήρχε και πριν από την ανακοίνωση του
δημοψηφίσματος. Και φροντίζουμε από την δική μας
πλευρά να ανατροφοδοτείται κανονικά η αλυσίδα φαρμάκων, προσκαλώντας τους πάντες να κάνουν το ίδιο.
Βρισκόμαστε σε συνεχή συνεργασία με το Υπουργείο
Υγείας ώστε να αντιμετωπίζονται οι όποιες δυσλειτουργίες".

Τί λέει η Πανελλήνια
Ένωση Φαρμακοβιομηχανίας
"Στις κρίσιμες συνθήκες που αντιμετωπίζει σήμερα ο

ΤΕΣΤ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΔΩΡΕΑΝ

Λεωφ. Ποσειδώνος & Πλατεία Νυμφών 5
Βουλιαγμένη
Posidonos Ave. & Nimfon Sqr. 5
Vouliagmeni
Τηλ.-Tel.: 210 8962 347 - 210 8962 341
Fax: 210 9671 432
E-mail: elrig@otenet.gr

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ από 08.00 έως 14.00
ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΒΑΡΗΣ
ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 213-2030311

τόπος, οι Ελληνικές παραγωγικές επιχειρήσεις φαρμάκου, με πλήρη συναίσθηση της κοινωνικής ευθύνης
τους, θα σταθούν δίπλα στον Έλληνα ασθενή, προσφέροντάς του απρόσκοπτα την απαραίτητη φαρμακευτική
θεραπεία του.
Είμαστε βέβαιοι, πως την ίδια ευαισθησία, ευθύνη και
ετοιμότητα επιδεικνύει και το σύνολο των επιχειρήσεων
φαρμάκου που δραστηριοποιείται στη χώρα μας”, τονίζει
σε ανακοίνωσή της η Πανελλήνια Ένωση Φαρμακοβιομηχανίας (ΠΕΦ) και καλεί την κυβέρνηση, “να κάνει ό,τι
είναι δυνατό, στο πλαίσιο των υφιστάμενων περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίου, για να διευκολύνει τις επιχειρήσεις παραγωγής φαρμάκου στην προμήθεια των
απαραίτητων πρώτων υλών και στην πραγματοποίηση
των ζωτικών οικονομικών συναλλαγών τους".

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
Λεωφόρος Χαλκουτσίου 50
Τ.Κ.: 190 15, Ωρωπός
Τηλέφωνο: 2295-3-20303
Fax: 2295-0-79115
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΔΑ: 7ΦΡΒΩ0Π-Ζ6Φ
Ωρωπός, 30-06-2015
Αρ. Πρωτ.: 16889
Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας
για τη μίσθωση ακινήτου για την
στέγαση των Υπηρεσιών και του
Δημοτικού Ιατρείου της Δημοτικής
Κοινότητας Χαλκουτσίου
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
Προκηρύσσει δημοπρασία για τη μίσθωση ακινήτου που θα χρησιμοποιηθεί για την στέγαση των
Υπηρεσιών και του Δημοτικού Ιατρείου της Δημοτικής Κοινότητας
Χαλκουτσίου.
Το ακίνητο πρέπει:
• Να βρίσκεται στον κεντρικό
δρόμο της Δημοτικής κοινότητας
Χαλκουτσίου και να έχει πρόσβαση
σε άτομα με ειδικές ανάγκες.
• Να είναι ισόγειο κατάλληλο για
χώρο γραφείων και ιατρείου και να
έχει ωφέλιμη επιφάνεια τουλάχιστον 50 τ.μ..
• Να πληροί τους όρους για την έκδοση άδειας λειτουργίας υγειονομικού ενδιαφέροντος.
• Να έχει χαρακτηριστεί ως χώρος κύριας χρήσης (αποκλείονται υπόγεια,
αποθήκες, πατάρια, γκαράζ κ.λπ.).
• Οι πόρτες να ανοίγουν προς τα
έξω και να έχουν πλάτος μεγαλύτερο από 0,90 μ..
• Να πληροί τους όρους υγιεινής.
Να υπάρχει αποχωρητήριο.

• Να υπάρχει κεντρική θέρμανση ή
κλιματισμός.
• Να υπάρχει φωτισμός ασφαλείας
σε περίπτωση διακοπής του ηλεκτρικού ρεύματος στην είσοδο.
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσμία
είκοσι (20) ημερών από τη δημοσίευση της διακήρυξης.
Η μίσθωση του ακινήτου προς στέγαση των υπηρεσιών της Δημοτικής Κοινότητας Χαλκουτσίου και
του Δημοτικού Ιατρείου θα γίνει με
φανερή και προφορική μειοδοτική
δημοπρασία, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα
του Δήμου Ωρωπού.
Οι προσφορές ενδιαφέροντος αποστέλλονται στην αρμόδια δημοτική
υπηρεσία, στη διεύθυνση που αναφέρεται παρακάτω, και παραδίδονται στη συνέχεια στην αρμόδια
επιτροπή του άρθρου 7 του Π.Δ.
270/1981, η οποία με επιτόπιο
έρευνα, κρίνει περί της καταλληλότητας των προσφερομένων ακινήτων και περί του αν ταύτα πληρούν
τους όρους της οικείας διακηρύξεως, συντασσόμενης σχετικής εκθέσεως, εντός δέκα (10) ημερών
από της λήψεως των προσφορών.
Οι λόγοι αποκλεισμού ακινήτου
τινός αιτιολογούνται επαρκώς στην
έκθεση.
Πληροφορίες και αντίγραφα της
διακήρυξης της δημοπρασίας παρέχονται από το Γραφείο Δημάρχου,
ημέρες
Δευτέρα
έως
Παρασκευή και ώρες 09:00 – 15:00,
Διεύθυνση Λεωφόρος Χαλκουτσίου 50, Σκάλα Ωρωπού, Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2295-3-20303
& 2295-3-20306, Fax: 2295-079115.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΘΩΜΑΣ ΔΗΜ. ΡΟΥΣΣΗΣ
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Aγωνιστικές επιτυχίες για τον Α.Ο Άνοιξης στο Πανελλήνιο
Πρωτάθλημα Χάντμπολ OPEN «ΛΟΥΞ CUP U13»
Λαμπερό φινάλε για το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Χάντμπολ « ΛΟΥΞ CUP U13» στη Πάτρα, που ολοκληρώθηκε
(25.6) με τεράστια οργανωτική και αγωνιστική επιτυχία. Ο
Α.Ο Άνοιξης Χάντμπολ, στην παρθενική του συμμετοχή,
στάθηκε επάξια ανάμεσα στους 35 συλλόγους που έλαβαν
μέρος απ’ όλη την Ελλάδα και μάλιστα δέχθηκε πολλές
προσκλήσεις από ομάδες της επαρχίας, για φιλοξενία και
συμμετοχή σε αγωνιστικά τουρνουά κατά τη διάρκεια του
καλοκαιριού.

Οι μικροί αθλητές και αθλήτριες της ομάδας Χάντμπολ του
Α.Ο. Άνοιξης ξεπέρασαν τις προσδοκίες με την συνέπεια,
την ομαδικότητα, αλλά και την αγωνιστικότητά τους, κατακτώντας τη 12η θέση στις Παγκορασίδες Β΄ (γενν.
2002/2003) και τη 15η θέση στους Παμπαίδες Β΄ (γενν.

2002/2003) σε πανελλήνια κλίμακα.
Αξιοσημείωτη ήταν και η παρουσία των «λιλιπούτειων»
αθλητών του Α.Ο.Α στη κατηγορία “ΜΙΝΙ” (γενν. 2004/2005
& 2006), που μπορεί να τερμάτισαν στην τελευταία 8η τιμητική θέση του πανελλήνιου πρωταθλήματος, αλλά με το

το τουρνουά, όπως τον Πρωταθλητή Ευρώπης Μόμιρ Ίλιτς,
τον πρώην αρχηγό της Εθνικής και Πρωταθλητή Ελλάδος
Αλέξη Αλβανό και την MVP της Α1 Γυναικών, Διεθνή, Λαμπρίνα Τσάκαλου.
Για την ιστορία, τις τρεις πρώτες θέσεις ανά κατηγορία κατέλαβαν οι ομάδες:
Παμπαίδες Β΄: 1η ΠΑΟΚ, 2η ΕΣΝ Βριλησσίων, 3η Διομήδης
Άργους
Παγκορασίδες Β΄: 1η Α.Ο Προσουτσάνης, 2η ΓΑΣ Καματερού, 3η Εθνικός Κοζάνης
Μίνι: 1η ΓΣ Κορωπίου, 2η ΙΕΚ Ξυνή ΔΙΚΕΑΣ, 3η Ορμή Λουξ

πάθος και τη δίψα τους για χάντμπολ, απέσπασαν το θαυμασμό και το χειροκρότημα όλων των προπονητών, αθλητών και διοικητικών παραγόντων του ελληνικού χάντμπολ.
Κατά τη διάρκεια του πρωταθλήματος, τα παιδιά, με πρωτοβουλία του προπονητή της ομάδας και Ομοσπονδιακού
Προπονητή Ανάπτυξης της ΟΧΕ Κώστα Κότσιρα, είχαν την
ευκαιρία να κουβεντιάσουν και να φωτογραφηθούν με τα
αστέρια του χάντμπολ, που τίμησαν με την παρουσία τους

Ο Αρχηγός της αποστολής και Γενικός Αρχηγός της ομάδας Παμπαίδων Β΄ του Α.Ο Άνοιξης, Γιάννης Χριστόπουλος, κατά την υποδοχή της ομάδας στην Άνοιξη, δήλωσε:
«Επιστρέψαμε γεμάτοι από νίκες και ήττες. Επιστρέψαμε
με τα μικρά μας να κοντράρουν στα ίσια ομάδες ΜΙΝΙ με
ιστορία 6 και 7 ετών! Αλλά κυρίως επιστρέψαμε γεμάτοι εμπειρίες. Πιστεύω πως τα παιδιά μας μεγάλωσαν! Το τι ακριβώς ήταν για τα παιδιά αυτές οι 5 μέρες, το περιγράφουν
απόλυτα τα κλάματα της Νάσιας στο λεωφορείο και η
κουβέντα του Κων/νου στο σπίτι: “Δεν ήθελα να
φύγουμε!”».
Α.Ο. Άνοιξης Χάντμπολ Τηλ.: 6944935144, 6944866067
Email: mariosloukatos@gmail.com

Μεγάλες επιδόσεις του ΓΑΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ στο
Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Εφήβων - Νεανίδων
Το διήμερο του πανελλήνιου πρωταθλήματος εφήβων, νεανίδων
στις Σέρρες ήταν εξαιρετικό
Σε 5 τελικούς στο πανελλήνιο
πρωτάθλημα Εφήβων Νεανίδων
συμμετείχαν οι αθλητές του Γ.Α.Σ
ΠΑΙΑΝΙΑΣ, που συνέτριψαν τα
ρεκόρ τους, κατέλαβαν 3 μετάλλια
και έφεραν το Σύλλογο στη 15η
θέση ανάμεσα σε 150 Συλλόγους
της Ελλάδας.
Αναλυτικά αποτελέσματα:
Ο Αλέξανδρος Περιστέρης στο
Άλμα σε Μήκος πήδηξε 7.42 πήρε
ασημένιο μετάλλιο και θα εκπροσωπήσει τη χώρα μας για 3η συνεχόμενη χρόνια στους Βαλκανικούς
Αγώνες που θα γίνουν το Σαββατοκύριακο στη Ρουμανία, έτσι έχει
άλλη μια ευκαιρία για το όριο για
τους Πανευρωπαϊκούς που είναι
7.50.
Ο Μιχάλης Αξαρλής ήρθε επίσης
δεύτερος αν και αγωνιζόταν σε
μεγαλύτερη Κατηγορία, συνέτριψε
κατά 2 δευτερόλεπτα το ατομικό
του ρεκόρ και θα εκπροσωπήσει
τη χώρα μας στη διεθνή συνάν-

τηση Ελλάδας Κύπρου.
O Άρης Περιστερης, πήρε την ρεβάνς στο ακοντισμό και με βολή
στα 55, 59μ, επισης ατομικό
ρεκόρ, ήρθε τρίτος στη μεγάλη κα-

ατομικό ρεκόρ της, και θα εκπροσωπήσει τη χώρα στους Βαλκανικούς Αγώνες παίδων-κορασίδων
που θα γίνουν στη Σερβία, το Σαββατοκύριακο.

τηγορία και αυτός θα εκπροσωπήσει τη χώρα μας στη διεθνή
συνάντηση Ελλάδας Κύπρου.
Η Μυρτώ Πάτση, κατέκτησε τη τέταρτη θέση στο τριπλούν νεανίδων, με επίδοση
κοντά στο

Η μικρότερη της παρέας, Στεφανία
Ζαφείρη, ήρθε ενάτη στο τελικό
του ύψους και για μια ακόμα φορά
εκπλήρωσε το στόχο της και διέπρεψε ανάμεσα στις μεγαλύτερες
και εμπειρότερές της.

ΕΒΔΟΜΗ
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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, "http://www.vvv.gov.gr/"www.vvv.gov.gr
Βούλα: 30-6-2015
Aρ. Πρωτ.: 28691
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΕΙOΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ «ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΑΡΗΣ –ΒΟΥΛΑΣ –ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 2015»
Ο Δήμαρχος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης προκηρύσσει ανοιχτό ηλεκτρονικό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 120.000,00 € για συνολικά 125 οχήματα του Δήμου
Bάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης που θα ασφαλιστούν για αστική ευθύνη & σύμφωνα με το Π.Δ. 237/1986 (ΦΕΚ
110 Α’) & την 1η/2011 πράξη του ΙV τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Η ασφάλιση θα γίνει για ένα έτος & για
Bonus Malus 10, με κριτήριο κατακύρωσης τη τη χαμηλότερη τιμή.
CPV

ΚΑΘΑΡΗ
ΦΠΑ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ
Κ.Α. Εξόδων
ΑΞΙΑ
ΑΞΙΑ
2015
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
665188200 -6
Υπηρεσίες
97.560,98 € 22.439,02 € 120.000,00 €
Κ.Α:10-6253.001
ασφαλιστικών
ποσό 5.000,00€,
γραφείων
15-6253.001
ποσό 25.000,00€,
20-6253.003 ποσό 65.000,00 €
30-6253.002 ποσό 10.000 €
35-6253.002 ποσό 15.000,00 €
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
ΣΥΝΟΛΟ
97.560,98 €
22.439,02 € 120.000,00 €
Η υπηρεσία θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 28/80,του Ν. 3463/06 (Νέος Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας), του Π.Δ. 346/98 ,όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 60/07, του Π.Δ 237/1986 (ΦΕΚ 110 Α')
όπως αυτό τροποποιήθηκε με το Ν. 3557/2007, το άρθρο 72 παρ.1 του Ν.3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης), την
Τεχνική Μελέτη με α/α 77/2015 και την με αρ. Πρωτ. 28197/26-6-2015(ΑΔΑ : ΩΨΑΧΩΨΖ-ΚΛ9) σχετική Διακήρυξη.

ΑΔΑ: 7Μ3Ξ465ΦΘΘ-ΔΘ4
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Γ.Γ.Υ./ Γ.Δ.Υ.Κ.Υ./Διεύθυνση
Αντιπλημμυρικών και Εγγειοβελτιωτικών Έργων (Δ.Α.Ε.Ε.)
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ
2004/18/ΕΚ
ΤΜΗΜΑ I: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ
I. 1) ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ(-Α) ΕΠΑΦΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ / Γενική Γραμματεία Υποδομών / Γενική Διεύθυνση Υδραυλικών και Κτιριακών
Υποδομών/ Διεύθυνση Αντιπλημμυρικών και Εγγειοβελτιωτικών Έργων
(Δ.Α.Ε.Ε.), Διεύθυνση: Φαναριωτών 9, ΑΘΗΝΑ, ΤΚ 114 71, Τηλ. 2106424397, Φαξ: 210-6428085,
E-mail : d7.gram@ggde.gr, πληροφορίες κα Μαρούλη Γεωργία
ΤΜΗΜΑ II: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
II.1) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Ο τίτλος της μελέτης είναι «Μελέτη έργων αντιπλημμυρικής προστασίας σε λεκάνες απορροής περιοχής Μαραθώνα Αττικής και επικαιροποίηση μελετών διευθέτησης Ερασίνου» και ο τόπος της παροχής
Νομός Αττικής.
II. 1.1. Σύντομη περιγραφή της σύμβασης:
Αντικείμενο της προς ανάθεση σύμβασης είναι η μελέτη των απαιτούμενων
έργων αντιπλημμυρικής προστασίας στις δύο, διακριτές υδρολογικά, λεκάνες στην περιοχή του Μαραθώνα, (Λεκάνη ρέματος Οινόης – Αγίας Τριάδος, Λεκάνη ρέματος Ραπεντώσας) και συγκεκριμένα:
(i) μελέτη των έργων ανάσχεσης στην ανάντη λεκάνη Οινόης – Αγ. Τριάδος
(ii) διευθέτηση και οριοθέτηση του (ενοποιημένου) ρέματος Οινόης και των
κλάδων του, Καινούργιο και Σέχρι
(iii) επικαιροποίηση των μελετών διευθέτησης και οριοθέτηση του Σκόρπιου
ρέματος και ρέματος Αγίου Αθανασίου, ανάντη των κατασκευασμένων τμημάτων των συλλεκτήρων του φράγματος Ραπεντώσας,
(iv) επικαιροποίηση και ολοκλήρωση των υδραυλικών μελετών των συλλεκτήρων κατάντη του φράγματος Ραπεντώσας, Ρ1Α ανάντη και Ρ1 ανάντη,
καθώς και εκπόνηση τευχών δημοπράτησης για τη διευθέτηση του ρέματος
Ερασίνου, μετά τις προβλεπόμενες επικαιροποιήσεις και οικονομοτεχνικές
μελέτες, ώστε να υπάρχει η ωριμότητα δημοπράτησης.
Προεκτιμώμενη Αμοιβή:
α) Συνολική: 2.040.000,00 € (με ΦΠΑ)
β) Ανά Κατηγορία Μελέτης
Η συνολική προεκτιμώμενη αμοιβή ανέρχεται σε 2.040.000,00 € (με ΦΠΑ)
και επιμερίζεται σε επιμέρους προεκτιμώμενες αμοιβές:
1 1.037.451,80€
για μελέτη κατηγορίας 13
2
31.162,44€
για μελέτη κατηγορίας 10
3
13.925,21€
για μελέτη κατηγορίας 8
4
12.312,71€
για μελέτη κατηγορίας 9
5
156.192,98€
για μελέτη κατηγορίας 16
6
92.951,23€
για μελέτη κατηγορίας 20
7
165.457,23€
για μελέτη κατηγορίας 21
8
126.579,61€
για μελέτη κατηγορίας 27
9
22.503,38€
για μελέτη κατηγορίας 3
10 381.463,41€
για ΦΠΑ
Διάρκεια της Σύμβασης ή Προθεσμία εκτέλεσης : είκοσι τέσσερις (24)
μήνες
Τμήμα ΙΙΙ Α: Νομικές, Οικονομικές και Τεχνικές πληροφορίες:

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο δημοτικό κατάστημα, Κ.Καραμανλή 18, Βούλα, την Δευτέρα 27 Ιουλίου 2015
και ώρα λήξης κατάθεσης των ηλεκτρονικών προσφορών 10.30 π.μ, κατά την οποία λήγει η προθεσμία παραλαβής
των προσφορών.
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος, ύστερα από κανονική
προθεσμία είκοσι δύο (22) ημερών, από την ημερομηνία της δημοσίευση της περιληπτικής διακήρυξης στο Τεύχος
Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 10 της ΥΑ Π1/2390/2013 και στην πλατφόρμα του Εθνικού συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων(ΕΣΗΔΗΣ).
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ
ΤΟΠΟΣ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ
ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ
ΕΝΑΡΞΗΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr,
Τρίτη 30-6-2015
Τετάρτη 1-7-2015
Δευτέρα 27-7-2015
του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
ώρα 10:30

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς
στο Σύστημα.
Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς δύναται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και απαιτείται να εγγραφούν στο
ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. - Διαδικτυακή πύλη
"http://www.promitheus.gov.gr/"www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την διαδικασία εγγραφής.
Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής ανέρχεται στο 2% επί του προϋπολογισμού της δαπάνης χωρίς το Φ.Π.Α. , ήτοι
ποσό 1.951,22€
Παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση σε όλα τα τεύχη του παρόντος διαγωνισμού στην ιστοσελίδα του
Δήμου "http://www.vvv.gov.gr" www.vvv.gov.gr και στην ιστοσελίδα του εθνικού συστήματος ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων –ΕΣΗΔΗΣ
Πληροφορίες για τα τεύχη του διαγωνισμού στο Τμήμα Προμηθειών του Δήμου, κατά τις ώρες 8.30-15.00, Τηλ.:
2132020131 Μπιτέλης Δημήτριος, 2132019955 Ασημακόπουλος Άγγελος.
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

1. Απαιτούμενες Εγγυήσεις
Εγγύηση συμμετοχής :
Η εγγύηση συμμετοχής στη διαδικασία του διαγωνισμού ανέρχεται σε
33.170,73 ευρώ (€) (αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% επί της προεκτιμώμενης
αμοιβής της σύμβασης χωρίς ΦΠΑ).
Εγγύηση καλής εκτέλεσης :
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης που θα καταθέσει ο ανάδοχος για την υπογραφή της σύμβασης ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης χωρίς να υπολογίζεται ο ΦΠΑ.
2. Κύριοι όροι χρηματοδότησης και πληρωμής.
Η μελέτη θα χρηματοδοτηθεί από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων
(αρ. έργου 2014ΣΕ57200002 της ΣΑΕ 572). Η καταβολή της αμοιβής θα γίνει
τμηματικά κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 30 του Ν.3316/2005.
3. Αν η σύμβαση ανατεθεί σε σύμπραξη ή κοινοπραξία, δεν είναι υποχρεωτικό να λάβει συγκεκριμένη νομική μορφή. Δικαιούνται να συμμετέχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα αυτοτελώς ή σε σύμπραξη ή σε κοινοπραξία
σύμφωνα με το Ν.3316/2005.
4. Δεν τίθενται άλλοι ειδικοί όροι στους οποίους υπόκειται η εκτέλεση της
σύμβασης. Η εκτέλεση της σύμβασης υπόκειται στις διατάξεις του Ν.
3316/2005 “Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών”.
ΙΙΙ Β. 1. Οι απαιτήσεις για την προσωπική κατάσταση των διαγωνιζόμενων
αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 19 του τεύχους της Προκήρυξης του διαγωνισμού ενώ τα απαιτούμενα δικαιολογητικά αναφέρονται στο άρθρο 21
του ιδίου τεύχους .
2. Στο διαγωνισμό καλούνται α) ημεδαποί ενδιαφερόμενοι (μεμονωμένοι ή
σε σύμπραξη ή κοινοπραξία) που καλύπτουν τις κατηγορίες μελετών και
είναι εγγεγραμμένοι στα Ελληνικά Μητρώα (Μελετητών ή Γραφείων Εταιρειών) του άρθρου 39 του Ν. 3316/2005, στις ακόλουθες κατηγορίες και τάξεις:
1. στην
κατηγορία μελέτης 13,
πτυχία τάξης Ε΄
2. στην κατηγορία μελέτης 10,
όλες οι τάξεις πτυχίων
3. στην κατηγορία μελέτης 8,
πτυχία τάξης Β΄Γ΄Δ΄Ε΄
4. στην κατηγορία μελέτης 9,
πτυχία τάξης Β΄Γ΄Δ΄Ε΄
5. στην
κατηγορία μελέτης 16,
πτυχία τάξης Γ΄Δ΄Ε΄
6. στην
κατηγορία μελέτης 20,
πτυχία τάξης Γ΄Δ΄Ε΄
7. στην
κατηγορία μελέτης 21,
πτυχία τάξης Γ΄Δ΄Ε΄
8. στην
κατηγορία μελέτης 27,
πτυχία τάξης Γ΄Δ΄Ε΄
9. στην
κατηγορία μελέτης 3,
πτυχία τάξης Β΄Γ΄Δ΄Ε
β) Αλλοδαποί προερχόμενοι από χώρες - μέλη της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. που
τηρούν αντίστοιχα μητρώα (κατά το άρθρο 18.2.2 της προκήρυξης), σύμφωνα με το άρθρο 52 της οδηγίας 2004/18/ΕΚ, εγγεγραμμένοι σε τάξεις
και κατηγορίες μελετών αντίστοιχες με τις προαναφερθείσες ή
γ) Αλλοδαποί προερχόμενοι από χώρες - μέλη της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. που
δεν τηρούν μητρώα (κατά το άρθρο 18.2.3 της προκήρυξης, ή κράτη που
έχουν κυρώσει την συμφωνία για τις δημόσιες συμβάσεις του Παγκόσμιου
Οργανισμού Εμπορίου. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει στη περίπτωση αυτή να
είναι εγγεγραμμένοι στα Επαγγελματικά / Εμπορικά Μητρώα του Παραρτήματος IX Γ της οδηγίας 2004/18/ΕΚ ή στα αντίστοιχα μητρώα των χωρών
τους και να διαθέτουν γενική εμπειρία αντίστοιχη αυτής που απαιτείται για
την εγγραφή στα ελληνικά Μητρώα, δηλαδή στελεχικό δυναμικό με εμπειρία σε αντίστοιχες κατηγορίες μελετών, κατά το άρθρο 39 του Ν.3316/2005,
ως εξής:
1. Για την κατηγορία μελέτης 13, δύο τουλάχιστον στελέχη 12ετούς εμπειρίας,
ένα στέλεχος 8ετούς εμπειρίας και 4 στελέχη 4ετούς εμπειρίας,
2. για την κατηγορία μελέτης 10, ένα τουλάχιστον στέλεχος 4ετούς εμπειρίας,
3. για την κατηγορία μελέτης 8, ένα τουλάχιστον στέλεχος 8ετούς εμπειρίας,
4. για την κατηγορία μελέτης 9, ένα τουλάχιστον στέλεχος 8ετούς εμπειρίας,
5. για την κατηγορία μελέτης 16, ένα τουλάχιστον στέλεχος 12ετούς εμπειρίας,

6. για την κατηγορία μελέτης 20, ένα τουλάχιστον στέλεχος 12ετούς εμπειρίας,
7. για την κατηγορία μελέτης 21, ένα τουλάχιστον στέλεχος 12ετούς εμπειρίας,
8. για την κατηγορία μελέτης 27 , ένα τουλάχιστον στέλεχος 12ετούς εμπειρίας,
9. για την κατηγορία μελέτης 3 , ένα τουλάχιστον στέλεχος 8ετούς εμπειρίας.
3. Κάθε διαγωνιζόμενος απαιτείται να καλύπτει συνολικά τις απαιτήσεις των
παρ. 1 και 2. Κάθε μέλος σύμπραξης ή κοινοπραξίας απαιτείται να εμπίπτει
σε μία από τις περιπτώσεις της παρ. 2 και να συμμετέχει σε ένα και μόνο
διαγωνιζόμενο σχήμα, επί ποινή αποκλεισμού της σύμπραξης ή κοινοπραξίας στην οποία μετέχει.
Η σύμπραξη μπορεί να αφορά στην ίδια ή / και σε διαφορετικές κατηγορίες
των επί μέρους μελετών. Σε περίπτωση σύμπραξης στην ίδια κατηγορία μελέτης, ο μέγιστος αριθμός συμπραττόντων είναι τρεις (3), επί ποινή αποκλεισμού της διαγωνιζόμενης σύμπραξης.
ΤΜΗΜΑ IV Α. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ.
Ο διαγωνισμός θα ανατεθεί με ανοικτή διαδικασία και κριτήριο την
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με τα ακόλουθα
κριτήρια:
1. Πληρότητα και αρτιότητα της εκτίμησης του γενικού και ειδικού αντικειμένου της μελέτης (βαρύτητα 35%)
2. Οργανωτική αποτελεσματικότητα της ομάδας εκπόνησης της μελέτης
(βαρύτητα 40%)
3. Οικονομική προσφορά (βαρύτητα 25%).
Β. Όροι για την παραλαβή των τευχών του διαγωνισμού:
1. Προθεσμία υποβολής αίτησης για παροχή εγγράφων και πληροφοριών
03-09-2015 και ώρα 15:00, έναντι καταβολής δαπάνης αναπαραγωγής των
εγγράφων 25,00 ΕΥΡΩ. Υπάρχει δυνατότητα ταχυδρομικής αποστολής,
κατόπιν συνεννόησης με την υπηρεσία.
2. Προθεσμία υποβολής προσφορών είναι η 11-09-2015 και ώρα 10:00 π.μ.,
κατά την οποία θα ανοιχτούν οι προσφορές σε δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Διαγωνισμού. Τα έντυπα των προσφορών πρέπει να είναι συνταγμένα στην ελληνική γλώσσα.
3. Απαιτούμενος χρόνος ισχύος προσφορών τουλάχιστον οκτώ (8) μήνες.
ΤΜΗΜΑ V: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Ενστάσεις και προσφυγές (σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3886/2010),
κατατίθενται στην αρχή που διεξάγει το διαγωνισμό, ήτοι στη Διεύθυνση
Αντιπλημμυρικών και Εγγειοβελτιωτικών Έργων (Δ.Α.Ε.Ε.), από την οποία
μπορούν επίσης να ληφθούν σχετικές πληροφορίες.
Ενστάσεις μπορούν να ασκηθούν:
α) Κατά της προκήρυξης και των τευχών του διαγωνισμού, το αργότερο
επτά (7) ημέρες πριν από τη διενέργεια του διαγωνισμού.
β) Κατά των Πρακτικών της Επιτροπής διαγωνισμού και συγκεκριμένα:
β1. κατά του Πρακτικού Ι (Ελεγχος Δικαιολογητικών Συμμετοχής) σε πέντε
(5) εργάσιμες ημέρες
β2. κατά του Πρακτικού ΙΙ (Αξιολόγηση Τεχνικών Προσφορών) σε δέκα (10)
ημερολογιακές ημέρες
β3. κατά του Πρακτικού ΙΙΙ (Αξιολόγηση Οικονομικών Προσφορών) σε πέντε
(5) εργάσιμες ημέρες
Οι προθεσμίες αρχίζουν από την επομένη της ημερομηνίας ανακοίνωσης
της γνωστοποίησης τοιχοκόλλησης των αντίστοιχων Πρακτικών.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Περίληψη που περιέχει τις πληροφορίες της παρούσας απεστάλη ήδη στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων της Ε.Ε. την 26-6-2015.
Αθήνα, 01-7-2015 Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΑΕΕ
ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΟΤΣΩΝΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕ Β’ β
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Τί θα καταφερει ο Έλληνας
αν ψηφισει ΝΑΙ:
1. Θά νομιμοποιήσει και θα απαλλάξει τούς Παπανδρέου-Σημιτη-Βενιζέλο-Σαμαρα.
2. Θα αποδεχτεί και επίσημα την κατάσταση που δημιούργησαν οι παραπάνω.
3. Θα αποδεχτεί τό χρέος και τό Αγγλικό δίκαιο χωρίς δικαίωμα στό μέλλον να κάνει οποιαδηποτε ενσταση και για τα δύο. Που σημαίνει πλήρης υποταγή καί αμαχητί παράδοση της Χώρας!
4. Θα ανοίξει τούς ασκούς του Αιόλου και θα δώσει το δικαίωμα-αέρα
στους τροϊκανούς να εγείρουν ακόμη και παράλογες απαιτήσεις. Δεν
θα έχει πλέον δικαίωμα αντίστασης επειδή παραιτήθηκε με το ΝΑΙ. Ευκαιρία για αλλο δημοψήφισμα καμμία!
5. Θa επανέλθουν στήν κυβέρνηση τροπαιοφόροι η παραπάνω σπείρα
και μάλιστα θα βγάζουν καί γλώσσα κουνώντας σου και το δάκτυλο.
6. Καμμία προοπτική ανάταξης γιατι τo λέει η λέξη μόνη της ΜΗ ΒΙΩΣΙΜΟ ΧΡΕΟΣ.
Τί σημαίνει αυτό; Αέναη αυξηση του χρέους λόγω των τοκοχρεολυσίων.
Θα παίρνεις εσαεί δανεικά για να εξοφλείς τους τόκους καί βλέπουμε
για το κεφάλαιο. Γιά την ανάπτυξη και τις ανάγκες σου ΜΗΔΕΝ. Δές τί
γίνεται πέντε χρόνια τώρα.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Πλήρης καταστροφή χωρίς την παραμικρή ελπίδα.
Το παραπάνω κείμενο είναι δημιουργία του Γιώργου Ρουμπέση

Joseph Stiglitz:
Πώς θα ψήφιζα στο δημοψήφισμα
Πρέπει να είμαστε σαφείς: σχεδόν καθόλου από το τεράστιο ποσό των χρημάτων
που
δανείζονται στην
Τζόζεφ Στίγκλιτς
Νομπελίστας Οικονομολόγος, καθηγητής του
Παν/μίου Κολούμπια

Ελλάδα
έχει
πράγματι
πάει
εκεί. Έχει πάει στους πιστωτές του
ιδιωτικού τομέα - συμπεριλαμβανομένων των γερμανικών και γαλλικών τραπεζών. Η Ελλάδα έχει πάρει ένα
κομμάτι ψωμί, και έχει πληρώσει υψηλό

τίμημα για τη διατήρηση των τραπεζικών συστημάτων των χωρών αυτών.
Αλλά, και πάλι, όλο αυτό, δεν γίνεται
για τα χρήματα. Γίνεται για να αναγκαστεί η Ελλάδα να υποταχθεί και να αποδεχθεί το απαράδεκτο - όχι μόνο τα
μέτρα λιτότητας, αλλά και άλλες οπισθοδρομικές και τιμωρητικές πολιτικές.
Είναι δύσκολο να συμβουλεύσει κανείς
τους Έλληνες πώς να ψηφίσουν στις 5
Ιουλίου. Καμμία απ’ τις δύο επιλογές - η
έγκριση ή η απόρριψη των όρων της
τρόικας - δεν είναι εύκολη· και οι δύο
φέρουν τεράστιους κινδύνους. Μια
ψήφος ΝΑΙ, θα σήμαινε κατάθλιψη
σχεδόν χωρίς τέλος. Μια εξαντλημένη

Τί θα καταφέρει ο Έλληνας
αν ψηφίσει ΟΧΙ:
1. Δίνει το μήνυμα στους «ανθρωποφάγους» Δανειστές, Θεσμούς και τους
ακόλουθούς τους ότι είσαι άνθρωπος και δεν μπορούν να σε υποτιμούν έτσι.
2. Εύκολα αποδεικνύει με διεθνείς εμπειρογνώμονες Οικονομολόγους (ευτυχώς έχουμε πολλούς, που είναι με το μέρος μας σαν χώρα και προσπαθούν να
μάς ωθήσουν στο σωστό δρόμο της αντίδρασης για να μάς βοηθήσουν) να αντιληφθούμε ότι το χρέος είναι ΔΟΛΙΟ, ΠΑΡΑΝΟΜΟ, ΕΠΑΧΘΕΣ και ΕΠΩΝΕΙΔΙΣΤΟ, άρα απορριπτέο.
Δεν υπάρχει ΟΗΕ ή δικαστήριο που ΔΕΝ θα δικαιώσει την ΕΛΛΑΔΑ με τόσο
καταφανή στοιχεία. Όπως δικαίωσε την Ελλάδα επί Μεταξά το 1939 ο ΟΗΕ και
διέγραψε το χρέος και διασώθηκε τότε η Ελλάδα. Το ίδιο δικαστήριο του ΟΗΕ
δικαίωσε και την Αργεντινή πέρυσι. Η Αργεντινή επικαλέστηκε το δεδικασμένο
της απόφασης του ΟΗΕ για την Ελλάδα του 1939 επί Μεταξά. Πόσοι το γνωρίζουν αυτό?
3. Με το δεδομένο ότι είμαστε αυτάρκεις σαν χώρα από γεωργικά και γαλακτοκομικά προϊόντα, στο παρελθόν, προ Ε.Ε, όταν εξάγαμε σταφίδα και άλλα
προϊόντα δεν εξαρτιόμαστε από κανέναν. Ανεξάρτητοι ήμασταν και πριν όταν
η Τράπεζα της Ελλάδος ήταν Ελληνική και κρατούσε υπό τον έλεγχο της τους
Ιδιώτες Τραπεζίτες και ουδέποτε ζήτησαν χρήματα από τον Ελληνικό λαό για
να ανακεφαλοποιηθούν!
4. Με το ΟΧΙ μπορείς να έχεις την προοπτική για όλα τα παραπάνω που σου
στέρησαν και μάλιστα ΜΕΣΑ στήν Ευρωπη και μεσα στό Ευρώ. Οποιος σου πει
το αντίθετο είναι ψεύτης και προβοκάτορας, ΔΙΟΤΙ δεν υπάρχει ΤΡΟΠΟΣ να
μας βγάλουν από την Ευρώπη και το Ευρώ. Ας μας πουν τον κανονισμό της ΕΕ
που προβλέπει κατι τέτοιο!
5. Και να θυμάσαι! Στην απελπισία τους οι «ανθρωποφάγοι», αλλά και οι Έλληνες συνεργάτες τους, με στόχο να μην «απογοητεύσουν» τους εντολοδόχους
τους, το μόνο όπλο που έχουν είναι η διασπορά φόβου και δόλιας προπαγάνδας. Διότι όταν βρίσκεσαι σε κατάσταση φόβου και πανικού ΔΕΝ μπορείς να
σκεφθείς όλα τα παραπάνω.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Το ΟΧΙ είναι ο μόνος δρόμος που μπορεί να μας διατηρήσει
«ζωντανούς» σαν χώρα και σαν ανεξάρτητους ανθρώπους.

χώρα - η οποία έχει εκποιήσει το σύνολο των περιουσιακών της στοιχείων,
και που οι “φωτεινοί” νέοι της έχουν μεταναστεύσει, θα μπορούσε να πάρει
επιτέλους διαγραφή χρέους; Ίσως,
αφού συρρικνωθεί σε μια οικονομία μεσαίου εισοδήματος, η Ελλάδα θα μπορούσε τελικά να είναι σε θέση να πάρει
βοήθεια από την Παγκόσμια Τράπεζα.
Όλα αυτά μπορεί να συμβούν μέσα
στην επόμενη δεκαετία, ή 20ετία.
Αντίθετα, μία ψήφος στο ΟΧΙ, θα

άνοιγε τουλάχιστον το ενδεχόμενο
στην Ελλάδα, μια χώρα με ισχυρή δημοκρατική παράδοση, να πάρει το πεπρωμένο της στα δικά της χέρια. Οι
Έλληνες θα μπορούσαν να αποκτήσουν
τη δυνατότητα να διαμορφώσουν ένα
μέλλον, ίσως όχι τόσο ευήμερο όσο το
παρελθόν, πολύ πιο ελπιδοφόρο όμως
από τα παράλογα βασανιστήρια του παρόντος.
Ξέρω τι θα ψήφιζα!
ελεύθερη μετάφαση από theguardian.com

