
22ο €

Αποβίωσε ο συντοπίτης

Περικλής Παναγόπουλος
Σελίδα 12

“Πόλεμος” με το 

Ασκληπιείο Νοσοκομείο
Σελίδα 17

Ο Αθλητισμός δεν είναι 

για λίγους, 

είναι δικαίωμα για όλους!
Σελίδα 23

H Mαρία Σίνα-Χόβρη
υποψήφια δήμαρχος

στα 3Β
Σελίδα 3

Διαβάστε μας και στο internet: www.ebdomi.comΔιαβάστε μας και στο internet: www.ebdomi.com

Πάντα υπάρχουν  «Κασσάνδρες» που

ενίοτε επιβεβαιώνονται!
«Τα κράτη δεν ζουν μόνο με το σήμερα. Πρέπει να
θυμούνται και το χθες για να μην το ξαναζήσουν
αύριο»                                     Κων/νος Καραμανλής

Σ’ ένα από τα τελευταία άρθρα μου

για τη Συμφωνία των Πρεσπών (φ.

1069/26.1.19) ευχόμουν και εύχο-

μαι, η Συμφωνία των Πρεσπών, για

το κράτος των Σκοπίων να μην έχει

την «τύχη» και την κατάληξη των

Συνθηκών της Ζυρίχης και του Λον-

δίνου, για την Κύπρο, πριν ακριβώς

εξήντα χρόνια.

Αντιγράφω από το ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΛΕΥΚΩΜΑ της Καθη-

μερινής (τόμος ετους 1960)

Την 15η Αυγούστου 1960 (12η Νυκτερινή ώρα Γκρί-

νουϊτς) προς 16ην υπογράφονται στη Λευκωσία τα

κείμενα των Συνθηκών που καθορίζουν τα της ανε-

ξαρτητοποίησης της Κύπρου. (Οι συνθήκες της Ζυ-

ρίχης και του Λονδίνου είχαν υπογραφεί την 11η

Φεβρουαρίου 1959 από τον Καραμανλή και Μεντε-

ρές και 19/2/59, από τους προαναφερθέντες Πρω-

θυπουργούς της Ελλάδος και της Τουρκίας και τον

ομόλογό τους Βρετανό Μακμίλαν).

Γράφει λοιπόν, η «Καθημερινή» την επομένη

17/8/1960, μεταξύ άλλων: «...υπό τα χειροκροτή-
ματα, ενθουσιώδεις ζητωγραυγάς και εορταστικάς
εκδηλώσεις των μαζών είδε το φως η πρώτη ανε-
ξάρτητος Κυπριακή Δημοκρατία. Παρά την πικρίαν
την οποίαν εδοκίμαζε μερίς των Κυπρίων, ότι οι αγώ-
νες των δεν έδωσαν την ολοκληρωτικήν εθνικήν
αποκατάστασιν (σ.Σ. έ, μην τα θέλουμε όλα δικά

μας, εθνικιστές!) η χαρά δια την ανάκτησιν των πο-
λιτικών ελευθεριών (...) επεσκίαζε πάσαν άλλην
σκέψιν(...). Η Λευκωσία έπλεε κυριολεκτικώς εις τα
ελληνικά χρώματα και εγνώρισε μίαν των μεγαλυ-
τέρων λαϊκών συγκεντρώσεων». Συνέχεια στη σελ. 2

Τυχαίες...ομοιότητες
Συνθηκών Σκοπίων -

“ανεξαρτησίας” Κύπρου

«φιλητικῶς, 
φιλοφίλως καί 
φιλοφρόνως ζῆν»

Λεπτομέρειες σελ. 14

του Κώστα 
Βενετσάνου

Αναλυτικό Πρόγραμμα σελίδα 4

H εμπορευματοποίηση στα
Κοιμητήρια του Δήμου 3Β
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Ιδιοκτησία: Ηλέκτρα Βενετσάνου 

(Διακριτικός τίτλος)  

Ιδρυτής: Αννα Βενετσάνου

Εκδότης - Διευθυντής: Ηλέκτρα Βενετσάνου

Σύμβουλος Εκδοσης: Κώστας H. Βενετσάνος
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Η θέση της εφημερίδας - σε καμμιά περίπτωση - δεν

συμπίπτει οπωσδήποτε με τα ενυπόγραφα άρθρα.

Επιτρέπουμε την αναδημοσίευση κειμένων μας, με

την αναφορά στην ΕΒΔΟΜΗ και στο συντάκτη.

Συνέχεια από τη σελ. 1

Να σημειωθεί ότι ο Σερ Χιου Φουτ, ο τελευταίος Άγ-

γλος Κυβερνήτης της Κύπρου, προτού την εγκαταλεί-
ψει, «επεσκέφθη την Πάφον και μεταβάς εις την εκεί
εκκλησίαν της Παναγίας της Χρυσοπολίτισσας, η
οποία συνδέεται εκ παραδώσεως με την επίσκεψιν εις
την νήσον του Αποστόλου Παύλου, ήναψε λαμπάδα
προ της εικόνος της Θεομήτορος». (σ.Σ. «Θεοσεβού-

μενος», ο άνθρωπος!) και συνεχίζει ο ρεπόρτερ της

εποχής.

«...Διηυκρινίσθη σχετικώς ότι ο Σερ Χιου Φουτ ηθέ-
λησε να ευχαριστήση την Παρθένον δια την ειρήνευ-
σιν της νήσου και να προσευχηθεί υπέρ της
διατηρήσεώς της»!!! (σ.Σ. όπως τώρα, για την ειρήνη

στα Βαλκάνια)!

Η «Καθημερινή» στο “λεύκωμα”, όχι τότε, σημειώνει:

«Ούτε οι προσευχές του Βρετανού κυβερνήτη, ούτε οι
ευχές του Πρωθυπουργού της Ελλάδος Κ. Καραμανλή
(...) για «λαμπρό μέλλον», (...) ούτε οι ελπίδες του Μα-
καρίου (...) θα φανούν αρκετές για να αποτρέψουν την

ταχύτατη κατάρρευση του καθεστώτος των συμφω-
νιών»...

24 χρόνια μετά, το 1974 είχαμε την τραγωδία της Κύ-

πρου που συνεχίζεται και εντείνεται σήμερα.

Παρά τον ενθουσιασμό “των μαζών” και τας ζητωκραυ-

γάς “του πλήθους” που λέγαμε παραπάνω, υπήρχαν

και τότε «Κασσάνδρες»:

Κατά τη συζήτηση για την κύρωση των Συμφωνιών,

στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, τότε, με κυβέρνηση

Κων/νου Καραμανλή, συμφωνούντως και του Γεωργίου

Παπανδρέου, ενώ η λοιπή αντιπολίτευση διαφωνούσε

εντονότατα, ο Σοφοκλής Βενιζέλος ήταν κατηγορημα-

τικός ως...προφήτης: «...πολύ φοβούμαι, ότι θα θρη-
νήσωμεν νέας εθνικάς συμφοράς». Και επαληθεύθη!

Τους λόγους των «μαντικών» προβλέψεων τους εξέ-

θεσε καθαρότατα ο Νίκος Κρανιδιώτης, επί σειρά

ετών πρεσβευτής της Κύπρου στην Αθήνα και εκ των

στενοτέρων συνεργατών του Μακαρίου.

“Ή τις συμφωνίες ή τη διχοτόμηση”
Τυχαίες ομοιότητες

«Οι συμφωνίες Ζυρίχης – Λονδίνου, λέει ο Ν. Κρανι-

διώτης, υπήρξαν το αποτέλεσμα σκληρής ανάγκης και
η κατάληξη ενός διλήμματος, μπροστά στο οποίο η
βρετανική κυβέρνηση έθεσε το κυπριακό λαό και την
ηγεσία του: ή τις συμφωνίες ή τη διχοτόμηση. Ο Μα-
κάριος προτίμησε το «μη χείρον». Στην εκβιαστική
αυτή λύση συνέβαλε ιδιαίτερα η κομμουνιστική φοβία
της Αμερικής και η συνεχής εκ μέρους της προσπάθεια
ΝΑΤΟϊκης ρύθμισης του θέματος. Έτσι στραγγαλί-
στηκε το δικαίωμα αυτοδιάθεσης του κυπριακού
λαού... Οι ελληνικές κυβερνήσεις, παρά τη βαθύτατη
συμπάθεια και τη συναισθηματική κλίση που έτρεφαν
για τη “μεγάλη ιδέα” της Κύπρου, υφίσταντο συνεχείς

πιέσεις, άμεσες ή έμμεσες, από την Αμερική και το
ΝΑΤΟ και επιδιώκανε μια ειρηνική λύση του Κυπρια-
κού μέσα στα «συμμαχικά πλαίσια».

Και μην ξεχνάμε την κατασταλτική βία της αποικιοκρα-

τικής διοίκησης της Αγγλίας, με τους βασανισμούς και

τις κρεμάλες και την εξορία του Μακαρίου στις Σεϊχέ-

λες τρία χρόνια πριν.

Υπήρχε όμως και μυστική «συμφωνία κυρίων» μεταξύ

των Πρωθυπουργών της Ελλάδος και της Τουρκίας

στη Ζυρίχη, που επιβεβαιώνουν τις καταγγελίες Κρα-

νιδιώτη, όπως απεκαλύφθη αργότερα. Οι δύο πρώτοι

όροι είναι χαρακτηριστικοί και αποκαλυπτικοί της δια-

χρονικότητας της αμερικανικής συμμαχίας (ΝΑΤΟ) και

όλου του συμπλέγματος της αμερικανικής εξωτερικής

πολιτικής.

Διαβάστε και... θαυμάστε ή φρίξτε:

«1. Η Ελλάς και η Τουρκία θα υποστηρίξουν την είσο-
δον της Δημοκρατίας της Κύπρου εις το ΝΑΤΟ. Η εγ-
κατάστασις βάσεων του ΝΑΤΟ εις την νήσον, ως και η
σύνθεσις αυτών, εξαρτάται εκ της συμφωνίας των δύο
κυβερνήσεων.

2. Συνεφωνήθη μεταξύ των δύο πρωθυπουργών ότι θα
παρέμβουν παρά τω προέδρω και αντιπροέδρω της Δη-
μοκρατίας της Κύπρου, αντιστοίχως, επί τω σκοπώ
όπως τεθούν εκτός νόμου το Κομμουνιστικόν Κόμμα
και η κομμουνιστική δράσις....

Η Κασσάνδρα, με τη μορφή του Σοφοκλή Βενιζέλου,

δυστυχώς, επαληθεύθηκε για μια ακόμη φορά. Εύχο-

μαι να μην επαληθευθούν και οι φόβοι μου, πως η Συμ-

φωνία των Πρεσπών θα έχει την τύχη των Συνθηκών

Ζυρίχης και Λονδίνου.

Κι ακόμα, για τον Αλέξη Τσίπρα που θριαμβολογεί, δι-

χάζοντας τους Έλληνες με το να χαρακτηρίζει όλους

τους αντιγνωμούντες «εθνικιστές», «ακροδεξιούς» και

«φασίστες». Ενώ αυτός και οι δικοί του οραματίζονται

«ειρήνη» στα Βαλκάνια, με το ΝΑΤΟ, Πρόοδο, «ευη-

μερία», κι όλα τ’ αγαθά και ωραία,  διότι,  δεν μελέτησε

ως φαίνεται τα ιστορικά παρόμοια, όπως αυτά που

αναφέρονται παραπάνω, γι’ αυτό και ξεκίνησα το

παρόν υπόμνημα με το απόφθεγμα του Κων/νου Κα-

ραμανλή – κι ούτε διδάχθηκε από το Μακιαβέλλι πως

«...συχνά οι άνθρωποι δεν αντιλαμβάνονται σε μια
ενέργεια που αρχίζει ευχάριστα – όπως οι έπαινοι και
οι επιβραβεύσεις που του απονείμουν το δηλητήριο
της αποτυχίας που κρύβει μέσα της»1.

——————
1. Ν. Μακιαβέλλι: «Ο ΗΓΕΜΟΝΑΣ σχολιασμένος από τον Ναπολέ-

οντα Βοναπάρτη» εκδ. Σκαραβαίος, 2017, κεφ. 13.

Tυχαίες ομοιότητες...

“Ανάγκη μικρών γεωγραφικών εκμε-
ταλλεύσεων” στη Λαυρεωτική Σελ. 6

Το “Βο” επεκτείνεται Σελ. 7

H παγκόσμια διακυβέρνηση και ο
Γκουάιντο - Βενεζουέλα Σελ. 8

Σαιξπηρικό μυστήριο
Φαίδρα Φραγκομανώλη - Κοκκόλα Σελ. 9

Απροστάτευτα και χωρίς έλεγχο
είναι 8 στα 10 παιδιά online Σελ. 10

ΡΙ.ΚΙ.Π. Κοινωνική πολιτική με αλλη-
λεγγύη Σελ. 11

Πρόγραμμα αναμονής (ουράς) εξυ-
πηρέτησης στα 3Β Σελ. 12

Ο ορισμός του Αχάριστου και ο χαρακτηρι-

σμός του, ως Αδικου Πέτρος Ιωαννίδης Σελ. 14

Κανονιστική απόφαση του Δήμου
Κρωπίας για τους κοινόχρηστους
χώρους Σελ. 16-17

Διαβάστε ακόμη

Ο Δήμος 3Β ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕΙ

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου 3Β, τη Δευτέρα

11  Φεβρουαρίου στις 7 μ.μ.  μοναδικά  θέματα:.
1. Απολογισμός Πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής 

2. Ετήσια έκθεση Συμπαραστάτη του Δημότη.

Ανατροπή στην Κυκλοφο-

ριακή Μελέτη των 3Β

Με την Κυκλοφοριακή ρύθμιση - Β φάση, που συ-

ζητήθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου 3Β,

θα αναφερθούμε στο επόμενο φύλλο μας.
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ΕΒΔΟΜΗ: Τιμητική διάκριση από το Ίδρυμα Προαγωγής Δημοσιογραφίας Μπότση, 2017

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Αγαπητοί Συμπολίτες και Συνδημότες,

Με ιδιαίτερη χαρά, σας προσκαλούμε στην ετήσια

εκδήλωση της κοπής της Βασιλόπιτας, η οποία θα

πραγματοποιηθεί την Κυριακή 10 Φεβρουαρίου

2019 και ώρα 19:30 στην Αίθουσα Πολιτισμού

«Ιωνία», στη Βούλα, (Λεωφ. Κων. Καραμανλή 18,

παραπλεύρως Δημαρχείου στη Βούλα)

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης θα πραγματοποι-

ηθεί απολογισμός πεπραγμένων και αναφορά

στο συμμετοχικό έργο της  Ανεξάρτητης Δημο-

τικής μας παράταξης «Δημοτική Βούληση»

Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης.

Θα  ακολουθήσει μουσικό πρόγραμμα.

Η είσοδος είναι ελεύθερη για όλους.

Η παρουσία σας θα μας τιμήσει ιδιαίτερα!

Δημοσθένης Δόγκας
Επικεφαλής «Δημοτικής Βούλησης»

Δημοτικός Σύμβουλος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης

Υποψήφιος Περιφερειακός 

Σύμβουλος 

Ανατολικής Αττικής με την

«Ανεξάρτητη 

Αυτοδιοίκηση Αττική  

Γιάννης Σγουρός»

Πληροφορίες: 

Τηλ. 210 -8952454 

Εmail: dogkasd@gmail.com

Την Τρίτη 5/2/2019 η δημοτική σύμβουλος στο Δήμο

Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης, Μαρία Σίνα - Χόβρη, πα-

ραχώρησε  συνέντευξη Τύπου, όπου ανακοίνωσε ότι θα

ηγηθεί δημοτικού συνδυασμού, στις προσεχείς δημοτι-

κές εκλογές.

Ζητήσαμε από τη Μαρία Σίνα-Χόβρη, μία πιο προσωπική

συνέντευξη, την οποία μας παραχώρησε ευχαρίστως.

Κυρία Σίνα, πώς πήρατε αυτή την απόφαση, σε μια
στιγμή μάλιστα που πολλοί άλλοι δειλιάζουν να ηγη-
θούν ενός συνδυασμού;

Κυρία Άννα (μου επιτρέπεις να σε λέω με το μικρό σου

όνομα), στην απόφασή μου αυτή κατέληξα μετά από με-

γάλη περισυλλογή και έντονο προβληματισμό, που

αφορά  την εξέλιξη των πραγμάτων στο Δήμο μας,

Βάρη, Βούλα, Βουλιαγμένη,  τα τελευταία πέντε χρόνια,

αλλά και εξ αιτίας της ιδιαίτερης αγωνίας που με διακα-

τέχει για την επόμενη ημέρα του Δήμου μας, σε μία

εποχή μάλιστα που κάθε λανθασμένη απόφαση ή ολιγω-

ρία στη λήψη κρίσιμων αποφάσεων, είναι σχεδόν βέβαιο

ότι θα έχει οδυνηρές συνέπειες στην ποιότητα ζωής

των κατοίκων κατά τα προσεχή χρόνια και ίσως στις

μελλοντικές γενιές.

Αυτό όμως, δεν θα ήταν αρκετό για να με οδηγήσει στην

απόφαση να εκθέσω υποψηφιότητα για το κορυφαίο και

απόλυτα τιμητικό και υπεύθυνο αξίωμα της Δημάρχου,

αν δεν είχε προηγηθεί η έντονη παρότρυνση πολλών κα-

τοίκων / δημοτών του Δήμου να το πράξω. Κατοίκων /

δημοτών της πόλης μας οι οποίοι όχι μόνο αντιτίθενται

στην ουσία της πολιτικής της παρούσας δημοτικής

αρχής και στον τρόπο άσκησης εξουσίας, αλλά επιζη-

τούν ταυτόχρονα ένα νέο και ελπιδοφόρο ξεκίνημα στο

πλαίσιο μίας πραγματικά ανεξάρτητης και ακηδεμόνευ-

της συλλογικής πρότασης για την πόλη μας.

Κυρία Σίνα, σε γνωρίζουμε από όταν ήσουν δημοτική
σύμβουλος στο Δήμο Βουλιαγμένης με δήμαρχο τον
Γρηγόρη Κασιδόκωστα. Στην τελευταία δημοτική αρχή

τού τ. δήμου Βουλιαγμένης είχες έρθει πρώτη σε ψή-
φους σύμβουλος;

Βεβαίως, έτσι είναι, κυρία Άννα. Έχω μια σημαντική πα-

ρουσία στα δρώμενα της Βουλιαγμένης επί σειρά ετών,

αλλά και του Καλλικρατικού Δήμου 3Β, όπου και στην

τελευταία εκλογική αναμέτρηση ήρθα πρώτη σύμβου-

λος από όλους τους συνδυασμούς. Η παρουσία μου δε

στις συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου ήταν και

είναι - κατά κοινή παραδοχή μόνιμη και πάντοτε  ανέ-

πτυσσα καίριες και συνεχείς παρατηρήσεις προς την δη-

μοτική αρχή, όχι με την μορφή μιας στείρας και

αντιπαραγωγικής αντιπολίτευσης αλλά στο πλαίσιο μιας

συνεχούς προσπάθειας για την προώθηση των συμφε-

ρόντων των δημοτών και για την βελτίωση των συνθη-

κών της ζωής μας, επιτελώντας κατά τον καλύτερο

δυνατό τρόπο  τον ρόλο που επιφύλαξαν (έστω και με

οριακή εκλογική διαφορά στον β’ γύρο των προηγούμε-

νων αυτοδιοικητικών εκλογών), οι πολίτες στην παρά-

ταξη με την οποία εκλέχθηκα.      

Κυρία Σίνα, είπες παραπάνω ότι η επόμενη ημέρα στο
Δήμο θα έχει οδυνηρές συνέπειες στην ποιότητα ζωής
των πολιτών. Τί εννοείς μ’ αυτό;

Κυρία Άννα, είναι προφανές πλέον, ακόμη και στον

πλέον καλόπιστο συμπολίτη μας, ότι η παρούσα δημο-

τική αρχή, ύστερα από πέντε χρόνια άσκησης πραγμα-

τικής «εξουσίας» από πλευράς της, με ό,τι αυτό σήμανε

στην πράξη, απέδειξε ότι δεν είναι σε θέση να αντιμε-

τωπίσει τις σύγχρονες ανάγκες των κατοίκων της πόλης

μας, έχοντας απλώς περιοριστεί και αυτοεγκλωβιστεί σε

μία απρογραμμάτιστη - και ενός ευκαιριακού εντυπωσια-

σμού, εμφάνιση - διαφόρων προτάσεων, οι οποίες είτε

εγκυμονούν μεγάλους κινδύνους για την ποιότητα της

ζωής των κατοίκων του δήμου μας, είτε δεν έχουν τύχει

προηγουμένως της αναγκαίας αποδοχής από την κοινω-

νία των πολιτών όπως θα έπρεπε να έχει συμβεί.

Βέβαια στην κατάσταση αυτή έρχεται δυστυχώς να προ-

στεθεί η κατά κοινή ομολογία -  δεδομένη απουσία μίας

παραταξιακής και εποικοδομητικής αντιπολίτευσης απέ-

ναντι στην χιονοστιβάδα πρωτοβουλιών του σημερινού

δημάρχου, αναφορικά με πολυποίκιλα και ιδιαίτερης σο-

βαρότητας ζητήματα, που είτε δεν συζητήθηκαν στον

βαθμό που θα έπρεπε στο δημοτικό συμβούλιο, ως απο-

τέλεσμα της έλλειψης ουσιαστικής ενημέρωσης των συμ-

βούλων, είτε δεν αξιολογήθηκαν στον βαθμό που θα

έπρεπε από τους επικεφαλής των περισσότερων παρατά-

ξεων της αντιπολίτευσης, με αποτέλεσμα να υπάρχει σή-

μερα ισχυρός κίνδυνος δημιουργίας τετελεσμένων

γεγονότων με απρόβλεπτες συνέπειες για την πόλη μας.

Κυρία Σίνα, δεν σκέφθηκες την περίπτωση ενός συνα-
σπισμού δυνάμεων σε έναν κοινό συνδυασμό και ας
μην ήσουν επικεφαλής;

Αναμφισβήτητα το σκέφθηκα, αν και η γνώση που έχω

αποκτήσει αυτά τα χρόνια αποτελεί ένα κεφάλαιο, αλλά

μέχρι σήμερα υπάρχει ένα πραγματικό κενό στην παρου-

σία μίας εναλλακτικής                    Συνέχεια στη σελ. 6

Η Μαρία Σίνα - Χόβρη

«Έίμαστε ένα νέο, ελπιδοφόρο ξεκί-
νημα στο πλαίσιο μίας πραγματικά
ανεξάρτητης και ακηδεμόνευτης συλ-
λογικής πρότασης για την πόλη μας».

Μια γυναίκα υποψήφια δήμαρχος Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης
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Το 9ο πανελλήνιο συμπόσιο επικούρειας φιλοσοφίας, θα εξελιχθεί από σήμερα

Σάββατο 9 και Κυριακή 10 Φεβρουαρίου στο Πολιτιστικό Κέντρο Γέρακα του

Δήμου Παλλήνης (Κλειτάρχου και Αριστείδου, τηλ. 210 6619.937).

To Σάββατο 9 Φεβρουαρίου (17.00 - 21.00 θέμα: Αρχές της Φιλοσοφίας - ο Επί-
κουρος στην εποχή μας.

Την Κυριακή 10/2 (10.00 - 14.00) θέμα: Αρχαίοι Επικούρειοι - φιλοσοφία και Κοι-
νωνία.

Η είσοδος είναι ελεύθερη

Το Συμπόσιο οργανώνεται από το Δήμο Παλλήνης, τους Φίλους Επικούρειας φι-

λοσοφίας “Κήπος των Αθηνών” και “Κήπος Θεσσαλονίκης”.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Aνάμεσα στους ομιλητές και ο έκτακτος συνεργάτης μας, Θεόδω-

ρος Γεωργίου, - Καθηγητής Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επι-

στήμης και συγγραφέας πολλών βιβλίων όπως: Το λυκόφως της
πολιτικής Ευρώπης, Γράμματα από την Φρανκφούρτη, Φιλοσοφικά
σταυροδρόμια κλπ., με θέμα: “Ο Επίκουρος ως πολιτικός φιλόσο-

φος σήμερα”.

Ενα σύνολο καλλιτεχνών θα πλαισιώσει το διήμερο με μουσική, θε-

ατρικά δρώμενα και πολλές εκπλήξεις, που δυστυχώς λόγω χώρου

δεν μπορούμε να τους παρουσιάσουμε συνολικά.

9ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΕΙΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ 

στο Δήμο Παλλήνης (Γέρακα)
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Σύλλογος “Ανοιξη”

Πρόσκληση
O Εξωραϊστικός- Εκπολιτιστικός Σύλλογος Κίτσι

Κορωπίου και Πέριξ “ΑΝΟΙΞΗ” θα κόψει την πρω-

τοχρονιάτικη πίτα του το  Σάββατο  9-2-2019 στην

αίθουσα του  Πνευματικού-Πολιτιστικού  Κέντρου

στο Κίτσι  Κορωπίου  και  ώρα  (12  το  μεσημέρι).

Η  παρουσία  σας  θα  μας  χαροποιήσει  και  θα  μας

τίμηση  ιδιαίτερα. 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  

ΦΑΡΟΥΠΟΣ Ι. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ Γ.

O “Nυμφόληπτος” καλεί

στην πρωτοχρονιάτικη πίτα
O Εκπολιτιστικός και Φυσιολατρικός Σύλλογος Χερώ-

ματος Βάρης ο “Νυμφόληπτος” προσκαλεί στην κοπή

της πρωτοχρονιάτικης πίτας του, που θα γίνει στις 10

Φεβρουαρίου και ώρα 11.00 στο Αθλητικό Κέντρο “Αί-

ολος” (Αν. Παπανδρέου 2 Χέρωμα Βάρης).

Περιμένουν τους καλεσμένους με καφεδάκι και συ-

ζήτηση. Είσοδος ελεύθερη.

“Φυτοφάρμακα και τοξικοί
ρύποι στο πιάτο μας”

Μερικές πρακτικές συμβουλές 
αυτοπροστασίας

Ο Εξωραϊστικός - Πολιτιστικός Σύλλογος

“Ευρυάλη Βούλας” οργανώνει εκδήλωση με

θέμα “Φυτοφάρμακα και τοξικοί ρύποι στο
πιάτο μας - Μερικές πρακτικές συμβουλές αυ-
τοπροστασίας”, με ομιλητή τον Χημικό Μηχα-

νικό του Ε.Μ.Π. Κώστα Τσιριγώτη, την Κυριακή

10 Φεβρουαρίου, στις 7μ.μ. στην Πνευματική

Εστία Βούλας (Αγ. Ιωάννη) 

“Τα βέλη του Έρωτα”

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Βούλας "Υπατία", με την ευκαιρία

της εορτής του Αγίου Βαλεντίνου, εγκαινιάζει την Ομαδική

Έκθεση: Τα βέλη του Έρωτα, με την συμμετοχή της Εύας

Πελεκίδου, της Μαρίας Ματάλα και άλλων καλλιτεχνών

που θα δηλώσουν συμμετοχή στο 6932400636.

Η Έκθεση θα διαρκέσει από  12 έως και 14 Φεβρουαρίου

2019. Το Δ.Σ.  προσκαλεί στα εγκαίνια την Τρίτη 12  Φε-

βρουαρίου 2019 στις 7 μμ στο γραφείο του Συλλόγου, Μι-

κράς Ασίας 3, Βούλα.

Παράλληλα θα υπάρχει Bazaar, με την ίδια θεματική. 

«Ο Επιτάφιος Λόγος του Περικλή»
θα ακουστεί ξανά στην Οικία Κατα-

κουζηνού. Ένα έργο διαχρονικό

που καταγράφει τόσο εύστοχα και

σφαιρικά όσο κανένα άλλο το τί

είναι η Δημοκρατία, σ’ έναν χώρο

που βρίσκεται απέναντι από τη

Βουλή των Ελλήνων. 

Με αφορμή την ταφή των πρώτων νε-

κρών του Πελοποννησιακού πολέμου,

ο Περικλής εκφώνησε στον Κεραμεικό

έναν επιτάφιο λόγο, τον κορυφαίο πο-

λιτικό λόγο που διαμόρφωσε την πολι-

τική συνείδηση της ανθρωπότητας

στην αναζήτηση ενός ιδανικού πολι-

τεύματος. 

Η παράσταση που ξεκινά τον δεύτερο

κύκλο της στις 9 Φεβρουαρίου, χρησι-

μοποιεί την απόδοση του Θουκυδίδη

από τον Ελευθέριο Βενιζέλο, δημιουρ-

γώντας μια σειρά από συνειρμούς και

συνδέσεις με τη σύγχρονη ελληνική

ιστορία.

Την ερμηνεία αναλαμβάνει η Ιωάννα

Σπανού, υπό τη διδασκαλία και τη σκη-

νοθετική ματιά του Δήμου Αβδελιώδη.

Μέσα από την πρωτοποριακή μέθοδο

που έχει αναπτύξει, ο βραβευμένος

σκηνοθέτης αλλάζει ριζικά τη σχέση

μας με κορυφαία κείμενα της Ελληνι-

κής γραμματείας. Η γλώσσα δεν απο-

τελεί εμπόδιο, αντίθετα μέσω της

εκφοράς του λόγου, η παρακολού-

θηση κάθε παράστασης γίνεται προ-

σωπικό βίωμα για τον κάθε θεατή, ανε-

ξαρτήτως ηλικία και παιδείας.

Σκηνοθετικό σημείωμα 
Ο ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ του Περικλή είναι το μο-

ναδικό κείμενο στην πολιτική και πολι-

τισμική ιστορία παγκοσμίως, που

καταγράφει με καθαρότητα και αμεσό-

τητα τον λογικό και αισθηματικό ιστό,

του τί σημαίνει Δημοκρατία, όχι σαν

θεωρητική προσέγγιση αλλά σαν προ-

σωπική, βιωματική κατάθεση και πράξη

από έναν ενεργό, φωτισμένο Ηγέτη,

με αφορμή ένα τραγικό για την πόλη

των Αθηνών γεγονός, την τελετή της

ταφής των πρώτων νεκρών του Πελο-

ποννησιακού πολέμου. 

Ποτέ δε θα μπορούσαμε να κατανοή-

σουμε τόσο καλά αυτό το επινοημένο

μοντέλο πολιτεύματος, ούτε μέσα από

τα σχετικά ιστορικά αρχεία ούτε μέσα

από τις αποσπασματικές αναφορές

του, εάν δεν είχαμε το ζωντανό αυτό

ντοκουμέντο από τον Θουκυδίδη, να

αποτυπώνει την ερμηνεία του Περικλή

για την Αθηναϊκή Δημοκρατία. 

Η ποιοτική διαφορά αυτής της Δημο-

κρατίας απ’ όλα τ’ άλλα αυταρχικά –

φοβικά πολιτεύματα, δεν βρίσκεται

μόνον στην ισότητα όλων των πολιτών

απέναντι στους νόμους και στην αυτο-

νόητη δυνατότητα να αναπτύσσει ο

κάθε πολίτης στο έπακρο, όλες τις δε-

ξιότητες και τα ταλέντα του, αλλά βρί-

σκεται στην αιτία, η οποία γονιμοποιεί

αενάως το πνεύμα της Δημοκρατίας,

που είναι η σοφή διαχείριση του

Λόγου και της Βούλησης σαν ανώτε-

ρου θεϊκού εργαλείου από τους αν-

θρώπους. 

Μετάφραση: Ελευθέριος Βενιζέλος 

Διδασκαλία ερμηνείας / Σκηνοθεσία:

Δήμος Αβδελιώδης 

Ερμηνεία: Ιωάννα Σπανού 

Οικία Κατακουζηνού, Λεωφ. Αμαλίας

4 (5ος όροφος), Πλατεία Συντάγματος 

Σάββατο 9, 16 και 23 Φεβρουαρίου,

Πέμπτη 14 Μαρτίου, στις 21:15 

Γενική είσοδος: 10 € 

Διάρκεια: 40 λεπτά 

Για κρατήσεις info@katakouzenos.gr 

«Ο Επιτάφιος Λόγος του Περικλή»

Ιωάννα Σπανού

ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ - ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

“ΝΕΑ ΠΑΛΛΗΝΗ”

Πρόσκληση Εκδήλωσης Κοπής Βασιλόπιτας

Tο Δ.Σ. του Εξωραϊστικού - Εκπολιτιστικού Συλλόγου “ΝΕΑ

ΠΑΛΛΗΝΗ” προσκαλεί στην εκδήλωση κοπής της παραδο-

σιακής βασιλόπιτας, που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή

24 Φεβρουαρίου και ώρα 11 .15 π.μ., στην αίθουσα του

Κ.Α.Π.Η. Παλλήνης, (Λ. Πουλή, δίπλα στο Μουσικό Σχολείο

Παλλήνης).

Θα δοθεί σε όλους μας η ευκαιρία να ανταλλάξουμε ευχές

και απόψεις για τις ποικιλόμορφες δράσεις και εκδηλώσεις

που προγραμματίζονται για το 2019.

το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΜΝΗΜΗΣ ΓΙΑ ΤΑ

ΘΥΜΑΤΑ ΤΟΥ ΝΑΥΑΓΙΟΥ ORIA 

Εκδήλωση μνήμης για τους 4.100 Ιταλούς αιχμάλωτους

στρατιώτες και Έλληνες μέλη του πληρώματος, που έχα-

σαν τη ζωή τους στο ναυάγιο του νορβηγικού πλοίου ORIA

στις 12-2-1944, θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 10 Φε-

βρουαρίου 2019 και ώρα 12.00, στο Μνημείο που  έχει ανε-

γερθεί για τα θύματά του (στο 60ο χλμ. της παραλιακής

λεωφόρου Αθηνών – Σουνίου), η οποία τελεί υπό την Αι-

γίδα της Α.Ε. του Προέδρου της Δημοκρατίας 

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης θα τελεστεί επιμνημόσυνη

δέηση από τον  Αρχιεπίσκοπο Καθολικών Αθηνών Σεβα-

σμιότατο π. Σεβαστιανό Ροσσολάτο.

Στη συνέχεια, στην Πλατεία των Λεγραινών, στο μνημείο

των 17 εκτελεσθέντων κατοίκων των Λεγραινών, το 1944

από τους Γερμανούς κατακτητές, θα πραγματοποιηθεί επι-

μνημόσυνη δέηση και κατάθεση στεφάνων.

Στις τελετές θα παραστεί και θα καταθέσει στεφάνι η Α.Ε.

ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κύριος Προκόπιος Παυλό-

πουλος. 
Την εκδήλωση διοργανώνουν από κοινού η Πρεσβεία της Ιταλίας

στην Αθήνα, η Περιφερειακή Ενότητα Ανατολικής Αττικής, οι Δήμοι

Σαρωνικού και Λαυρεωτικής και ο Σύνδεσμος «Χρυσή Τομή».
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Ο ρόλος της Οικογένειας,

στην πρόληψη της χρήσης

εξαρτησιογόνων ουσιών!

Ο Δήμος Μαρκοπούλου, συνεχίζοντας και φέτος, τον

Κύκλο Ενημερωτικών Εκδηλώσεων για την Παιδεία,

Υγεία και Πρόνοια, προσκαλεί το Σάββατο, 16 Φε-

βρουαρίου 2019 και ώρα 11.00 π.μ., στην ομιλία με

θέμα «Ο ρόλος της Οικογένειας, στην πρόληψη της
χρήσης εξαρτησιογόνων ουσιών», που θα πραγματο-

ποιηθεί, στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου (Γ. Παπα-

βασιλείου 34).
Στόχος της εκδήλωσης, είναι να αποσαφηνιστούν θέματα σε

σχέση με τις εξαρτήσεις και να αναπτυχθεί ένας διάλογος

για τον ρόλο που έχει η Οικογένεια σήμερα, στην πρόληψη

και την αντιμετώπιση των εξαρτήσεων.

Εισηγήτριες επί του θέματος, που συνεχίζει να μαστίζει

την ελληνική κοινωνία, ιδιαίτερα στα χρόνια της οικονομι-

κής κρίσης, θα είναι η Δέσποινα Καπετανάκη, Κοινωνική

Λειτουργός – Ψυχοθεραπεύτρια, Υπεύθυνη του Συμβου-

λευτικού Κέντρου ΚΕΘΕΑ «ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ» και η Ευδοκία

Γαλάτου, Ψυχολόγος, μέλος του Προσωπικού Θεραπείας

του Συμβουλευτικού Κέντρου ΚΕΘΕΑ «ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ».

Το «ΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ» ανήκει στο Κέντρο Θεραπείας

Εξαρτημένων Ατόμων και απευθύνεται σε χρήστες εξαρτη-

σιογόνων ουσιών άνω των 21 ετών και τις οικογένειές τους,

στοχεύοντας στην απεξάρτηση, στην εκπαίδευση και στην

κοινωνική επανένταξη των μελών του!

Η συμμετοχή στο Πρόγραμμα, είναι εθελοντική, χωρίς οι-

κονομική επιβάρυνση και δεν χορηγούνται υποκατάστατα

ή άλλες ουσίες. Παρέχει υπηρεσίες όπως: Κινητοποίηση

και προετοιμασία για την ένταξη στη θεραπευτική διαδι-

κασία, ομαδική και ατομική συμβουλευτική και θεραπεία,

μεταθεραπευτική φροντίδα, πρόληψη υποτροπής και δια-

χείρισης της κρίσης, εκπαίδευση και επαγγελματικό προ-

σανατολισμό, Συμβουλευτική οικογένειας και ζευγαριών.

Και επίσημα υποψήφιος

βουλευτής της Ν.Δ. 

ο Βασίλης Οικονόμου

Από τον Ιανουάριο του 2015 που η

ΝΔ και ο Πρόεδρός της Αντώνης Σα-

μαράς με τίμησε με μία θέση στο ψη-

φοδέλτιο Επικρατείας αγωνίζομαι για

την επικράτηση των ιδεών και των

αξιών της, με όλη τη δύναμη της

ψυχής μου και της καρδιάς μου. Από

σήμερα που ο Πρόεδρος του κόμμα-

τος Κυριάκος Μητσοτάκης μου δίνει

την ευκαιρία να πολιτευτώ στην περι-

φέρεια της Ανατολικής Αττικής θα

δώσω τον καλύτερο μου εαυτό και όλες μου τις δυνάμεις

για την ηγεμονία της ΝΔ, στην κοινωνία, στην πολιτική και

στο κοινοβούλιο. Σε αυτό το δρόμο έχω συνοδοιπόρους

νέους φίλους που είναι σάρκα εκ της σαρκός του κόμμα-

τος που μαζί αγωνιζόμαστε για την εκλογική νίκη και σχε-

διάζουμε την επόμενη μέρα αλλά και τους συμπολίτες μου

από την Ανατολική Αττική που δώσαμε μάχες νικηφόρες

στο παρελθόν και σήμερα συμπορεύονται δίπλα μου στη

ΝΔ. Σε όλους υπόσχομαι να τους εκπροσωπώ επαξίως και

να είμαι χρήσιμος.

ΒΑΣΙΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

ΤΟΜΕΑΡΧΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΝΔ
Συνέχεια από τη σελ. 3

και με πραγματικά τοπικά χαρακτηριστικά πρότασης

ενός συνδυασμού, για να το συζητήσουμε.

Δυστυχώς υπάρχει ένα  κενό μέχρι σήμερα, αναφορικά

με την ανάγκη επιτέλους εμφάνισης στο προσκήνιο της

διαχείρισης των κοινών της πόλης μας, νέων και με

όρεξη για δουλειά προσώπων με μόνο σκοπό την ανιδιο-

τελή προσφορά, έξω και πέρα από πολυδοκιμασμένες

συνταγές του παρελθόντος, οι οποίες εξάντλησαν κάθε

δυναμική και σήμερα στερούνται κάθε ορά-

ματος αρκούμενες σε μία απλή διαχείριση

της καθημερινότητας χωρίς την οποιαδή-

ποτε προοπτική. 

Η υποψηφιότητά μου, αυτή δεν έρχεται για

να λειτουργήσει ως ένα μέσο προώθησης

και εξυπηρέτησης ιδιοτελών προσωπικών

συμφερόντων, στα πλαίσια του αναμορφω-

μένου εκλογικού νόμου για την τοπική αυ-

τοδιοίκηση, με όχημα την «απλή αναλογική».

Προβάλλεται ως μία επιτακτική ανάγκη για την κάλυψη

ενός κενού που υπάρχει σήμερα στην άσκηση πραγματι-

κής, αντικειμενικά οφέλιμης πολιτικής στο δήμο μας, για

την ωφέλεια των πολλών και αυτών που αγαπούν πραγ-

ματικά την πόλη μας, ενάντια στην ακραία εμπορευματο-

ποίηση των πάντων. Πρόκειται λοιπόν για μία

υποψηφιότητα που μοναδικό σκοπό της έχει την ανατροπή

της παρούσας αδιέξοδης κατάστασης και το ξεκίνημα μιας

νέας εποχής στα δημοτικά πράγματα, που θα σημάνει και

την πραγματική βελτίωση της ζωής των κατοίκων της

πόλης μας σε όλα τα επίπεδα.  Γι’ αυτό είμαστε σίγουροι

ότι ο συνδυασμός μας, με αυτά τα χαρακτηριστικά αποτε-

λεί μία πρόταση Νίκης και όχι απλώς συμμετοχής στις

εκλογές του Μαΐου που έρχεται.       

Κυρία Σίνα έχεις πλαισιωθεί με υποψηφίους και έχεις
δώσει το όνομα του συνδυασμού;
Αυτές τις ημέρες, ολοκληρώνεται η επεξεργασία του

προγράμματος του συνδυασμού μας και θα δώσουμε και

το όνομα. Το πρόγραμμά μας θα αποτελεί μία συνολική,

κοστολογημένη και προπάντων ρεαλιστική πρόταση για

την επόμενη ημέρα του Δήμου μας, με γνώμονα πάντοτε

τα συμφέροντα των πολλών, με σεβασμό στο φυσικό και

πολιτιστικό περιβάλλον της πόλης μας στο πλαίσιο μίας

βιώσιμης ανάπτυξης χωρίς υπερβολές και διάθεση προ-

σωπικής προβολής, και με ιδιαίτερη μέριμνα για την ερ-

γαζόμενη μητέρα, τα παιδιά και τους ανθρώπους της

τρίτης ηλικίας.

Σύντομα, κυρία Αννα, θα σας καλέσουμε κι εσάς και τους

κατοίκους, σε μια εκδήλωση που θα ανακοινώσουμε τα πρό-

σωπα που θα στελεχώσουν τον συνδυασμό

Νίκης, αλλά και   των προσώπων που στηρίζουν

την αναγεννητική ενωτική πρότασή μας μακριά

από κάθε σκοπιμότητα και προσωπική ιδιοτέ-

λεια.

Και ένα “αγκάθι” κυρία Σίνα, που αφορά μια
εκκρεμότητα για την περίοδο που συμμετεί-
χατε στη Σχολική Επιτροπή και η οποία έχει

φτάσει στα δικαστήρια. Τί έχετε να πείτε γι’ αυτό;

Κυρία Αννα, σ’ αυτό θα απαντήσει το δικαστήριο, ελπίζω

σύντομα, γιατί “περιέργως” την ημέρα που συζητιόταν η

υπόθεσή μου, και μας φώναξε ο πρόεδρος στην έδρα,

φώναξαν ότι έχει μπει βόμβα στο κτήριο και δεν έγινε η

δίκη. Όμως θα σας επαναλάβω αυτό που είπα και στο

συμβούλιο στον κο δήμαρχο. Δεν θα έχει πού να κρυφτεί

όταν βγει η απόφαση του δικαστηρίου.

Αλλά επειδή σε κάθε συνεδρίαση ο δήμαρχος ασχολείται

μαζί μου, παραβιάζοντας απόρρητα προσωπικά δεδο-

μένα, να του θυμίσω ότι όταν ήταν συνδικαλιστής και ερ-

γαζόμενος στην Ολυμπιακή Αεροπορία, είχε

κατηγορηθεί με πολλά περισσότερα και η υπόθεσή του

είχε φτάσει στα δικαστήρια. Αθωώθηκε, γι’ αυτό θα

έπρεπε να είναι πιο σεμνός. 

Κυρία Σίνα, σας ευχαριστώ, και χαίρομαι που μια γυ-
ναίκα θα ηγηθεί ενός συνδυασμού για το Δήμο 3Β. Σας
ευχόμαστε καλή επιτυχία.

Κι εγώ σας ευχαριστώ και σας συγχαίρω για την αντικει-

μενικότητα της εφημερίδα σας.

Συνέντευξη με τη Μαρία Σίνα - Χόβρη

Ο Δήμος Λαυρεωτικής ενημερώνει όλους τους ενδια-

φερόμενους ότι δημοσιεύτηκε η πρόσκληση υποβο-

λής αιτήσεων στήριξης στο πλαίσιο του Υπομέτρου

6.3. «Ανάπτυξη μικρών γεωργικών εκμεταλλεύ-

σεων». 

Στόχος του προγράμματος είναι να αναπτύξουν οι μι-

κρές γεωργικές εκμεταλλεύσεις τις γεωργικές τους

δραστηριότητες, ώστε να μπορέσουν, να υποστηρί-

ξουν τη μελλοντική επαγγελματική ενασχόληση των

κατόχων τους στη γεωργία.

Η παροχή της οικονομικής ενίσχυσης, η οποία ανέρ-

χεται στα 14.000€ ανά δικαιούχο, απευθύνεται σε

επαγγελματίες αγρότες που: 

• δεν έχουν υπερβεί το 61ο έτος της ηλικίας τους 

• κατοικούν σε μικρές κοινότητες έως 5.000 κατοίκων

• διαθέτουν επαρκή επαγγελματικά προσόντα

• υλοποιούν επαγγελματικά σχέδια για την ανάπτυξη

των γεωργικών δραστηριοτήτων τους.

Η υποβολή των αιτήσεων θα πραγματοποιηθεί από

τις 4 Μαρτίου έως 15 Μαΐου 2019, ηλεκτρονικά στον

διαδικτυακό τόπο www.ependyseis.gr/mis.

Για τους όρους, τις προϋποθέσεις οι ενδιαφερόμενοι

μπορούν να επισκεφθούν τις ιστοσελίδες www.mina-

gric.gr και www.agrotikianaptixi.gr.

«Ανάπτυξη μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων» 

στο Δήμο Λαυρεωτικής
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Στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του

Δήμου 3Β (6/2/19) στο στάδιο των ερωτήσεων - απαν-

τήσεων ακούσαμε 

Ο επικεφαλής της Λαϊκής Συσπείρωσης Κώστας Πα-

σακυριάκος, έθεσε το ερώτημα κατά πόσον είναι
ασφαλή τα σχολικά κτήρια και αν γίνονται προληπτι-
κοί έλεγχοι. Αν υπάρχει τέτοιος μηχανισμός. Το έρει-

σμα πήρε μετά το περιστατικό με τον μεγάλο κομμάτι

σοβά που είχε πέσει μπροστά σε μαθητή στο 3ο Δη-

μοτικό Σχολείο Βούλας, ευτυχώς χωρίς να τραυματι-

στεί.

Ο δήμαρχος Γρ. Κωνσταντέλλος απάντησε ότι σε όλα

τα κτήρια γίνονται προληπτικοί έλεγχοι την καλοκαι-

ρινή περίοδο βάσει πρωτοκόλλων, που γίνονται από

εργολάβους και υπηρεσίες του Δήμου. 

Δεν θα επιβληθούν 

αναδρομικά και κυρώσεις 
Επίσης ο δήμαρχος ενημέρωσε το σώμα ότι έρχεται “κα-

ταιγίδα” προστίμων με το κτηματολόγιο, που υποχρεωτικά

θα ενημερώσουν οι δήμοι τα αρχεία τους και, όπου προ-

κύπτει κατασκευή που δεν έχει δηλωθεί θα επιβαρύνεται

με τεράστια ποσά, δημιουργώντας έτσι μία ανησυχία στον

κόσμο.

Όμως ήδη δημοσιεύθηκε από το Νομικό Συμβούλιο του

Κράτους η Γνωμοδότηση υπ' αριθμ. 237/2018, την οποία

αντλήσαμε από το Taxheaven, και σύμφωνα με την οποία:

α) Εάν για την πολεοδομικά προβλεπόμενη χρήση του

χώρου που υπήχθη στο καθεστώς διατήρησης ή αναστο-

λής επιβολής κυρώσεων της εγκατασταθείσας σ’ αυτόν

αυθαίρετης χρήσης κατά τις διατάξεις των νόμων

3843/2010, 4014/2011, 4178/2013 και 4495/2017, δεν

υπήρχε υποχρέωση καταβολής δημοτικών τελών καθαριό-

τητας και φωτισμού, τέλους ακίνητης περιουσίας, τυχόν

προβλεπόμενων ανταποδοτικών τελών και φόρου ηλε-

κτροδοτούμενων χώρων, δεν θα καταβληθούν για τον

χώρο αυτό τα πιο πάνω ανταποδοτικά δημοτικά τέλη και

ο φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων, ούτε αναδρομικά,

δηλαδή από την εγκατάσταση της αυθαίρετης χρήσης

μέχρι την έναρξη του καθεστώς διατήρησης ή αναστολής

επιβολής κυρώσεων, ούτε για το διάστημα του καθεστώ-

τος διατήρησης της αυθαίρετης χρήσης ή αναστολής επι-

βολής κυρώσεων. Λεπτομέρειες στο www.ebdomi.com

Ερωτήσεις - Απαντήσεις

στο Δημοτικό Συμβούλιο

Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης

Αναφορά στο Ασκληπιείο Νοσοκομείο έκανε ο Δήμαρ-

χος για το στρεμματικό τμήμα 5,5 στρ., που ανήκει στο

Δήμο και το διεκδικεί, τονίζοντας ότι είναι κοινόχρηστο

και οφείλει να το πάρει. Μάλιστα το τόνισε με έμφαση

ότι «δεν πρόκειται να το αφήσω».
Εχουμε γράψει πολλές φορές για το Ασκληπιείο Νοσο-

κομείο, γιατί είναι πολύτιμο για την περιοχή μας, μια

που το επόμενο δημόσιο νοσοκομείο απέχει πάρα πολλά

χιλιόμετρα μακριά μας.

Ο Δημ. Δόγκας σημείωσε σχετικά ότι μία διεκδίκηση δεν
σταματάει ποτέ. Αν αρχίσουμε να το κουτσουρεύουμε
από εδώ και από εκεί ή να το αποσύρουμε κιόλας, όταν
το νοσοκομείο το έχουμε ανάγκη και το επισκεπτόμαστε
πάρα πολύ συχνά, θα πρέπει να το προσέξουμε το θέμα.

Γνώμη μας είναι ότι ο Δήμος και ο Δήμαρχος θα έπρεπε

να διεκδικεί μόνιμα το δημόσιο χαρακτήρα του Νοσο-

κομείου και να συνεργάζεται με τη Διοίκηση και όχι να

το πολεμάει. Και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι το Νοσκο-

κομείο έχει χτιστεί στο σύνολό του γη και κτίσματα από

δωρεές και δη ανθρώπων που διέθεσαν όλη τους την

περιουσία για να βρίσκουν ανακούφιση οι πολίτες.

Και ξεχνάει ο δήμαρχος ότι απέξω περιμένουν πολλά

“κοράκια” που ορέγονται το χώρο του νοσοκομείου.

Όσο για το χώρο στάθμευσης που ζητάει να πάρει ο Δή-

μαρχος και πιστεύει ότι μένει μισοάδειο, τον καλούμε

να το επισκεφθεί στις 10 και μετά το πρωί με το όχημά

του, να δούμε πού θα παρκάρει. Και στο Νοσοκομείο δεν

σταθμεύουν μόνο οι εργαζόμενοι, που ανέφερε ο δή-

μαρχος. Σταθμεύουν και οι ασθενείς και οι συνοδοί. Πού

θα πάνε όλα αυτά τα οχήματα εάν τα βγάλει έξω από το

Νοσοκομείο;;;

“Πόλεμος” με το Ασκληπιείο Νοσοκομείο

Ο πρόεδρος του Δ.Σ. Νίκος Ψαλλίδας, προέταξε δύο

θέματα επειδή χρειάζονταν αυξημένη πλειοψηφία για

να ψηφιστούν και γνωρίζει ότι οι σύμβουλοι σιγά σιγά

αποχωρούν...

Τα θέματα (11ο & 12ο) αφορούσν τροποποίηση των

θέσεων ταφής στο Κοιμητήριο της Βούλας. Δηλαδή

τροποποίηση της κανονιστικής απόφασης που διέπει

τη λειτουργία των κοιμητηρίων του Δήμου, μετά την

επέκταση που έγινε και αυξήθηκαν 400 νέοι τάφοι εκ

των οποίων μόνο οι 160 γίνονται τριετούς!

Αυτό μας δημιουργεί ερωτηματικά γιατί δίνεται πολύ

μεγάλος αριθμός τάφων σαν οικογενειακοί, τη στιγμή

που οι ανάγκες αυξάνονται διαρκώς και παρά την επέ-

κταση των 400  τάφων σε λίγο καιρό θα υπάρξει ξανά

πρόβλημα. Δηλαδή από τους 400 τάφους δίνουν τους

240 σε οικογενειακούς. Δηλαδή τους πουλάνε για να

το ξεκαθαρίσουμε και μάλιστα “αλμυρά”.

Με την απόφαση που πάρθηκε δίνεται η δυνατότητα,

κάτοικοι της Βάρης να αγοράζουν οικογενειακό

τάφο στο Κοιμητήριο της Βούλας, στην ίδια τιμή που

αγοράζει και ο Βουλιώτης, μιας που ενοποιήθηκαν

και έγινε ένας Δήμος και αφού η Βάρη δεν διαθέτει

χώρο.

Με το θέμα θ’ ασχοληθούμε εκτενώς γιατί απεχθανό-

μαστε την εμπορευματοποίηση του θανάτου και μά-

λιστα από δημόσιους φορείς! Φτάνει πια. 

H εμπορευματοποίηση στα

Κοιμητήρια του Δήμου 3Β

Το “Βο” επεκτείνεται

To κτήριο που βρίσκεται στην παραλία της Βούλας και λειτουργούσε ως κατάστημα με το όνομα Bo, αρχικά ήταν
ένα ορθογώνιο κτήριο και τίποτα άλλο. Πρέπει να προσέξουμε λιγάκι στην αλλαγή της άδειας, επεσήμανε ο δη-

μοτικός σύμβουλος Δημοσθένης Δόγκας. Για το ίδιο θέμα είχε αναφερθεί και ο επικεφαλής της ΡΙ.ΚΙ.Π Θάνος

Ματόπουλος, ο οποίος επεσήμανε ότι το Βο έχει υπερβάσεις και θα πρέπει να ελεγχθεί η οικοδομική άδεια. 
Ο δήμαρχος απάντησε ότι η εξέλιξη μιας οικοδομής ελέγχεται από τους ελεγκτές δόμησης. Εμείς μόνο αν δεχ-
θούμε καταγγελία μπορούμε να παρέμβουμε. Παρ’ όλα αυτά το παρακολουθούμε.

Αννα Μπουζιάνη

«Κάνατε κατανομή μόνη σας»

Για άλλη μια φορά ο δήμαρχος αναφέρθηκε στην Μαρία

Σίνα, σημειώνοντας ότι αυτός εμφανίζει στοιχεία, ενώ

εκείνη τον κατηγόρησε σαν ψεύτη.

Η Μ. Σίνα απάντησε «μιλάτε για προσωπικά δεδομένα και
κάθε φορά με κάνετε φέιγ βολάν με εμπιστευτικά έγ-
γραφα στο Δημοτικό Συμβούλιο», και απευθυνόμενη στον

Αντιδήμαρχο Νικ. Βάση του είπε “γιατί δεν μιλάτε κε
Βάση;”
Ο Ν. Βάσης απάντησε ότι δεν υπήρχε απόφαση από τη
Σχολική Επιτροπή. «Κάνατε κατανομή στα σχολεία μόνη
σας. Σε άλλα σχολεία 500 και σε άλλα 5000 ευρώ...».
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Τον πράκτορα – τυχοδιώκτη – μίσθαρνο όργανο των

ΗΠΑ έσπευσαν Ε.Ε. και Καναδάς, ν’ αναγνωρίσουν ως

προσωρινό Πρόεδρο της Βενεζουέλας! 

Κατ’ αρχήν μας είπε κανείς ποιο είναι το πολιτειακό σύ-

στημα της Βενεζουέλας; Ότι έχουν Προεδρική Δημο-

κρατία; Ο Πρόεδρός τους εκλέγεται κατευθείαν από το

λαό. Όποιος φορέας, επομένως, όργανο ή ομάδα (η αν-

τιπολίτευση της Βουλής), “εκλέξει” “Πρόεδρο”, διαπράτ-

τει πραξικόπημα!

Ανώνυμος, δυστυχώς, αναγνώστης, μας τηλεφώνησε τη

Δευτέρα (4/2) το μεσημέρι να μας «σχολιάσει» την απο-

ρία της στήλης «Απ’ το καρφί στο πέταλο»,  πως έσπευ-

σαν δημοκρατικά(;) κράτη και μάλιστα η Ευρωπαϊκή

Ένωση, να «χειροτονίσει» τον αυτοανακηρυχθέντα ως

«Πρόεδρο» της Βενεζουέλας Χουάν Γκουάιντο (Juan

Guaido), αδιαφορώντας όχι μόνο για τη νομιμότητα και

τους κανόνες του διεθνούς δικαίου, που θεσπίστηκαν

αρχικά, από τη Συνθήκη της Βεστφαλίας ακόμη, το 1648

και μετέπειτα Συνθήκες, όπως της ιδρυτικής πράξης του

Ο.Η.Ε.: Με βασικότερη αρχή την αναγνώριση της εθνι-

κής κυριαρχίας και της μη επέμβασης στα εσωτερικά

των άλλων Κρατών.

(Aυτό, στα “μεταμοντέρνα” κράτη της παγκοσμιοποί-

ησης, με προεξάρχουσα τις ΗΠΑ, τείνει να καταργηθεί)1

«Και υπερασπίζετε δηλαδή τον Δικτάτορα
Μαδούρο;» διερωτήθη επικριτικά ο αναγνώστης μας.

Τον ευχαριστούμε γιατί μας έδωσε το έναυσμα, την ίσκα

ν’ ασχοληθούμε με το θέμα, όχι τόσο για το συμπαθέ-

στατο λαό της Βενεζουέλας και τους αγώνες του, για

την ανεξαρτησία του – που συμπίπτουν τόσο με τους δι-

κούς μας, αφού η τελική επιτυχής ανακήρυξη της ανε-

ξαρτησίας της, μετά από θυσίες ετών, έγινε το 1821, με

ηγέτη τον libertador (ελευθερωτή) Σιμόν Μπολιβάρ

(Simon Bolivar), όχι τόσο λοιπόν, για το λαό της Βενε-

ζουέλας, όσο για το Διεθνές Δίκαιο, από νομικής πλευ-

ράς και «φιλοσοφίας δικαίου», και πολιτικής, για να

δούμε πως πρέπει να σκεφθούμε «μεθαύριο» στις εκλο-

γές, για το Ευρωκοινοβούλιο, όσο και εθνικής, για ν’

αντλούμε γνώσεις και να εξάγουμε συμπεράσματα,

όσον αφορά τους «φίλους» μας και «συμμάχους», αλλά

και «εταίρους» μας, για τα εθνικά μας θέματα και τη διε-

θνή αποτίμηση της χώρας μας. - «Πες μου τους φίλους
σου να σου πω ποιος είσαι»!
Κοντεύουμε να καταντήσουμε σαν τα μούτρα των αποι-

κιοκρατών και των στυγνών κεφαλαιοκρατών.

Και να παίρναμε τουλάχιστον κάποια ανταλλάγματα!...

Θαρρώ πως όλο και μοιάζουμε της «εκδιδόμενης επί
χρήμασι», που... δεν έπαιρνε όμως χρήματα, γιατί δεν

το γνώριζε, πώς «έτσι γίνεται», κατά το γνωστό ανέκ-

δοτο.

Διευκρίνιση, που θα κάνω κάθε φορά: Κεφαλαιοκρά-

της δεν είσαι εσύ που έχεις ένα εργοστασιάκι, μια βι-

λίτσα ή μερικά ακίνητα. Κεφαλαιοκράτης είναι εκείνος

που εκμεταλλεύεται λαούς και κράτη – είναι αυτός

που χαράσσει διεθνείς πολιτικές, δημιουργεί πολέ-

μους, επαναστάσεις, πραξικοπήματα, οικονομικές κρί-

σεις, τρομοκρατικές ενέργειες και λοιπές

βαρβαρότητες.

Εάν συμβάλλεις κι εσύ, είν’ επιλογή σου· μπορείς να

κορδώνεσαι.

Για να πάμε λοιπόν στην ουσία, η οποία διακρίνεται από

την εντονότατη οσμή της: Η Βενεζουέλα έχει τα μεγα-

λύτερα αποθέματα πετρελαίου, παγκοσμίως!

Α’, και χρυσού και άλλων μετάλλων!

Είναι μια πλούσια χώρα δηλαδή, που ο λαός της πεινάει

– και δεν είναι η μοναδική – γιατί ξένα συμφέροντα δεν

την αφήνουν να ορθοποδήσει.

Ποιος είναι λοιπόν αυτό το... καλόπαιδο που έσπευσαν,

μόλις αυτοανακηρύχθηκε σαν τον Ναπολέοντα Βονα-

πάρτη2, χωρίς να είναι «μέγας», αλλά ελάχιστος, ξενο-

κίνητος, ξενοσπούδαστος και τηλεκατευθυνόμενος, που

έσπευσαν προαποφασισμένα να τον αναγνωρίσουν οι

ΗΠΑ με τη βεβαιότητα ότι θ’ ακολουθήσουν – όπως κι

έγινε – ο Καναδάς, η Ε.Ε., και άλλα ...εξαρτήματα... (Το

ίδιο δεν έκαναν και στο Ιράκ του Σαντάμ κι αλλού, δημι-

ουργώντας δυστυχία και προσφυγιά, την οποία υφιστά-

μεθα κυρίως εμείς;)

Ποιος είναι αλήθεια ο Χουάν Γκουάιντο;

Για να μην πάμε πολύ πίσω, να πάμε 20 μόλις χρόνια

πριν, στο 1998, όπου ο Ούγκο Τσάβες, οπαδός του δη-

μοκρατικού Σοσιαλισμού, εξελέγη Πρόεδρος της Βενε-

ζουέλας. Το 2002 εκδηλώθηκε εναντίον του,

αποτυχημένο πραξικόπημα, και παρά τις απεργιακές κι-

νητοποιήσεις και τις ταραχές (2002-2003) «Καθώς και
πολλές άλλες πολιτικές δοκιμασίες»3, επανεξελέγη,

από το λαό, πρόεδρος και το 2006 και το 2012, πράγμα

που σε πάρα πολλούς νεοφιλελεύθερους, οπαδούς του

Μ. Φρίντμαν, δεν άρεσε. Τί να κάνουμε, άρεσε όμως στο

λαό!

Δεκαπέντε χρόνια ο αριστερός Μπολιβαριανός επανα-

στάτης, παραπάει. Το 2013, ένα χρόνο μετά την επανε-

κλογή του για τρίτη (3) φορά, πέθανε, από ασθένεια.

Νέος Πρόεδρος εξελέγη ο Νικολάς Μαδούρο, που συ-

νεχίζει την πολιτική του Τσάβες και η ξενοκίνητη αντι-

πολίτευση συνεχίζει το χαβά της· τις ταραχές, τις

διαδηλώσεις... Δεν έχει μείνει ήσυχη από το πρώτο απο-

τυχημένο πραξικόπημα του 2002. Πρέπει να δράσουν

«επιστημονικά», όχι παραδοσιακά!

Έτσι, μια ομάδα από δεξιούς φοιτητές της αντιπολίτευ-

σης επιλέχθηκε για εκπαίδευση, σ’ ένα «πρόγραμμα» για

την αποκατάσταση της Δημοκρατίας στη Βενεζουέλα»4.

Στο μεταξύ, ο Ν. Μαδούρο επανεξελέγη κατ’ ευθείαν

από το λαό, όπως ορίζει το σύνταγμά τους, το Μάιο του

2018, για έξι χρόνια, ενώ στην εθνοσυνέλευση, με κα-

θαρά νομοθετικές εξουσίες, και όχι εκτελεστικές, έχασε

την πλειοψηφία στις εκλογές τον 12/2015, και η θητεία

της εθνοσυνέλευσης λήγει το 2020.

Για να ξαναγυρίσουμε στους «καλούς φοιτητές», τον

Οκτώβρη του 2015, με τη δημοτικότητα του Τσάβες στο

αποκορύφωμά της, φτάνουν στο Βελιγράδι της Σερβίας

για να ξεκινήσουν την εκπαίδευσή τους.

Οι φοιτητές εκπαιδεύτηκαν στο «Κέντρο Μη Βίαιων

Δράσεων και Στρατηγικών» (CANVAS). Η ομάδα αυτή

χρηματοδοτείται από το «Εθνικό Ταμείο για τη Δημο-

κρατία», που είναι παράρτημα της CIA, σε συνεργασία

με το Διεθνές Ρεπουμπλικανικό Ινστιτούτο για τις Διε-

θνείς Υποθέσεις! Και άλλα πολλά βαρύγδουπα ονόματα

και άνομους σκοπούς επενδεδυμένους χάριν ευφημι-

σμού με πολύ... «ανθρωπισμό», «δημοκρατία» και άλλα

ωραία, ακόμη και με την «αντιεξουσιαστική» οργάνωση

Οτροτ.

Ο Χουάν Γκουάιντο είναι βέβαια σ’ αυτή την ομάδα των

«επίλεκτων» κι έτσι το 2007 μετακομίζει στην Ουάσιγ-

κτον, για να εγγραφεί στο Πρόγραμμα Διακυβέρνησης

και Πολιτικής Διαχείρισης, του Πανεπιστημίου G. Wash-

ington.

Εκείνη τη χρονιά, ο Γκουάιντο εκπαιδευμένος καταλλή-

λως οργάνωσε βίαιες συγκεντρώσεις μετά την άρνηση

της κυβέρνησης της Βενεζουέλας να ανανεώσει την

άδεια του Radio Caracas Television (RCTV), ενός ιδιωτι-

κού σταθμού που διαδραμάτισε ηγετικό ρόλο στο πρα-

ξικόπημα του 2002 εναντίον του Τσάβες.

Τότε δημιουργήθηκε και μια ομάδα στελεχών, η «Genera-

tion 2007», με στόχο την ανατροπή του καθεστώτος της

Βενεζουέλας... Βασικός συνεργάτης του Γκουάιντο ήταν

ο «ακτιβιστής» Yon Goicoechea, ο οποίος μετά από ένα

χρόνο ανταμείφθηκε για τις υπηρεσίες του με το βραβείο

Milton Friedman του Ινστιτούτου Cato “για την προώθηση

της ελευθερίας” μαζί με ένα χρηματικό βραβείο 500.000

δολαρίων, το οποίο επένδυσε στην οικοδόμηση του πολι-

τικού δικτύου Liberty First (Primero Justicia).

H “Generation 2007 συνεργαζόταν στενά με την ακρο-

δεξιά ομάδα Javu o Guaido εντάχθηκε στο διαπλεκόμενο

κόμμα Voluntad Popular. Το 2010 η Volunta Popular και οι

ξένοι υποστηριχτές της επιχείρησαν να εκμεταλλευτούν

τη χειρότερη ξηρασία που χτύπησε τη Βενεζουέλα. Την

κατάσταση επέτεινε η Παγκόσμια Οικονομική κρίση και

η πτώση των τιμών του πετρελαίου που καλύπτει το 30%

του ΑΕΠ της Βενεζουέλας.

Το Νοέμβριο του 2010, σύμφωνα με υποκλαπέντα μηνύ-

ματα από τις υπηρεσίες ασφαλείας, ο Γκουάιντο μαζί με

άλλους παρακολούθησαν ειδικό σειμνάριο στο Μεξικό

και εργάστηκαν γύρω από ένα σχέδιο για την ανατροπή

του προέδρου Ούγκο Τσάβες δημιουργώντας χάος μέσω

βίαιων διαδηλώσεων.

Παλιά μέθοδος, δοκιμασμένη στον Μοσαντέκ στο Ιράν

(1955) για να φέρουν τον Σάχη, στη Χιλή του Αλιέντε

(αρχές 1970), για να φέρουν το δικτάτορα Πινοσέτ.

Κι εκεί, κι εκεί, κι εδώ η οσμή του πετρελαίου... Ο έλεγ-

χος του πετρελαίου.

Να γιατί «υποστηρίζουμε» τον Μαδούρο. 

Γιατί δεν επιτρέπεται η ανθρωπότητα της 3ης μ.Χ. χιλιε-

τίας, να ταξιδεύει στο διάστημα, στις παρυφές της ηλια-

κού συστήματος και ο άνθρωπος της απληστίας του

κεφαλαίου, να μένει προσκολλημένος στη βαρβαρό-

τητα.

Γιατί δεν δέχομαι η διεθνής έννομη τάξη να επιστρέφει

στο μεσαίωνα, με απάτη, φορώντας χαμογελαστά προ-

σωπεία, ανθρώπινα, δημοκρατικά... διαστρέφοντας τις

έννοιες.

Γι’ αυτό: μην εμπιστεύεστε τόσο εύκολα ό,τι ακούτε

στην τηλεόραση, από «σοβαρούς» κυρίους, ό,τι τίτλο και

να φέρουν. Κι αν δεν έχετε εγκυκλοπαίδειες, ειδικά βι-

βλία, λεξικά, επισκεφθείτε το διαδίκτυο (κι αυτό με

έλεγχο). Λίγο η γεωγραφία και η έκταση μιας χώρας, η

οικονομία της και η σύνθεση του ΑΕΠ της, θα σας οδη-

γήσει σε πιο ορθά συμπεράσματα.

ΚΩΣΤΑΣ ΒΕΝΕΤΣΑΝΟΣ

―――――――
1. R. Cooper: “Η διάσπαση των Εθνών”.

2. Ν. Μακιαβέλλι: “Ο Ηγεμόνας - Σχολιασμένος από τον Ναπολέοντα

Βοναπάρτη”, εκδ. Σκαραβαίος.

3. Βικιπαιδεία.

4. iskra.gr: άρθρο του Ανδ. Ζαφείρη, απ’ το οποίο αντλήσαμε πολλές

πληροφορίες.

5. Perkins: «η εξομολόγηση ενός οικονομικού δολοφόνου» κ.ά.

Η παγκόσμια διακυβέρνηση και ο Γκουάιντο!
Βενεζουέλα: τα μεγαλύτερα αποθέματα πετρελαίου, παγκοσμίως
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Ο Ουίλιαμ Σαίξπηρ ήταν Άγγλος ποιητής, ηθοποιός,

θεατρικός συγγραφέας  και επιχειρηματίας,  που δεν

γνωρίζουμε πότε γεννήθηκε αλλά πότε βαφτίστηκε

(26-4-1564)!

Η οικογένειά του ήταν εύπορη και γι; αυτό ο Σαίξπηρ

είχε πάρει μια ολοκληρωμένη ακαδημαϊκή μόρφωση,

η οποία περιελάμβανε πλήρη μελέτη στα έργα των με-

γάλων τραγικών ποιητών της κλασικής Αθήνας, Αι-

σχύλου, Σοφοκλή, Ευριπίδη και Αριστοφάνη!!!     

Παντρεύτηκε στα 18 του χρόνια και απέκτησε τρία

παιδιά, ένα κορίτσι και δύο δίδυμα αγόρια και το 1585

εγκαταστάθηκε  οικογενειακώς στο Λονδίνο, όπου ξε-

κίνησε το κερδοφόρο έργο του, για να ξαναγυρίσει το

1596 στη γενέτειρά του, ξεπληρώνοντας τα  χρέη του

πατέρα του και αγοράζοντας  πολλά κτήματα.  Το

1613 επέστρεψε στο Στράτφορντ και πέθανε  στις 23-

4-1616, αφήνοντας εντολή να μην ανοίξει κανείς  τον

τάφο του!!

Ο Σαίξπηρ ήταν ο πιο οξυδερκής κριτικός στην ιστορία

της λογοτεχνίας και προικισμένος  μελετητής,  δημι-

ουργώντας  μεγάλο επίτευγμα με τα 38 έργα του, τα

περισσότερα των οποίων  είναι αριστουργήματα  και

περικλείουν  ένα περίεργο και αδιευκρίνιστο μυστή-

ριο,  σχετικά με τις ομοιότητες που παρουσιάζουν  με

τα μοναδικά έργα των Ελλήνων τραγικών:  Αισχύλου,

Σοφοκλή, Ευριπίδη, αλλά και  Αριστοφάνη!!!

Στις σαιξπηρικές σπουδές επικρατεί η κλασική αντί-

ληψη ότι καμιά σχέση δεν υπάρχει μεταξύ Σαίξπηρ και

ελληνικού δράματος και ομόφωνα ισχυρίζονται ότι

ούτε είχε διαβάσει ποτέ του τα αθηναϊκά δράματα,

ούτε ενέταξε στα έργα του κάποια στοιχεία από τα 44

διασωθέντα ελληνικά έργα, κάτι που αποτελεί σωβι-

νιστική άποψη και όχι αλήθεια!!! 

Αξιοθαύμαστη είναι η υπεροχή του ποιητικού του δρά-

ματος, ενώ η πολύπλευρη φύση της αναγεννησιακής

ιδιοφυίας του δεν έτυχε της αναγνώρισης που δικαιού-

ται και είναι επιτακτική ανάγκη για μια νέα προσέγγιση

του Σαίξπηρ!!!

Μια διεξοδική σύγκριση του ελληνικού με το σαιξπη-

ρικό δράμα αποκαλύπτει την ζωτική σύνδεση ανάμεσα

στις δύο συντριπτικά ανώτερες δραματικές παραδό-

σεις της παγκόσμιας λογοτεχνίας!!!!

Το μυστικό του Σαίξπηρ είναι η ευφυής εξαπάτηση

των πάντων,  με την αθόρυβη και συστηματική μελέτη

και αφομοίωση των κλασσικών ελληνικών τραγωδιών

και κωμωδιών,  ώστε με επιδεξιότητα να προσαρμόσει

χιλιάδες ελληνικούς στίχους στα έργα του!!!

Η τραγωδία του Σαίξπηρ είναι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΓΩΔΙΑ

με ένα αναγεννησιακό και σαιξπηρικό πρόσωπο,

χωρίς όμως να μπορέσει να αφαιρέσει την ευφυέ-

στατη ευριπίδεια ειρωνεία, ούτε τις χονδροειδείς

αλλά έξυπνες βωμολοχίες του Αριστοφάνη, οπότε

αποκαλύπτεται ότι η κυρίαρχη λογοτεχνική επίδραση

στο Σαίξπηρ είναι το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΡΑΜΑ!!!   

Στο έργο του Σαίξπηρ «Ρωμαίος και Ιουλιέττα», ο ηγε-

μόνας της Βερόνας  λέγεται  «Έσκαλος» όπως προ-

φέρεται το όνομα του Αισχύλου στα Αγγλικά, ενώ

όλη η υπόθεση είναι ίδια με την υπόθεση της “Ορέ-
στειας” του Αισχύλου!!!

Στο έργο «Οθέλος», ο Ιάγος, είναι μια αντιγραφή του

Διονύσου, ενώ στους διαλόγους του Ιάγου η αντι-

γραφή στρέφεται στις “Νεφέλες” του Αριστοφάνη  και

το μόνο πρόσθετο στοιχείο είναι το Σαιξπηρικό σκο-

τεινό και τρομακτικό ύφος!!!

Το δραματικό ποίημα του Σαίξπηρ  στην ιστορία του

“Οβίδιου”,  για τον  έρωτα της Αφροδίτης με τον

Άδωνι,  χρησιμοποιεί σαν  πρότυπο τη Φαίδρα και τον

Ιππόλυτο!!!

Στα οκτώ ιστορικά έργα του, που αποτελούν δύο τε-

τραλογίες αρχίζοντας  με τον “Ριχάρδο τον Β’” και τε-

λειώνοντας  με τον “Ριχάρδο τον Γ’”, οι ομοιότητες  με

την κλασσική Αθηναϊκή  τετραλογία, την οποία υπέ-

βαλλαν οι  Έλληνες τραγικοί, για να διαγωνιστούν

στην ετήσια γιορτή προς τιμήn του Διονύσου, είναι εμ-

φανείς,  γιατί  ο Σαίξπηρ οργάνωσε τις ιστορίες του

με τον ελληνικό εντυπωσιακό και μοναδικό λογοτε-

χνικό τρόπο!!!

Η “Ορέστεια” του Αισχύλου βασίζεται στο σχήμα:

Θέση-Αντίθεση-Σύνθεση, σε ένα υψηλό ηθικό επίπεδο

και ακριβώς με τον ίδιο τρόπο ο Σαίξπηρ δομεί τα έργα

του, ενώ από τις “Ευμενίδες” του Αισχύλου πήρε το

έντονο και έξοχο τέλος,  όπου μεγάλο μέρος από τις

εκφράσεις του Τζων Γκαντ  είναι όμοιες με τα λόγια

του Χορού και της θεάς Αθηνάς!!!

Από το έργο του Αισχύλου, «Οι Πέρσες», στο οποίο

εξυμνείται η Αθήνα και κατ’ επέκταση ολόκληρη η Ελ-

λάδα  και δραματοποιείται  η Περσία, ο Σαίξπηρ σύγ-

κρινε τα βάσανα του Ξέρξη με αυτά του Ριχάρδου,

ενώ από το έργο του Ευριπίδη  «Άλκηστις», ο Σαίξπηρ

δημιούργησε  το πρότυπο του Ριχάρδου αντιγράφον-

τας  τον Άδμητο!!!

Η χρήση χορών, προλόγων και επιλόγων στον Σαίξπηρ

προέρχεται άμεσα ή έμμεσα από το ελληνικό δράμα,

αλλά και ο ειδικός τύπος του Αριστοφανικού επιλόγου

χρησιμοποιήθηκε συχνά από τον Σαίξπηρ!!

Όπως στον Αριστοφάνη έτσι και στον Σαίξπηρ οι χυ-

δαιολογίες επιτελούν μια θεματική λειτουργία,  που

προσδίνει έμφαση σ’ ένα πρότυπο ή κάνει μια ειδική

παρατήρηση και αυτό το στοιχείο το συναντάμε στα

έργα: Οθέλο,  Άμλετ,  Ρωμαίο και Ιουλιέττα, αλλά και

στον Αντώνιο και Κλεοπάτρα, όπου  τα τολμηρά και

διφορούμενα λόγια τους αποτελούν βασικό συστατικό

τους!!!

Η σαιξπ ηρική παρωδία, της οποίας το σεξουαλικό

υπονοούμενο είναι συχνά συγκαλυμμένο αλλά απα-

ραίτητο συστατικό, σίγουρα οφείλει πολλά στην σκαν-

δαλώδη «Μούσα» του Αριστοφάνη,  όπου παίζει

σημαντικό ρόλο στη σκηνική δράση, στην ανάπτυξη

της πλοκής και στον χαρακτηρισμό των προσώπων και

δεν αφαιρείται από το έργο με κανένα άλλο μεγαλύ-

τερο δραματικό ή ποιητικό συστατικό του !!!

Στο “Βασιλιά Ερρίκο τον Ε΄” η συμπεριφορά του

Γιάνγκ,  όταν φιλά τις πληγές του νεκρού φίλου του

και εκφωνεί περίτεχνο λόγο, αποτελεί μια σαφή μί-

μηση από το έργο του Μεγάλου Ευριπίδη, που ανα-

φερόταν στο  βασιλιά της Αθήνας  Θησέα,  όταν

έπλενε τις πληγές των στρατιωτών του στο πεδίο της

μάχης, στο πόλεμο κατά της Θήβας!!!

Ο Ευριπίδης  προβάλει  τον  Ορέστη,  που στέκεται

δίπλα στον ατρόμητο φίλο του Πυλάδη και ετοιμάζον-

ται και οι δύο να νικήσουν τους βοσκούς σε μια «ψευ-

δοηρωική» μάχη,  πετώντας πέτρες εναντίον τους και

με αυτό ακριβώς το στοιχείο ο Σαίξπηρ παρωδεί όταν

βάζει τον Τάλμποτ να τρομοκρατεί ένα ολόκληρο γαλ-

λικό στράτευμα ρίχνοντάς του πέτρες στο έργο “Βα-

σιλιάς Ερρίκος  Στ”!!!

Το θεωρούμενο προβληματικό έργο του Σαίξπηρ

«Τέλος Καλό Όλα Καλά» είναι εμπνευσμένο από την

“Ελένη” του Ευριπίδη, χωρίς φυσικά να εκπέμπει την

μεγαλοπρέπεια ήθους, εξυπνάδας αλλά και παραπλά-

νησης, ώστε να μην αποκαλυφθεί η αλήθεια που είναι

συγκαλυμμένη με το όνομα «Ελένη»,  το οποίο απο-

τελούσε την κωδικοποιημένη πραγματική αιτία για τον

μεγάλο αδελφοκτόνο  σπαραγμό στη Τροία, κάτι πα-

ρόμοιο και σύγχρονο, που έχει προκαλέσει τους πο-

λέμους στο Περσικό κόλπο, στο Αφγανιστάν και τώρα

στη Συρία, που όλοι μια “Ελένη” ψάχνουν να βρουν,

που το επίθετό της μπορεί να είναι χρυσός, κασσίτε-

ρος, ψευδάργυρος αλλά και κάθε μορφή ενέργειας!!! 

Η λύση λοιπόν του Σαιξπηρικού μυστηρίου βρίσκεται

στα ελληνικά έργα των μεγάλων και μοναδικών τρα-

γικών ποιητών της κλασικής Αθήνας!!!

Βλέπουμε λοιπόν ότι εκτός από τα γλυπτά του Παρ-

θενώνα,  όσοι εκπολιτίστηκαν από τους Έλληνες,

έκλεψαν όλα τα ελληνικά πολιτιστικά στοιχεία,  καμα-

ρώνοντας ότι είναι δημιουργήματά τους, παραπλα-

νώντας τους λαούς και μεταλλάσσοντας την

πραγματική ιστορία, εκμεταλλευόμενοι την αναγκα-

στική αδυναμία των Ελλήνων,  οι οποίοι  από την Ρω-

μαϊκή κατοχή έως σήμερα καταδυναστεύτηκαν,

αντιμετωπίζοντας εθνικούς διωγμούς μέχρι εσχάτων,

με μοναδικό  σκοπό τον πλήρη αφανισμό τους,  από

τους εκάστοτε κατακτητές ή εξουσιαστές τους και αν

δεν εμπεδώσουν την αληθινή ελληνική ιστορία θα χα-

ρίσουν την νικηφόρο έκβαση των ανθελληνικών επι-

διώξεων στους ορατούς και αόρατους.

Φαίδρα 

Φραγκομανώλη - Κοκκόλα

Σαιξπηρικό μυστήριο!
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επιμελείται η 

Ηλέκτρα Βενετσάνου

Ειδήσεις για όλους

Την ανάγκη της άµεσης επιµόρφωσης τόσο των µαθη-

τών όσο και των γονιών τους για θέµατα που αφορούν

την ασφαλή χρήση του Διαδικτύου αναδεικνύουν τα ευ-

ρήµατα της έρευνας που πραγµατοποίησε το Ελληνικό

Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου. Η έρευνα αποκάλυψε

ανησυχητικά στοιχεία, από τα οποία προκύπτει ότι η

πλειονότητα των παιδιών εκτίθεται συστηµατικά στους

διαδικτυακούς κινδύνους που παραµονεύουν, ενώ οι πε-

ρισσότεροι γονείς είτε δεν γνωρίζουν τα µέτρα προστα-

σίας που µπορούν να λάβουν είτε αδιαφορούν για τον

τρόπο µε τον οποίον οι µαθητές σερφάρουν στο Ιντερ-

νετ

Το εύρηµα της έρευνας που προβληµατίζει περισσότερο

είναι αυτό που δείχνει ότι το 70% των µαθητών

δηµιουργεί λογαριασµό σε κάποιο κοινωνικό δίκτυο

πριν από την επιτρεπόµενη ηλικία των 13 ετών. Το 36%

από αυτούς το έκαναν χωρίς τη συγκατάθεση των γο-

νιών τους και ένα ποσοστό που πλησιάζει το 20% δεν

γνωρίζει πώς να αναφέρει κάτι που τους ενόχλησε.

Πρόκειται για µεγάλα ποσοστά που, ωστόσο, δεν µπο-

ρούν να προκαλέσουν έκπληξη αν συνδυαστούν µε κά-

ποια από τα υπόλοιπα ευρήµατα

Για παράδειγµα, το 40% των παιδιών έχει πάρει το

πρώτο του κινητό στην ηλικία των 10-12 ετών, ενώ το

23% έχει πάρει κινητό πριν καν κλείσει τα δέκα. Απο-

τέλεσµα είναι ότι το 73% των παιδιών µπαίνει στο Ιν-

τερνετ από το προσωπικό τηλέφωνό του και µε

ελάχιστη ή καθόλου επίβλεψη. Περισσότεροι από τους

µισούς µαθητές έµαθαν µόνοι τους να χρησιµοποιούν

το Διαδίκτυο και µόνο το 4% είχε καθοδήγηση από κά-

ποιον εκπαιδευτικό. Επιπλέον, οι γονείς είναι µακριά

από αυτήν τη διαδικασία εκµάθησης. Το 83% των παι-

διών περιηγείται στο Ιντερνετ χωρίς επίβλεψη και περί-

που οι µισοί γονείς δεν βάζουν κανένα όριο στη χρήση

του.

Οι επιπτώσεις της χρήσης χωρίς εκπαίδευση και επί-

βλεψη είναι εµφανείς: το 14% των µαθητών έχει µοιρα-

στεί προσωπικές φωτογραφίες και το 21% έχει δεχτεί

κάποιου είδους διαδικτυακή παρενόχληση. Επίσης, το

41% έχει δεχτεί αίτηµα φιλίας από κάποιον άγνωστο και

το 21% έχει συναντηθεί µε άτοµο που γνώρισε στο Δια-

δίκτυο. Οπως προκύπτει από τα στοιχεία, οι διαδικτυακοί

κίνδυνοι που αντιµετωπίζουν οι µαθητές δεν προέρχον-

ται τόσο από το Facebook, το οποίο είναι ελάχιστα

δηµοφιλές σε αυτήν την ηλικιακή οµάδα, όσο από άλλες

πλατφόρµες. Το 51% των παιδιών χρησιµοποιεί κυρίως

το Instagram, το 40% το YouTube, το 19% το Messenger

και µόλις 11% το Facebook.

Η έρευνα, η οποία έγινε µε την έγκριση του υπουργείου

Παιδείας, πραγµατοποιήθηκε τον Νοέµβριο και τον

Δεκέµβριο του 2018 σε 400 σχολεία της Αθήνας, της

Θεσσαλονίκης, του Ηρακλείου Κρήτης, της Πάτρας και

της Λάρισας. Σε αυτήν συµµετείχαν 14.000 µαθητές

ηλικίας από 10 έως 17 ετών, οι οποίοι συµπλήρωσαν

ανώνυµο online ερωτηµατολόγιο κατά τη διάρκεια του

µαθήµατος της Πληροφορικής.

1.Γενικά Συμπεράσματα:
l Η πλειοψηφία των παιδιών (41%) ξεκινά να χρησιμοποιεί το δια-

δίκτυο στην ηλικία των 7-8 ετών ενώ ένα 20% δηλώνει ότι ξεκίνησε

τη χρήση του διαδικτύου στην πολύ μικρή ηλικία των 4-6 ετών.

l Το κινητό τηλέφωνο είναι το κύριο μέσο πρόσβασης των παι-

διών στο διαδίκτυο με ποσοστό 73%. Στην ηλικία των 10-12 ετών

το 40% των παιδιών έχει ήδη αποκτήσει δικό του κινητό τηλέφωνο

ενώ ένα 23% το αποκτά στην ηλικία των 8-10 ετών.

l Το 83% των παιδιών δηλώνει ότι μπαίνει στο διαδίκτυο χωρίς

την επίβλεψη των γονιών του ενώ όπως προκύπτει από τις απαν-

τήσεις των παιδιών σχεδόν οι μισοί γονείς (43%) δεν θέτουν όρια

στα παιδιά τους όσον αφορά στη χρήση του διαδικτύου.

l Η πλειοψηφία των παιδιών (58%) δηλώνει ότι έμαθε μόνο του

να χρησιμοποιεί το διαδίκτυο και μόλις ένα 4% δηλώνει ότι έμαθε

να το χρησιμοποιεί στο σχολείο από κάποιον εκπαιδευτικό. Παρά

το γεγονός ότι δηλώνουν αυτοδίδακτα θεωρούν ότι γνωρίζουν

πως να χρησιμοποιούν το διαδίκτυο με ασφάλεια και μόνο το 12%

δηλώνει λίγο ή καθόλου ενημερωμένο.

l Τα παιδιά χρησιμοποιούν το διαδίκτυο κυρίως για να μιλάνε με

τους φίλους τους (36%), να βλέπουν ταινίες ή να ακούν μουσική

(33%), να παίζουν παιχνίδια (24%)

Kίνδυνοι!

Διαδικτυακή παρενόχληση προκύπτει ότι έχει δεχτεί το 21%

των παιδιών εκ των οποίων η πλειοψηφία (66%) αντέδρασε απο-

κλείοντας αυτόν/αυτήν που τα παρενόχλησε και μόνο το 21%

ενημέρωσε για το θέμα κάποιον που εμπιστεύεται.

Το ανησυχητικό ποσοστό του 41% των παιδιών αποδέχεται

αιτήματα φιλίας από αγνώστους εκ των οποίων το 29%

θέτει ως προϋπόθεση να έχει κάποιον κοινό φίλο με το πρό-

σωπο που του έκανε αίτημα φιλίας.

πηγή: www.safer-internet.gr, Ευτύχιος Αστανάστας 

Αποστάγματα σοφίας...

Απροστάτευτα και χωρίς έλεγχο είναι 8 στα 10 παιδιά online
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ε π ι σ τ ο λ έ ς  -  σ χ ό λ ι α  -  α π ό ψ ε ι ς . . .
STOP στη διασταύρωση Πλαστήρα

- Αντιοχείας ζητούν 

κάτοικοι της περιοχής

Aγαπητή φιλόξενη “ΕΒΔΟΜΗ”

Επανειλημμένες δικές μας παρακλήσεις στο Δήμο

μας για τοποθέτηση ενός STOP στη δύσκολη σύγ-

κλιση των οδών Πλαστήρα και Αντιοχείας που έγιναν

ήδη συγκρούσεις αυτοκινήτων, δεν έγιναν αποδε-

κτές. Μήπως η δική σας παρέμβαση ενεργοποίησει

τις ευαισθησίες των αρμοδίων του Δήμου μας;

Σας ευχαριστούμε
Δημότες της γειτονιάς

ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΙΣ ΑΠΑΤΕΣ

Μην απαντάτε σε μηνύματα που σας ζητούν προσω-

πικά στοιχεία, όπως το παρακάτω, που ελάβαμε στο

ηλεκτρονικό μας ταχυδρομείο:

Αγαπητέ φίλε,
Είμαι ο Alfred George, δικηγόρος και εκτελεστής του καθυ-
στερημένου συγγενή σας, "και" διαθήκη ", ο οποίος πέθανε
με οικογένεια ή συγγενή που έχει αναγνωριστεί από το
ΟΗΕ. Σας απευθύνω να παραμείνετε ως ο συγγενής του
στο ταμείο καταθέσεων του (9,5 M), με μια από τις κορυ-
φαίες τράπεζες εδώ από τότε που μοιράζεστε το ίδιο επώ-
νυμο μαζί του. Η τράπεζα μου έδωσε μια ειδοποίηση για
να δώσω στους επόμενους συγγενείς.
Απαντήστε ευγενικά με τις ακόλουθες πληροφορίες για πε-
ραιτέρω διευκρινίσεις, Το ονοματεπώνυμο σου, Τον αριθμό
του τηλεφώνου σας, Η εθνικότητά σου, Η ηλικία σου.
Ανυπομονώ να σας ακούσω το συντομότερο δυνατόν Εάν
είστε πρόθυμοι να συνεχίσετε μαζί μου. 

Με σεβασμό, Alfred George Esq».

Ανακοίνωση

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 

ΜΕ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ

Η κοινωνική πολιτική του Δήμου οφείλει να έχει στόχο την

κάλυψη των αναγκών όλων των δημοτών που βρίσκονται

σε δυσχερή οικονομική κατάσταση και ταυτόχρονα την

προσπάθεια για την επανένταξή τους στην κοινωνία. Ο

Δήμος οφείλει να διεκδικεί συνεχώς τη θεσμοθέτηση πο-

λιτικών πρακτικών για την ανακούφιση των ευάλωτων κοι-

νωνικών ομάδων και όχι να εθελοτυφλεί.

Το έργο του Δήμου μπορεί να γίνει ευκολότερο, πιο ουσια-

στικό και πιο ανθρώπινο, εάν στην εφαρμογή της κοινωνι-

κής πολιτικής συμμετέχουν ενεργά οι δημότες. Ο Δήμος

οφείλει να στηρίζει κάθε αλληλέγγυα δράση και να επιδιώ-

κει τη διεύρυνση ανάλογων κοινωνικών δράσεων αυτοορ-

γάνωσης από τους πολίτες.

Η  αλληλεγγύη αποτελεί ισχυρό μέσο για τη διατήρηση της

κοινωνικής συνοχής. Ενώνει την κοινωνία, δημιουργώντας

στέρεες βάσεις και αντιστάσεις σε φαινόμενα διχασμού

και κατακερματισμού της.

Η ΡΙ.ΚΙ.Π.  Β.Β.Β. καταγράφει και αξιολογεί διαρκώς τις

υφισταμένες δομές, και πολιτικές στον τομέα της κοινωνι-

κής πρόνοιας, στήριξης και επανένταξης και θέτει δημόσια

τα ερωτήματα  που αφορούν την εύρυθμη λειτουργία ή την

παύση λειτουργίας των αντίστοιχων δομών και υπηρεσιών.

Η  ΡΙ.ΚΙ.Π.  Β.Β.Β. στηρίζει ενεργά αλληλέγγυες δράσεις

εντός και εκτός Δήμου .

Η δομή του Δημοτικού ιατρείου-φαρμακείου που εγκαινιά-

στηκε με τυμπανοκρουσίες το 2012, σε συνεργασία με τον

Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών και την ΜΚΟ της Ιεράς Αρχιεπι-

σκοπής Αθηνών ΑΠΟΣΤΟΛΗ, σύντομα υπολειτούργησε και

παρέμεινε τελικά μόνο ως κοινωνικό φαρμακείο[1].

Το 2016, μετά από αίτημα-πρόσκληση της περιφέρειας Ατ-

τικής  για αποδοχή και σύμπραξη  με την ΜΚΟ-Φορέα Πα-

ροχής Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών

(Φ.Π.Σ.Υ.Υ.) « Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό & Ερευνητικό Κέν-

τρο Αθηνών» (Ε.Π.Ε.Κ.Α.), το δημοτικό συμβούλιο Β.Β.Β.

σε δύο συνεδριάσεις ενέκρινε κατά πλειοψηφία την παρά-

δοση των δομών του Κοινωνικού Φαρμακείου και Παντο-

πωλείου στην MKO Ε.Π.Ε.Κ.Α. (αποφ. 342/2016 [2] &

553/2016 [3] ). Η ολοκλήρωση της διαδικασίας δεν ολο-

κληρώθηκε το 2016, γιατί εξαντλήθηκε το χρηματικό δια-

θέσιμο που προβλεπόταν από το ΕΣΠΑ 2014-2020 [4] για

την κοινωνική συνοχή.

Όμως η ΜΚΟ  Ε.Π.Ε.Κ.Α. όπως φαίνεται, δεν χάνει εύκολα

χρηματοδοτήσεις, και έτσι τον Ιούνιο του 2017, ως δια μα-

γείας βρίσκονται τα χρήματα, από το ίδιο κονδύλι του

ΕΣΠΑ 2014-2020 για την ένταξη της πράξης παράδοσης

των κοινωνικών δομών του Δήμου, με το ποσό 243.360,00

€ [5].  Έτσι καλείται πάλι το δημοτικό συμβούλιο Β.Β.Β. να

ολοκλήρωσει την διαδικασία με την παραχώρηση τόσο των

χώρων όσο και της λειτουργίας των δομών (αποφ.

202/2018 [6] & 221/2108 [7]).

Η ΡΙ.ΚΙ.Π.  Β.Β.Β. σε όλες τις συνεδριάσεις ενημέρωσε την

διοίκηση του δήμου αλλά και το σύνολο του Δημοτικού

συμβουλίου για την ιστορία, την δράση και τις πρακτικές

που εφαρμόζει η συγκεκριμένη ΜΚΟ, καθώς και για τις

ενέργειες στις οποίες έχουν προβεί άλλοι δήμοι και φορείς

[8] για να διερευνηθούν οι καταγγελίες. Ταυτόχρονα έγι-

ναν ερωτήματα και στην Βουλή [9] από πολλά κόμματα

σχετικά με την δράση της συγκεκριμένης ΜΚΟ πανελλα-

δικά και την μοναδική δυνατότητα  να παίρνει πολλές και

μεγάλες χρηματοδοτήσεις διαχρονικά [10]. Το γεγονός

αυτό δεν απέτρεψε την άνευ όρων παράδοση των ανα-

γκαίων δομών του Κοινωνικού Φαρμακείου και Παντοπω-

λείου στην συγκεκριμένη ΜΚΟ.  Εκτός από τη ΡΙ.ΚΙ.Π.

Β.Β.Β. [11], όλες οι υπόλοιπες Δημοτικές παρατάξεις συ-

νυπέγραψαν την παράδοση ή δεν εξέφρασαν άποψη.

Η ΡΙ.ΚΙ.Π.  Β.Β.Β. ερευνά το θέμα μέχρι σήμερα και θέτει

συχνά ερωτήματα στο Δημοτικό Συμβούλιο, ρωτά γιατί

μετά από τόσο χρόνο δεν λειτουργούν αυτές οι  κοινωνι-

κές  δομέςq Η αναγκαιότητα τους είναι αδιαμφισβήτητη,

γιατί οι κοινωνικές ανάγκες που καλύπτουν είναι καταγε-

γραμμένες, γι’ αυτό και η μεγάλη χρηματοδότηση  άλλω-

στε.

Όμως η ΕΠΕΚΑ έχει ενσωματώσει αυτές τις δομές στον

ειδικό ιστοχώρο της περιφέρειας Αττικής [12]

(http://www.socialattica.gr/ )  για την παρακολούθηση των

δομών κοινωνικής ένταξης και εκεί αναφέρει ότι οι δομές

αυτές έχουν διεύθυνση και τηλέφωνο στα κεντρικά γρα-

φεία στο Κολωνάκι.   Σε τηλεφωνήματα που έγιναν στον

συγκεκριμένο αριθμό, μας είπαν ότι οι συγκεκριμένες

δομές δεν λειτουργούν και δεν είναι γνωστό πότε θα λει-

τουργήσουν.

Οι κοινωνικές ανάγκες δεν μπορούν και δεν πρέπει να πε-

ριμένουν μέχρι να ολοκληρωθούν και να πληρωθούν πανά-

κριβες, χρονοβόρες, γραφειοκρατικές και απρόσωπες

διαδικασίες. Η κάθε μέρα που οι κοινωνικές δομές δεν λει-

τουργούν είναι ένα πλήγμα στην κοινωνική συνοχή, είναι

συνενοχή στην παράδοση της κοινωνικής πρόνοιας σε

επαγγελματίες του ανθρωπινού πόνου και δυστυχίας.

Οι κοινωνικές δομές και παροχές μπορούν  να λειτουργή-

σουν άμεσα από το Δήμο με την συνέργια των πολιτών, οι

οποίοι με αίσθημα αλληλεγγύης και ανθρωπιάς θα συνει-

σφέρουν στην κοινωνία.

Τα ανάλογα παραδείγματα ανά την Ελλάδα είναι πολλά,

το γνωστότερο και διεθνώς αναγνωρισμένο είναι το Μη-

τροπολιτικό Κοινωνικό Ιατρείο – Φαρμακείο Ελληνικού,

πρότυπο  για την λειτουργία του αποκλειστικά από επιστή-

μονες της υγείας και πολίτες.

Καλούμε την κοινωνία να διεκδικήσει την άμεση και αλ-

ληλέγγυα λειτουργία των δύο αναγκαίων αυτών κοινωνι-

κών δομών.
ΡΙ.ΚΙ.Π.  Β.Β.Β.

* Η επιμέλεια σύνταξης, συλλογής και  επικαιροποίησης αρχείου και ψη-

φιακής θεματικής Δημόσιας ψηφιακής βιβλιοθήκης των συνημμένων γί-

νεται με συλλογική δουλειά  μελών της  ΡΙ.ΚΙ.Π.  Β.Β.Β.
** Τα αναφερόμενα δεδομένα και στοιχεία που είναι ενσωματωμένα  σαν

παραπομπές μπορείτε να τα βρείτε στην ανάρτηση του παρόντος στην ιστο-

σελίδα μας www.ebdomi.com.

“ΔΥΝΑΜΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΜΑΡΑΘΩΝΑ”

Ενώνουμε τις δυνάμεις μας 

σε κοινό συνδυασμό με υποψήφιο

δήμαρχο τον Στέργιο Τσίρκα

Η Ολομέλεια της Δύναμης Πολιτών Μαραθώνα της Τρίτης 5-

2-2019 αποφάσισε σχεδόν ομόφωνα τη συνεργασία με τη νέα

κίνηση του υποψήφιου δημάρχου Στέργιου Τσίρκα.

Ενώνουμε τις δυνάμεις μας στις επόμενες δημοτικές εκλο-

γές στον κοινό συνδυασμό με το όνομα ΠΟΡΕΙΑ ΠΡΑΞΗΣ.

Βασικός στόχος όλων μας είναι να οδηγήσουμε το Μαραθώνα

σε μια νέα πορεία ανάπτυξης και ευημερίας, μακριά από τη στα-

σιμότητα και τα αδιέξοδα του παρελθόντος. Με όραμα και δου-

λειά να κερδίσουμε  το χαμένο χρόνο και να φέρουμε την

ποιότητα ζωής που αξίζει στους κατοίκους και στον τόπο μας. 

Η “Δύναμη Πολιτών”, διατηρώντας την αυτοτέλειά της,

πάντοτε πιστή στις αρχές που υπηρετεί με συνέπεια από

την ίδρυσή της το 2006, θα έχει ουσιαστική και υπεύθυνη

συνεισφορά στη διοίκηση των δημοτικών μας πραγμάτων.

Ο Επικεφαλής Βασίλης Δελαγραμμάτικας

και το Συντονιστικό της Δύναμης Πολιτών

Τηλ.:2294092875 Κιν.: 6976754182

dynamipm@gmail.com vdelagram@gmail.com
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Το έργο του Ελληνικού, η μαρίνα

Αλίμου, οι νέες υποδομές στο Πα-

λαιό Φάληρο, η ανάπλαση του Μι-

κρολίμανου στον Πειραιά, τα

Αστέρια Γλυφάδας, το Α’ αλίπεδο

Βούλας και το ήδη υλοποιήσιμο

σχέδιο, Αστέρας Βουλιαγμένης,

υπόσχονται να «απογειώσουν»

την περιοχή από το Σούνιο έως

τον Πειραιά.

Η γρήγορη ανάπτυξη του τουρι-

σμού στην Αθήνα σε συνδυασμό

με την ανάδειξη της περιοχής ως

επενδυτικού προορισμού έχει προ-

σελκύσει το ενδιαφέρον μεγάλων

επιχειρηματικών ομίλων από την

Ελλάδα και το εξωτερικό που

«επενδύουν» στις τεράστιες προ-

οπτικές της περιοχής.

Αυτή είναι και μία βασική αιτία για

την οποία, παρά την κατάρρευση

των τιμών την τελευταία δεκαετία

στο εγχώριο real estate, οι τιμές

στα νότια προάστια της Αθήνας

έχουν ανακτήσει τις όποιες απώ-

λειες με σταδιακή σταθεροποίηση

και άνοδο πλέον των τιμών σε

συγκεκριμένες περιοχές.

Η εταιρεία συμβούλων Algean

Property, αναφερόμενη στις προ-

οπτικές της Αθηναϊκής Ριβιέρας

και στην αγορά ακινήτων, η οποία

αναμένεται να παρουσιάσει περαι-

τέρω άνοδο λόγω ακριβώς των

νέων έργων που βρίσκονται σε

εξέλιξη ήδη ή αναμένεται να ξεκι-

νήσουν προσεχώς κατά μήκος της

παραλιακής επισημαίνει ότι «Όλα
τα έργα κατά μήκος της Αθηναϊ-

κής Ριβιέρας θα επανακαθορί-
σουν ριζικά την εικόνα της
παραλιακής, αναμορφώνοντας
όλη την περιοχή και δημιουργών-
τας, περαιτέρω θετικό αντίκτυπο
ειδικά στον τομέα των ακινήτων».
Η Algean Property κάνει λόγο για

το μεγαλύτερη παρέμβαση που

έχει υλοποιηθεί ποτέ κατά τη διάρ-

κεια των τελευταίων 60 ετών και

ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο για την

Αθήνα.

Αποβίωσε ο εφοπλιστής

Περικλής Παναγόπουλος

O τελευταίος αποχαιρετισμός εδόθη χθες, Παρα-

σκευή, από συγγενείς, φίλους και επίσημους,

στον εφοπλιστή Περικλή Παναγόπουλο, που ολο-

κλήρωσε, λόγω βεβαρυμένης υγείας, τον βιολο-

γικό του κύκλο, την περασμένη Τρίτη 5

Φεβρουαρίου, σε ηλικία 83 ετών.

Στη σύντροφό του, τα παιδιά του, τα εγγόνια του

και όλους τους οικείους του εκφράζουμε τα συλ-

λυπητήριά μας και την ευχή να τον θυμούνται

πάντα με τις πιο ευχάριστες στιγμές.

Η εξόδιος ακολουθία του, πραγματοποιήθηκε

στον ιερό Ναό του Αγίου Διονυσίου Αρεοπαγίτου

και ετάφη στο Πρώτο Νεκροταφείο.

Στο θλιβερό αυτό γεγονός αναφέρθηκαν και στο

Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου 3Β, ο δημοτικός

σύμβουλος Δημήτρης Κιούκης και ο δήμαρχος Γρ.

Κωνσταντέλλος, μιας που ο αείμνηστος Περικλής

Παναγόπουλος ήταν κάτοικος της Βουλιαγμένης.

Έξι μεγάλα έργα περιλαμβάνει η “Αθηναϊκή Ριβιέρα”, 

που προωθούν σύντομα να δημιουργήσουν, 

στην ακτογραμμή Πειραιά  - Σούνιο

Σε παλιότερη φωτογραφία, σε ευχάριστες, δημιουργικές
στιγμές με την κόρη του Ειρήνη.
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Τα παιδιά από τα τρία δημοτικά

σχολεία του Δήμου Βάρης Βού-

λας Βουλιαγμένης που επιλέχθη-

καν σε σύνολο δεκαοχτώ

σχολείων της χώρας εκπροσώπη-

σαν το Δήμο 3B (20 & 21/10/2018)

στην εκδήλωση «Let’s code, girls

‘n’ boys!!!», όπου καλούνται να

χρησιμοποιήσουν τις γνώσεις που

απεκόμισαν και να δημιουργήσουν

ένα βίντεο διάρκειας περίπου

τριών λεπτών. 

Στο βίντεο θα αποτυπώνεται μια

ιστορία με θέμα τον τοπικό πολιτι-

σμό, με την ευρεία έννοια. Η χλω-

ρίδα, η πανίδα, αρχιτεκτονικά και

άλλα μνημεία, η γαστρονομία, οι

ενδυμασίες και τα τοπία αποτε-

λούν ενδεικτικές θεματικές.

Οι ιστορίες όλων των ομάδων θα

παρουσιαστούν στην εκδήλωση με

τίτλο «Code my city!!!» η οποία θα

πραγματοποιηθεί τον Μάρτιο

2019.

Απώτερος στόχος είναι η από-

κτηση για τους μαθητές μιας

ακόμα προγραμματιστικής εμπει-

ρίας παράλληλα με το μάθημα της

πληροφορικής στο σχολείο τους

και η δημιουργία της κουλτούρας

που θα αναδείξει τις πολλαπλα-

σιαστικές επιδράσεις της ενασχό-

λησης με τον κώδικα, ιδιαίτερα

στις μικρές ηλικίες.

Ο συντονισμός και η οργάνωση

του project και της εκδήλωσης τε-

λούν υπό το Τμήμα Καινοτομίας

και Βέλτιστων Πρακτικών και εν-

τάσσονται στις δράσεις της Εθνι-

κής Συμμαχίας για τις Ψηφιακές

Δεξιότητες και την Απασχόληση.

Η Εθνική Συμμαχία τελεί υπό τον

συντονισμό του Υπουργείου Διοι-

κητικής Ανασυγκρότησης, ενώ το

Τμήμα Καινοτομίας και Βέλτιστων

Πρακτικών έχει την αρμοδιότητα

του επιχειρησιακού συντονισμού

αυτής.

Oμάδα διακοπής καπνίσματος στον Δήμο 3B

Η Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης σε συνεργα-

σία με τον Εθελοντή Ιατρό Πνευμονολόγο Λεωνίδα Πιλιλίτση συνεχίζει τη

δράση με τις ομάδες διακοπής καπνίσματος. Η

έναρξη της νέας ομάδας θα πραγματοποιηθεί την

Πέμπτη 14 Φεβρουαρίου στις 13:00, στο ΚΑΠΗ Βού-

λας (Ζεφύρου 2). 

Η δράση απευθύνεται στους υπαλλήλους του

Δήμου, στα μέλη των ΚΑΠΗ και σε όλους τους κα-

τοίκους του Δήμου. 

Δηλώστε συμμετοχή  έως την Τετάρτη, 13/2/19. Η συμμετοχή είναι δωρεάν. 

Τηλέφωνα για πληροφορίες και συμμετοχές: 2132019914 και 2132019927.

Mίμησις Πράξεως...

Και το σκύλο βόλτα και την
πόλη καθαρή στα 3Β

Γράφαμε στο προηγούμενο φύλλο μας, ως παράδειγμα

μίμησης, για το Δήμο Αλίμου, που έχει υιθοετήσει την

ελληνική πατέντα ΝΟ ΚΑΚΑ και εφοδιάζει ΔΩΡΕΑΝ

τους κατοίκους που βγάζουν βόλτα το κατοικίδιό τους

με φασαράκια μιας χρήσης για να διατηθείται το περι-

βάλλον καθαρό.

Με χαρά μας διαβάζουμε στο δελτίο τύπου που μας

απέστειλε ο Δήμος 3Β ότι και αυτός υιοθέτησε την ίδια

πατέντα "ΝΟ ΚΑΚΑ" και θα εφοδιάσει κάποια σημεία

του Δήμου που θα διατίθενται. 

Το χάρτινο φαρασάκι

μιας χρήσης είναι από

ανακυκλωμένο χαρτί,

λειτουργικό και ελα-

φρύ, προσφέροντας

στον κηδεμόνα του

σκύλου το κίνητρο να

μαζεύει εύκολα τις

ακαθαρσίες διατη-

ρώντας τις παραλίες,

τους δρόμους, τις

πλατείες και τα πάρκα

της πόλης καθαρά και

βοηθώντας τη συμβίωση στις γειτονιές.

Ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης λοιπόν προσφέ-

ρει δωρεάν σε επτά κεντρικά σημεία του.

Τα επτά κεντρικά σημεία του Δήμου Βάρης Βούλας

Βουλιαγμένης, όπου θα διατίθενται τα φαρασάκια μέσα

από ειδικά μεταλλικά κουτιά είναι:

1. Βούλα - Κεντρική Αγορά (Βασ. Παύλου & Διγενή)

2. Βούλα - Έναντι Ασκληπιείου

3. Καβούρι - Μεγάλο Καβούρι

4. Καβούρι - Παραλία Αγ. Νικολάου

5. Πρώην Δημαρχείο Βουλιαγμένης

6. Παραλία Βάρκιζας (πλησίον παιδικής χαράς)

7. Παραλία Βάρκιζας (Αλιευτικό Καταφύγιο Βάρκιζας)

«Code my city!!!»
«Let’s code, girls ‘n’ boys!!!»
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«Ἀστῶν μηδενί πιστός ἐών πόδα τῶνδε πρόβαινε,
μήθ᾽ὅρκῳ πίσυνος μήτε φιλημοσύνῃ, μηδ᾽εἰ Ζῆν᾽ἐθέλῃ
παρέχειν βασιλῆα µέγιστον ἔγγυον ἀθανάτων πιστά
τιθεῖν ἐθέλων».

(Θέογνις, 570-485, “ΕΛΕΓΕΙΑΙ”, βιβλίο Α΄, στίχ. 283-286)

(= Προχώρα, μα σε κανέναν από αυτούς εδώ τους αστούς

μην έχεις εμπιστοσύνη, μήτε στους όρκους τους μήτε και

στη φιλία, ακόμα και αν θελήσουν να προβάλλουν ως εγ-

γυητή τον Δία, τον μέγιστο βασιλιά των αθανάτων, θέλον-

τας έτσι να παρέχουν εγγυήσεις).

«Τούς μέν γάρ ἄλλους ἀλλ᾽οὖν πειρᾶσθαί γε λανθάνειν
κακουργοῦντας, τούτους δ᾽ἐν ἅπασιν ἐπιδείκνυ-
σθαι τήν αὑτῶν ὠµότητα καί µισανθρωπίαν καί
φιλαπεχθηµοσύνην».

(Ισοκράτης, 436-338, “ΠΕΡΙ ΑΝΤΙΔΟΣΕΩΣ”, § 315, 2)

(= Γιατί οι μεν άλλοι προσπαθούν τουλάχιστον να διαφεύ-

γουν την προσοχήν, όταν διαπράττουν το κακούργημα,

αυτοί δε ενώπιον όλων επιδεικνύουν την ωμότητά τους και

την μισανθρωπίαν τους και τις εχθρικές τους διαθέσεις).

ΑΡΑ:
«φιλητικῶς, φιλοφίλως καί φιλοφρόνως ζῆν»

καί οὐχί 
«φιλαπεχθῶς, φιλαπεχθηµόνως καί φιλέχθρως ζῆν»

ΓΙΑΤΙ Ο ΛΟΥΚΙΑΝΟΣ ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΕΡΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΣ

ΚΑΙ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟΣ ΟΣΟ ΠΟΤΕ ΑΛΛΟΤΕ
Γιατί όλα τα φαινόμενα και τα γεγονότα της εποχής του,

που περιγράφει, συμβαίνουν κατά κόρον και στη δική μας.

Ο Τίμων ο Αθηναίος αντιπροσωπεύει όλους εκείνους που

χωρίς να αδικήσουν κανέναν έπεσαν θύματα προσώπων

του στενού τους περιβάλλοντος, με αποτέλεσμα να κα-

ταντήσουν Μοναχικοί, Αντικοινωνικοί και Μισάνθρωποι.

Ο Πλούτος, θεμιτός ή αθέμιτος, διαδραματίζει συχνά ση-

μαντικό ρόλο στη διαμόρφωση των διαπροσωπικών σχέ-

σεων μεταξύ των ανθρώπων.

Το Λουκιάνειο έργο “Τίμων ή Μισάνθρωπος”, καταπιάνε-

ται με ένα διαχρονικό θέμα: τη δύναμη του χρήματος στις

ανθρώπινες σχέσεις. Ο Τίμων κατασπατάλησε όλη την

περιουσία/τα πλούτη του, τη χρησιμοποίησε για να δημι-

ουργήσει και να “κλειδώσει” ένα δίκτυο εξουσίας, κατέ-

στη ένας ημίθεος στον κύκλο των ιδιοτελών

συναναστροφών του και όταν έμεινε ταπί/ρέστος (πανί

με πανί) και έψαχνε για ρευστότητα - δανεικά - όλοι του

έκλεισαν την πόρτα, ακόμη και όσοι ευεργετήθηκαν απ’

αυτόν και σώθηκαν από την φτώχεια.

Ο “Τίμων ο Αθηναίος”, σαν ένας άλλος “Βασιλιάς Ληρ”,

αποκαλύπτει τις σκοτεινές όψεις της ανθρώπινης φύσης

και της δύναμης του χρήματος. Ο Τίμων, όπως και η Παγ-

κόσμια Εταιρεία Χρηματοοικονομικών υπηρεσιών

Lehman Brothers (LB), χρεοκόπησε εξαιτίας μιας κρίσης

ρευστότητας, αλλ’ όπως με την (LB), η χρεοκοπία αυτή

έκρυβε μια βαθύτερη κατάρρευση. Από τη στιγμή που ο

Τίμων δεν μπορούσε να προσφέρει στο κοινωνικό του δί-

κτυο/περιβάλλον, ακριβά δώρα για εξυπηρετήσεις και εγ-

καίνια σε γκαλερί (αίθουσα έκθεσης έργων τέχνης), η κοι-

νωνική του αξία εκμηδενίστηκε.

Το όνομά του “Τίμων” με το γράμμα (Τ) συμβολίζει τον

Σταυρό, τον σταυρό του μαρτυρίου που εκείνος σήκωνε

μόνος του. Ο Τίμων βαδίζει προς τον σταυρό, το αρχικό

γράμμα του ονόματός του, με αργό βήμα, σαν να ανεβαί-

νει στον Γολγοθά (Κρανίου τόπος).

Ο “Τίμων ή Μισάνθρωπος” του Λουκιανού, έργο γραμ-

μένο τον 2ο μ.Χ. αιώνα αποτέλεσε πηγή έμπνευσης του

θεατρικού έργου των Ουίλιαμ Σαίξπηρ (1564-1616) και

Τόμας Μίντλετον (1580-1627), σατιρικού κωμωδιογρά-

φου, “Τίμων ο Αθηναίος” (Τimon of Athens), συντεθέν

μεταξύ 1605-1606, εκδοθέν για πρώτη φορά το 1623, ενώ

η πρώτη γνωστή θεατρική παρουσίασή του έγινε το 1674.

Μάλιστα σήμερα παίζεται στο θέατρο REX-Σκηνή «ΜΑ-

ΡΙΚΑ ΚΟΤΟΠΟΥΛΗ».

Ο Μολιέρος (Ζαν - Μπατίστ Ποκλέν), 1622-1673, θα εμ-

πνευστεί επίσης από τον Λουκιανό και θα συνθέσει την πεν-

τάπρακτη έμμετρη κωμωδία του “Ο Μισάνθρωπος”. Είναι

μια από τις σημαντικότερες κωμωδίες ηθών. Ο Μολιέρος

είναι εκπρόσωπος της κωμωδίας του κλασσικισμού. Το

ρεύμα αυτό καλλιεργήθηκε στα μέσα του 17ου αιώνα και

επικράτησε στη Γαλλία. Ο τύπος του Μισανθρώπου υπήρξε

προσφιλής στην Ιστορία της Λογοτεχνίας. Από τον Αριστο-

φάνη, τον Μένανδρο έως και τον Μολιέρο, αλλά και τη ση-

μερινή κωμωδία, ο χαρακτήρας αυτός χρησιμοποιείται για

να στηλιτεύσει τα “κακώς κείμενα”.

Ο τραγικός ποιητής Φρύ-

νιχος ο Αθηναίος μαθη-

τής του Θέσπη, έγραψε

τον “Μονότροπο” (= Μο-

νήρη, Μονοδίαιτο). Ο

Μένανδρος ο Κηφισι-

εύς, εκπρόσωπος της

Νέας Αττικής Κωμωδίας,

342-292, έγραψε τον

“Δύσκολο” (= Δύ-

στροπο). Ο Αντιφάνης,

εκπρόσωπος της Μέσης

Αττικής Κωμωδίας, 388-

311, έγραψε τον “Τί-

μωνα”.

Η θεματολογία του, με

επίκεντρο τη λατρεία του

χρήματος, γοήτευσε τον Μαρξ (1818-1883), ο οποίος την ερ-

μήνευσε ως κριτική κατά της καπιταλιστικής οικονομίας

του χρήματος και παραμένει μέχρι σήμερα επίκαιρη.

ΤΟ ΧΡΗΜΑ ΥΠΕΡΑΝΩ ΟΛΩΝ. ΤΟ ΧΡΗΜΑ ΔΙΑΦΘΕΙΡΕΙ

ΤΟΥΣ ΠΑΝΤΕΣ ΚΑΙ ΕΞΑΓΟΡΑΖΕΙ ΤΑ ΠΑΝΤΑ

ΜΕΤΡΟΝ ΠΑΝΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΩΝ* ΤΟ ΧΡΗΜΑ

Το χρήμα, αυτό το διαχρονικό κωμικοτραγικό σύμβολο, για

τον άνθρωπο που χάνει την πίστη του στον άνθρωπο, απο-

τελεί «την καθολική πόρνη, τον μαστροπό ανθρώπων και
εθνών», όπως λέει ο Μαρξ, και όλες οι παθολογικές συμ-

περιφορές του υποκινούνται από τον άκρατο πόθο της από-

κτησής του. Τότε η ουτοπία των συναισθημάτων, των

ιδανικών, των υψιπετών σκέψεων μεταμορφώνεται σε ένα

κολαστήριο Υποκρισίας, Κολακείας και Χυδαιότητας. Ο

Τίμων ζει σε μια εποχή δομικής κρίσης για την Αρχαία

Αθήνα, στον Πελοποννησιακό Πόλεμο. Η Δημοκρατία έχει

μεταβληθεί σε Οχλοκρατία, οι εμπνευσμένοι Πολιτικοί σε

επιτήδειους Δημαγωγούς και η Φιλοπατρία σε Φιλαρχία/

Εξουσιολαγνεία. Έτσι ο ήρωας καταλήγει στα όρια του Μη-

δενισμού, απογοητευμένος από την Διάψευση των ιδανι-

κών του και την Απανθρωπία.

Ανάλογη είναι και η εποχή μας: Κατάπτωσης των Αξιών,

Ευτέλειας των Ηθών και Κυριαρχίας των Εφήμερων

Παθών, όπου το χρήμα υποκινεί όλα τα νήματα των Παγ-

κοσμιοποιημένων Αγορών Κρατών και Αγορών. Με το

τέλος της “βασιλείας” του Τίμωνα βασιλεύει και η βασι-

λεία του Ήθους, της Αξιοπρέπειας, της Αξιοπιστίας, της

Αξιοκρατίας και της Γενναιοδωρίας.

«Ὅταν ὁ Ἥλιος δύει, οἱ ἄνθρωποι κλείνουν τήν
πόρτα καί στρέφουν τίς πλάτες».

Ο ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΧΑΡΙΣΤΟΥ ΚΑΙ 

Ο ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΩΣ ΑΔΙΚΟΥ

«Τούς γάρ εὖ παθόντας, ὅταν δυνάµενοι χάριν
ἀποδοῦναι µή ἀποδῶσιν, ἀχαρίστους καλοῦσιν».
(Ξενοφών, 430-355, “ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΑ”, βιβλίο Β’, κεφ. 2, 1)

(= Γιατί αχαρίστους ονομάζουν εκείνους, που αφού ευερ-

γετήθηκαν, ενώ μπορούν να αποδώσουν την ευεργεσία,

δεν την αποδίδουν).

«Καί δοκεῖ µοι, ὑφ᾽οὗ ἄν τις εὖ παθών εἴτε φίλου
εἴτε πολεµίου µή πειρᾶται χάριν ἀποδιδόναι, ἄδι-
κος εἶναι».
(Ξενοφών, 430-355, “ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΑ”, βιβλίο Β’, κεφ. 2, 2-3)

(= Και μου φαίνεται ότι και αν, αφού ευεργετήθηκε κά-

ποιος από οιονδήποτε, είτε φίλο είτε εχθρό, δεν προσπα-

θεί να αποδώσει την ευεργεσία, είναι άδικος).

Η Αχαριστία, η Αγνωμοσύνη και η Αμνημοσύνη είναι αν-

θρώπινες κακίες. Χαρακτηρίζουν συνήθως ανθρώπους,

που είναι Εγωιστές, Άπληστοι και Αδιάντροποι. Ο Αχά-

ριστος θέλει να παίρνει και όχι να δίνει. Είναι αδίστακτος

στο σκοπό του και μπορεί να φτάσει στα πιο αθέμιτα μέσα

για να ικανοποιήσει τα ατομικά του συμφέροντα και τις

προσωπικές του φιλοδοξίες. Όσα καλά κι αν του κάνεις

του Αχαρίστου ποτέ δεν μένει ευχαριστημένος. Γι’ αυτό

και δεν αισθάνεται καμμία υποχρέωση στον ευεργέτη

του. Χαρακτηριστικά ο θυμόσοφος λαός τονίζει: «Η θά-
λασσα και ο αχάριστος ποτές τους δεν χορταίνουν». Ο

Αχάριστος όχι μόνο δεν αναγνωρίζει την προσφορά του

ευεργέτη του, αλλά μπορεί ακόμα και να φτάσει στην πιο

ακραία περίπτωση του αμοραλισμού και να τον βλάψει.

Ο Αρχαίος ποιητής Θέογνις ο Μεγαρεύς (6ος π.Χ. αιών)

σε μια από τις “Ελεγείες” του, βιβλίο Α’, στίχ. 602 ισχυρί-

ζεται ότι εκείνοι που χτυπιούνται πρώτοι από τους αχά-

ριστους είναι οι ευεργέτες. Γι’ αυτό λέει στους

ανυποψίαστους: «Ἐν κόλπῳ εἶχες ὄφιν ὅς ποικίλον»,
ήτοι (= στον κόλπο σου έτρεφες φίδι που είναι πολύ-

τροπο/δόλιο/πανούργο). Το ίδιο περίπου πνεύμα εκφρά-

ζουν και οι λαϊκές παροιμίες: «έχω/ζεσταίνω φίδι στον
κόρφο μου», που σημαίνει προστατεύω και βοηθώ άν-

θρωπο που θα αποδειχθεί αγνώμων ή εχθρός μου και

«φίδι φύλαξε τον χειμώνα, να σε φάει το καλοκαίρι».

Η Αχαριστία εκδηλώνεται σε όλα τα περιβάλλοντα, σχο-

λικό, οικογενειακό, φιλικό, κοινωνικό, πολιτικό, οικονο-

μικό, πολιτιστικό. Η κατάλληλη αγωγή σ’ όλα τα στάδια

της ψυχικής ωρίμανσης του ανθρώπου, είναι δυνατόν να

καλλιεργήσει τα κοινωνικά συναισθήματα και να διδάξει

ένα σωστό τρόπο ανθρώπινης συμπεριφοράς.
Πέτρος Ιωαννίδης

Καθηγητής Φιλόλογος
――――――
• φιλημοσύνη: Ποιητική λέξη, που απαντάται άπαξ στον ελεγειακό ποι-

ητή Θέογνη < θεός + γένος = απόγονος των θεών, τον Μεγαρέα. Πα-

ράγεται από το ἡ φίλησις - εως = φιλία, αγάπη, αίσθημα στοργής και

αυτό από το ρήμα φιλέω - ῶ ἤ φίλημι (αιολικός τύπος) = αγαπώ. Άρα

η φιλία, η φιλική διάθεση, η καλοκαγαθία, η εύνοια, η καλοσύνη, η φι-

λοφροσύνη, τα φιλικά αισθήματα.

• φιλαπεχθημοσύνη: Η τάση του να επιδιώκει κάποιος να γίνεται εχ-

θρός/μισητός στους άλλους, η ροπή/κλίση προς δημιουργίαν προστρι-

βών, η αρέσκεια σε λογομαχίες, η φιλονικία, η εριστικότητα, η

φιλεχθρία, η δυστροπία. Παράγεται από το επίθετο ὁ, ἡ φιλαπεχ-
θήµων -ονος, τό -ον και ὁ, ἡ φιλαπεχθής -οῦς, τό -ές <
φίλος + ἀπεχθήµων ἤ ἀπεχθής, ές, από το ρήμα ἀπεχθάνοµαι
(= μισητός, εχθρικός, φιλόνικος, εριστικός, καβγατζής = ο φιλών την

έχθραν, ο προσβάλλων τους άλλους με ευχαρίστηση, ο φίλερις, ο φί-

λεχθρος). 
* χρημάτων: στην αρχαία εποχή η λέξη χρήματα σήμαινε τα πράγματα,

τα προς χρήση αντικείμενα και όχι τα χρήματα με τη σημερινή έννοια, τα

λεφτά. Παράγεται από το ρ. χρήομαι -χρῶμαι = χρησιµοποιώ.

ΕΤΥΜΟΛΟΓΩ ΑΡΑ ΥΠΑΡΧΩ

«ἄπιτε»!
Ἐκ Φιληµοσύνης* 

ἄρχεσθαι 
&

Φιλαπεχθηµοσύνης*
παύεσθαι
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«Οι Λευκές μας Νύχτες»
του Κώστα Παπαπέτρου

“Οι Λευκές μας Νύχτες”, του σεναριογράφου και θεατρικού συγγραφέα Κώστα Παπα-

πέτρου εμπνέεται απ’ τις «Λευκές Νύχτες» του Ντοστογιέφσκι, σε σκηνοθεσία Αλέ-

ξανδρου Λιακόπουλου,

Δύο δεκαεννιάχρονα παιδιά κλέψανε τις καρδιές του κοινού σ’ ένα κατάμεστο θέατρο.

Στο κατάμεστο θέατρο Μπέλλος (Κέκροπος 1) στην Πλάκα, πραγματοποιήθηκε με πολύ

μεγάλη επιτυχία (1/2/19) η πρεμιέρα του έργου του Κώστα Παπαπέτρου «Οι Λευκές
μας Νύχτες», εμπνευσμένο από

το μυθιστόρημα του Ντοστογιέφ-

σκι, σε σκηνοθεσία Αλέξανδρου

Λιακόπουλου.

Ο κόσμος που γέμισε ασφυκτικά

το θέατρο ενθουσιάστηκε με την

ερμηνεία των δύο δεκαεννιάχρο-

νων ηθοποιών Ντένιας Ψυλλιά και

Γιώργου Ντάβου. Χειροκρότησε

ιδιαίτερα θερμά τόσο στη διάρκεια

της παράστασης όσο και στο ιδιαί-

τερα επιτυχημένο rock & roll που

χόρεψαν οι πρωταγωνιστές, και

στο φινάλε που η Μαρσώ Φίλη

απέδειξε ότι μ’ έναν μικρό σε

διάρκεια ρόλο, μπορεί να κάνει

ένας ηθοποιός δημιουργία.

Η σκηνοθεσία απλή, λιτή και με

γρήγορους ρυθμούς άφησε τους

ηθοποιούς να βγουν μπροστά και

να κερδίσουν τις θετικότερες εν-

τυπώσεις των θεατών της παρά-

στασης.

Τα τραγούδια του Νέου Κύματος

της δεκαετίας του ’60 γέμισαν το

κοινό με νοσταλγία και ο Κώστας Βενετσάνος άνοιξε τη βραδιά τραγουδώντας a capella

τη μεγάλη διαχρονική του επιτυχία «Είναι αργά για δάκρυα Στέλλα» και μίλησε για την

εποχή των μπουάτ της Πλάκας μιάς και το Θέατρο βρίσκεται σ’ αυτή την περιοχή.

Τα κοστούμια της Κατερίνας Κοντού απέδωσαν με τον καλύτερο τρόπο την εποχή του

’60 και οι χορογραφίες της Εύας Σταυρογιάννη ξεσήκωσαν το κοινό που καταχειροκρό-

τησε στην υπόκλιση όλους τους συντελεστές της παράστασης.

Ανάμεσα στους επώνυμους καλεσμένους: Άννα Φόνσου, Γιάννης Διαμαντόπουλος,

Τζένη Ζαχαροπούλου, Δημήτρης Παπαγιάννης, Γιώργος Γαλίτης, Μανώλης Δεστούνης,

Βαγγέλης Παπαδόπουλος, Χαριτίνη Καρόλου, Πωλ Σκλάβος, Κωνσταντίνα Κλαψινού,

Γεωργία Σιακαβάρα, κ.α.

Το έργο παίζεται στο Θέατρο Μπέλλος, Κέκροπος 1, Πλάκα.

Τηλέφωνο κρατήσεων: 210-3229889

Κάθε Παρασκευή στις 21:30 και Σάββατο στις 18:30

ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΕΣ ΠΙΤΕΣ 

ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΔΗΜΟΥ

ΚΡΩΠΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ 2019

Το έθιμο της κοπής της πρωτοχρονιάτικης πίτας για το 2019 τήρησαν οι δύο σχολικές

επιτροπές  του Δήμου Κρωπίας. Το  «τυχερό νόμισμα», στη Σχολική Επιτροπή Δευτερο-

βάθμιας Εκπαίδευσης, βρήκε η διευθύντρια του 3ου Γυμνασίου  Κορωπίου- Κιτσίου Ελι-

σάβετ Μερκούρη. Τη μικρή εορταστική εκδήλωση, στο πλαίσιο της συνεδρίασης της

επιτροπής, προετοίμασε η πρόεδρος  της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας και Β΄βάθμιας

δημοτική σύμβουλος, Δήμητρα Μιχαιρίνα την Δευτέρα 28 Ιανουαρίου 2019 με τα στελέχη

της επιτροπής, Μαρία- Ελένη Παπαμιχάλη και Ρένο Μανωλά. Το «νόμισμα» στη Πρωτο-

βάθμια Σχολική Επιτροπή βρέθηκε στο κομμάτι  της πίτας της εκπροσώπου του 4ου Δη-

μοτικού Σχολείου Κορωπίου Τριανταφύλλου Δέσποινας. 

Την εκδήλωση στο πλαίσιο της συνεδρίασης της Α΄βάθμιας σχολικής επιτροπής

oργάνωσε ο πρόεδρός της και αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών, Παναγιώτης Πολίτης.

Και στις δύο εκδηλώσεις κοπής πίτας συμμετείχαν και χαιρέτησαν, ο Δήμαρχος Κρωπίας,

Δημήτριος Κιούσης και το μέλος της επιτροπής και επικεφαλής της μείζονας αντιπολί-

τευσης, Αθηνά Κιούση.

Σεμινάριο Φωτογραφίας στη ΧΡΥΣΗ ΤΟΜΗ

Σεμινάριο Φωτογραφίας ξεκινάει η ΧΡΥΣΗ ΤΟΜΗ Κερατέας με τον Άκη Χρήστου. Το σε-

μινάριο αποτελεί ένα εντατικό πειραματικό workshop και απευθύνεται σε άτομα που έχουν

ήδη μια διαρκέστερη σχέση με τη φωτογραφία αλλά και αρχάριους οι οποίοι επιθυμούν

να εμβαθύνουν βιωματικά, ερευνητικά και

φιλοσοφικά σ’ αυτήν. 

Έχει σχεδιαστεί να περιλαμβάνει κυρίως

πρακτική ανάπτυξη και κύριος στόχος του

είναι να εμπνεύσει προς μια βαθύτερη κα-

τανόηση του φωτογραφικού μέσου σε

σχέση με τον εαυτό και τη δημιουργική δια-

δικασία.

Το σεμινάριο θα ξεκινήσει την Τετάρτη 20

Φεβρουαρίου 2019  ώρα 19:30-21:30, στο

χώρο της «ΧΡΥΣΗΣ ΤΟΜΗΣ» Κερατέας

(Λεωφ. Αθηνών-Σουνίου 55). Περισσότερα

στα 6984912459 και 6984614675. 
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ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ
ΚΟΡΩΠΙ,   12-12-2018

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Της  με αριθμό πρωτ. 361/12-12-2018
απόφασης  του Δημοτικού Συμβουλίου
‘Περί της έκδοσης κανονιστικής από-
φασης για την διαχείριση των κοινο-
χρήστων χώρων του Δήμου Κρωπίας.’ 
Στο Κορωπί στις 12 Δεκεμβρίου του
έτους  2018  κατά την 35η Συνεδρίαση
του,  το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου
Κρωπίας :

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Ψηφίζει τον  Κανονισμό διαχείρι-
σης κοινοχρήστων χώρων ως κα-
τωτέρω:
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙ-
ΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ
Άρθρο 1.      Αντικείμενο - Σκοπός του
Κανονισμού
Αντικείμενο του παρόντος κανονισμού
είναι η θέσπιση προδιαγραφών και κανό-
νων, για τη μορφή και τη χρήση των
πλατειών, πεζόδρομων, πεζοδρομίων και
λοιπών κοινόχρηστων χώρων, και συγκε-
κριμένα ο καθορισμός των όρων και προ-
ϋποθέσεων για την παραχώρηση της
χρήσης τμήματος αυτών σε επιχειρήσεις
και καταστήματα, που λειτουργούν εντός
των διοικητικών ορίων του Δήμου μας.
Σκοπός του κανονισμού αυτού είναι:
• Η αναβάθµιση της ποιότητας ζωής των
κατοίκων και των επισκεπτών της πόλης.
• Η προστασία του φυσικού και πολιτιστι-
κού περιβάλλοντος. 
• Η βελτίωση της αισθητικής εικόνας και
της λειτουργικότητας των κοινόχρηστων
χώρων.
• Η ασφαλής και ανεµπόδιστη κίνηση των
πεζών στους κοινόχρηστους χώρους, ει-
δικότερα δε των ατόµων με ειδικές Ανάγ-
κες (ΑΜΕΑ).

Άρθρο 2.    Νομικό Πλαίσιο
Ο παρών Κανονισμός αποτελεί κανονι-
στική διοικητική πράξη που έχει εκτελε-
στό χαρακτήρα και ισχύ ουσιαστικού
τυπικού νόμου και εκδίδεται βάσει των
σχετικών διατάξεων :
• Του Ν.3852/10 (ΦΕΚ87/Α/7-6-10) «Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα
Καλλικράτης», ως σήμερα ισχύει.
•  Του 3463/06 (ΦΕΚ114/Α/8-6-06) περί κώ-
δικα Δήμων Και Κοινοτήτων.
• Του Αστικού Κώδικα (άρθρα 969 & 970)
Διαχείριση και αξιοποίηση των κοινοχρή-
στων χώρων κατά τρόπο που να μην αναι-
ρείται η κοινή χρήση και να προάγεται η
κοινή ωφέλεια.
•  Του ΒΔ 24-9/20-10-1958 «περί κωδικοποί-
ησης ως ενιαίο κείμενο νόμου των ισχυου-
σών περί προσόδων των Δήμων και
κοινοτήτων».
• Του Ν.1080/80 (ΦΕΚ 246/Α/1980) όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με αρ. 43 του
Ν.3979/2011 (ΦΕΚ 138/Α//16-6-2011) περί
τροποποιήσεως και συμπληρώσεως διατά-
ξεων τινών της περί προσόδων των Οργανι-
σμών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως νομοθεσίας
και άλλων τινών συναφών διατάξεων και ει-
δικότερα του άρθρου 3 «τέλος χρήσεως πε-
ζοδρομίων πλατειών και λοιπών
κοινόχρηστων χώρων» και όπως οι διατάξεις
αυτές σήμερα ισχύουν (Ν. 1828/89 , Ν.
1900/90 κλπ).
• Του   Ν. 1577/85 «Γενικός Οικοδομικός
Κανονισμός».
• Τα άρθρα 20 & 26 του Ν.4067/12 (ΦΕΚ
79/Α /9-4-2012) «Νέος Οικοδομικός Κανο-
νισμός».
• Της Απόφασης ΥΠΕΧΩΔΕ Γ4α/ Φ.201/
1791/1998 «Προδιαγραφές μεγεθών και
υλικών για προσπέλαση των χώρων από
ΑΜΕΑ».
• Της Εγκυκλίου 85195/55/2000 (ΑΜΕΑ).
• Του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας
του Δήμου Κρωπίας (ΦΕΚ 1070/ τ.Β΄/30-04-
2013).
• Του Ν. 1828/1989 (ΦΕΚ 2/Α΄/1989).
• Του Ν. 1900/1990 (ΦΕΚ 125/Α΄/1990).
• Του Ν. 3254/2004 (ΦΕΚ 137/Α΄/2004).
• Του Ν. 1337/1983, & Ν. 1512/1985.
• Του Ν. 2831/2000 «Τροποποίηση των δια-
τάξεων του Ν. 1577/85 «Γενικός Οικοδομι-
κός Κανονισμός» και άλλες πολεοδομικές
διατάξεις».
• Της Απόφασης ΥΠΕΧΩΔΕ 52716/20-11-
2001 (ΦΕΚ 1663/Β΄/13-10-2001).
• Του Ν. 2696/99 «περί Κ.Ο.Κ.» άρθρα 34,47 &
48.
• Του Ποινικού κώδικα άρθρο 292 παρ. 1 &
άρθρο 458.
• Του Ν. 3431/2006 (ΦΕΚ 13/03.02.2006
τεύχος Α') «Περί Ηλεκτρονικών Επικοινω-
νιών και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα
του αρ. 29 περί δικαιώματα διέλευσης.
• Την με αριθμό 41 εγκύκλιο με ΑΠ: 12243/
14-6/2007 του Υπουργείου Εσωτερικών

«Κανονιστική αρμοδιότητα των Ο.Τ.Α Α΄
βαθμού επί θεμάτων επιβολής φόρων,
τελών, δικαιωμάτων και εισφορών στο
πλαίσιο των ρυθμίσεων του ΚΔΚ
(Ν.3463/06)».
• Την με αριθμό 6952/14-2-2011 (ΦΕΚ
420Β/16-3-2011) Κ.Υ.Α «Υποχρεώσεις και
μέτρα για την ασφαλή διέλευση των πεζών
κατά την εκτέλεση εργασιών σε κοινόχρη-
στους χώρους πόλεων και οικισμών που
προορίζονται για την κυκλοφορία πεζών».
• Του Ν.4442/2016 ΦΕΚ.230/Α/7-12-2016.
• Υ.Α 16228/18-5-2017 ΦΕΚ. 1723 τεύχος
Β.
• Της Υ1γ/Γ.Π/οικ.47829 (ΦΕΚ 2161/Β/23-
06-2017)
• Τις διατάξεις του Ν. 4497/2017 (ΦΕΚ
171/Α/13-11-2017) «Άσκηση υπαίθριων εμ-
πορικών δραστηριοτήτων».
• Τις διατάξεις του Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93Α
/2014) «Επείγουσες Ρυθμίσεις αρμοδιότη-
τας Υπουργείου Εσωτερικών».
• Το ΓΠΣ του Δήμου Κρωπίας, τα εγκεκρι-
μένα ρυμοτομικά σχέδια πόλης, τους
όρους και περιορισμούς δόμησης, καθώς
και τις χρήσεις γης για τις εκτός σχεδίου
περιοχές του Δήμου μας.

Άρθρο 3   Διευκρινιστικοί Όροι και
έννοιες:
Κοινόχρηστος χώρος: Στον παρόντα κανο-
νισμό, νοείται ο κάθε είδους κοινόχρηστος
χώρος κατά την έννοια των σχετικών δια-
τάξεων του  Ν. 1080/1980, όπως ισχύουν
κάθε φορά, ήτοι: όλοι οι δρόμοι και τα πε-
ζοδρόμιά τους, οι πλατείες και τα πεζοδρό-
μιά τους, οι πεζόδρομοι, τμήματα των
δημοτικών οδών που έχουν κατασκευασθεί
ως πεζόδρομοι, οι στοές και το υπέδαφος
όλων αυτών, οι αποτμήσεις γωνιών οικοδο-
μικών τετραγώνων και το υπέδαφος αυτών,
οι κήποι και χώροι πρασίνου, οι παιδικές
χαρές, τα πάρκα και γενικά κάθε δημοτικός
ή δημόσιος χώρος ή οικόπεδο, που έχει
αφεθεί προσωρινά ή μόνιμα σε κοινή
χρήση, η κυριότητα των οποίων ανήκει στο
Δήμο Κρωπίας.
Για τις ανάγκες του παρόντος κανονισµού,
ως κοινόχρηστοι χώροι για τους οποίους
είναι δυνατό να χορηγηθεί άδεια χρήσης-
κατάληψης σύµφωνα µε τα κατωτέρω ορι-
ζόµενα, πέραν των πλατειών, πεζόδροµων,
πεζοδροµίων, νοούνται και οι χώροι (π.χ.
τµήµατα αιγιαλού ή παραλίας ή ιδιωτικοί
χώροι κλπ.) η χρήση ή η απλή χρήση των
οποίων έχει παραχωρηθεί (ή ήδη χρη-
σιµοποιούνται µέχρι σήµερα) ή ήθελε πα-
ραχωρηθεί στο µέλλον νοµοτύπως από
τρίτους (Ε.Ο.Τ., Ε.Τ.Α.Δ., Κτηµατική Υπη-
ρεσία κλπ) στο Δήµο µας, για ορισµένο ή
αόριστο χρόνο.
Τέλος: είναι η χρηματική παροχή που κατα-
βάλλεται στον Δήμο σε βάρος αυτών που
χρησιμοποιούν, διαρκώς ή πρόσκαιρα, τις
πλατείες, τα πάρκα, τις οδούς, τα πεζοδρό-
μια, τους πεζόδρομους και εν γένει τους
κοινόχρηστους χώρους. Έχει ανταποδο-
τικό χαρακτήρα (ΣΤε 140/89, Δι.Δικ. 1990
σελ. 1228) και ανήκει στην κατηγορία των
Γενικών ή Ανειδίκευτων Εσόδων.

Άδειες Χρήσης κοινόχρηστου χώρου: είναι
οι ατομικές διοικητικές πράξεις παραχώρη-
σης χρήσης κοινόχρηστου χώρου σε
ιδιώτη, που υπόκεινται σε ανάκληση σύμ-
φωνα με τις γενικές αρχές του Διοικητικού
Δικαίου και του Κώδικα Διοικητικής Διαδι-
κασίας και τις ειδικές διατάξεις του άρθρου
3 του Ν. 1080/80, όπως τροποποιήθηκε και
συμπληρώθηκε μεταγενέστερα.
Η χορήγηση άδειας χρήσης κοινόχρηστου
χώρου ειδικά για καταστήματα υγειονομι-
κού ενδιαφέροντος και εμπορικά καταστή-
ματα, προϋποθέτει την νόμιμη λειτουργία
αυτών.
Εκτός του Δήµου Κρωπίας, καµία άλλη
αρχή ή νοµικό πρόσωπο ή ίδρυµα δεν έχει
αρµοδιότητα να εκδίδει άδειες χρήσης κοι-
νόχρηστων χώρων που ανήκουν στο Δήµο
Κρωπίας, ή έχουν παραχωρηθεί σ’ αυτόν
για εκµετάλλευση.

Ανάκληση άδειας: είναι η διοικητική πράξη
κύρωσης με την οποία αίρεται η ισχύς μιας
άλλης διοικητικής πράξης και αποσκοπεί
όχι μόνο στην ποινική τιμωρία του αδικήμα-
τος, αλλά στη συμμόρφωση του υπόχρεου
προς τις ρυθμίσεις του νόμου και του πα-
ρόντος Κανονισμού.
Αυθαίρετη χρήση: θεωρείται η χρήση του
κοινόχρηστου χώρου χωρίς την προηγού-
μενη άδεια του Δημάρχου (ΣτΕ 766/87 ΝοΒ
1990 σελ. 739). Αυθαίρετη, επίσης, θεωρεί-
ται η χρήση του κοινόχρηστου χώρου κατά
παράβαση των όρων της χορηγηθείσας
άδειας, είτε αυτοί αφορούν το είδος της
χρήσης και τη θέση ή έκταση του παραχω-
ρημένου χώρου, είτε τη διάρκεια της
άδειας (άρθρο 13 παρ. 15 εδάφιο α΄ ΒΔ
24/9-20/10/58, όπως αντικαταστάθηκε από
το άρθρο 3 του Ν. 1080/1980).
Δρόμος: είναι η κοινόχρηστη έκταση, που
εξυπηρετεί κυρίως τις ανάγκες κυκλοφο-
ρίας.

Πεζοδρόμιο: θεωρείται το υπερυψωμένο, ή
με άλλο τρόπο διαχωριζόμενο, τμήμα της
οδού που προορίζεται για πεζούς.
Πεζόδρομος: νοείται η οδός η οποία χρη-
σιμοποιείται αποκλειστικά από τους πε-
ζούς, καθώς και για την είσοδο – έξοδο
οχημάτων προς και από τους ιδιωτικούς
χώρους στάθμευσης των παρόδιων ιδιοκτη-
σιών, ως και για τα οχήματα εφοδιασμού ή
τροφοδοσίας (σε συγκεκριμένες ώρες) ή
τα οχήματα έκτακτης ανάγκης.
Εμπόδια: θεωρούνται γενικότερα ο αστι-
κός, οδικός και εμπορικός ή επαγγελματι-
κός εξοπλισμός ήτοι: δένδρα, στύλοι
(φωτισμού, ηλεκτροδότησης, ηχητικής σή-
μανσης στους σηματοδότες κτλ.), καρτοτη-
λέφωνα, ταχυδρομικές θυρίδες, υπαίθριοι
κατανεμητές τηλεφωνικών δικτύων ή συ-
ναφείς εγκαταστάσεις δικτύων κοινής
ωφελείας, κρουνοί, διαφημιστικές πινακί-
δες ή εγκαταστάσεις για την τοποθέτηση
διαφημιστικών αφισών, στάσεις λεωφο-
ρείων, κουβούκλια κτλ.
Επαγγελματικός /Εμπορικός εξοπλισμός:
θεωρούνται τα κάθε μορφής λειτουργικά ή
διακοσμητικά στοιχεία (τραπεζοκαθίσματα,
ομπρέλες, σκίαστρα, προθήκες, πάγκοι, εμ-
πορεύματα, μηχανήματα και πινακίδες επι-
χείρησης) που εξυπηρετούν την πελατεία
και την λειτουργία των καταστημάτων.
Αστικός εξοπλισμός:  είναι ότι εξυπηρετεί
τις ανάγκες του Δήμου, όπως κάδοι απορ-
ριμμάτων (επίγειοι ή υπόγειοι), κολωνάκια,
ζώνες πράσινου, υδάτινα στοιχεία (πχ. σιν-
τριβάνια), κιγκλιδώματα, παγκάκια, πεζού-
λια, φωτιστικά, ζαρντινιέρες ανθοστήλες
κλπ.
Οδικός εξοπλισμός: είναι ότι εξυπηρετεί
τις ανάγκες των οδών και της κυκλοφο-
ρίας, όπως φανοστάτες, πινακίδες σήμαν-
σης, σηματοδότες κ.τ.λ.
Κατάστημα: είναι ο αυτοτελής χώρος όπου
λειτουργεί κάθε φύσεως εμπορική επιχεί-
ρηση  συμπεριλαμβανομένης και της  επι-
χείρησης παροχής υπηρεσιών.
Κατοικία: είναι ο αυτοτελής χώρος όπου
κατοικούν άτομα.
Ποδηλατόδρομος: είναι η οδός, ή τμήμα
της οδού αποκλειστικής κυκλοφορίας πο-
δηλάτων.
Όχημα: είναι το μηχανοκίνητο όχημα, το
οποίο χρησιμοποιείται κυρίως για τη μετα-
φορά προσώπων, ή πραγμάτων, ή για τη ρυ-
μούλκηση στις οδούς οχημάτων που
χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά προσώ-
πων, ή πραγμάτων.
Στάθμευση: είναι η ακινησία του οχήματος
για οποιοδήποτε λόγο, ήτοι: α) της ανάγ-
κης να αποφύγει την σύγκρουση με άλλο
όχημα που χρησιμοποιεί την οδό ή την σύγ-
κρουση με εμπόδιο β) της συμμόρφωσής
του με τους κανονισμούς κυκλοφορίας,
εφόσον η χρονική περίοδος ακινητοποί-
ησης του οχήματος δεν υπερβαίνει τον
απαιτούμενο χρόνο γ) της επιβίβασης ή
αποβίβασης επιβατών και της φορτοεκφόρ-
τωσης πραγμάτων, διακρίνεται δε σε νό-
μιμη και παράνομη τοιαύτη.
Στάση: είναι η ακινησία του οχήματος επί
χρόνο απαιτούμενο για την επιβίβαση ή
αποβίβαση επιβατών ή φορτοεκφόρτωση
εμπορευμάτων στις διακριτές θέσεις τρο-
φοδοσίας καταστημάτων.

Άρθρο 4   Αρμοδιότητες για την εφαρ-
μογή του παρόντος Κανονισμού
Για την εφαρμογή του παρόντος κανονι-
σμού αρμόδιες υπηρεσίες είναι:
Το τμήμα Εσόδων της Δ/νσης Οικονομι-
κών Υπηρεσιών, το οποίο εισηγείται προς
τον Δήμαρχο Κρωπίας την χορήγηση ή μη,
της άδειας κατάληψης Κοινόχρηστου
Χώρου.
Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, που
γνωμοδοτεί για τη χορήγηση ή μη, της
Άδειας Κατάληψης Κοινοχρήστου Χώρου,
και τον οριοθετεί.
Το Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυ-
ξης, το οποίο δύναται να γνωμοδοτεί μόνο
για την νόμιμη λειτουργία καταστημάτων
υγειονομικού ενδιαφέροντος καθώς και
κάθε άλλης επιχείρησης για την οποία έχει
την αρμοδιότητα εισήγησης έκδοσης
άδειας ίδρυσης και λειτουργίας.
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, η οποία γνω-
μοδοτεί για την τοποθέτηση και χρήση δα-
πέδων - βάσεων σε κοινόχρηστους χώρους
και επιλύει κάθε διαφορά που ανακύπτει
από την εφαρμογή αυτού του κανονισμού
και παραπέμπει στο Δημοτικό Συμβούλιο
θέματα που έχουν σχέση με την αναδιατύ-
πωση και συμπλήρωση, ή τροποποίηση του
παρόντος κανονισμού.
Η Ελληνική Αστυνομία (ΕΛ.ΑΣ.) και οι αρ-
μόδιες Δ/νσεις της.

Άρθρο 5   Διαδικασία χορήγησης - ανα-
νέωσης άδειας κατάληψης      κοινο-
χρήστου χώρου.
Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου
καθορίζονται:
• οι κοινόχρηστοι χώροι και τα τμήματα
αυτών που δύνανται να παραχωρούνται σε
χρήση. 

• τα τέλη και ο τρόπος καταβολής τους,
που αντιστοιχούν στη χρήση – κατάληψη
του παραχωρούμενου κοινόχρηστου
χώρου.

Α. Υποβολή Αίτησης
Ο ενδιαφερόµενος να χρησιµοποιήσει κοι-
νόχρηστους χώρους, υποχρεούται να υπο-
βάλει αίτηση προς το Τμήμα Εσόδων της
Οικονοµικής Υπηρεσίας του Δήµου, τουλά-
χιστον ένα μήνα πριν την έναρξη της χρή-
σης του κοινόχρηστου χώρου.
Στην αίτηση πρέπει να αναγράφονται:
αα) Το ονοµατεπώνυµο ή η επωνυµία του
αιτούντος, το είδος και η διεύθυνση της
ασκούµενης επιχείρησης και
αβ) Η θέση, η έκταση και το είδος του αι-
τούµενου προς χρήση χώρου, ως και η χρο-
νική διάρκεια για την οποία αιτείται η
παραχώρηση της χρήσης.
Μαζί με την αίτηση  υποβάλλονται:
- Αντίγραφο Γνωστοποίησης Λειτουργίας
καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέρον-
τος, ή Άδεια υπαιθρίου εμπορίου, ή από-
δειξη ταμειακής μηχανής για τα εμπορικά
καταστήματα. 
- Τοπογραφικό διάγραµµα, όπου θα απεικο-
νίζεται ο αιτούµενος προς χρήση/κατά-
ληψη χώρος σε κλίµακα 1:100 ή 1:50 ή και
1:200, στο οποίο θα σηµειώνονται το περί-
γραµµα του συγκεκριµένου χώρου,  το
εµβαδόν και οι διαστάσεις του.
- Απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής,
για τυχόν αίτημα χρήσης και τοποθέτησης
βάσης ή δαπέδου, συνοδευόμενη από σχε-
τικό διάγραμμα τομής. 
Το Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης,
δύναται να γνωμοδοτήσει για την νόμιμη
λειτουργία μόνο των καταστημάτων υγει-
ονομικού ενδιαφέροντος καθώς και των
επιχειρήσεων για τις οποίες εισηγείται την
έκδοση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας,
σύμφωνα με το προηγούμενο άρθρο, κατό-
πιν σχετικού αιτήματος της Ο.Υ. του
Δήμου. 

Β.  Γνωµάτευση Αστυνοµικής Αρχής ή
Δηµοτικής Αστυνοµίας
Η Αίτηση του ενδιαφερομένου διαβιβάζεται
στην Τ.Υ. του Δήμου, η οποία μετά τον
έλεγχό της αιτείται και σχετική γνωμά-
τευση Αστυνομικής Αρχής ή της Δημοτικής
Αστυνομίας. Για την χορήγηση άδειας χρή-
σης κοινόχρηστου χώρου, η Αστυνοµική
Αρχή (τροχαία) ή η Δηµοτική Αστυνοµία
γνωµατεύει αν υφίστανται λόγοι ασφα-
λείας της κυκλοφορίας πεζών ή τροχοφό-
ρων, οι οποίοι επιβάλλουν τη µη χορήγηση
της αιτούµενης άδειας. Αν παρέλθει άπρα-
κτη η προθεσµία πέντε (5) ηµερών, που τί-
θεται όταν πρόκειται για Αστυνοµική Αρχή,
η άδεια χορηγείται και χωρίς τη
γνωµάτευσή της (άρθρο 13 παρ. 6 του από
24-9/20-10-1958 Β.Δ, όπως αντικαταστά-
θηκε µε το άρθρο 16 παρ. 4 του Ν.
3254/2004 και το άρθρο 30 του ν. 4442
(ΦΕΚ 230/Α/7-12-2016)). Χορηγηθείσα
άδεια ανακαλείται υποχρεωτικά από τον
Δήµαρχο, εντός δεκαηµέρου από της εγ-
γράφου ειδοποιήσεώς του από την Αστυ-
νοµική Αρχή ή τη Δηµοτική Αστυνοµία, ότι
συντρέχουν λόγοι ασφαλείας της κυκλο-
φορίας πεζών ή οχηµάτων. Η ανάκληση
αυτή συνεπάγεται αναλογική επιστροφή
του καταβληθέντος τέλους (άρθρο 13 παρ.
7 του από 24-9/20-10-1958 Β.Δ.).

Γ.   Πληρωμή του Τέλους
Το Τμήμα Εσόδων της Οικονοµικής Υπηρε-
σίας, μετά από έκθεση ως προς την μέ-
τρηση (τ.μ.) του προς κατάληψη
κοινοχρήστου χώρου από την Τ.Υ. του
Δήμου, υπολογίζει τα αναλογούντα τέλη
κατάληψης κοινοχρήστου χώρου, τα οποία
καταβάλλονται στο Ταμείο του Δήμου.
Ακολούθως εισηγείται προς τον Δήμαρχο
Κρωπίας, την έκδοση της άδειας/κατάλη-
ψης κοινοχρήστου χώρου και συντάσσει το
προς υπογραφή από τον Δήμαρχο έντυπο
αδείας κατάληψης κοινοχρήστου χώρου. 

Δ.  Αδεια  κατάληψης κοινοχρήστου
χώρου
Η άδεια χρήσης/κατάληψης κοινόχρηστου
χώρου χορηγείται µε απόφαση του Δηµάρ-
χου και λήγει υποχρεωτικά την 31η Δεκεμ-
βρίου του έτους για το οποίο χορηγήθηκε,
αναγράφεται δε επ΄ αυτής, ο αριθμός του
Γραμματίου είσπραξης και ο αριθμός της
Δημοτικής ενημερότητας. 

Άρθρο 6  Γενικές Αρχές. 
1. Σύμφωνα και με τις διατάξεις του άρ-
θρου 285 του Ν.3463/2006 (Δ. Κ. Κ.) απα-
ραίτητη προϋπόθεση για τη χορήγηση
οποιασδήποτε μορφής άδειας είναι η μη
ύπαρξη εις βάρος του ενδιαφερόμενου, βε-
βαιωμένων ληξιπρόθεσμων οφειλών προς
αυτούς, με εξαίρεση τις περιπτώσεις εκ-
κρεμοδικίας και του διακανονισμού καταβο-
λής αυτών σύμφωνα με τη σχετική
νομοθεσία.
2. Τα τμήματα των κοινόχρηστων χώρων
των οποίων επιτρέπεται η παραχώρηση της
χρήσης, καθορίζονται με απόφαση του Δη-

μοτικού Συμβουλίου.
3. Πριν εκδοθεί η άδεια του Δήμου η χρήση
του κοινόχρηστου χώρου θεωρείται ΑΥΘΑΙ-
ΡΕΤΗ. Επομένως αν ο ενδιαφερόμενος
μετά την υποβολή της αίτησης κατέλαβε
τον κοινόχρηστο χώρο χωρίς να περιμένει
να του χορηγηθεί η άδεια θεωρείται ότι
χρησιμοποιεί το χώρο αυθαίρετα και υπό-
κειται σε κυρώσεις που προβλέπει ο
Νόμος.
4. Η διάρκεια της άδειας ανεξαρτήτως του
χρόνου που χορηγείται, δεν μπορεί να
υπερβαίνει το τέλος του ημερολογιακού
έτους μέσα στο οποίο εκδίδεται, δεν μπο-
ρεί δηλαδή να λήγει μετά την 31η Δεκεμ-
βρίου. Αυτό δεν ισχύει στις περιπτώσεις
κατάληψης οδού ή πεζοδρομίου από αυ-
τούς που εκτελούν τεχνικοοικοδομικές ερ-
γασίες, οπότε η διάρκεια της άδειας μπορεί
να επεκτείνεται και στο επόμενο έτος
(άρθρο 13 παρ. 11 Β.Δ. 24/9-20/10/58 όπως
αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 του Ν.
1080/80).
5. Το τέλος καθορίζεται ετήσιο μηνιαίο ή
ημερήσιο, κατά τετραγωνικό μέτρο με από-
φαση του Δημοτικού Συμβουλίου,  ανάλογα
με την χρήση και την περιοχή στην οποία
βρίσκεται ο χρησιμοποιούμενος χώρος. 
6. Δεν επιτρέπεται στους παραχωρούμε-
νους κοινόχρηστους χώρους η επέκταση
των εργασιών των καταστημάτων και των
επιτηδευματιών κάθε μορφής (συνεργεία
αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, συναρμολογή-
σεις επίπλων κτλ.) ή οτιδήποτε επιβαρύνει
από απόψεως υγιεινής, αισθητικής κλπ, την
βιωσιμότητα της πόλης και των ανθρώπων. 
7. Οι χρήστες των χώρων οφείλουν να
φροντίζουν με δικά τους μέσα για την κα-
θαριότητα, τη συντήρηση και γενικά την
καλή κατάστασή τους.
8. Ο παραχωρούμενος κοινόχρηστος
χώρος, οριοθετείται με κίτρινη ή άσπρη
γραμμή από την Τ.Υ. του Δήμου. Κάθε κα-
τάληψη εκτός των ορίων του παραχωρού-
μενου χώρου θεωρείται αυθαίρετη και την
ευθύνη φέρει ο υπεύθυνος του καταστήμα-
τος/δραστηριότητας. 
9. Δεν επιτρέπεται καμία παρέμβαση που
να εμποδίζει την απρόσκοπτη και ελεύθερη
χρήση του αστικού εξοπλισμού που έχει
εγκαταστήσει ο Δήμος στον κοινόχρηστο
χώρο (παγκάκια, κάδοι απορριμμάτων, ράμ-
πες, στάσεις μέσων μαζικής μεταφοράς). 
10. Δεν επιτρέπεται να εμποδίζεται σε
καμιά περίπτωση η ανάδειξη και η προβολή
των μνημείων της πόλης.
11. Δεν επιτρέπεται καμία μόνιμη κατα-
σκευή στον παραχωρούμενο κοινόχρηστο
χώρο (υποστυλώματα, δάπεδα, καθίσματα,
ζαρντινιέρες κ.τ.λ.). Η διάταξη των λει-
τουργικών στοιχείων επί του παραχωρού-
μενου κοινόχρηστου χώρου θα είναι
τέτοια, ώστε να δημιουργούνται διάδρομοι
για την απρόσκοπτη κίνηση των επισκε-
πτών. Οποιαδήποτε μεταβολή της διάταξης
των λειτουργικών στοιχείων απαιτεί την
έγκριση των υπηρεσιών και την ανανέωση
της χορηγηθείσας άδειας.
12. Σε όλο το μήκος της ελεύθερης ζώνης
όδευσης πεζών επιβάλλεται πραγματικό
ελεύθερο πλάτος όδευσης πεζών τουλάχι-
στον 1,50μ. και ελεύθερο ύψος 3,00μ. απο-
λύτως ελεύθερο από οποιοδήποτε
εμπόδιο. Ειδικότερα στους πεζοδρόμους η
ελεύθερη ζώνη όδευσης ορίζεται στο 1/3
του πλάτους του πεζοδρόμου, και το ελεύ-
θερο ύψος σε κοινόχρηστους χώρους
εντός στοών ορίζεται σε 2,20μ, [(μαρκίζες,
επιγραφές, σημάνσεις, πινακίδες, κλαδιά
δέντρων, τέντες κ.λπ.) (αρ. 2 της αρ.
52.907/28-12-2009 (ΦΕΚ Β' 2621/31-12-
2009) Απόφασης ΥΠ.ΠΕ.ΚΑ. για Α.Μ.Ε.Α.)]. 
13. Απαγορεύεται αυστηρά κάθε επέμβαση
στα δέντρα που υπάρχουν στους κοινόχρη-
στους χώρους (κλάδεμα, κόψιμο κ.λπ.).
14. Σε χώρους πεζοδρομίων, πεζοδρόμων
και άλλων, που δεν έχουν παραχωρηθεί
δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε παρέμβαση. 
15. Οι διάδρομοι, που βρίσκονται εντός του
κοινοχρήστου χώρου και εξυπηρετούν την
λειτουργία του καταστήματος (τραπεζοκα-
θίσματα, ψυγεία ή προθήκες περιπτέρων
κλπ ), προσμετρούνται κανονικά ως κατά-
ληψη κοινόχρηστου χώρου.
16. Απαγορεύεται η τοποθέτηση ψυγείων
τροφίμων και ποτών, στους παραχωρούμε-
νους κοινόχρηστους χώρους πλην αυτών
που αφορούν περίπτερα (άρθρο 13 παρ.1
της Υ1γ/Γ.Π/οικ.47829, ΦΕΚ 2161/Β/23-06-
2017). 
17.  Απαγορεύεται η τοποθέτηση εμπορευ-
μάτων, επιγραφών ή διαφημίσεων οποιου-
δήποτε είδους πάνω σε δένδρα,
κιγκλιδώματα ή στύλους, καθώς και σε ιδιο-
κτησία άλλη από αυτήν που βρίσκεται η επι-
χείρηση έστω και αν ανήκει στον ιδιοκτήτη.
18. Για την παραχώρηση κοινοχρήστου
χώρου σε πλατείες, σε κάθε εκμεταλλευτή
καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέρον-
τος, παραχωρείται αναλόγως της προσό-
ψεως του καταστήματος η χρήση
ποσοστού 70% του αντιστοιχούντος εις

την προβολή του χώρου, το δε υπόλοιπο
30% παραχωρείται στους ίδιους εκμεταλ-
λευτές εφόσον κατά την κρίση του Δημάρ-
χου δεν παρακωλύεται ουσιωδώς ή
ελεύθερη χρήση του κοινόχρηστου χώρου.
Σε περίπτωση μη χρησιμοποιήσεως από
τον δικαιούμενο του αναλογούντος σε
αυτόν κοινοχρήστου χώρου, η χρήση του
χώρου αυτού δύναται να παραχωρηθεί από
το Δήμο σε εκμεταλλευτές συνεχόμενων
μετ΄ αυτού καταστημάτων, αναλόγως της
προσόψεώς τους, (άρθρο 13 παρ. 5 του
Β.Δ. 24-9/20-10-1958 όπως αντικαταστά-
θηκε από το άρθρο 3 του Ν.1080/80). Οι
προς παραχώρηση συνεχόμενοι χώροι
πλατείας, που δεν εμπίπτουν σε προβολές
καταστημάτων, διατίθενται από τον Δή-
μαρχο στα καταστήματα πού έχουν πρό-
σοψη ή προβάλλονται στην πλατεία
ανάλογα με την πρόσοψη των καταστημά-
των ή άλλα κριτήρια ισονομίας, τοπικά,
τουριστικά κλπ (άρθρο 13 παρ. 4 του Β.Δ.
24-9/20-10-1958, ΣτΕ 2875/88).
19. Στους κοινόχρηστους χώρους των πλα-
τειών απαγορεύεται η χρήση διαχωριστι-
κών πλαισίων.
20. Απαγορεύεται η επέκταση του κατά
χρήση παραχωρούμενου χώρου σε πεζο-
δρόμιο παρακείμενου καταστήματος ή κα-
τοικίας εκτός και αν υπάρχει η έγγραφη
συγκατάθεση του χρησιμοποιούντος ή κα-
τέχοντος το ακίνητο αυτό που θα αποδει-
κνύεται με υπεύθυνη Δήλωση του
Ν.1599/86 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
21. Απαγορεύεται η τοποθέτηση σε κοινό-
χρηστους χώρους μηχανημάτων τα οποία
διαθέτουν ορισμένα είδη τροφίμων ή
ποτών, όπως ζαχαρώδη προϊόντα, αναψυ-
κτικά, ποτά, ροφήματα, τοστ, τσιγάρα κ.λ.π.
(Αυτόματοι Πωλητές Τροφίμων).

Άρθρο 7   Γενικές υποχρεώσεις.
1. Η παραλαβή των προβλεπόμενων δικαιο-
λογητικών, η έκδοση των αδειών, η κοινο-
ποίηση αυτών στους ενδιαφερομένους και
στις εμπλεκόμενες υπηρεσίες, η τήρηση
των σχετικών φακέλων σε ειδικό για το
σκοπό αυτό αρχείο, η παροχή κάθε δυνα-
τής βοήθειας και η έγκαιρη πληροφόρηση
των ενδιαφερομένων & καταστηματαρχών
πάνω σε θέματα που τους αφορούν, αποτε-
λούν υποχρεώσεις του Δήμου.
2. Η προσέλευση και συνεργασία με τις αρ-
μόδιες υπηρεσίες του Δήμου Αχαρνών, η
συγκέντρωση των προβλεπόμενων δικαιο-
λογητικών, η έγκαιρη υποβολή αυτών στην
αρμόδια υπηρεσία του Δήμου, η καταβολή
των προβλεπόμενων τελών στο Ταμείο του
Δήμου, αποτελούν υποχρεώσεις των κατα-
στηματαρχών, των ιδιοκτητών του ακινήτου
ή εκείνων στο όνομα των οποίων εκδόθηκε
η άδεια οικοδομής (στην περίπτωση των
ανοικοδομούντων), των κατόχων των
αδειών άσκησης στάσιμου υπαίθριου εμπο-
ρίου και γενικώς των υπευθύνων κατά τον
νόμο, επιτηδευματιών.
3. Όλοι οι καταστηματάρχες οφείλουν:
α) να απέχουν από κάθε ενέργεια που θα
μπορούσε να προκαλέσει οποιασδήποτε
μορφής και έκτασης υποβάθμιση του περι-
βάλλοντος και της αισθητικής που αρμόζει
στην ιστορία και τον πολιτισμό του Δήμου,
στο ήθος των κατοίκων και στους κανόνες
των χρηστών και συναλλακτικών ηθών,
καθώς και στους κανόνες της καλής εν
γένει συμπεριφοράς,
β) να συμμορφώνονται γενικά με τις διατά-
ξεις των νόμων, Π.Δ., εγκυκλίων και οδη-
γιών όπως ισχύουν κάθε φορά,
περιβαλλοντικών διατάξεων καθώς και με
τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 8   Καθορισμός Κοινοχρήστων
χώρων.
Τα τμήματα των κοινοχρήστων χώρων, των
οποίων επιτρέπεται η παραχώρηση της
χρήσης καθορίζονται με απόφαση του Δη-
μοτικού Συμβουλίου. 
Επισημαίνεται πως με απόφασή του το Δη-
μοτικό Συμβούλιο Δήμου Κρωπίας, δύναται
να προσθέτει και να αφαιρεί τμήματα κοι-
νόχρηστων χώρων, ανάλογα με τις κάθε
φορά διαμορφούμενες συνθήκες.

Άρθρο  9   Κατηγορίες χρήσεων κοινο-
χρήστων χώρων. 
Οι κοινόχρηστοι χώροι παραχωρούνται για:
1. την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων.
2. την τοποθέτηση σκιαδίων και λοιπών λει-
τουργικών ή διακοσμητικών στοιχείων σε
χώρους που έχουν τοποθετηθεί τραπεζο-
καθίσματα.
3. την τοποθέτηση εμπορευμάτων.
4. την τοποθέτηση οικοδομικών υλικών και
κάδων για εκτέλεση εργασιών.
5. την λειτουργία περιπτέρων και την τοπο-
θέτηση ψυγείων αναψυκτικών – παγωτών
και παιχνιδιών.
6. την άσκηση στάσιμου υπαίθριου εμπο-
ρίου.
7. την τοποθέτηση ψυχαγωγικών παιδιών
(Τσίρκο, Λούνα Πάρκ, Πίστες αυτοκινητι-
δίων, Παγοδρόμια, κούνιες, παιχνίδια κλπ).
8. την τοποθέτηση αυτόματων ταμειακών
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μηχανών τραπεζών 
9. λοιπές δραστηριότητες - εκδηλώσεις
9.1 Χορήγηση άδειας τοποθέτησης τρα-
πεζοκαθισμάτων. 
Ο ενδιαφερόμενος απευθύνεται με αίτηση
του στο Τμήμα Εσόδων της Οικονοµικής Υπη-
ρεσίας του Δήμου, προσκομίζοντας τα εξής
δικαιολογητικά: 
• Αίτηση στην οποία θα αναγράφεται
α)το ονοματεπώνυμο ή η επωνυμία του αι-
τούντος,                                                           
β) το είδος και η διεύθυνση της ασκούμε-
νης επιχείρησης 
γ) το είδος του αιτούμενου προς χρήση
χώρου, την έκταση σε τετραγωνικά μέτρα,
και τα είδη που θα τοποθετηθούν 
• Άδεια λειτουργίας καταστήματος, ή Γνω-
στοποίηση. 
• Τοπογραφικό διάγραμμα κάλυψης στο
οποίο θα απεικονίζεται η ακριβής τοποθε-
σία του καταστήματος, η επωνυμία αυτού,
το πλάτος της πρόσοψης της επιχείρησης,
το πλάτος του πεζοδρομίου ή πεζόδρομου,
το πλάτος της οδού και ο αιτούμενος προς
παραχώρηση κοινόχρηστος χώρος. Σε πε-
ρίπτωση γωνιακού καταστήματος, τα στοι-
χεία που αφορούν στην κατάληψη θα
παρουσιάζονται αναλυτικά για τον κάθε
δρόμο. 
• Απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
για την χρήση τυχόν δαπέδου ή βάσεως. 
• Φωτοτυπία της τελευταίας άδειας κοινο-
χρήστου χώρου που έχει χορηγηθεί (εφό-
σον υπάρχει).
• Σε περίπτωση που ζητείται η παραχώρηση
χώρου επί πεζοδρομίου στην προβολή πα-
ρακείμενου καταστήματος η αίτηση θα συ-
νοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση του
ιδιοκτήτη ή εκμεταλλευτή του καταστήμα-
τος αυτού, στην οποία θα δηλώνει ότι συ-
ναινεί για την παραχώρηση του χώρου
(άρθρο 13 παρ. 4 Β.Δ. 24/9-20/10/58, όπως
αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3, παρ. 4
του Ν. 1080/80).
Η ανανέωση της άδειας (αν αφορά στα ίδια
μέτρα και χώρο χωρίς τροποποίηση-μετα-
κίνηση του παραχωρούμενου χώρου) γίνε-
ται μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου
χωρίς να απαιτείται εκ νέου γνώμη της
αστυνομικής αρχής και της αρμόδιας επι-
τροπής κοινοχρήστων χώρων, (άρθρο 13
παρ.12 του Β.Δ 24-9/20-10-1958 όπως αν-
τικατ. από το άρθρο 3 τουΝ.1080/80).

9.2  Χορήγηση άδειας τοποθέτησης
σκιαδιών και λοιπών λειτουργικών ή
διακοσμητικών στοιχείων σε κοινόχρη-
στους χώρους που έχουν παραχωρηθεί
για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμά-
των. 
Επιτρέπεται η τοποθέτηση σκιαδιών και
λοιπών λειτουργικών ή διακοσμητικών
στοιχείων σε κοινόχρηστους χώρους, που
έχουν παραχωρηθεί για τοποθέτηση τραπε-
ζοκαθισμάτων, μετά από αίτηση του ενδια-
φερόμενου στο Τμήμα Εσόδων της
Οικονοµικής Υπηρεσίας του Δήμου, η
οποία συνοδεύεται από: 
• Τοπογραφικό διάγραμμα στο οποίο θα
απεικονίζεται η ακριβής τοποθεσία του κα-
ταστήματος, η επωνυμία αυτού, το πλάτος
της πρόσοψης της επιχείρησης, το πλάτος
του πεζοδρομίου ή πεζόδρομου, το πλάτος
της οδού, ο δικαιούμενος προς παραχώ-
ρηση κοινόχρηστος χώρος και τα χρησιμο-
ποιούμενα στοιχεία.
• Τεχνικές προδιαγραφές των χρησιμοποι-
ούμενων στοιχείων.
Η σκίαση των χώρων θα γίνεται, είτε με την
τοποθέτηση τέντας στην όψη του κτιρίου
σε ύψος τουλάχιστον 2,20μ από το έδαφος
και χωρίς κατακόρυφα στηρίγματα, είτε με
ομπρέλες που θα καλύπτουν επιφάνεια το
πολύ ίση με αυτή του παραχωρούμενου
κοινόχρηστου χώρου, χωρίς διαφημιστικά
μηνύματα. 
Η ανανέωση της άδειας κατάληψης κοινό-
χρηστου χώρου, γίνεται σύμφωνα με τα
αναφερόμενα στην 9.1 κατηγορία χρήσης
κ.χ.

Χορήγηση άδειας τοποθέτησης εμπο-
ρευμάτων.
Ο ενδιαφερόμενος απευθύνεται με αίτησή
του στο Τμήμα Εσόδων της Οικονοµικής Υπη-
ρεσίας του Δήμου, προσκομίζοντας τα εξής
δικαιολογητικά: 
• Αποδεικτικό στοιχείο νόμιμης λειτουργίας
καταστήματος (βεβαίωση έναρξης δραστη-
ριότητας και βεβαίωση ταμειακής μηχανής
από το ΤΑΧΙS) 
• Τοπογραφικό διάγραμμα κάλυψης του κα-
ταστήματος και του κοινόχρηστου χώρου,
με ελεύθερη όδευση πεζών 1,50μ. 
Οι διάδρομοι, που ευρίσκονται εντός του
χώρου των εμπορευμάτων και εξυπηρε-
τούν τη λειτουργία του καταστήματος,
προσμετρούνται κανονικά ως κατάληψη. Σε
περίπτωση γωνιακού καταστήματος, τα
στοιχεία που αφορούν στην κατάληψη θα
παρουσιάζονται αναλυτικά για τον κάθε
δρόμο. 
Προ της εισόδου πολυκατοικίας ή κατοι-

κίας, δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση εμπο-
ρευμάτων. 
Η έκθεση των εμπορευμάτων θα περιορίζε-
ται σε απόσταση 1μ από την οικοδομική
γραμμή ενώ η ενδεχόμενη ανάρτηση
αυτών επί των προσόψεων των κτηρίων
δεν θα μπορεί να υπερβαίνει σε ύψος το
1,50μ. 
Απαγορεύεται η κατασκευή προθηκών για
την έκθεση εμπορευμάτων πέραν της οικο-
δομικής γραμμής ή του νόμιμου περιγράμ-
ματος του κτιρίου. Δεν επιτρέπεται η
αποθήκευση εμπορευμάτων και λοιπών
στοιχείων εξοπλισμού στον παραχωρού-
μενο κοινόχρηστο χώρο.
Η ανανέωση της άδειας κατάληψης κοινό-
χρηστου χώρου, γίνεται σύμφωνα με τα
αναφερόμενα στην 9.1 κατηγορία χρήσης
κ.χ.

9.3 Χορήγηση άδειας κατάληψης Κοινό-
χρηστου Χώρου με οικοδομικά υλικά
και κάδων για εκτέλεση εργασιών.
Ο ιδιοκτήτης του έργου απευθύνεται με αί-
τησή του στο Τμήμα Εσόδων της Οικο-
νοµικής Υπηρεσίας του Δήμου, για την
άδεια κατάληψης κοινοχρήστου χώρου. 
Εάν πρόκειται για κατάληψη οδοστρώμα-
τος ο ενδιαφερόμενος οφείλει να έχει την
έγκριση του αρμοδίου τμήματος τροχαίας
της Ελληνικής Αστυνομίας.
Οι υπεύθυνοι του έργου είναι υποχρεωμέ-
νοι να λάβουν όλα τα απαραίτητα προστα-
τευτικά μέτρα για την πρόληψη
ατυχήματος, και άλλα κατάλληλα μέτρα για
την ασφαλή διέλευση των πεζών. 
Ο χώρος κατάληψης θα πρέπει να έχει ση-
μανθεί κατάλληλα ώστε να είναι ορατός και
τη νύκτα. 
Οι άδειες που εκδίδονται διακρίνονται σε : 

1. Άδεια Χρήσης Κάδου Αδρανών Υλικών,
που εκδίδεται με την προϋπόθεση ότι ο
κάδος τοποθετείται σε ξύλα για την προ-
στασία του κοινόχρηστου χώρου και μηνι-
αίο τέλος χρήσης. 

2. Άδεια χρήσης προστατευτικής περίφρα-
ξης, με πανί, λαμαρίνα ή πλέγμα και μηνι-
αίο τέλος χρήσης.

3. Άδεια τοποθέτησης ικριώματος, με μη-
νιαίο τέλος χρήσης.

4.  Άδεια τοποθέτησης μηχανημάτων, με
μηνιαίο τέλος χρήσης.
Ο ενδιαφερόμενος καταθέτει την άδεια οι-
κοδομής ή άδεια μικρής κλίμακας για την
έγκριση των εργασιών από το αρμόδιο πο-
λεοδομικό γραφείο και υποχρεώνεται : 
• Να κατασκευάσει προστατευτικό προστέ-
γασμα ή στοά με σκάφη (όταν γίνεται
χρήση ολόκληρου πεζοδρομίου), για την
προστασία των διερχόμενων πεζών από πι-
θανή πτώση αντικειμένων. 
• Να τοποθετήσει το ικρίωμα (σκαλωσιά) με
ασφαλή έδραση και στήριξη στην οικο-
δομή. 
• Να κατασκευάσει το ικρίωμα (σκαλωσιά)
με προστατευτική διάταξη (πανί, δίχτυ
κ.τ.λ.) για την προστασία των διερχόμενων
πεζών από πτώση υλικών. 
• Να τοποθετήσει επαρκέστατη και φωτιζό-
μενη σήμανση που να προειδοποιεί έγκαιρα
τους πεζούς για την κατάληψη του πεζο-
δρομίου. 
• Να τοποθετήσει ταινία σήμανσης με ερυ-
θρό και λευκό χρώμα. 
• Να τοποθετήσει εμπόδια με φώτα και αν-
τανακλαστικά στοιχεία που να λειτουργούν
σε όλο το 24ωρο και ιδίως υπό συνθήκες
νύχτας. 
Η ανανέωση της άδειας κατάληψης κοινό-
χρηστου χώρου, γίνεται σύμφωνα με τα
αναφερόμενα στην 9.1 κατηγορία χρήσης
κ.χ.

9.4 Χορήγηση άδειας κατάληψης Κοινό-
χρηστου χώρου σε Περίπτερα. 
Ο έχων το δικαίωμα εκμετάλλευσης του
περιπτέρου ή ο νόμιμος μισθωτής α απευ-
θύνεται με αίτησή του στο Τμήμα Εσόδων
της Οικονοµικής Υπηρεσίας του Δήμου, για
την άδεια κατάληψης κοινοχρήστου
χώρου, η οποία συνοδεύεται από:
• φ/φο άδειας εκμετάλλευσης περιπτέρου,
ή εκμίσθωσης δικαιώματος εκμετάλλευσης
.
• φ/φο της τελευταίας άδειας κοινοχρή-
στου χώρου που έχει χορηγηθεί 
• σκαρίφημα στο οποίο θα αναγράφεται η
ακριβής τοποθεσία του περιπτέρου και ο αι-
τούμενος προς παραχώρηση κοινόχρηστος
χώρος

9.5.1 Ο τύπος και οι διαστάσεις του σώ-
ματος του περιπτέρου.

Οι θέσεις των περιπτέρων καθορίζονται με
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και
αποτυπώνονται σε σχετικά τοπογραφικά
διαγράμματα αρμόζουσας κλίμακας, στα
οποία απεικονίζονται ευκρινώς, το κουβού-
κλιο του περιπτέρου, ο περιβάλλων χώρος
του και ο ευρύτερος κοινόχρηστος, περι-
βάλλων χώρος. Η ανωτέρω απόφαση εκδί-

δεται μετά από εισήγηση της Επιτροπής
Ποιότητας Ζωής. Παράλληλα, απαιτείται η
γνώμη της οικείας αστυνομικής αρχής για
την καταλληλότητα του χώρου από πλευ-
ράς ασφάλειας της κυκλοφορίας των
πεζών και των οχημάτων. Σημειώνεται ότι
αρνητική γνώμη της εν λόγω αρχής δε-
σμεύει το δημοτικό συμβούλιο ως προς τον
καθορισμό των θέσεων. 
Για τον καθορισμό των θέσεων περιπτέρων
λαμβάνονται υπόψη οι εκάστοτε ισχύουσες
διατάξεις που αφορούν στην προστασία
του φυσικού, πολιτιστικού και αρχιτεκτονι-
κού περιβάλλοντος, των δασικών περιο-
χών, των αρχαιολογικών και ιστορικών
τόπων, της δημόσιας κυκλοφορίας, την αι-
σθητική και λειτουργική φυσιογνωμία του
αστικού περιβάλλοντος, καθώς και την εν
γένει προστασία της κοινής χρήσης.
Σύμφωνα με το άρθρο 2 της  52907/28-12-
2009 (Φ.Ε.Κ. Β’ 621/31-12-2009) Υπουργι-
κής Απόφασης, σε όλους τους
κοινόχρηστους χώρους πόλεων και οικι-
σμών, που προορίζονται για την κυκλοφο-
ρία πεζών, επιβάλλεται ελεύθερη ζώνη
όδευσης πεζών, που χρησιμοποιείται για τη
συνεχή, ασφαλή και ανεμπόδιστη κυκλο-
φορία κάθε κατηγορίας χρηστών, με απα-
ραίτητο ελάχιστο πλάτος 1,50 μ. (του
κρασπέδου μη συνυπολογιζομένου), ελεύ-
θερη από κάθε είδους σταθερό ή κινητό εμ-
πόδιο και μέγιστη αποδεκτή εγκάρσια
κλίση 2%. Οποιαδήποτε εξυπηρέτηση,
όπως σήμανση, φύτευση, αστικός εξοπλι-
σμός, απαγορεύεται να τοποθετείται εντός
της ελεύθερης ζώνης όδευσης πεζών. Στην
περίπτωση υφιστάμενων πεζοδρομίων πλά-
τους μικρότερου από 1,50 μ. η ζώνη αυτή
καταλαμβάνει όλο το πλάτος του πεζοδρο-
μίου.
Το κουβούκλιο των νεοσύστατων περιπτέ-
ρων θα έχει διαστάσεις από 1,50μ (πλάτος)
Χ 1.70μ (μήκος) μέχρι κατά ανώτατο όριο
2,00μ(πλάτος) Χ 2,50μ (μήκος) και ύψος
μέχρι 2,80μ. Οι διαστάσεις αυτές συνεχί-
ζονται από την βάση του περιπτέρου μέχρι
τη βάση της στέγης και για κάθε οριζόντια
τομή του περιπτέρου. Οι παρειές της στέ-
γης δύναται να εξέχουν μέχρι 0,20 μέτρα.
Για τα περίπτερα με υφιστάμενες άδειες
εκμετάλλευσης και εκμίσθωσης ισχύουν
για τα χαρακτηριστικά του κουβουκλίου
τους, τα οριζόμενα από τη νομοθεσία κατά
το χρόνο έκδοσης της αδείας τους. Σε πε-
ρίπτωση που υφιστάμενα περίπτερα έχουν
διαστάσεις κουβουκλίου μεγαλύτερες από
το (1,50μ Χ 1,70μ) και μέχρι (2,00μ Χ 2,50μ)
παρέχεται στους δικαιούχους προθεσμία
μέχρι 31-06-2019 να υποβάλλουν αίτηση
προκειμένου να γίνει έγκριση των υπερβά-
σεων, μετά από γνωμοδότηση της Τ.Υ. του
Δήμου Κρωπίας, με την προϋπόθεση ότι τη-
ρείται η ελεύθερη ζώνη όδευσης πεζών
1,50μ. 
Για τα περίπτερα με υφιστάμενες άδειες
εκμετάλλευσης και με διαστάσεις κουβου-
κλίων που υπερβαίνουν τις οριζόμενες ως
μέγιστες (2,00μ Χ 2,50μ) τίθεται προθεσμία
μέχρι τις 31-06-2020, εντός της οποίας οι
δικαιούχοι πρέπει να μεριμνήσουν για την
ανακατασκευή ή αντικατάσταση των κου-
βουκλίων με μικρότερες κατασκευές.
Επιτρέπεται, η τοποθέτηση τέντας χωρίς
κατακόρυφα στηρίγματα και η τοποθέτηση
πλαστικών μεμβρανών (ζελατίνα) μόνο τις
ημέρες με βροχόπτωση για την προστασία
των εμπορευμάτων και του συνόλου του
περιπτέρου.

9.5.2.   Ο κοινόχρηστος χώρος, εφαπτό-
μενος του σώματος περιπτέρου
Επιπλέον, του κοινόχρηστου χώρου που
καταλαμβάνει το σώμα του περιπτέρου επι-
τρέπεται να παραχωρηθεί κοινόχρηστος
χώρος για την τοποθέτηση ψυγείων πώλη-
σης παγωτών και αναψυκτικών, σταντ πώ-
λησης εντύπων, καθώς και παιδικών
παιχνιδιών. 
Ο χώρος αυτός θα είναι εφαπτόμενος της
έκτασης που καταλαμβάνει το σώμα του
περιπτέρου. Οι διάδρομοι που βρίσκονται
εντός του χώρου των εμπορευμάτων και
εξυπηρετούν τη λειτουργία του περιπτέρου
προσμετρούνται ως κατάληψη κοινοχρή-
στου χώρου. Συγκεκριμένα, ο υπό κατά-
ληψη χώρος για την τοποθέτηση
εξοπλισμού θα υπολογίζεται ως εξής: στις
πλευρές που επιτρέπεται η τοποθέτηση
εξοπλισμού θα ορίζεται ως το ορθογώνιο
παραλληλόγραμμο, το οποίο εφάπτεται
στην παρειά του κουβουκλίου, εμπεριέχει
όλα τα στοιχεία του εξοπλισμού και λει-
τουργεί ως χώρος εξυπηρέτησης του περι-
πτέρου. 
Σε κάθε περίπτωση,  μετά τα όρια του προς
κατάληψη κοινόχρηστου χώρου θα τηρείται
η ελεύθερη ζώνη όδευσης πεζών 1,50μ. 
Ο συνολικός παραχωρούμενος κοινόχρη-
στος χώρος (κουβούκλιο και εξοπλισμός)
δεν θα υπερβαίνει τα 20,00τ.μ.
Η ανανέωση της άδειας κατάληψης κοινό-
χρηστου χώρου, γίνεται σύμφωνα με τα
αναφερόμενα στην 9.1 κατηγορία χρήσης

κ.χ.
9.5   Χορήγηση άδειας κατάληψης Κοι-
νόχρηστου χώρου για την άσκηση υπαί-
θριου στάσιμου εμπορίου.
Ο κάτοχος άδειας υπαιθρίου στάσιμου εμ-
πορίου απευθύνεται με αίτησή του στο
Τμήμα Εσόδων της Οικονοµικής Υπηρεσίας
του Δήμου, για την άδεια κατάληψης κοι-
νοχρήστου χώρου, προσκομίζοντας αντί-
γραφο της άδειας στάσιμου εμπορίου,
συνοδευόμενο από τοπογραφικό διά-
γραμμα της ΤΥ του Δήμου Κρωπίας όπου
εμφανίζεται σε τ.μ. ο προς κατάληψη κοι-
νόχρηστος χώρος.
Η ανανέωση της άδειας κατάληψης κοινό-
χρηστου χώρου, γίνεται σύμφωνα με τα
αναφερόμενα στην 9.1 κατηγορία χρήσης
κ.χ.
Ο Δήμος δύναται να χορηγεί εγκρίσεις
συμμετοχής στις εμποροπανηγύρεις που
διενεργούνται με την ευκαιρία θρησκευτι-
κών ή επετειακών εορτών.
Δικαίωμα συμμετοχής τα φυσικά και νομικά
πρόσωπα που προβλέπει η κείμενη νομοθε-
σία  περί υπαιθρίου εμπορίου, καταβάλλον-
τας το αναλογούν τέλος κοινοχρήστων
χώρων.
Η κατάληψη των πεζοδρομίων δεν μπορεί
να υπερβεί σε διάρκεια τις δυο (2) ημέρες
με εξαίρεση ειδικές περιπτώσεις που καθο-
ρίζονται με απόφαση του Δημοτικού Συμ-
βουλίου.
Η αναλογούσα κατάληψη κοινοχρήστου
χώρου, εγκρίνεται από την τριμελή  επι-
τροπή εμποροπανηγύρεων του Δήμου
Κρωπίας και αναγράφεται σε τρέχοντα
μέτρα στην αίτηση του ενδιαφερομένου.
9.6 Χορήγηση άδειας κατάληψης Κοινό-
χρηστου Χώρου για τοποθέτηση ψυχα-
γωγικών παιδιών (Τσίρκο – Λούνα
Πάρκ- Πίστες αυτοκινητιδίων – Παγο-
δρόμια κλπ).
Οι ενδιαφερόμενοι (ιδιώτες ή νομικά πρό-
σωπα), απευθύνονται με αίτησή τους  
στο Τμήμα Εσόδων της Οικονοµικής Υπη-
ρεσίας του Δήμου, για την άδεια κατάλη-
ψης κοινοχρήστου χώρου, προσκομίζοντας
αντίγραφο της ανηρτημένης στο Διαύγεια
απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής,
με θέμα την προέγκριση λειτουργίας, στην
οποία αναφέρεται ο συγκεκριμένος χώρος,
το χρονικό διάστημα και το είδος της ψυ-
χαγωγικής δραστηριότητας.

9.8   Αυτόματες ταμειακές μηχανές
τραπεζών
Η ενδιαφερομένη τράπεζα, απευθύνεται με
αίτησή της στο Τμήμα Εσόδων της Οικο-
νοµικής Υπηρεσίας του Δήμου, για την
άδεια κατάληψης κοινοχρήστου χώρου,
προσκομίζοντας αντίγραφο της ανηρτημέ-
νης στο Διαύγεια απόφασης του Δημοτικού
Συμβουλίου Κρωπίας, με θέμα την έγκριση
κατάληψης κοινοχρήστου χώρου σε συγκε-
κριμένο σημείο για την εγκατάσταση αυτό-
ματης ταμειακής μηχανής. 
Η ανανέωση της άδειας κατάληψης κοινό-
χρηστου χώρου, γίνεται σύμφωνα με τα
αναφερόμενα στην 9.1 κατηγορία χρήσης
κ.χ.

9.9   Λοιπές δραστηριότητες - εκδηλώ-
σεις
Ο ενδιαφερόμενος απευθύνεται με αίτησή
του στο Τμήμα Εσόδων της Οικονοµικής Υπη-
ρεσίας του Δήμου, προσκομίζοντας τα εξής
δικαιολογητικά: 
• το ονοματεπώνυμο ή την επωνυμία, το
είδος και τη διεύθυνση της ασκούμενης
επιχείρησης, (εάν πρόκειται για εταιρείες
θα πρέπει οπωσδήποτε να προσκομίσουν
το εταιρικό τους) του φορέα που θα είναι
υπεύθυνος για την εκδήλωση, διεύθυνση
κατοικίας και τηλέφωνο επικοινωνίας.

• το είδος του αιτούμενου προς χρήση
χώρου, την έκταση σε τετραγωνικά μέτρα
και τη χρονική διάρκεια για την οποία ζη-
τείται η παραχώρηση της χρήσης αυτού.

• Δημοτική Ενημερότητα (άρθρο 285 του
Δ.Κ.Κ.)

• Ταμειακή απόδειξη με το Α.Φ.Μ. της επι-
χείρησης ή έντυπο της αρμόδιας Δ.Ο.Υ.
περί χορήγησης Α.Φ.Μ.

• φωτοαντίγραφο του δελτίου αστυνομικής
ταυτότητας .

• σκαρίφημα στο οποίο θα απεικονίζεται η
θέση που θα λάβει χώρο η εκδήλωση, τα
παρακείμενα κτίρια, οι είσοδοι κατοικιών,
το πλάτος της πρόσοψης του ακινήτου, το
πλάτος του πεζοδρομίου ή πεζόδρομου, το
πλάτος της οδού και ο αιτούμενος προς πα-
ραχώρηση κοινόχρηστος χώρος.

• υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος ότι
έλαβε γνώση του παρόντος «κανονισμού
παραχώρησης χρήσης κοινοχρήστων
χώρων».

Οι φορείς είναι υπεύθυνοι για την εξασφά-
λιση της καθαριότητας, την προστασία από
κάθε μορφής ρύπανσης ή ζημιών του παρα-
χωρούμενου χώρου. Οι αρμόδιες υπηρε-
σίες επιφορτίζονται με την επιτήρηση των

χώρων που πραγματοποιούνται οι εκδηλώ-
σεις & στις περιπτώσεις πρόκλησης ζημιών
θα ζητείται από τους οργανωτές το κόστος
αποκατάστασης.
Άρθρο 10: Καθορισμός τελών χρήσεως.
Το Τέλος της χρήσης κοινόχρηστων
χώρων καθώς και ο τρόπος καταβολής
του,  καθορίζονται με απόφαση του Δημο-
τικού Συμβουλίου Κρωπίας μετά από εισή-
γηση της Οικονομικής Επιτροπής (Ν.
3852/2010, αρ. 72, παρ. 1, εδ. ζ). 
Η απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
λαμβάνεται μετά από εισήγηση του αρμο-
δίου τμήματος εσόδων της Δ/νσης Οικονο-
μικών Υπηρεσιών του Δήμου Κρωπίας.

Άρθρο 11   Παραβάσεις – Κυρώσεις.
Η έγκαιρη υποβολή  αίτησης έκδοσης και
ανανέωσης των αναγκαίων αδειών κατάλη-
ψης κοινοχρήστου χώρου, αποτελούν απο-
κλειστική  ευθύνη των ενδιαφερομένων
(ιδιοκτητών καταστημάτων, αδειούχων εκ-
μετάλλευσης περιπτέρων, αδειούχων υπαι-
θρίου εμπορίου κλπ).
Οι άδειες κατάληψης κοινοχρήστου χώρου
που έχουν χορηγηθεί, τηρούνται στο κατά-
στημα ή στο χώρο δραστηριοποίησης από
τον ενδιαφερόμενο και επιδεικνύονται
κατά τη διενέργεια ελέγχου από αρμόδια
όργανα ελέγχου.
Βάσει της παρ. 7 του αρ. 3 του Ν.
1080/1980 άδεια η οποία έχει χορηγηθεί
ανακαλείται υποχρεωτικά από τον δήμαρχο
εντός προθεσμίας δέκα ημερών από την
έγγραφη ειδοποίηση του χρήστη κοινοχρή-
στου χώρου από την αστυνομική αρχή,
όταν συντρέχουν λόγοι ασφαλείας της κυ-
κλοφορίας πεζών ή οχημάτων.
Η ανάκληση αυτή συνεπάγεται επιστροφή
μόνο του καταβληθέντος ποσού τέλους
που αντιστοιχεί στην χρονική περίοδο για
την οποίαν ανεκλήθη η χορηγηθείσα άδεια.
Αυθαίρετη θεωρείται η χρήση κοινόχρη-
στου χώρου χωρίς την προηγούμενη άδεια
του Δημάρχου, καθώς και η χρήση του κοι-
νόχρηστου χώρου κατά παράβαση των
όρων της χορηγηθείσας άδειας είτε αυτοί
αφορούν το είδος της χρήσης, τη θέση ή
την έκταση του παραχωρούμενου χώρου,
είτε τη διάρκεια της άδειας (άρθρο 3 του
Ν.1080/80).
Η διαπίστωση της αυθαίρετης χρήσης
ενεργείται από το Δήμο ή την αστυνομική
αρχή. Σε περίπτωση που γίνεται αυθαίρετη
χρήση του χώρου καθ' υποτροπή επιβάλ-
λονται, κάθε φορά, και μέχρι δύο φορές
πρόστιμα.
Αν εξακολουθεί η παράβαση της αυθαίρε-
της χρήσης, ο Δήμος με συνεργεία του,
προχωρά στην αφαίρεση κάθε είδους αντι-
κειμένων, με τη συνδρομή της οικίας αστυ-
νομικής αρχής και επιβάλλει ειδικό
πρόστιμο για τα έξοδα μεταφοράς και απο-
θήκευσης. 
Σε περίπτωση αυθαίρετης χρήσης, καταλο-
γίζεται σε βάρος του υπόχρεου με από-
φαση του Δημάρχου, και σύμφωνα και με
τις διατάξεις του Ν. 1900/90, εκτός από το
αναλογούν τέλος και χρηματικό πρόστιμο
ή προσωρινή αφαίρεση, σύμφωνα με την
ισχύουσα απόφαση του Δημοτικού συμβου-
λίου περί «αναπροσαρμογή τελών κατάλη-
ψης κοινοχρήστων χώρων και καθορισμός
του τρόπου καταβολή του τέλους». 

Άρθρο 12    Πρόστιμα
Σε περίπτωση αυθαίρετης χρήσης κοινό-
χρηστων χώρων, των οποίων η παραχώ-
ρηση της χρήσης έχει επιτραπεί,
καταλογίζεται σε βάρος του υπόχρεου με
απόφαση Δημάρχου, εκτός από το αναλο-
γούν τέλος και ισόποσο πρόστιμο, ανεξάρ-
τητα από το διάστημα της αυθαίρετης
χρήσης.
Σε περίπτωση αυθαίρετης χρήσης κοινό-
χρηστων χώρων, των οποίων η παραχώ-
ρηση της χρήσης δεν έχει επιτραπεί,
επιβάλλεται σε βάρος εκείνου που κάνει
την αυθαίρετη χρήση, με απόφαση Δημάρ-
χου πρόστιμο ίσο με το διπλάσιο του μεγα-
λύτερου κατά τετραγωνικό μέτρο ποσού
που καθορίστηκε με την απόφαση της πα-
ραγράφου 3 του άρθρου 3 του Ν.1080/1980
για τους χώρους για τους οποίους έχει επι-
τραπεί η παραχώρηση για όμοια χρήση.
Η αυθαίρετη χρήση κοινοχρήστου χώρου,
διαπιστώνεται από τον δήμο ή την αστυνο-
μική αρχή. 
Σε περίπτωση που γίνεται αυθαίρετη χρήση
του χώρου καθ' υποτροπή επιβάλλονται,
κάθε φορά, και μέχρι δύο φορές τα παρα-
πάνω πρόστιμα και αν εξακολουθεί η παρά-
βαση ο Δήμος με συνεργεία του προβαίνει
στην αφαίρεση κάθε είδους αντικειμένων,
με τη συνδρομή της δημοτικής αστυνομίας
ή της οικίας αστυνομικής αρχής και επιβάλ-
λει ειδικό πρόστιμο για τα έξοδα μεταφο-
ράς και αποθήκευσης, ίσο με το διπλάσιο
του μεγαλύτερου κατά τετραγωνικό μέτρο
ποσού, που καθορίστηκε με απόφαση του
οικείου συμβουλίου για τους χώρους για
τους οποίους έχει επιτραπεί η παραχώρηση
της χρήσης (παρ. 8 του άρθ. 3 του Ν.

1080/1980, όπως τροποποιήθηκε με την
παρ. 5 του άρθ. 26 του Ν. 1828/1989 και το
άρθρο 6 του Ν. 1900/1990).
Αν το ανωτέρω ειδικό πρόστιμο δεν εξο-
φληθεί εντός αποκλειστικής προθεσμίας
έξι (6) μηνών από την ημέρα της αφαίρε-
σης, τα είδη κατάσχονται και δύναται να
διατίθενται, να εκποιούνται ή να καταστρέ-
φονται από τον Δήμο κατά τα οριζόμενα
στο άρθρο 199 του Ν. 3463/2006 - ΦΕΚ
114Α'/08-06-2006 «Κύρωση του Κώδικα
Δήμων & Κοινοτήτων».
Η αυθαίρετη χρήση κοινόχρηστου χώρου (η
χρήση δηλαδή που πραγματοποιείται, όπως
προαναφέρθηκε, χωρίς άδεια ή κατά παρά-
βαση των όρων της χορηγηθείσας άδειας),
εκτός από τα παραπάνω χρηματικά πρό-
στιμα, τιμωρείται και με επιβολή των ποι-
νών του άρθρου 458 του Ποινικού Κώδικα.
Σε περίπτωση διαπίστωσης αυθαίρετων κα-
τασκευών σε κοινόχρηστους χώρους, θα
αφαιρείται η άδεια κατάληψης κοινόχρη-
στου χώρου και θα εφαρμόζονται οι προ-
βλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία
διατάξεις περί αυθαιρέτων κατασκευών,
όπως κάθε φορά ισχύουν.

Άρθρο 13 Διαδικασία τροποποίησης κα-
νονισμού κοινοχρήστων χώρων 
Για την εξέταση θεμάτων τροποποίησης
του παρόντος Κανονισμού Διαχείρισης
Κοινοχρήστων Χώρων από τα αρμόδια όρ-
γανα, εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις
περί κανονιστικών αποφάσεων του άρθρου
79 του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114Α'/08-06-
2006) και του άρθρου 73 του Ν.3852/2010
(ΦΕΚ 87Α'/07-06-2010).
Σε ό,τι αφορά όλες τις λοιπές προβλεπόμε-
νες διαδικασίες που αφορούν στις Κανονι-
στικές Αποφάσεις (εγκρίσεις,
δημοσιεύσεις, αναρτήσεις κ.τ.λ.), εφαρμό-
ζονται οι προαναφερόμενες σχετικές δια-
τάξεις.
Την τροποποίηση του Κανονισμού μπορούν
επίσης να εισηγηθούν οι αρμόδιες υπηρε-
σίες και όργανα του Δήμου Κρωπίας, για
λόγους ασφαλείας, αισθητικής, δημοσίου
συμφέροντος, έκδοσης πρόσθετων διατά-
ξεων, αναπροσαρμογής τελών κ.τ.λ.
Μεταβολή, κατάργηση ή προσθήκη κάποιου
άρθρου θα γίνεται με εισήγηση της Επιτρο-
πής Ποιότητας Ζωής και απόφαση του Δη-
μοτικού Συμβουλίου, χωρίς να απαιτείται η
συνολική κατάργηση και μεταβολή του Κα-
νονισμού.
Όλες οι νομοθετικές διατάξεις που λαμβά-
νονται υπόψη για την εφαρμογή του πα-
ρόντος Κανονισμού θα εφαρμόζονται όπως
κάθε φορά ισχύουν. Ενδεχόμενη τροποποί-
ηση ή αντικατάστασή τους δεν θα απαιτεί
την τροποποίηση του Κανονισμού, παρά
μόνον σε περιπτώσεις που αυτό κρίνεται
απαραίτητο για την απρόσκοπτη εφαρμογή
του.

Άρθρο 14    τελικές διατάξεις
• Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 79
του Ν. 3463/2006 του ΚΔΚ μπορούν να εκ-
δίδονται από τους ΟΤΑ τοπικές κανονιστι-
κές αποφάσεις και να καθορίζονται οι όροι
για τη χρήση των αλσών και των κήπων,
των πλατειών, των παιδικών χαρών και των
λοιπών κοινοχρήστων χώρων
• Επί μέρους θέματα του παρόντος (λ.χ.
περί καθορισμού των τελών χρήσης των
κοινοχρήστων χώρων) ρυθμίζονται με Κα-
νονιστικές Αποφάσεις του Δημοτικού Συμ-
βουλίου του Δήμου Κρωπίας , σύμφωνα με
το άρθρο 79 παρ. 1 του Ν. 3463/2006.
• Οι διατάξεις του Κανονισμού ισχύουν
εφόσον δεν θίγουν τις σχετικές διατάξεις
της κείμενης νομοθεσίας (λ.χ. υγειονομι-
κού περιεχομένου, περί δημοσίων έργων
και χώρων, του Κώδικα Δήμων και Κοινοτή-
των, του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, του
Κτιριοδομικού  Κανονισμού, του Νέου Οι-
κοδομικού Κανονισμού, των αρμοδιοτήτων
αστυνόμευσης κλπ).
• Η ισχύς του παρόντος κανονισμού αρχίζει
από την έγκρισή από τα αρμόδια όργανα
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής και
της δημοσίευσης αυτού ως ο νόμος ορίζει.
• Κάθε άλλη απόφαση όσο αφορά στη λει-
τουργία των αναφερομένων πεζόδρομων
και πλατειών παύει να ισχύει με την έγ-
κριση του παρόντος Κανονισμού.
• Ο ανωτέρω κανονισμός θα δημοσιευθεί
μία φορά σε μία τοπική Εφημερίδα.
• Για την τήρηση του παρόντος κανονισμού
υπεύθυνοι είναι η ΕΛ.ΑΣ.,  οι αρμόδιες Υπη-
ρεσίες του Δήμου, οι επαγγελματίες και οι
πολίτες.
• Για όποιο θέμα δεν υπάρχει πρόβλεψη
στον παρόντα κανονισμό, αποφασίζει το
Δημοτικό Συμβούλιο αφού λάβει υπόψη
του τις σχετικές διατάξεις του νόμου .

➢ Η απόφαση κατά το πλήρες κείμενό της
βρίσκεται  αναρτημένη στο Δημοτικό (Κα-
τάστημα Βασ. Κων/νου 47) για την ενημέ-
ρωση του κοινού.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
Δημήτριος Ν. Κιούσης
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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΓΕΝΙΚΗΣ  
ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

Ο Πρόεδρος κος Κωνσταντίνος Μα-
κριδάκης και η Γραμματεύς κα Καλή
Μπέκα, του Σωματείου υπό την επω-
νυμίαν «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ
ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΤΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΧΡΙ-
ΣΤΙΑΝΩΝ ΠΑΛΑΙΟΕΟΡΤΟΛΟΓΙΤΩΝ
ΣΠΑΤΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ», με έδραν τα
Σπάτα Αττικής καλεί τα μέλη του εις
Γενικήν Συνέλευσιν, ήτις θα λάβει
χώρα την Κυριακήν 24 Φεβρουαρίου
2019 κατά το πολιτικόν ημερολόγιον
εν τω Ιερώ Ναώ της Αναλήψεως του
Κυρίου, οδός Αγίου Βασιλείου, αριθ-
μός 11, Σπάτα Αττικής και ώρα πέντε
και τριάντα απογευματινή (17:30) με
αντικείμενον τη λογοδοσίαν του Δι-
οικητικού Συμβουλίου επί των πε-
πραγμένων του προηγουμένου
έτους, έγκρισιν απολογισμού και ισο-
λογισμού της ταμειακής διαχειρί-
σεως και έκθεσιν εξελεγκτικής
επιτροπής και έγκρισιν της διαχειρί-
σεως, (συμφώνως τω άρθρο 19ω του
καταστατικού μας).  Εν περιπτώσει
μη επιτεύξεως απαρτίας η γενική συ-
νέλευσης θα επαναληφθή την αμέ-
σως επομένην Κυριακήν.

Εν  Σπάτοις  Αττικής 
την  31 Ιανουαρίου 2019

Ο Πρόεδρος
Κωνσταντίνος Μακριδάκης

Η Γραμματεύς
Καλή Μπέκα
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ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ
ΚΟΡΩΠΙ,   13-12-2018

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Της  με αριθμό πρωτ. 18962/13-12-
2018  Απόφασης  Δημάρχου που
αφορά στην ‘Καθιέρωση υπερω-
ριακής εργασίας για την τήρηση
των πρακτικών Συνεδριάσεων του
Δημοτικού Συμβουλίου  έτους
2019.’

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε 
Καθιερώνουμε για την Προϊστά-
μενη του  τμήματος υποστήριξης
πολιτικών οργάνων του Δήμου
Κρωπίας, Πετιμεζά Ιωάννα του Αν-
τωνίου κλάδου ΠΕ Διοικητικού (μό-
νιμη υπάλληλος), που τελεί χρέη
πρακτικογράφου του Δημοτικού
Συμβουλίου του Δήμου Κρωπίας
την υπερωριακή της  απασχόληση
από 1-1-2019 έως 31-12-2019  με
αμοιβή πέραν του υποχρεωτικού
ωραρίου, και καθορίζουμε ως ανώ-
τατο όριο τις είκοσι (20) ώρες ανά
μήνα υπερωριακής απασχόλησης.

Η απαιτούμενη δαπάνη για τις
υπερωρίες έτους 2019 της πρακτι-
κογράφου του Δημοτικού Συμβου-
λίου θα καλυφθεί  από τον: Κ.Α.
10-6012.002 (Αμοιβή τήρησης πρα-
κτικών Δ.Σ.) πίστωσης   ύψους
1.500,00ευρώ.

Η κατανομή των ωρών απασχό-
λησης θα γίνεται κάθε μήνα με βε-
βαίωση του Προέδρου του
Δημοτικού Συμβουλίου ανάλογα με
τις ανάγκες της υπηρεσίας.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί
στην Εφημερίδα της Κυβερνή-
σεως.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
Δημήτριος Ν. Κιούσης

ΑΔΑ: Ψ5ΦΥΩΛΝ-ΚΧΤ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ
Μαρκόπουλο  8-2-2019
Αρ. Πρωτ. : 2261

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗ-
ΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ
ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ 3ΟΥ ΝΗΠΙΑ-
ΓΩΓΕΙΟΥ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ

Προκηρύσσει δημόσιο μειοδοτικό
φανερό και προφορικό διαγωνισμό
για τη μίσθωση ακινήτου στο Μαρ-
κόπουλο σύμφωνα με τις διατάξεις
του Π.Δ. 270/1981, του Ν. 3463/
2006 και το υπ΄ αριθμ. πρωτ 51541/
19.12.2011 έγγραφο του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών.

Κ α λ ε ί
Τους ενδιαφερομένους να δηλώ-
σουν συμμετοχή στη δημοπρασία
μέσα σε προθεσμία 20 ημερών από

τη δημοσίευση της παρούσης δη-
λαδή έως και την 20η Φεβρουαρίου
2019, τις εργάσιμες ημέρες και
ώρες καταθέτοντας αίτηση στο
πρωτόκολλο του Δήμου στην οποία
θα περιγράφεται το ακίνητο που
διατίθεται και όλα τα δικαιολογη-
τικά που αναλυτικά περιγράφονται
στην αναλυτική διακήρυξη. 
Ειδικότερα ο Δήμος Μαρκοπούλου
ενδιαφέρεται να μισθώσει ακίνητο
που θα στεγάσει το 3ο Νηπιαγω-
γείο του Δήμου Μαρκοπούλου, στο
Πόρτο Ράφτη. 
Το κτίριο αυτό θα πρέπει να αποτε-
λείται από 160 τ.μ. κατ’ ελάχιστο
χωρίς παρέκκλιση, εκ των οποίων
120 τ.μ. κατ’ ελάχιστο χωρίς παρέκ-
κλιση θα πρέπει να είναι χώροι κύ-
ριας χρήσης. Θα πρέπει να
βρίσκεται εντός του εγκεκριμένου
σχεδίου Πόρτο Ράφτη και συγκε-
κριμένα σε βάθος δύο (2) οικοδομι-
κών τετραγώνων επί των Λεωφ.
Γρέγου, Λεωφ. Αγ. Μαρίνης (από
την διασταύρωση με την Λεωφ.
Γρέγου ως την διασταύρωση με την

οδό Αγ. Σωτήρας), καθώς και επί
της οδού Αγ. Νικολάου. Δεν λαμβά-
νονται υπόψη ως εντός σχεδίου πε-
ριοχές οι υπό έγκριση επεκτάσεις.
(αναλυτική περιγραφή στην αναλυ-
τική διακήρυξη)
Αρμόδια Επιτροπή μετά από επιτό-
πια έρευνα θα κρίνει την καταλλη-
λότητα των προσφερόμενων
ακινήτων και αν αυτά πληρούν τους
όρους της διακήρυξης. 
Ο Δήμαρχος με έγγραφο ή από-
φασή του θα ορίσει την ημέρα και
ώρα διεξαγωγής της δημοπρασίας,
καλώντας με απόδειξη αυτούς, των
οποίων τα ακίνητα κρίθηκαν κατάλ-
ληλα.
Πληροφορίες για τη δημοπρασία
καθώς και η αναλυτική διακήρυξη
παρέχονται από το Δήμο Μαρκο-
πούλου (www.markopoulo.gr), τις
εργάσιμες ημέρες και ώρες, Κεν-
τρική Πλατεία Μαρκοπούλου, τηλ.
22990 20000.

Ο Δήμαρχος 
Σωτήρης Ι. Μεθενίτης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ  ΠΑΙΑΝΙΑΣ
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ
ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Παιανία 07.02.2019
Αριθ. Πρωτ. 49

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ
Η σχολική επιτροπή Δευτεροβάθ-
μιας Εκπαίδευσης του Δήμου Παι-
ανίας προκηρύσσει δημόσιο
πλειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγι-
σμένες προσφορές για την εκμί-
σθωση κυλικείου του 2ου Γενικού
Λυκείου Γλυκών Νερών Δήμου
Παιανίας.
Ο διαγωνισμός και η αποσφράγιση
των προσφορών θα γίνει στο Δημο-
τικό Κατάστημα (Γραφείο Δημάρ-
χου) Παιανίας, την 12η του μηνός
Μαρτίου του έτους 2019 ημέρα
Τρίτη και ώρα 13.00 π.μ., δημόσια,
ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής
διενέργειας του διαγωνισμού.
Προσφορές που υποβάλλονται
στην Επιτροπή μετά την έναρξη της
διαδικασίας αποσφράγισης δεν
αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδον-

ται στους ενδιαφερόμενους ως εκ-
πρόθεσμες.
Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές
και σε περίπτωση υποβολής τους
απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Η κατάθεση των φακέλων των υπο-
ψηφίων αναδόχων μπορεί να γίνε-
ται δια εκπρσώπου τους είτεπ
ταχυδρομικά (ΕΛΤΑ ή Courier).
Σε περίπτωση ταχυδρομικής απο-
στολής, θα γίνουν δεκτοί μόνον οι
φάκελοι που έχουν πρωτοκολληθεί
στο πρωτόκολλο της αρμόδιας
σχολικής Μονάδας μέχρι την
07.03.2019.
Για περισσότερες πληροφορίες οι
ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται
στο Γραφείο Διεύθυνσης του σχο-
λείου, στο τηλέφωνο 210 6046.090
ή στη Γραμματεία της Σχολικής Επι-
τροπής, στο τηλέφωνο
2132030744 απ’ όπου μπορούν να
παραλάβουν και τη διακήρυξη του
διαγωνισμού, κατά τις εργάσιμες
ημέρες και ώρες από 11:00 έως
15:00.

07.02.2019
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής

Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης Δήμου Παιανίας

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥ-
ΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ & ΤΗΛΕΘΕΡ-
ΜΑΝΣΗΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
Ερμού 28 κ’ Κ. Πλειώνη
Λαύριο  - 195 00
Τεχνική Υπηρεσία Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ
“ΠΑΡΟΧΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗ-
ΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ 105.000 ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ”
Λαύριο 07-02-2019 
Αρ. Πρωτ. 465

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ. Λαυ-
ρεωτικής ανακοινώνει ότι προκη-
ρύσσεται συνοπτικός μειοδοτικός
διαγωνισμός για την: «ΠΑΡΟΧΗ
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ
105.000 ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΛΟΓΑΡΙΑ-
ΣΜΩΝ».
Προϋπολογισμός μελέτης: 50.400,00 €
Φ.Π.Α  24 %: 12.096,00 €
―――――――――――――――
Σύνολο: 62.496,00 €
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα
γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ. Λαυρεω-
τικής στις 20 - 02 - 2019, ημέρα Τε-
τάρτη και ώρα 10:00 π.μ., ενώπιον
της Επιτροπής Διαγωνισμού.
Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία
σύναψης της παρούσας σύμβασης
έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και,
σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών
φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγ-
κατεστημένα σε:
α) κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού
Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογρά-
ψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό
που η υπό ανάθεση δημόσια σύμ-
βαση καλύπτεται από τα Παραρτή-
ματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές
σημειώσεις του σχετικού με την
Ένωση Προσαρτήματος I της ως
άνω Συμφωνίας, καθώς και 
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπί-
πτουν στην περίπτωση γ΄ της πα-
ρούσας παραγράφου και έχουν
συνάψει διμερείς ή πολυμερείς
συμφωνίες με την Ένωση σε θέ-
ματα διαδικασιών ανάθεσης δημο-
σίων συμβάσεων.
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων,
συμπεριλαμβανομένων και των

προσωρινών συμπράξεων, δεν
απαιτείται να περιβληθούν συγκε-
κριμένη νομική μορφή για την υπο-
βολή προσφοράς.
Οι ενώσεις προσώπων δεν υποχρε-
ούνται να λάβουν υπό ορισμένη νο-
μική μορφή για την υποβολή της
προσφοράς τους. 
Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δι-
καιούται να συμμετέχει σε ένα και
μόνο διαγωνιζόμενο σχήμα είτε με-
μονωμένα είτε ως μέλος κοινοπρα-
ξίας ή ένωσης. Σε αντίθετη
περίπτωση θα αποκλείονται από τη
διαδικασία όλοι οι Διαγωνιζόμενοι,
στη σύνθεση των οποίων συμμετέ-
χει το πρόσωπο.
Στις περιπτώσεις υποβολής προ-
σφοράς από ένωση οικονομικών
φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνον-
ται έναντι του αναθέτοντος φορέα
αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.
Θα γίνονται δεκτές οι προσφορές
που θα παραδοθούν μόνο ιδιοχεί-
ρως (όχι ταχυδρομικώς) στην αρμό-
δια επιτροπή.
Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγω-
νισμό ορίζεται σε ποσοστό 2 % επί
του προϋπολογισμού του έργου,
χωρίς το ΦΠΑ, 1.008,00 € και η
οποία απευθύνεται στη Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.
Λαυρεωτικής.
Στους ενδιαφερόμενους οικονομι-
κούς φορείς, παρέχεται ελεύθερη,
πλήρης, άμεση και δωρεάν πρό-
σβαση στον ιστότοπο του φορέα
στη διεύθυνση
www.deyalavreotikis.gr και στο
«Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο
Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)»
στην ηλεκτρονική διεύθυνση
http://www.eprocurement.gov.gr ή
δύναται και να τα παραλάβουν από
τα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ.
(οδός Ερμού 28 και Κ. Πλειώνη,
Τ.Κ. 19500, Λαύριο) καταβάλλον-
τας το ποσό των δέκα (10) ευρώ, το
αργότερο μία (1) εργάσιμη ημέρα
πριν από την καταληκτική ημερομη-
νία υποβολής προσφορών. Για πλη-
ροφορίες σχετικά με τους όρους
του διαγωνισμού μπορούν να επι-
κοινωνούν στο τηλ. 22920-22109
(Αρμόδιος Υπάλληλος Δρούμπουλα
Αθηνά).

Ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑΤΗΛ
Λουκάς Δημήτριος

Εθνική Τηλεφωνική Γραμμή για τα παιδιά SOS 1056
Για συμβουλευτική υποστήριξη σε παιδιά και ενήλικες καλέστε την

«Ευρωπαϊκή Γραμμή Υποστήριξης Παιδιών 116111»

ANAKEΦΑΛΑΙΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019

Διεθνής Εκθεση  τροφίμων και ποτών
Διεθνής έκθεση τροφίμων και ποτών στην Νοτιανατολική Ευρώπη, Σάββατο 16,

Κυριακή 17, Δευτέρα 18 Μαρτίου 2019, στο Metropolitan Expo, στο Διεθνές Αε-

ροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος.
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στα πεταχτά

ZHTΕΙΤΑΙ άτομο από Σύλλογο Αλληλεγγύης,

νεαρή κυρία ωραριακής απασχόλησης για τηλεφω-

νική ενημέρωση στο σπίτι από σταθερό  πρωί -

απόγευμα εργασία για μια εβδομάδα το μήνα.

Πληροφορίες 6974325334, 217 7202595.

ZHTΕΙΤΑΙ άτομο για απασχόληση στην περιοχή

Βάρης - Κορωπίου μια Κυριακή το μήα από 06.30

έως 15.30. Διαλογή Προϊόντων Κοινωνικού Παντο-

πωλείου από Σύλλογο. Πληροφορίες 6974325334,

217 7202595.

ZHTΟΥΝΤΑΙ άτομα από Σύλλογο Αλληλεγγύης,

για διανομή φυλλαδίων σε κατοίκους περιοχών

Κίτσι, Αγ. Μαρίνα, Λαγονήσι, Βάρη, Βάρκιζα, Βου-

λιαγμένη. Πληροφορίες 6974325334, 217 7202595.

ZHTAEI εργασία σαν καθαρίστρια σε σπίτια και σί-

δερο. Περιοχές Aγια Mαρινα Κορωπίου, Βάρκιζα,

βάρη, Γλυφάδα. Τηλέφωνο επικ.: 6983143256.

Κυρία 50 ετών Ελληνίδα, ΖΗΤΑΕΙ εργασία σε κυ-

ρίες για βοήθεια, περίπατο και συντροφιά. Διαθέτει

Ι.Χ. Πληροφορίες Κατερίνα 6986048687.

Ελληνίδα έμπειρη, ZHTEI εργασία για φύλαξη παι-

διών. Διαθέτει αυτοκίνητο. Τηλ. 2108953.289,

6932644713.

Κάτοικος Βουλιαγμένης, Έλληνας 60 ετών, ΖΗΤΕΙ

εργασία γενικών καθηκόντων στη Βουλιαγμένη για

πρωινό (5 ώρες). Είναι κάτοχος διπλώματος οδήγη-

σης, δεν διαθέτει Ι.Χ. Ομιλεί αγγλικά. Παρέχονται

συστάσεις. Τηλ. 6987591789.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Βάρκιζα διαμέρισμα 80 τ.μ., 3ου,

διαμπερές, γωνιακό, σαλόνι τραπεζαρία κουζίνα 3 υ/δ,

2 μπάνια, επιπλωμένο, κεντρική θέρμανση, κλιματισμός,

πόρτα ασφαλείας, τέντες, απεριόριστη θέα θάλασσα,

ανοικτό πάρκιν, σε καλή κατάσταση, τιμή 550€, email

c.caravias@gmail.com τηλ. 694.677.4322 κος Χρήστος

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατάστημα 79 τ.μ. στο ΚΟΡΩΠΙ όπι-

σθεν της πλατείας Αγάλματος (Βασ. Κων/νου) σ’ εμ-

πορικό κέντρο. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για Γραφείο

ή και αποθηκευτικό χώρο. Τιμή ικανοποιητική. 

Τηλ. 6944829517 ή 6979722917.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επαγγελματικός χώρος 81 τ.μ. ανα-

καινισμένος το 2018 στην πλατεία Βικτωρίας. 50 μ.

από το Μετρό και από όλες τις συγκοινωνίες. Parking

οικονομικό (μηνιαίο) έναντι κτιρίου. 650 ευρώ μηνι-

αίως. Τιμή συζητίσημη. Τηλ. 6982 972 306 / 6986 009 383

ΠΩΛΕΙΤΑΙ Γνωστή εταιρεία αναψυκτηρίων πωλεί

κατάστημα με το σύστημα φρανσάιζ στην πλατεία

της Βούλας. Τηλ. 69322621062.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ Άλιμος 50μ. από παραλία, επαγγελματι-

κός χώρος 166 τ.μ., ισόγειο, 4 wc, 55 τ.μ. πρασιά, κα-

τάλληλος για πολλές επιχειρήσεις, μαρμάρινο δάπεδο,

τιμή 390.000 € email c.caravias@gmail.com τηλ.

694.677.4322 κος Χρήστος.

ΑΓΓΕΛΙΕΣ

Ζητήστε την ΕΒΔΟΜΗ και στα περίπτερα ή διαβάστε τη στο διαδίκτυο www.ebdomi.com

Παραχωρούνται χωράφια σε

αγρότες

Υπεγράφη   από τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης

& Τροφίμων, Στ. Αραχωβίτη, απόφαση παραχώρη-

σης καλλιεργήσιμων χωραφιών και βοσκοτόπων με

“μίσθωμα” 5 ευρώ το στρέμμα ανά έτος.

Οι παραχωρήσεις, όπως σημειώνει το Υπουργείο, θα

δοθούν σε κατ’ επάγγελμα (κύριο) αγρότες ή κτηνο-

τρόφους και σε ανέργους. 

Για στρεμματικές εκτάσεις άνω των 100.000 αρμόδιο

θα είναι το Υπουργείο, ενώ για κάτω των 100.000

στρ. αρμόδιες θα είναι οι Περιφέρειες.

Ο ΑΛΕΞΗΣ ΦΡΑΓΓΕΣΚΙΔΗΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ και της

ΑΝΝΑΣ, το γένος ΔΟΝΤΑ, που γεννήθηκε στο Λον-

δίνο της Μ. Βρετανίας, και κατοικεί στο Λονδίνο της

Μ. Βρετανίας, και η ΧΙΛΑΡΗ ΚΛΑΡΚ, του ΜΙΧΑΗΛ

και της ΣΟΥΖΑΝ το γένος ΒΕΕΡΥ, που γεννήθηκε

στο Οχάιο των ΗΠΑ και κατοικεί στο Λονδίνο, θα έλ-

θουν σε γάμο που θα γίνει στην Αγ. Μαρίνα Κορω-

πίου Αττικής.

ΓΑΜΟΙ

ΑΔΑ: ΩΞΜΧΩΛ6-ΠΩΖ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ
Τ.Κ. 19 400
ΤΗΛ: 210-6622324 
FAX: 210-6624963

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ ΔΙΑΚΗ-
ΡΥΤΤΕΙ ΟΤΙ: Εκτίθεται σε προφο-
ρική φανερή πλειοδοτική δημοπρα-
πρασία η εκποίηση κινητών πραγ-
μάτων (παλαιά σίδερα - scrap), τα
οποία βρίσκονται στο Δημοτικό
Στάδιο Γ. Σ. ΠΑΠΑΣΙΔΕΡΗΣ του
Δήμου Κρωπίας.
Ειδικότερα θα εκποιηθούν κατ΄ εκτί-
μηση οι ακόλουθες ποσότητες:
Περίπου 45.000 Kg παλαιά σίδερα.
Η δημοπρασία θα διενεργηθεί την
4ην του μηνός Μαρτίου έτους 2019,
ημέρα Δευτέρα με ώρα έναρξης την

12ην μεσημβρινή και ώρα λήξης την
13.00 στο Δημοτικό Κατάστημα και
στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβου-
λίου (3ος όροφος), ενώπιον της αρ-
μόδιας Επιτροπής του Δήμου.
Για να λάβει κάποιος ενδιαφερόμε-
νος μέρος στη δημοπρασία πρέπει
να προσκομίσει τα δικαιολογητικά
που αναγράφονται στην με αριθμ.
12/29-01-2019 απόφαση της Οικο-
νομικής Επιτροπής του Δήμου Κρω-
πίας, η οποία έχει αναρτηθεί στο
διαδίκτυο με ΑΔΑ:ΩΗΣΖΩΛ6-Α1Ψ.
Οι όροι της σχετικής διακήρυξης
βρίσκονται στα γραφεία του Δήμου
Κρωπίας και είναι ανηρτημένοι και
στο διαδίκτυο, όπου μπορούν οι εν-
διαφερόμενοι να λάβουν γνώση.
Περισσότερες πληροφορίες στα
γραφεία του Δήμου Κρωπίας τις ερ-
γάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλ.
210-6026275 εσωτ. 112 και 113.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΙΟΥΣΗΣ

ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΤΟΙΚΩΝ 

ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

ΟΡΜΟΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 

ΤΗΛ. 2108962.657 - FAX 210 8963.588

ΒΟΥΛΙΑΓΜEΝΗ 3/2/19

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Κατόπιν αποφάσεως του Δ.Σ. της 28/01/2019 καλούντα τα μέλη

του Ν.Ο.Κ.Β. στην Τακτική Γενική Συνέλευση το Σάββατο

23/02/2019 και ώρα 8π.μ. στην αίθουσα του Ομίλου με τα εξής θέ-

ματα:

1. Διοικητικός & Οικονομικός Απολογισμός του Δ.Σ. για το 2018.

2. Προϋπολογισμός 2019

3. Εκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής

4. Εγκριση Διοικητικού και Οικονομικού Απολογισμού 2018

5. Εγκριση Οικονομικού Προϋπολογισμού 2019

6. Απαλλαγή Δ.Σ. από κάθε ευθύνη για το έτος 2018.

Σε περίπτωση μη απαρτίας η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί

την Κυριακή 24/02/2019 και ώρα 11.30 π.μ. στον ίδιο χώρο και με

τα ίδια θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Ο Πρόεδρος Γεν. Γραμματέας

Α. Δημητρακόπουλος Ε. Τερζόπουλος

ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ 

«ΕΥΡΥΑΛΗ ΒΟΥΛΑΣ»
Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης

Ο Εξωραϊστικός - Πολιτιστικός Σύλλογος “Ευρυάλη Βού-

λας”, καλεί τα μέλη του στην Ετήσια Γενική Συνέλευση,

την ΠΕΜΠΤΗ 14 ΦΕΡΒΟΥΑΡΙΟΥ 2019, ώρα 7.μ.μ. που θα

γίνει στο 1ο Δημοτικο Σχολείο Βούλας (Αγ. Ιωάννου)  

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

― ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

― ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ για το 2018

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΗΠΕΙΡΩΤΩΝ ΚΟΡΩΠΙΟΥ 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Μετά από την τροποποίηση του καταστατικού τους,

ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΗΠΕΙΡΩΤΩΝ ΚΟΡΩΠΙΟΥ αλλάζει το

email  και γίνεται ως εξής:

syllogos.ipeiroton.koropiou.06@gmail.com

Στο μεταξύ θα υπάρχει μεταβατική περίοδος λει-

τουργώντας και το παρών email.

Πρόεδρος του Συλλόγου είναι ο Φώτης Τσόγκας.

ΕΝΩΣΗ  ΠΟΛΙΤΩΝ  ΒΟΥΛΑΣ

Πρόσκληση σε Γενική Συνέλευση
Το Δ.Σ. της Ένωσης Πολιτών Βούλας καλεί τα μέλη της σε Γενική

Συνέλευση, Κυριακή 17 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 5 μ.μ., στην

Πνευματική Εστία Βούλας  (οδός Αγ. Ιωάννου), με την εξής Ημε-

ρήσια Διάταξη:

1. Συνοπτικός απολογισμός δεκαετίας: 2009 – 2019

2. Απολογισμός 2017 – 2018

3. Οικονομικός απολογισμός: έγκριση και απαλλαγή Δ.Σ.

4. Προτεινόμενο πρόγραμμα 2019

5. Ενημέρωση πάνω σε τοπικά/δημοτικά θέματα

6. Άλλα θέματα

7. Αρχαιρεσίες: εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και Εξελεγ-

κτικής Επιτροπής 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος Ο Γενικός Γραμματέας

Γιάννης Δημητριάδης Δημήτρης Μακρυνικόλας

Ο ΑΤΤΙΚΟΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ

Ο ΑΤΤΙΚΟΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΚΑΛΕΙ ΣΤΗΝ

ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΛΟΓΟΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΟΛΑ ΤΑ

ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΑ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΕΝΗΜΕΡΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΤΗΝ

ΠΕΜΠΤΗ 14 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ  2019

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

1) ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΕΔΡΙΟΥ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

2) ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

3) ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ 2017 - 2018

4) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2018

5) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2019

6) ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

7) ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

8) ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ – ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ ΨΗΦΩΝ

9) ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΝΕΟΥ Δ.Σ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΤΙΑ 2019 – 2020

Ξενοδοχείο “OASIS HOTEL APARTEMENTS”

Λ. Ποσειδώνος 27, Γλυφάδα - (Τηλ. 2108941662, 2108940495)

Ώρα προσέλευσης 7.00 μμ. - Έναρξη 7.30 μμ. – Λήξη 9.30 μμ.

Είσοδος, τιμή προσφοράς του Ξενοδοχείου 6 € ανα άτομο.

Διατίθενται καφές, τσάϊ, αναψυκτικά.
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τα χρήσιμα και τ’ αχρείαστα...

Ζητείστε την ΕΒΔΟΜΗ και στα περίπτερα ή διαβάστε τη στο διαδίκτυο www.ebdomi.com

Πνευμονολόγος – Φυματιολόγος 

Πιλιλίτσης Λεωνίδας
Πιστοποιημένος ιατρός ΕΟΠΥΥ

Λομώξεις αναπνευστικού, ΧΑΠ, Βρογχικό άσθμα,

ιατρείο διακοπής καπνίσματος, ιατρείο μελέτης ύπνου, έλεγχος  

αναπνευστικής λειτουργίας, (σπιρομέτρηση προ και μετά βρογχοδιαστο-

λής), οξυμετρία, έλεγχος λειτουργίας αναπνευστικών μυών, καταγραφή

νυκτερινής οξυμετρίας, αλλεργικές δοκιμασίες

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ  9.30π.μ  - 1.30μ.μ 

Απογεύματα  Δευτέρα, Τετάρτη & Πέμπτη   6μ.μ – 8μ.μ 

Τρίτη και Παρασκευή απόγευμα με Ραντεβού

Διγενή 12 Βούλα - Τηλ. 210.8951.194 - 6942574688

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Στ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
Ε Ι Δ Ι ΚΟ Σ  Π ΑΘ ΟΛΟ Γ Ο Σ - Δ Ι Α Β Η Τ ΟΛΟ Γ Ο Σ

Ιατρείο Υπέρτασης - Σακχαρώδη Διαβήτη
Specialist in Clinical Hypertension
American Society of Hypertension
Μετεκπαιδευθείς εις Mayo Clinic

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

ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ, MD

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
Eιδικευθείς εις Α’ Χειρουργική Κλινική ΓΝΑ “ΛΑΪΚΟ”

Μετεκπαιδευθείς εις Montefiore Medical Center, New York, USA

ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

ΚΗΛΕΣ - ΧΟΛΟΚΥΣΤΟΠΑΘΕΙΕΣ

ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΠΑΘΕΙΕΣ - ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΜΑΣΤΟΥ

ΔΙΑΒΗΤΙΚΟ ΠΟΔΙ - ΣΠΙΛΟΙ - ΛΙΠΩΜΑΤΑ

ΜΑΝΩΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ
ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ -ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ

Msc University of Reading, Κλινική εμπειρία στην Αυστρία

Συμβουλευτική-Ψυχοθεραπεία Ενηλίκων

Συμβουλευτική Γονέων

Άγχος, κατάθλιψη, δυσκολίες επικοινωνίας, ψυχοσωματικά

προβλήματα, διαταραχές διατροφής

Λ. Βάρης 55-59, Βούλα, 210 89 55 320- 699 80 38 625
http://www.manolisathanasiadis.com 

Ηφαίστου 4-6, Πλατ. Βάρης 210 9656291 - 697 2728331
(έναντι Ι.Ν. Εισοδίων Θεοτόκου) ikaraiskos@gmx.com
f Ιωάννης Ν. Καραΐσκος, Γενικός Χειρουργός www.ikaraiskos.gr

ΤΖΕΛΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΣ - ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΟΣ

ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ
ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΒΑΣ. ΠΑΥΛΟΥ 6 ΒΟΥΛΑ (απέναντι από το Ασκληπιείο)

Τηλ. 210 50.60.004, κιν. 6947936300

Fax: 210 5060.244 - e-mail: tzelaanag@gmail.com

Το Νοσοκομείο Ασκληπιείο Βούλας ΕΦΗΜΕΡΕΥΕΙ κα-

θημερινά για ορθοπεδικά περιστατικά. Γενική εφημε-

ρία έχει κάθε τέταρτη ημέρα, από τις 8 το πρωί έως

την επομένη 8η πρωινή. Καλό είναι πριν πάτε, ενημε-

ρωθείτε τηλεφωνικά για να μην ταλαιπωρείστε.

ΓΙΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ: 1535 - 14970

ΚΕΝΤΡΑ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

KENTPO YΓEIAΣ BAPHΣ 213 2030.300

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΛΥΒΙΩΝ  229 904 8340

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ 2132030800

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ  2295 052222

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ 229 932 0511

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΡΑΦΗΝΑΣ 2294320011

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΣΠΑΤΩΝ 21 3203 0900

ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ ΠΑΛΛΗΝΗΣ 2106668888

NOΣOKOMEIO:
ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ

Κέντρο: 213 2163000

Το Κέντρο Υγείας Βάρης, προσκαλεί σε Ημε-

ρίδα με θέμα: “ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΣΕ
ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ
ΥΓΕΙΑΣ” που θα λάβει χώρα την Κυριακή 10 Φε-

βρουαρίου 2019 στο ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ του ΝΟΣΟ-

ΚΟΜΕΙΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΥ ΒΟΥΛΑΣ, ώρες

12.00-14.00

Η θεματολογία της Ημερίδας περιλαμβάνει τις

εξής ομιλίες:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ

Προεδρείο : π.Μιχαήλ Δανδουλάκης, Διευθυντής Γε-

νικής Ιατρικής, Συντονιστής Ε.Λ.Κ.Υ.Βάρης, 

Πρόδρομος Χαριτωνίδης, Διευθυντής ΕΣΥ Παθολόγος

- Διαβητολόγος

Ελευθέριος Θηραίος, Διευθυντής Γενικής Ιατρικής. Ανα-

πληρωτής Συντονιστής Ε.Λ. Κ.Υ.Βάρης,

Πασχαλιά Τιμαγένη, Πρόεδρος Συλλόγου Φίλων Νοσο-

κομείου «Ασκληπιείο Βούλας»

1. 12.00-12.20: Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής Υγείας-

«Νέοι άνθρωποι και ψυχική υγεία σε ένα κόσμο
που αλλάζει». ΟΜΙΛΗΤΡΙΑ: Α. Βεργή, Ψυχολόγος Νο-

σοκομείου Ασκληπιείο Βούλας

2. 12.20-12.40

Πρόγραμμα ΗΠΙΟΝΗ - «Πρόληψη του καρκίνου του
πεπτικού συστήματος». ΟΜΙΛΗΤΗΣ: π.Μ.Δανδουλά-

κης, Δι/ντής Γενικής Ιατρικής Συντονιστής Ε.Λ.Κ.Υ.Βάρης

3. 12.40-13.00

Προαθλητικός έλεγχος παιδιών-εφήβων-ενηλίκων
ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Παύλος Σκλαβούνος, Γενικός Ιατρός Επ.Β

Κ.Υ.Βάρης

4. 13.00-13.20

Εφαρμογή του οικογενειακού ιατρού στο ΤΟΠΦΥ
Βάρης (ΔΗΜΟΣ 3Β). ΟΜΙΛΗΤΗΣ: π.Μ.Δανδουλάκης

Διευθυντής Γενικής Ιατρικής Συντονιστής Ε.Λ.Κ.Υ.Βάρης

13.20-13.30 ΣΥΖΗΤΗΣΗ

Η είσοδος θα είναι ελεύθερη.

“Eνημέρωση του πολίτη σε θέματα

πρόληψης και προαγωγής υγείας”



ΕΒΔΟΜΗ                                                                                                                                                                                           9  ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019 -  ΣΕΛΙΔΑ 21

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ                                                                                                                    
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας 
Ταχ. Δ/νση: Βασ. Κων/νου 47, Τ.Κ.: 19400 Κορωπί                                                             
Πληροφορίες: Στ. Αργύρη, Τηλ.: 2106628402 εσωτ. 163, Fax: 2106624963                                                                   

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 19003/14-12-2018 ΑΠΟΦΑΣΗΣΔΗΜΑΡΧΟΥ ΚΡΩΠΙΑΣ 
Με την αριθμ. 19003/14-12-2018 
Απόφαση Δημάρχου Κρωπίας, 

η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ5952/Β΄/31-12-2018 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Καθιερώνουμε απογευματινή, νυχτερινή κατά τις εργάσιμες ημέρες καθώς επίσης
και κατά τις εργασίες Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών και νυχτερινών αυτών  καθ΄
υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου, του μόνιμου προσωπικού, του προσωπικού
με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (ΙΔΑΧ) και του προσωπικού
με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ)  για το έτος 2019
(Α΄ και Β΄ Εξάμηνο 2019) μέσα στα όρια που προβλέπουν οι διατάξεις της παρ. Α
και Β του άρθρου 20 του ν.4354/2015, για το  έτος 2019 ως εξής: 

1. Α)ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ (ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ) 
Η δαπάνη βαρύνει τον Κ.Α. 25-6012.001 μέχρι συνολικό ποσό  3.000,00€ 
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���
�C���	

240

    D) 
	�C �����
�� �����
�
 (����):  
� >��-�� <����*� ��� �.�. 25-6042.001 μ"#�� $���(��= ��$=  5.000,00D  

���* ����)�
� 	�� 
�������	���� �������    

�/
� 

����. 
��������C  

���D���	�C�
 
���
  

C��	���C�
  
���
 

��D�
��C 
����C  

��D�
��  
�������C ��� 
�E����
��C 

����C (���
) 
1 8 1920 1536 1536 

 

2. �) 
	�C �����
�� �������	�	�
-����	��A�	�
��  
(�C��C ��������C)   
� >��-�� <����*� ��� �.�. 20-6012.001 μ"#�� $���(��= ��$= 80.000,00D       

���* ����)�
� 	�� 
�������	���� �������    

�/
� 

����. 
��������C  

���D���	�C�
 
���
  

C��	���C�
  
���
 

��D�
��C 
����C  

��D�
��  
�������C ��� 
�E����
��C 

����C (���
) 

1 59 14.160 20.736 20.736 

 
)) 
	�C �����
�� �������	�	�
 - ����	��A�	�
�� (����)  
� >��-�� <����*� ��� �.�. 20-6022.001 μ"#�� $���(��= ��$=  120.000,00 D  

���* ����)�
� 	�� 
�������	���� �������    

�/
� 

����. 
��������C  

���D���	�C�
 
���
  

C��	���C�
  
���
 

��D�
��C 
����C  

��D�
��  
�������C ��� 
�E����
��C 

����C (���
) 
1 44 10.560 15.672 15.672 

 
D) 
	�C �����
�� �������	�	�
-����	��A�	�
�� (����):  
� >��-�� <����*� ��� �.�. 20-6042.001 μ"#�� $���(��= ��$=  100.000,00D  

���* ����)�
� 	�� 
�������	���� �������    

�/
� 

����. 
��������C  

���D���	�C�
 
���
  

C��	���C�
  
���
 

��D�
��C 
����C  

��D�
��  
�������C ��� 
�E����
��C 

����C (���
) 
1 67 16.080 24.120 24.120 

 
3.     �) 
	�C �����
�� ���
�C�� (�C��C ��������C)  
� >��-�� <����*� ��� �.�. 35-6012.001 μ"#�� $���(��= ��$=  2.000,00D         

���* ����)�
� 	�� 
�������	���� �������    

�/
� 

����. 
��������C  

���D���	�C�
 
���
  

C��	���C�
  
���
 

��D�
��C 
����C  

��D�
��  
�������C ��� 
�E����
��C 

����C (���
) 
1 1 240 192 192 

3.     D) 
	�C �����
�� ���
�C�� (����)  
        � >��-�� <����*� ��� �.�. 35-6042.001 μ"#�� $���(��= ��$= 1.000,00D.  

���* ����)�
� 	�� 
�������	���� �������    

�/
� 

����. 
��������C  

���D���	�C�
 
���
  

C��	���C�
  
���
 

��D�
��C 
����C  

��D�
��  
�������C ��� 
�E����
��C 

����C (���
) 
1 2 480 384 384 

 

4. �) 
	�C �/C
� 	��C���C �����
��C (�C��C ��������C)  
� >��-�� <����*� ��� �.�. 30-6012.001 μ"#�� $���(��= ��$= 5.000,00D  

���* ����)�
� 	�� 
�������	���� �������    

�/
� 

����. 
��������C  

���D���	�C�
 
���
  

C��	���C�
  
���
 

��D�
��C 
����C  

��D�
��  
�������C ��� 
�E����
��C 

����C (���
) 
1 7 1680 ----- ----- 

 
)) 
	� 	�� ����	�����C���D���C ��D�C ��� 

��	���	�
�
 ����
 ��� 	��C���C ��D�C  	�
 �/C
�
 
	��C���C �����
��C (����)  
� >��-�� <����*� ��� �.�. 30-6022.001 μ"#�� $���(��= ��$=  5.500,00D  

���* ����)�
� 	�� 
�������	���� �������    

�/
� 

����. 
��������C  

���D���	�C�
 
���
  

C��	���C�
  
���
 

��D�
��C 
����C  

��D�
��  
�������C ��� 
�E����
��C 

����C (���
) 

1 2 480 384 384 

D) 
	�C �/C
� 	��C���C �����
��C ������� ������	��� 
���
	���E� ��� ����C 	�� �������	���� ������� 	�
 �� 
��������
 ���� � ����C� D�� 	�C �������C ���
����
�  
	�
 )���C�� 	�C �.�. 10-6022.001 �
 ��	��� ���� 
�C�����  
��
� 7.000 � (����):  

�/� ����. ��������C  ���D���	�C�
 ���
  

1 1 240 

  

5. �) 
	� 	�� ��������C 	�
 �/C
�
 ����C����C �����
��C 
����
 ��� 
	�C �/C
� ���, 
	�  	�� �C�����C�� ��C����� 
��� ������	���
 ���C�
 ��� 
	� �������� 	��	� 	�
 
�/C
�
 ����C����C �����
��C  ����
 ��� 
	� 	�� 
���	���
 ��	�
	�
�
 ��� ��E�������	�
 �/C
�
 ������	���C 
�����
��C ��� D�. �������,	�� ��������
�
 ���
�C	���
�
 
����	�C (�C��C ��������C)   

           � >��-�� <����*� ��� �.�. 10-6012.001 μ"#�� $���(��= ��$=  19.036,00D  

���* ����)�
� 	�� 
�������	���� �������    

�/
� 

����. 
��������C  

���D���	�C�
 
���
  

C��	���C�
  
���
 

��D�
��C 
����C  

C��	���C�
  ��� 
����
��
  ���
 
�������C  ��� 
�E����
��C   

1 23 5.520 
 

--- 
 

--- 

 
)) 
	� 	��	� ��������D�
�� ��� ��D�
	����� ����
 ��� 
	�  
	�� 	����� 	�
 �/C
�
 ����C����C �����
��C ���
�
 ���  

	� 	�� ���
	���E�
 ����	���C ��D�C�C 	�
 �/C
�
 ������	���C 
�����
��C,	�� �C�. ��C�����,  ��.D��A��� �������,  
D��A��� ���	� ��� 	�� �
���C (����):  
� >��-�� <����*� ��� �.�. 10-6022.001 μ"#�� $���(��= ��$= 7.000,00D  

���* ����)�
� 	�� 
�������	���� �������   

�/
� 

����. 
��������C  

���D���	�C�
 
���
  

C��	���C�
  
���
 

��D�
��C 
����C  

C��	���C�
  ��� 
����
��
  ���
 
�������C  ��� 
�E����
��C   

1 8           1920 
 
 

 
 

 
D)  	�� ���	���
 ��	�
	�
�
- ��E�������� 	�
 �/C
�
 �/��C 
�����
��C. ����. (����):  
� >��-�� <����*� ��� �.�. 25-6022.001 μ"#�� $���(��= ��$= 6.000,00D  

�/� ����. ��������C  ���D���	�C�
 ���
  

1 2 480 

 
�) 	�� ���	���
 ��	�
	�
�
 - ��E�������� 	�
 �/C
�
 �/��C 
�����
��C. ����. (�C�� ���
�����):  
� >��-�� <����*� ��� �.�. 20-6012.001 μ"#�� $���(��= ��$= 80.000,00D  

�/� ����. ��������C  ���D���	�C�
 ���
  

1 1 240 

 
�) 
	� 	�� 	�C ����	����C 	�
 �/C
�
 ����)����C	�
  
��� ���
�C�� (����)  
� >��-�� <����*� ��� �.�. 45-6042.001 μ"#�� $���(��= ��$= 4.000,00D  

�/� ����. ��������C  ���D���	�C�
 ���
  

1 10 2400 

 
�) 
	� 	�� ���. ���
	�
��
 ��� ����	����C 	�
 �/C
�
  
����)����C	�
 ��� ���
�C�� (����)  
� >��-�� <����*� ��� �.�. 10-6022.001 μ"#�� $���(��= ��$= 7.000,00D  

�/� ����. ��������C  ���D���	�C�
 ���
  

1 1 240 

 

	) 
	� 	�� ���. ���
	�
��
 ��� ����	����C 	�
 �/C
�
 
����)����C	�
 ��� ���
�C�� (�C�� ���
�����)  
� >��-�� <����*� ��� �.�. 10-6012.001 μ"#�� $���(��= ��$= 19.036,00D  

�/� ����. ��������C  ���D���	�C�
 ���
  

1 1 240 

 
������� 
�C��D�	�
 
� >��-�� <����*� ��� �.�. 00-6032.002 μ"#�� $���(��= ��$= 1.800,00D  

�/� ����. ��������C  ���D���	�C�
 ���
  

1 4 960 

 

 
�) 
	� ��	�	���
 	�� ���C�C���
 ���
	�
��
 �������
  
��� ����	�
�� (�C��C ��������C):  
� >��-�� <����*� ��� �.�. 15-6012.001 μ"#�� $���(��= ��$= 1.500,00D  

�/� ����. ��������C  ���D���	�C�
 ���
  

1 1 240 

 

	) 
	� ��	�	���
 	�� ���C�C���
 ���
	�
��
 �������
 ��� 
����	�
�� (����):  
� >��-�� <����*� ��� �.�. 15-6022.001 μ"#�� $���(��= ��$= 621,39D 

�/� ����. ��������C  ���D���	�C�
 ���
  

1 1 240 

 

6. �) 
	�
 �����
��
 ����)����C	�
 ��� ���
�C�� 	�
 �/C
�
 
����)����C	�
 ��� ���
�C�� (����) 

         � >��-�� <����*� ��� �.�. 70-6022.001 μ"#�� $���(��= ��$= 1.500,00D  

���* ����)�
� 	�� 
�������	���� �������    

�/
� 

����. 
��������C  

���D���	�C�
 
���
  

C��	���C�
  
���
 

��D�
��C 
����C  

��D�
��  
�������C ��� 
�E����
��C 

����C (���
) 

1 1 240 192 192 

 
)) 
	�
 �����
��
  ����)����C	�
 ��� ���
�C�� 	�
 �/C
�
 
����)����C	�
 ��� ���
�C�� (�C�� ���
�����) 
� >��-�� <����*� ��� �.�. 70-6012.001 μ"#�� $���(��= ��$= 2.000,00D  

���* ����)�
� 	�� 
�������	���� �������    

�/
� 

����. 
��������C  

���D���	�C�
 
���
  

C��	���C�
  
���
 

��D�
��C 
����C  

��D�
��  
�������C ��� 
�E����
��C 

����C (���
) 
1 1 240 192 192 

 
D) 
	�
 �����
��
  ����)����C	�
 ��� ���
�C�� 	�
 �/C
�
 
����)����C	�
 ��� ���
�C�� (����) 
� >��-�� <����*� ��� �.�. 70-6042.001 μ"#�� $���(��= ��$= 2.000,00D  

���* ����)�
� 	�� 
�������	���� �������    

�/
� 

����. 
��������C  

���D���	�C�
 
���
  

C��	���C�
  
���
 

��D�
��C 
����C  

��D�
��  
�������C ��� 
�E����
��C 

����C (���
) 
1 8 1.920 1.536 1.536 

 
3. )) 
	�C �����
�� ���
�C�� (�C��C ��������C)   

1 �	�� ���/���. (�/(G "�!��G��B�) .  
         � >��-�� <����*� ��� �.�. 10-6012.001  

���* ����)�
� 	�� 
�������	���� �������    

�/
� 

����. 
��������C  

���D���	�C�
 
���
  

C��	���C�
  
���
 

��D�
��C 
����C  

��D�
��  
�������C ��� 
�E����
��C 

����C (���
) 
1 1 240 ---- ---- 

Η κατανομή των ωρών απασχόλησης του ανωτέρω προσωπικού θα γίνεται κάθε
φορά ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας και τις εισηγήσεις των αντίστοι-
χων προϊσταμένων των υπαλλήλων του Δήμου Κρωπίας. 

Η παρούσα αποτελεί πρόβλεψη για την κάλυψη των αναγκών όλου του έτους
2019 (Α΄ και Β΄ Εξάμηνο 2019), με δαπάνη το ύψος της οποίας περιγράφτηκε
αναλυτικά σε όσα προαναφέρθηκαν ανά κωδικούς και με τα ανάλογα ποσά. 
Επομένως η δαπάνη που προκαλείται θα βαρύνει τις αντίστοιχες προαναφερ-
θέντες πιστώσεις του προϋπολογισμού έτους 2019 με τα ανάλογα ποσά.  

Ο αριθμός των απογευματινών ωρών υπερωριακής εργασίας δεν υπερβαίνει τις
είκοσι (20) ώρες μηνιαίως ανά υπάλληλο και ο αριθμός των ωρών υπερωριακής
εργασίας κατά τις Κυριακές και Εξαιρέσιμες ημέρες καθώς και των αντίστοιχων
νυχτερινών, σε υπηρεσίες που έχουν εγκριθεί για  24ωρη ή για 12ωρη απασχό-
λησή τους  καθ΄ υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου για 16ώρες μηνιαίως,
θα καθοριστεί ανάλογα με τις ανάγκες της εκάστοτε υπηρεσίας και τον προ-
γραμματισμό των προϊσταμένων των υπηρεσιών αυτών. Σε αυτήν την περίπτωση
της δωδεκάωρης ή εικοσιτετράωρης απασχόλησης οι ώρες για το προσωπικό
του Δήμου Κρωπίας που ανήκει στην υπηρεσία καθαριότητας αναλογούν, σύμ-
φωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν.4354/2015, σε 180 ώρες ανά υπάλ-
ληλο και ανά εξάμηνο. Ο αριθμός των ωρών υπερωριακής απασχόλησης δεν
είναι  ίδιος για κάθε δικαιούχο, αλλά σύμφωνα με τις ανάγκες και τις πραγμα-
τοποιούμενες από τον κάθε εργαζόμενο ώρες. Ο αριθμός των δεδουλευμένων
ωρών των υπαλλήλων θα βεβαιώνεται από τον αρμόδιο Προϊστάμενο της εκά-
στοτε Διεύθυνσης.  

Η απόφαση αυτή σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ. Α του ν.4354/2015 έχει ισχύ
από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Ο Δήμαρχος  
Δημήτριος Ν. Κιούσης         
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Χάλκινο μετάλλιο 

στο Ταεκβοντό για την

Αθανασία Ροκκά

Με το δεξί ξεκίνησε τις αγωνιστικές της υποχρεώ-

σεις για το 2019, η Αθανασία Ροκκά. 

Η αθλήτρια από το Θυμάρι, κατέκτησε το χάλκινο με-

τάλλιο στο 2nd Taekwondo European Presidents Cup

for Children. 

Το τουρνουά της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Ταεκ-

βοντό διεξήχθη το διήμερο 2-3 Φεβρουαρίου στο Sin-

delfingen της Γερμανίας. Συμμετείχαν αθλητές από

108 συλλόγους και 31 χώρες.

Η Αθανασία Ροκκά, αγωνίστηκε στην κατηγορία  -

33kg Κορασίδων.

Παρά τη γαστρεντερίτιδα που την ταλαιπώρησε τις

τελευταίες δύο ημέρες, η Ελληνίδα αθλήτρια πάλεψε

πολύ δυνατά και κατάφερε να ανέβει στο βάθρο για

μια ακόμα φορά, νικώντας την Sofia Plakhttii (Ουκρα-

νία) με 14-12 και την Medine Karaoglan (Γερμανία) με

9-5.

Η αθλήτρια από το Θυμάρι, έλαβε μέρος στους αγώ-

νες με τον A.C. KYUNG HEE ATHENS, όπου και προ-

πονείται με τον Δάσκαλο Στέφανο Μπούτιο.

Επόμενος στόχος για τις Αθανασία και Χριστίνα

Ροκκά, το European Clubs Championships- World

Taekwondo - G-1 (Παγκόσμια Ομοσπονδία) που θα

διεξαχθεί από 28 Φεβρουαρίου - 03 Μαρτίου, στη

Θεσσαλονίκη.

Αντικατάσταση χλοοτάπητα

στο Γήπεδο Κουβαρά

Τη Δευτέρα 4 Φεβρουαρίου υπογράφηκε η σύμβαση μεταξύ

του Δήμου Σαρωνικού και της αναδόχου εταιρίας ΤΟΜΗ

ΑΒΕΤΕ, για την υλοποίηση του έργου «Αντικατάσταση

Χλοοτάπητα Ποδοσφαιρικού Γηπέδου Κουβαρά». Πρόκει-

ται για έργο ύψους 214.833,87 ευρώ (μετά την έκπτωση),

το οποίο χρηματοδοτείται από την Περιφέρεια Αττικής. Οι

εργασίες υλοποίησης αναμένεται να ξεκινήσουν άμεσα.

Ο Δήμαρχος Σαρωνικού, Γιώργος Σωφρόνης, δήλωσε σχε-

τικά: «Μια από τις βασικές μας δεσμεύσεις ως δημοτική
αρχή, ήταν η αναβάθμιση των αθλητικών υποδομών του
τόπου. Η δέσμευση αυτή γίνεται πράξη, όχι με λόγια αλλά
με συγκεκριμένα έργα, όπως η αντικατάσταση των χλοο-
ταπήτων στα γήπεδα των Καλυβίων και του Κουβαρά. Συ-
νεχίζουμε την προσπάθειά μας, με συνέπεια και
αποτελεσματικότητα.»
Στην υπογραφή της σύμβασης, εκτός από τον Δήμαρχο και

τον Ανάδοχο, ήταν παρόντες ο Αντιδήμαρχος Σ. Γκίνης, ο

Πρόεδρος της Τ.Κ. Κουβαρά Γ. Κίτσος, η Πρόεδρος του

Δ.Σ. του Α.Ο. Κουβαρά Ε. Δελή και ο επιβλέπων μηχανικός

του Δήμου Ε. Βιτώρος.     

Ο Ν.Ο.Βουλιαγμένης συμμετέχει στην

παγκόσμια εκστρατεία κατά του καρκίνου

Ο Ναυτικός Όμιλος Βουλιαγμένης, στο πλαίσιο της Παγ-

κόσμιας Ημέρας κατά του Καρκίνου, συμμετέχει στη διε-

θνή εκστρατεία του οργανισμού World Cancer Day για την

ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση για το θέμα του καρ-

κίνου. 

Ο Ν.Ο.Β., με την ιστορία των περισσότερο από 80 χρόνων

και της έντονης δραστηριότητάς του στα αθλήματα του

υγρού στίβου, έχει αγγίξει τις καρδιές πολλών ανθρώπων

που βρίσκονται κοντά του.

Στο πλαίσιο αυτό, και δεδομένου ότι πρεσβεύει εξ' ορισμού

έναν τρόπο ζωής γεμάτο υγεία, έχοντας στο πλευρό του

διακεκριμένους αθλητές του ως πρεσβευτές, φιλοδοξεί να

βοηθήσει στη μετάδοση του μηνύματος για ενημέρωση,

έλεγχο και πρόληψη. 

Χρήστος Αφρουδάκης, Αρχηγός ομάδας υδατοσφαίρισης

ανδρών

Αλέξανδρος Καλπογιαννάκης, Χρυσό μετάλλιο στην

Ολυμπιάδα Νέων 2018 στην ιστιοσανίδα

Δημήτρης Παπαδημητρίου,  Παγκόσμιος Πρωταθλητής

Ιστιοπλοΐας Laser

Μαρία Αλζιγκούζη, Πρωταθλήτρια Καλλιτεχνικής Κολύμ-

βησης - Όπεν κατηγορία γυναικών

Θύμιος Κουσαθανάς, Παγκόσμιος Πρωταθλητής Θαλάσσιου σκι

Έλενα Ξενάκη, Αρχηγός ομάδας υδατοσφαίρισης γυναικών 

Η καμπάνια ευαισθητοποίησης δημοσιεύεται στα ψηφιακά

μέσα του Ομίλου facebook, instagram και στην ιστοσελίδα

του, www.nov.gr.

Β΄ Εθνική Ανδρών / ΔΑΦΝΗ ΔΑΦΝΙΟΥ 

- ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ: 83-70

Δεν τα κατάφερε να πάρει τη νίκη ο Πρωτέας απέναντι

στην πρωτοπόρο Δάφνη Δαφνίου παραμένοντας ωστόσο

στην 6η θέση της βαθμολογίας.

Η επόμενη αγωνιστική: την Κυριακή 10/02 στις 17:00 η

ομάδα του Πρωτέα φιλοξενεί τον Πανερυθραϊκό για την

17η αγωνιστική του πρωταθλήματος Β΄ Εθνικής Ανδρών.

Τα δεκάλεπτα: 16-12, 49-34, 70-48, 83-70.
Δάφνη Δαφνίου (Κωνσταντινίδης): Κάννας 4, Γκάτζο 13 (3), Κου-

φόπουλος 8, Γοργόνης 9, Καραμπάτσος 7 (1), Ψημίτης 5 (1), Σάλεχ

5 (1), Δομπρογιάννης 5 (1), Μουστόπουλος 4, Παπαδιονυσίου 7

(1), Τάταρης 14 (2), Αρνόκουρος 2.

Πρωτέας Βούλας (Βλάχος): Αγγελόπουλος 11 (1), Μόρφης 6 (2),

Ματαλιωτάκης 9, Ματσάγγος 8, Παπαδάκης 2, Παπαρέγκας 6 (1),

Καματερός 16, Αυγενικός 3 (1), Γάργαλης 9 (1).
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...στο κύλισμα της μπάλας

ΑΕΚ
Τέλος ο Ουζουνίδης, επιστροφή Χιμένεθ

Εξελίξεις στην τεχνική ηγεσία της ΑΕΚ έφερε η κατώτερη

των προσδοκιών πορεία της ομάδας φέτος. Από χτες

(4.2.19) ο Μαρίνος Ουζουνίδης αποτελεί παρελθόν και θα

αντικατασταθεί από τον Μανόλο Χιμένεθ, σε μια αντι-

στροφή ρόλων από το περασμένο καλοκαίρι, όταν - θυμί-

ζουμε - ο Μ. Ουζουνίδης είχε αντικαταστήσει τον Ισπανό

τεχνικό μερικές βδομάδες μετά την κατάκτηση του πρωτα-

θλήματος από την «Ενωση». Θα είναι η τρίτη θητεία του Χι-

μένεθ στην ΑΕΚ, μετά τις σεζόν 2010-11 και 2017-18.

Η αποτυχία της ΑΕΚ να κερδίσει το κρίσιμο ντέρμπι με τον

ΠΑΟΚ, που συνοδεύτηκε για άλλη μια φορά από άσχημη

εμφάνιση, αποδείχθηκε η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι

στη συνεργασία με τον Ουζουνίδη, ο οποίος υπέβαλε την

παραίτησή του. Στις επιτυχίες του πιστώνεται η πρόκριση

στους ομίλους του Champions League, όπου όμως η ΑΕΚ

τερμάτισε χωρίς βαθμό, ενώ εξίσου αποκαρδιωτική κρίθηκε

και η εικόνα στο πρωτάθλημα, με την ομάδα να βρίσκεται

14 βαθμούς μακριά από την κορυφή και 8 βαθμούς από τη

2η θέση, και χωρίς νίκη σε ντέρμπι.

Μετά την παραίτηση Ουζουνίδη η διοίκηση της ΑΕΚ κινή-

θηκε άμεσα και ήρθε σε συμφωνία για συνεργασία 1,5 χρό-

νου με τον Χιμένεθ, που ήταν ελεύθερος μετά τη λήξη της

συνεργασίας του με τη Λας Πάλμας. 

σ.σ.: Δεν υπάρχει σοβαρότητα...

Λαμία, Ολυμπιακός, Κύπελλο

Σε ένα ματς που διεξήχθη υπό συνεχή βροχόπτωση, Λαμία

και Ολυμπιακός άφησαν ανοιχτούς λογαριασμούς καθώς

ήρθαν ισόπαλες με 3-3, στο πλαίσιο του πρώτου μεταξύ

τους αγώνα για  τα προημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας.

Σημειώνεται ότι οι «ερυθρόλευκοι» αγωνίστηκαν στη Λαμία

χωρίς πολλούς από τους βασικούς τους παίκτες, εν όψει

του κυριακάτικου ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ.

Η βροχή δυσκόλεψε τις κινήσεις και των δύο αντιπάλων, όμως

δημιούργησε και... ευκαιρίες για γκολ, καθώς οι παίκτες και

των δύο ομάδων υπέπεσαν σε αρκετά λάθη. Αποτέλεσμα ήταν

και το 3-3 με συνεχείς ανατροπές και εναλλαγές στο προβά-

δισμα, σε ένα ματς που χαρακτηρίστηκε από το πάθος για τη

νίκη και από τις δυνατές μονομαχίες.

Η τοπική ομάδα προηγήθηκε νωρίς στο σκορ (μόλις στο 9ο

λεπτό) με τον Τσούκαλο, με τον Ζιλ Ντίας (12΄) να απαντά

άμεσα για τον Ολυμπιακό.

Η Λαμία πήγε προηγούμενη στο ημίχρονο, καθώς ο Μπου-

χαλάκης (31΄) σκόραρε με αυτογκόλ, για να ισοφαρίσει

ξανά ο Ολυμπιακός με τον Σολδάνο (51΄).

Αυτή τη φορά ήταν η σειρά των φιλοξενουμένων να προ-

ηγηθούν (με τον Χασάν στο 61΄), με τους γηπεδούχους να

απαντούν στο επόμενο λεπτό (Τσούκαλος στο 62΄), γρά-

φοντας το 3-3, το οποίο έμελλε να ήταν το τελικό σκορ.

Υπενθυμίζεται ότι ο αγώνας ρεβάνς είναι προγραμματι-

σμένος για τις 26 Φεβρουαρίου.  

ΜΑΚΑΜΠΙ ΤΕΛ ΑΒΙΒ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 65-64

Εχασε έδαφος για τετράδα

Βήμα πίσω στη διεκδίκηση του στόχου για παρουσία στην

πρώτη τετράδα της βαθμολογίας έκανε ο Ολυμπιακός μετά

τη χτεσινή ήττα στο Τελ Αβίβ από τη Μακάμπι με 65-64 για

την 22η αγωνιστική της Euroleauge. Ετσι, οι «ερυθρόλευ-

κοι» έχουν απολογισμό 12 νίκες - 10 ήττες, που τους απο-

μακρύνει εκ νέου από την πρώτη τετράδα.  

Ο Αθλητισμός δεν είναι 

πολυτέλεια για λίγους, 

είναι δικαίωμα για όλους!

Με αφορμή το χαράτσι της Ομοσπονδίας

τζούντο για συμμετοχή στο Πανελλήνιο 

Πρωτάθλημα παίδων - εφήβων στη Λάρισα

Σε πρόσφατη κοινή τους ανακοίνωση, το υφυπουργείο

Αθλητισμού και η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού πανηγυ-

ρίζουν για την αύξηση της τάξης του 10% στις τακτικές

αθλητικές επιχορηγήσεις για το 2019. Η πραγματικότητα

του ελληνικού αθλητισμού, όμως, πολύ απέχει από τέτοιου

είδους «χαρές»: Εγκειται στο χρόνιο πετσόκομμα (εδώ και

τουλάχιστον μια δεκαετία) των αθλητικών επιχορηγήσεων

και ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια, κατά τα οποία - με

αφορμή την οικονομική κρίση - δόθηκε το τελειωτικό χτύ-

πημα στον ελληνικό αθλητισμό. Οι επιχορηγήσεις κατέστη-

σαν ψίχουλα που δεν φτάνουν ούτε να καλύψουν τα πάγια

έξοδα λειτουργίας των αθλητικών ομοσπονδιών, και βέβαια

η αύξηση που ανακοινώθηκε μοιάζει με σταγόνα στον

ωκεανό...

Η κατάσταση που έχει διαμορφωθεί έχει πολύπλευρες συ-

νέπειες, με πιο χαρακτηριστική το - παγιωμένο τα τελευ-

ταία χρόνια - φαινόμενο της μετακύλισης των εξόδων στα

σωματεία ή στους αθλούμενους και κατά συνέπεια στις οι-

κογένειές τους, που καλούνται να βάλουν βαθιά το χέρι

στην τσέπη. Ετσι, η άθληση έχει μετατραπεί σε πολυτέλεια

για λίγους, αφού οι εργαζόμενοι και τα λαϊκά στρώματα

αδυνατούν να σηκώσουν και αυτό το βάρος.

Αλλη μία τέτοια περίπτωση, μετακύλισης των εξόδων με τις

ανάλογες συνέπειες, είναι αυτή που αφορά το Πανελλήνιο

Πρωτάθλημα τζούντο παίδων - εφήβων που διεξάγεται

αυτές τις μέρες στη Λάρισα. Σύμφωνα με την προκήρυξη

των αγώνων που εξέδωσε η Ομοσπονδία τζούντο, τα σω-

ματεία θα έπρεπε να καταβάλουν μέχρι την περασμένη

Πέμπτη (31/1) το ποσό των 30 ευρώ για κάθε αθλητή/τρια

που θα πάρει μέρος στους αγώνες, ενώ μέχρι πρότινος το

αντίτιμο ήταν 10 ευρώ!

Με δεδομένη την οικονομική κατάσταση της πλειοψηφίας

των σωματείων, πρέπει να θεωρείται δεδομένο ότι το ποσό

αυτό θα κληθούν να το πληρώσουν οι οικογένειες των

αθλητών. Αν μάλιστα προσθέσουμε σ' αυτό τα έξοδα μετα-

κίνησης και διαμονής των αθλούμενων και των συνοδών

τους, το συνολικό κόστος για μία μόλις συμμετοχή στους

αγώνες υπολογίζεται στα 300 ευρώ. Η υπόθεση προκάλεσε

σφοδρές αντιδράσεις από σωματεία, προπονητές και οικο-

γένειες αθλητών.

Διαχρονικές πολιτικές ευθύνες
Το περιστατικό με την Ομοσπονδία τζούντο δεν είναι μεμο-

νωμένο, αντίθετα απεικονίζει τη σημερινή πραγματικότητα

του ελληνικού αθλητισμού όπως έχει διαμορφωθεί από τις

προηγούμενες κυβερνήσεις, των ΝΔ και ΠΑΣΟΚ, αλλά και

τη σημερινή του ΣΥΡΙΖΑ. Οι ευθύνες βαραίνουν καταρχάς

τη ΓΓΑ, που στο όνομα της αντιμετώπισης της κρίσης αλλά

και της οικονομικής τάξης στις ομοσπονδίες έχει αρχίσει

εδώ και καιρό τις περικοπές, με αποτέλεσμα οι ομοσπον-

δίες να προσπαθούν να επιβιώσουν όπως μπορεί η καθεμιά.

Αυτό όμως έχει φέρει ως αποτέλεσμα, ενώ ο αθλητισμός

υποτίθεται πως είναι δικαίωμα του λαού, τελικά να του τον

στερούν ή να τον κάνουν δυσπρόσιτο για αθλητές και τις

οικογένειές τους. Η ΓΓΑ οφείλει να εξασφαλίζει όλες τις

προϋποθέσεις για ουσιαστική δραστηριότητα των ομοσπον-

διών και των αθλητικών σωματείων. Να καλύπτονται τα

έξοδά τους με θεσμοθετημένο κονδύλι από τον κρατικό

προϋπολογισμό.

Αυτή η πολιτική λιτότητας και περικοπών οδηγεί τις διοικήσεις

των ομοσπονδιών στη «ζητιανιά» από κάθε δήμο, για να φιλο-

ξενήσει τις διοργανώσεις τους. Οπως συμβαίνει π.χ. με το

πρωτάθλημα του τζούντο, του οποίου ένα κομμάτι των εξόδων

θα πληρώσει ο δήμος Λάρισας, δηλαδή από χρήματα των δη-

μοτών. Πάλι δηλαδή αθλητές και οικογένειες καλούνται να

πληρώσουν για συμμετοχή στους αγώνες.

Θα πρέπει οι ίδιες οι αθλητικές ομοσπονδίες, αντί να αναγκά-

ζουν τα σωματεία τους, αθλούμενους και οικογένειες να βά-

ζουν βαθιά το χέρι στην τσέπη, να είναι αυτές που θα πιέσουν

και θα διεκδικήσουν επαρκή χρηματοδότηση από την πολιτεία

και τη ΓΓΑ, με βάση τις πραγματικές ανάγκες για την ανάπτυξη

του κάθε αθλήματος, που θα προβάλουν αντίσταση στα σχέδια

της κατηγοριοποίησης τα οποία προωθεί η ΓΓΑ…… 

σημείωση συντάκτη: Από τη δεκαετία του 1950 μέχρι αυτή

τη στιγμή 7/2/2019 στη Χώρα μας δεν υπάρχει Υγεία – Παι-

δεία – Πολιτισμός + Αθλητισμός, , είμαστε ένα ΚΡΑΤΟΣ στο

οποίο όλες οι μέχρι σήμερα Κυβερνήσεις χορεύουν στο

ρυθμό της ΑΡΧΟΥΣΑΣ ΤΑΞΗΣ.

Ποιοι έκαναν κουμάντο και στα ΣΠΟΡ;;; Οι έχοντες, και  κα-

τέχοντες. Στους δικούς τους ρυθμούς  πάντα όλες τις ΕΠΟ-

ΧΕΣ οι ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΕΣ όλων των ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ

ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ, εξυπηρετούσαν και εξυπηρετούν τα ΠΟΛΙ-

ΤΙΚΑ τα ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ και τα ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ τους συμφέ-

ροντα. Σήμερα ο ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ είναι από τα ποιο

Βρόμικα Επαγγέλματα (Φάρμακα-Σωματεμπορία – Ναρκω-

τικά – Στημένοι Αγώνες κλπ..κλπ)

Και όλα αυτά με τις ευλογίες…. του ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΑΘΛΗ-

ΤΙΣΜΟΥ….. ΔΟΕ, κ.λπ.

Υποβιβασμό για ΟΦΗ 

εισηγείται η Επιτροπή 

Δεοντολογίας της ΕΠΟ

Εξοντωτική είναι η ποινή που προτείνει η Επιτροπή Δεον-

τολογίας της ΕΠΟ εις βάρος του ΟΦΗ για το ματς της περ-

σινής σεζόν κόντρα στον Αιγινιακό, το οποίο είχε λήξει με

σκορ 6-0 υπέρ των Κρητικών.

Σύμφωνα με την εισήγηση η τότε διοίκηση της ομάδας του

Ηρακλείου είχε συμφωνήσει με την τότε διοίκηση του Αιγι-

νιακού για να λήξει το παιχνίδι 6-0 υπέρ των κρητικών με

στόχο το κέδρος από το στοίχημα. Βάσει της έρευνας στην

υπόθεση εμπλέκονται και τρεις παίκτες του Αιγινιακού.

Στην εισήγηση, μάλιστα, τονίζεται ότι ο ΟΦΗ θα πρέπει να υποβιβα-

στεί από την Superleague, και να τιμωρηθεί με πρόστιμο 3,1 εκατ. €. 

Δεν είναι σίγουρο πως οι τελικές αποφάσεις θα είναι τόσο εξοντωτι-

κές, όμως η εισήγηση είναι εξαιρετικά βαριά για τον ΟΦΗ.

Παραδόθηκε για την επίθεση στον διαιτητή Τζήλο

Παραδόθηκε (6.2.19) στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Ατ-

τικής (ΓΑΔΑ) ο ένας από τους δύο φερόμενους δράστες

του ξυλοδαρμού του διαιτητή Θανάση Τζήλου το πρωί της

19ης Δεκεμβρίου στη Λάρισα.

Θυμίζουμε ότι ο 36χρονος διαιτητής είχε δεχτεί επίθεση

από τρία άτομα τη στιγμή που ετοιμαζόταν να επιβιβαστεί

στο αυτοκίνητό του έξω από το σπίτι του.

ΝΙΚΟΣ 

ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ




