
«Υπάρχει σαφές σχέδιο για τη μηδενοποίηση των εθνι-
κών κυβερνήσεων... (οι οποίες) θα υπόκεινται στις κα-
τευθύνσεις που θα μας δίνει το διευθυντήριο των
Βρυξελών»

ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ

1995 Κάννες1

Η παραπάνω φράση του ιδρυτή του

ΠΑΣΟΚ και ευεργέτη πάρα πολλών

από τα παλιά και νέα στελέχη

καθώς και της παρούσας επηρμέ-

νης Προέδρου του κόμματος - που

“δεν θα τους γνώριζε ούτε ο θυρω-
ρός της πολυκατοικίας τους”, η πα-

ραπάνω φράση λοιπόν, ενός

αναμφισβήτητου ηγέτη, που διατυπώθηκε “στα τε-

λευταία του”, όταν δεν επιζητούσε τίποτε άλλο από

την υστεροφημία του, προσφέρεται στον προβλημα-

τισμό όλων των σκεπτόμενων Ελλήνων πατριωτών,

αλλά και των υποψηφίων αρχηγών της Ν.Δ., και των

ψηφοφόρων τους.

Γιατί; Διότι οι εσωκομματικές εκλογές της Ν.Δ. διε-

ξάγονται τη στιγμή κατά την οποία η Ελλάς, η πα-

τρίδα μας, βρίσκεται υπό βαριά επιτροπεία, με

μειωμένη εθνική κυριαρχία, την οικονομία σε οικτρή

κατάσταση, την κοινωνία σε διάλυση, σε εξάρμοση,

με την ανεργία σε δραματικά επίπεδα, με προβλή-

ματα ανεξέλεγκτων μεταναστευτικών εισροών και αι-

μοραγικών εκροών (κοίτα προηγούμενο φύλλο της 7ης) και

για την οποία κατάσταση είναι συνυπεύθυνοι και συ-

νένοχοι (μαζί με το ΠΑΣΟΚ, τη ΔΗΜ.ΑΡ., το ΠΟΤΑΜΙ

και το ΣΥ.ΡΙΖ.Α. του Τσίπρα βεβαίως) όλοι οι βουλευ-

τές της Ν.Δ., παλαιοί και νέοι και ασφαλώς, ως πρω-

ταίτιοι, οι υποψήφιοι αρχηγοί. Ποιόν λοιπόν να

εκλέξουν οι νεοδημοκράτες, ως “καλύτερο” εκ των

χειρίστων, των αθλιοτέρων, υποθάλποντας υπόλο-

γους; Ποιός ευθύνεται γι’ αυτήν την κατάσταση, αν

όχι το πλήθος των πολιτικών που δημιούργησε, εξέ-

θρεψε, ενίσχυσε ή έστω αποδέχθηκε συναινώντας

αυτή την κατάσταση εξαθλίωσης και υποτέλειας της

πατρίδας μας και της μιζέριας του λαού μας, αν όχι

πρωτίστως και κυρίως αυτοί οι πολιτικοί;
Συνέχεια στη σελ. 2

Διαβάστε μας και στο www.ebdomi.com - Kαθημερινή ενημέρωση

Εξαφάνιση των κρατών στην

Ευρώπη των Τραπεζών
― Οι εκλογές στη Νέα Δημοκρατία

― Ο νέο-μακαρθισμός & o εκφασισμός της Ε.Ε.

― Η κατάλυση της Εθνικής κυριαρχίας 

Τί σημαίνει υπερθέρμανση
του πλανήτη!  

Bραβεύσεις στην Τ.Α.
Σελίδα 12

Απονομές στον αγώνα
Lightning στον NAΟB

Σελίδα 22

Ελπίζοντας 

σε μία 

καινούργια 

ανατολή για 

την πατρίδα μας

Καλά 

Χριστούγεννα

Το κράτος είναι φτιαγμένο
για τον άνθρωπο και όχι 
ο άνθρωπος για το κράτος.

Άλμπερτ Αϊνστάιν, 1879-1955,

Γερμανοεβραίος φυσικός

του Κώστα 
Βενετσάνου

Εκτακτος έλεγχος στο
Δήμο 3Β και Αχαρνών 

Σελίδα 17

Στα νέα έργα του ΕΣΠΑ

ο προαστικός για Λαύριο
Σελίδα 7

Υπερψηφίστηκε ο
προϋπολογισμός της
Περιφέρειας Αττικής 

Σελίδα 7

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και Κομισιόν
συμπράττουν στη διαγραφή χρεών 

ΝΔ και ΠΑΣΟΚ

Σελίδα 10



2 ΣΕΛΙΔΑ -  19  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015                                                                                                                                                                                              ΕΒΔΟΜΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ 4641

ΕΔΡΑ: ΠΑΛΛΗΝΗ, ΚΑΝΑΡΗ 18

Τηλ.: 6030.655 - 8959.004 - Fax: 9658.949

www.ebdomi.com - e-mail: press@ebdomi.com

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ: ΒΟΥΛΑ, ΠΑΠΑΓΟΥ 6

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

(Διακριτικός τίτλος)  

Εκδότης - Διευθυντής: Αννα Βενετσάνου

Σύμβουλος Εκδοσης: Κώστας H. Βενετσάνος

Αρχισυντάκτης: Ηλέκτρα Βενετσάνου

ΕΚΤΥΠΩΣΗ:  NEWSPRESSHOLD

Διακίνηση εντύπου: Κώστας Κ. Βενετσάνος

Συνδρομές ετήσιες:  Ιδιώτες   10 € - Φορείς 50€

Αρ.Λογ. ΤΡΑΠΕΖΗΣ: Ε.Τ.Ε. 656440077-11

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

Εμείς, επιτρέπουμε την αναδημοσίευση κειμένων μας,
με την αναφορά στην ΕΒΔΟΜΗ και στο συντάκτη.

Συνέχεια από τη σελ. 1

Και σε τί διαφέρουν μεταξύ τους οι υποψήφιοι; Στο στιλ,

στο προφίλ ή στο ίματζ; Πάσχουν όλοι τους και κατά παρα-

δοχή τους από το “σύνδρομο της Στοκχόλμης”2, της ευρω-

λειχίας3, από ευρωτεμενισμό4, από ενδοτισμό!

Να το πούμε αλλιώς: Αν ένας υποψήφιος πρόεδρος της

Ν.Δ., της τέως “εθνικόφρονος” δεξιάς έλεγε ότι εκείνο που

προέχει είναι η ανεξαρτησία της πατρίδας, η αξιοπρέπεια

των Ελλήνων και το εθνικό συμφέρον κι όχι τα σκιάχτρα

του grexit και η έξοδος από τη Σένγκεν, τότε θα τον ψήφιζα

κι εγώ, ο “αριστερός” - ο συνειδητός κοινωνιστής! Αν έλεγε

ότι είναι απαράδεκτο ν’ αποφασίζουν οι “θεσμοί” των τρα-

πεζιτών, ποιον ΦΠΑ θα επιβάλλει η “κυβέρνηση”, γιατί τότε,

απλά, ΔΕΝ είναι κυβέρνηση· είναι εκτελεστικό όργανο. Και

η Βουλή, ΔΕΝ είναι Βουλή, αλλά βόλεμα για μετριότητες,

ανικάνους και μειωμένης ηθικής αντίστασης και υπόστασης.

Αλλά, βλέπεις, “είναι πολλά τα λεφτά”, γι’ αυτούς!... Δεν

δίνω τρία ευρώ για να ψηφίσω τέτοιους...

Νεο-Μακαρθισμός (Αντικομμουνισμός)

& Εκφασισμός της Ε.Ε.

«Αντί πάσης θυσίας στο ευρώ και στην Ε.Ε.»
Και ποίας Ε.Ε. αλήθεια; Δεν είναι μόνο η Ευρωπαϊκή(;)

Ενωση(;) των οικονομικών κρίσεων, της πτωχοποίησης, της

αρπαγής, των πλειστηριασμών, των μνημονίων, της ευρω-

παϊκής (απο)σύγκλισης ῏απόκλισης, των “πολλών ταχυτή-

των”, των πολέμων, της βίαιης διάλυσης των κρατών και του

γερμανικού ρεβανσισμού (Γιουγκοσλαβία - την ξεχάσατε;),

της γερμανικής επικυριαρχίας, των εκβιασμών, της εξαπά-

τησης και της εξαγοράς συνειδήσεων, του ακραίου νεο-φι-

λελευθερισμού και πολλών άλλων κακών και δεινών· είναι,

όπως αποκαλύπτεται πλέον, η Ευρώπη του νεο-Μακαρθι-

σμού (υστερικού αντικομμουνισμού) και της ναζιστικής

αφύπνισης.

Απ’ αυτή την “Ευρώπη” φοβόμαστε μη μας διώξουν (πω,

πω και τί θα κάνουμε χωρίς τους βασανιστές μας!) Που δεν

μπορούν να μας διώξουν, αλλά πρέπει να φύγουμε επειγόν-

τως τουλάχιστον από την ΟΝΕ.

Σκόρπια παραδείγματα εκφασισμού για να θυμόμαστε:

Ουκρανία: Με μεθοδεύσεις και υποστήριξη της Ε.Ε. (και

των ΗΠΑ) εκδηλώθηκε η “πορτοκαλί επανάσταση”, το 2004,

του “ευρωπαϊστή Γιουστσένκο, για “εκδημοκρατισμό” και

“ευρωπαϊκή προοπτική” της χώρας των 48 εκατομμυρίων -

χώρας με ιστορικές σχέσεις με τη Ρωσία. Στην ορκωμοσία

του, ως νέου προέδρου, παρευρέθηκαν, ο Ύπατος εκπρό-

σωπος της Ε.Ε. Σολάνα, ο Υπ. Εξωτ. των ΗΠΑ Πάουελ, ο

Γ.Γ. του ΝΑΤΟ κλπ.

Η “τρόικα” που επιχειρούσε να χτυπήσει το μαλακό υπογά-

στριο της Ρωσίας στην Ευρώπη, όπως 25 χρόνια πριν στην

Ασία, με τον Αφγανιστάν, για να καταλήξει στα γεγονότα

των δύο τελευταίων ετών, που διέλυσαν την Ουκρανία,

όπως τη Συρία, το Ιράκ, τη Λιβύη και άλλες χώρες, χάριν

του... “εκδημοκρατισμού” της ISIS και του εθνικοσοσιαλιστι-

κού “Σβόμποντα”, που βρίσκεται στην εξουσία, για να υπο-

γραφεί η περιπόθητη “Συμφωνία Σύνδεσης” και με την

υπογραφή του Τσίπρα!

Δίωξη των κομμουνιστικών κομμάτων και συμβόλων

Για να μας βάλει ο Κωνσταντίνος Καραμανλής στην Ε.Ε.

(τότε ΕΟΚ), αμέσως μετά τη μεταπολίτευση, νομιμοποίησε

το Κ.Κ.Ε. Δεν ήταν νοητό τότε, χώρα-μέλος της ΕΟΚ να

διώκει ιδεολογίες, θέτοντας εκτός νόμου κόμματα και πο-

λίτες που τις εκφράζουν.

Σήμερα, στη γερμανικής επικυριαρχίας και αμερικανικής κα-

θοδήγησης, Ε.Ε. τα πράγματα έχουν αλλάξει.

Σήμερα κομμουνιστικά κόμματα και μαρξιστικές ιδεολογίες,

καθώς και τα σύμβολα βρίσκονται υπό διωγμόν σε πολλές

χώρες, κυρίως πρώην ”κομμουνιστικές”. Ο αποκλεισμός και

η περιθωριοποίηση των οπαδών τους, ως ακραίων και υπό-

πτων ανατρεπτικών δράσεων και ενεργειών, είναι μια πραγ-

ματικότητα.

Με 200.000.000 ευρώ χρηματοδοτεί η Ε.Ε. έργα και δρά-

σεις, δημοσίων φορέων και Μ.Κ.Ο. για προπαγάνδα Γκαιμ-

πελικής έμπνευσης5. Τα χρηματοδοτούμενα έργα θα

εξετάζουν τα αίτια “των απολυταρχικών καθεστώτων” και

εξειδικευμένα «το ναζισμό, σταλινισμό και τα ολοκληρω-
τικά κομμουνιστικά καθεστώτα» Οποία ξεδιάντροπη ύβρις

ταύτισης ναζισμού και κομμουνισμού. (Για την ώρα έχει αν-

τιδράσει μόνο ο Δήμαρχος Πατρέων, που το επέστρεψε ως

απαράδεκτο στην κυβέρνηση της “αριστεράς”!)

Σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες οι μαρξιστικές ιδεολογίες

βρίσκονται, με τον έναν ή τον άλλο τρόπο, υπό διωγμό.

Οι βαλτικές “δημοκρατίες”, Λιθουανία, Λετονία, Εσθονία, -

κρατούν τα σκήπτρα της αντικομμουνιστικής υστερίας.

Απαγορεύονται δια νόμου όλα τα κόμματα που αναφέρον-

ται στον κομμουνισμό. Απαγορεύεται η κομμουνιστική “προ-

παγάνδα”, η χρήση κομμουνιστικών συμβόλων και έργων

(βιβλίων). Και δεν είναι μόνον αυτά. Μιλάμε για οικονομι-

κούς και κοινωνικούς αποκλεισμούς.

Πολωνία, Τσεχία, Ουγγαρία. Στην Πολωνία απαγορεύεται

δια νόμου η λειτουργία οποιουδήποτε κόμματος προ-

εσβεύει τον “μαρξισμό - λενινισμό και την κατάργηση της
ατομικής ιδιοκτησίας των μέσων παραγωγής”.
Στην Τσεχία, η κομμουνιστική Ενωση Νεολαίας τέθηκε

εκτός νόμου γιατί “αρνήθηκε ν’ αποκηρύξει τη μαρξιστική -
λενινιστική θεωρία”. Στο κομμουνιστικό κόμμα, που αποτε-

λεί την τρίτη δύναμη απαγορεύτηκε η χρήση του σφυρο-

δρέπανου, γι’ αυτό στη θέση του μπήκαν δύο ...κερασάκια.

Στην Ουγγαρία, το κομμουνιστικό Εργατικό Κόμμα, αναγ-

κάστηκε να μετονομαστεί σε “Εργατικό Κόμμα” σκέτο. Το

“κυνήγι των μαγεισών” στην πολιτισμένη Ευρώπη της 3ης

χιλιετίας, συνεχίζεται.

Στη Γερμανία, βέβαια, το Κ.Κ. είναι εκτός νόμου απ’ το

1956, λόγω Ανατολικής, τότε, Γερμανίας, υπό την επήρεια

του Μακαρθισμού και του ψυχρού πολέμου. Από το 1972

μάλιστα, επανήλθε επίσημα η απαγόρευση σε κομμουνι-

στές να εργάζονται ως δημόσιοι υπάλληλοι!

Απ’ την άλλη, τα φασιστικά κόμμματα ξαναζωντανεύουν,

όπως για παράδειγμα στην Αυστρία, το “κόμμα της Ελευ-

θερίας” (freedom patry of Austria) με ποσοστό 20,5% στις

εκλογές του 2009, χωρίς βέβαια να είναι όλοι ναζιστές.

Στην Ουγγαρία με το Jobbik, καθαρά νεο-ναζιστικό κόμμα

με 15% περίπου.

Το νεφελώδες με τα ναζιστικά κόμματα της Ευρώπης είναι

ότι περιέχουν στις τάξεις τους, εκτός από καθαρούς ρατσι-

στές (ναζιστές), εθνικιστές, ευρωσκεπτικιστές, εξορθολο-

γιστές κλπ. ώστε να συγχέονται οι επιδιώξεις τους. Ευθύνη

γι’ αυτό έχουν και οι εκλογικοί τους αντίπαλοι που ονομά-

ζουν συλλήβδην όλες τις παραπάνω τάσεις, ως ρατσιστικές

(ναζιστές - φασίστες). Δεν είναι έτσι. Οσοι αντιδρούν στην

εθνολογική “σούπα” της παγκοσμιοποίησης δεν είναι ρατσι-

στές.

Οσοι αντιδρούν στη νέα Frontex όπως τελείως πρόσφατα

και επίσημα οι Υπουργοί Εξωτερικών της Ελλάδας, της

Ισπανίας, της Πολωνίας και Ουγγαρίας, για την επέκταση

των αρμοδιοτήτων της Frontex6, από συντονιστικό όργανο,

σε ευρωπαϊκό στρατιωτικό σώμα που θα μπορεί “σε έκτα-

κτες περιπτώσεις να παρεμβαίνει χωρίς την έγκριση των

κρατών” στην συνοριακή επικράτεια των οποίων εξελίσσε-

ται ένα γεγονός, δεν είναι “εθνικιστές”!

Στο θέμα θα επανέλθουμε, γιατί σιγά σιγά και μεθοδικά κα-

ταργείται η εθνική κυριαρχία!

――――――――
1. Ανδρ. Παπανδρέου 1995 στις Κάννες. Συνέντευξη Τύπου, μετά τη Σύνοδο Κορυ-

φής (κοίτα και “7η” φ. 891/4.5.15 και video στο site μας, www.ebdomi.com.

2. «Σύνδρομο της Στοκχόλμης”: Συμπάθεια, κατανόηση, ταύτιση ή και “έρωτας” ακόμη

του θύματος προς το θύτη. Του βασανιζόμενου προς το βασανιστή.

3. Ευρωλειχία = Ευρώ(πη) + λείχω = γλείφω.

4. Ευρωτεμενισμός = Ευρώ(πη) + τεμενάς = προσκύνημα. Βαθειά δουλοπρε-

πής, υπόκληση.  

5. Υπ. Εσωτερικών, έγγραφο Α.Π. 42767 της 7/12/2015 προς τους Δήμους.

6. Frontex = Ευρωπαϊκό συνοριακό στρατιωτικό σώμα. Ιδρύθηκε ως συντο-

νιστικό όργανο συνεργασίας μεταξύ κρατών της Ε.Ε. για τη φύλαξη των

εξωτερικών συνόρων της.

“Σταγώνες” Σελ. 6

Εξοπλισμός καθαριότητας στο

Δήμο 3Β Σελ. 6

Αποφάσεις Περιφέρειας Αττι-

κής Σελ. 6

Μέτωπο Περιφέρεια - Εργαζό-
μενοι στην ΟΕΔΑ Φυλής Σελ. 7

Σταυροφόροι, Σταυροφορία 4η
Γιάννης Κορναράκης Σελ. 8

Ο σκοπός της Ενανθρώπησης
Φαίδρα Φραγκομανώλη Σελ. 11

Δεν προσφέρεται για συνχώνευση

Αστυνομικών Τμημάτων η Νοτιοανα-

τολική Αττική Σελ. 11

Το δημόσιο προσφεύγει κατά

του εαυτού του! Σελ. 9

Αμπελώνες για Ανάπτυξη στην

Ανατ. Αττική Σελ. 12

Διαβάστε ακόμη

Εξαφάνιση των κρατών στην

Ευρώπη των Τραπεζών
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Με μια προσχηματική “αξιολόγηση” “για τα μάτια του κό-

σμου” ξήλωσαν τους Διοικητές των Νοσοκομείων. Με

μια συνέντευξη παρωδία με προαποφασιμένο το αποτέ-

λεσμα.

Προσχηματική γιατί δεν ήθελαν να γνωρίσουν το έργο

του κάθε διοικητή, απλά ήθελαν να τον ξηλώσουν για να

βάλουν το “δικό τους” παιδί. Να έχει κάνει αφισοκόλ-

ληση και να έχει φωνάξει με ...ντουντούκα. Και συνηθέ-

στατα βάζουν κάποιον που δεν έχει καμμία σχέση με το

αντικείμενο ή με την περιοχή. Δεν θα ξεχάσω πρώην δι-

οικητή του Ασκληπιείου που γέμισε τους δρόμους με πι-

νακίδες (όπως ο ίδιος μου εξομολογήθηκε) γιατί κάθε

μέρα έχανε το δρόμο για το Νοσοκομείο!

Αν ήθελαν να αξιολογήσουν τους Διοικητές έπρεπε να

επισκεφθούν τα νοσοκομείο να δουν και να ρωτήσουν

ασθενείς και εργαζόμενους για να μάθουν αλήθειες.

Να μάθουν πώς λειτουργούσαν τα νοσοκομεία πριν και

πως με τους παρόντες διοικητές. Οχι, δεν θέλουν να πάει

μπροστά αυτός ο τόπος και το δείχνουν με κάθε τρόπο.

Και επειδή διαμένω στη Βούλα και επισκέπτομαι συχνά το

Ασκληπιείο μπορώ να έχω άποψη για το πριν και το μετά.

Να μάθουν ότι με τον μέχρι προχθές διοικητή Ηρακλή

Καραγιώργο* το Νοσοκομείο μπήκε σε μία τάξη. Μπήκε

σε μία “ρότα” και στο ΤΕΠ Τμήμα Επειγόντων Περιστα-

τικών, αλλά και γενικότερα.

Να μάθουν ότι  τη διετία 2014-2015 μειώθηκαν οι δαπά-

νες του νοσοκομείου κατά 15% ενώ παράλληλα αυξή-

θηκαν οι παραγόμενες υπηρεσίες και προστέθηκαν νέες,

όπως:

― η λειτουργία του αιμοδυναμικού εργαστηρίου, 

― η προωθημένη λαπαροσκοπική χειρουργική (γρά-

φαμε αναλυτικά αρ.φ.906/31.11.15)

― η έναρξη της επεμβατικής ακτινολογίας με την εγ-

κατάσταση προ διμήνου του νέου αγγειογράφου

― Αναζητήθηκαν δωρητές και ήταν σε καλό δρόμο

δωρεά για την ανακατασκευή κτιριακών υποδομών,

― Το Ασκληπιείο είναι το πρώτο και μοναδικό Νοσοκο-

μείο που υπέγραψε συμφωνία με το ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙ-

ΤΟΣ με προσδωκόμενο αποτέλεσμα τη σημαντική

πτώση της δαπάνης για το έτος 2016, από την προμή-

θεια οστικών μοσχευμάτων που χρησιμοποιούνται σε

ορθοπεδικές επεμβάσεις.

Το Ασκληπιείο παρά το ότι εφημερεύει κάθε τέταρτη

ημέρα, δεν έδιωχνε ποτέ περιστατικό, χωρίς να του

δώσει τους πρώτες βοήθειες. Αυτό για την παραλιακή

περιοχή είναι σωτήριο στην κυριολεξία, γιατί οποιοδή-

ποτε άλλο νοσοκομείο είναι πολύ μακριά και ο χρόνος

μετράει μοιραία...

Όλα τα παραπάνω αποτελούν ένα πολύ μικρό δείγμα

της βελτίωσης της λειτουργίας του Ασκληπιείου σε ένα

ιδιαίτερα δύσκολο περιβάλλον, με μειωμένους πόρους,

αλλά ταυτόχρονα με εργασιακή ειρήνη και κοινό όραμα

Διοίκησης και προσωπικού, αλλά αυτά είναι ψιλά γράμ-

ματα για τους κοντόθωρους...
Αννα Μπουζιάνη

――――――――

* Ο Ηρακλής Καραγιώργος είναι πτυχιούχος της Οδοντιατρικής

Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών με μάστερ στη Διοίκηση!

Η μή συνέχεια της δημόσιας διοίκησης
Επαύθηκαν οι Διοικητές των κρατικών Νοσοκομείων

Αγαπητοί Συνεργάτες,

Αποχωρώντας από το Νοσοκομείο μας, σας εύχομαι
υγεία και δημιουργική Χρονιά!

Σας ευχαριστώ θερμά για την παραγωγική συνεργασία
μας, που είχε ως αποτέλεσμα το Νοσοκομείο μας, παρά
τις μεγάλες δυσκολίες, να εκπληρώσει στο ακέραιο την
Αποστολή του.

Μοιράζομαι μαζί σας την πίστη μου, ότι το ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ
μπορεί να εξελιχθεί στο καλύτερο Νοσοκομείο, αρκεί να
πιστεύουμε στις δυνατότητές μας, να αναλαμβάνουμε
προσωπικές ευθύνες και να πείθουμε για το Όραμά μας.

Με εκτίμηση,

Ο Διοικητής 

Ηρακλής Καραγεώργος
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Μπαζάρ 1ου ΓΕΛ Βούλας

Το 15μελές του 1ου ΓΕΛ Βούλας και ο Σύλλογος

Γονέων οργανώνουν ΜΠΑΖΑΡ που θα πραγματο-

ποιηθεί στο χώρο του Σχολείου, Κυριακή 20/12 και

ώρες 5 έως 8 μ.μ. και Δευτέρα 21 Δεκεμβρίου ώρες

12πμ. έως 2.30 π.μ.  με έκθεση βιβλίων, χειροποίητα

κοσμήματα, ημερολόγια, γλυκά και άλλα πολλά.

Θα συγκεντρωθούν ρούχα, τρόφιμα για οικογένειες

που τα έχουν ανάγκη.

Ένα νεοκλασικό κτίριο στην οδό Μοσχονησίων

στην Πλατεία Αμερικής, γίνεται από φέτος η νέα

στέγη της εταιρίας θεάτρου «Τέσσερις Εποχές -

Γιάννης Μόρτζος». Η φετινή θεατρική σεζόν ξεκινά

τον Ιανουάριο του 2016 με την παράσταση «Εγώ, η
Μάρθα Φρόυντ», ένα έργο βασισμένο στο ομώνυμο

μυθιστόρημα της Φωτεινής Τσαλίκογλου, σε θεα-

τρική διασκευή – σκηνοθεσία Γιούλης Ζήκου.

Το έργο πραγματεύεται τον έρωτα, την ψυχανά-
λυση, τη γυναικεία σεξουαλικότητα, την τρέλα, τον
θάνατο. Η Μάρθα, η σύζυγος του Φρόυντ, για την
οποία ελάχιστα πράγματα γνωρίζουμε, αφηγείται
την ιστορία της ζωής της. Πώς είναι η ζωή κοντά σε
έναν άνθρωπο, που με το έργο του ανέτρεψε όλα
τα δεδομένα της ψυχικής μας ύπαρξης; Η Μάρθα
Φρόυντ, εκτός από αφοσιωμένη σύζυγος και μη-
τέρα, ζει και μια άλλη ζωή, που συνορεύει με το
όνειρο και τα σκοτεινά βάθη της επιθυμίας. «Ο έρω-
τας ή θα είναι ακραίος ή δε θα υπάρξει ποτέ», δη-
λώνει. Η παράσταση αποτελεί μια φανταστική
κατάδυση στον ψυχικό της κόσμο, έναν κόσμο γε-
μάτο απαγορευμένες σκέψεις, ανατρεπτικές επιθυ-
μίες και ξεδιάντροπες πράξεις. 
Με τους ηθοποιούς Γιούλη Ζήκου, Πέτρο Αποστο-

λόπουλο, Μανώλη Γεραπετρίτη και Ελένη Κερο-

λάρη. Από τις 7 Ιανουαρίου και κάθε Πέμπτη έως

Σάββατο.

«Εγώ, η Μάρθα Φρόϋντ»

της Τζωρτζίνας Καλέργη

Sgt. Pepper's Beatles 

Tribute Band 

Οι Sgt.Pepper's Beatles Tribute Band επιστρέφουν στο

Floral ανήμερα τα Χριστούγεννα (25 Δεκεμβρίου) και σας

προσκαλούν να γιορτάσετε a very merry... Beatmas!

Την Παρασκευή, 25 Δεκεμβρίου το κίτρινο υποβρύχιο του

Sergeant Pepper θα συναντήσει και πάλι τους Beatlema-

niacs της Αθήνας στο Floral, για ένα μεγάλο χριστουγεν-

νιάτικο live party!

Floral, Θεμιστοκλέους 80, Πλ. Εξαρχείων

Τηλ. 210 3800070

Ώρα έναρξης: 22:00 - Είσοδος ελεύθερη

Πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώ-

σεων έχει ετοιμάσει ο Οργα-

νισμός   Αθλητισμού,  Πολιτι-

σμού & Παιδικής Αγωγής του

Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγ-

μένης για την εορταστική πε-

ρίοδο των Χριστουγέννων. Οι

εκδηλώσεις έχουν προγραμ-

ματιστεί σε όλες τις δημοτι-

κές ενότητες. 

Σάββατο 19 Δεκεμβρίου

Κεντρική Πλατεία Βούλας

(πλατεία Ιμίων)

12:30 «Χριστούγεννα –

Rock». Πρόγραμμα με επιτυ-

χίες της ποπ και ροκ σκηνής

από τη σχολή Φωνητικής Τέ-

χνης «Vocalis».  

Πλατεία 24ης Ιουλίου (πλ.

Δημαρχείου Βουλ/νης)

11:30 «Τα Μαγικά Χριστού-

γεννα». Παιδική εκδήλωση. 

Πλατεία – Παραλία Βάρκιζας

16:00-18:00 «Παρέλαση με

τους Μολυβένιους Στρατιώ-

τες»

18:00 Φωταγώγηση Χριστου-

γεννιάτικου Δέντρου, Εγκαί-

νια χριστουγεννιάτικου

χωριού.

18:30 «Tα Χριστούγεννα του

γκρινιάρη μάγου». Θεατρική

παράσταση για παιδιά.

19:00 «Santa’s coming». Συ-

ναυλία με το «Φίλοι για

Πάντα».

Κυριακή 20 Δεκεμβρίου

Κεντρική Πλατεία Βουλιαγ-

μένης (Πλατεία Νυμφών)

18:00 Φωταγώγηση Χριστου-

γεννιάτικου Δέντρου

18:00-20:00 «Christmas

Magic» Μουσική βραδιά με

τους «Tina and the Jazzy

mates». Χριστουγεννιάτικα

τραγούδια και επιτυχίες από

γνωστά μιούζικαλ.

Παρασκευή 24 Δεκεμβρίου

Κεντρική Πλατεία Βούλας

(πλατεία Ιμίων)

12:00 «Christmas Harmony»

Τρεις μουσικοί με βιόλα κι-

θάρα και αρμόνιο παίζουν

κλασική μουσική με εορτα-

στική διάθεση.

Πλατεία-Λιμάνι-Βάρκιζας

12:00 «Το μουσικό εξπρές

των Χριστουγέννων» από

τους «Lab Music Education».

Ποπ, ροκ και μπλουζ επιτυ-

χίες με Χριστουγεννιάτικο

χρώμα.

Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις στους Δήμους

Στο Δήμο Β.Β.Β.

Ο Δήμος Παλλήνης και η

Κοινωφελής Επιχείρηση

του Δήμου μετατρέπουν

τα Πολιτιστικά Κέντρα

της πόλης σε σκηνικά

Χριστουγεννιάτικης δρά-

σης δίνοντας πρωταγω-

νιστικό ρόλο στο

παιχνιδιάρικο και συναρ-

παστικό πνεύμα των Χρι-

στουγέννων. 

ΚΥΡΙΑΚΗ 20/12 

16.00 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ

ΚΕΝΤΡΟ «ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ

ΠΕΤΡΟΥ»

― Δωρεάν προβολή παι-

δικής κινηματογραφικής

ταινίας  σε συνεργασία

με την Κινηματογραφική

Λέσχη Παλλήνης 

― Santa’s Cafe

 Μουσική, δώρα από

τον  Άγιο Βασίλη και

πολλές εκπλήξεις!!!

― Σε κάθε τοποθεσία θα

υπάρχουν καλάθια περι-

συλλογής τροφίμων &

φαρμάκων  τα οποία θα

διατεθούν για το Κοινω-

νικό Παντοπωλείο

Δήμου Παλλήνης

ΔΕΥΤΕΡΑ  21 /12 

18.30 -  Οινοποιείο Πέ-

τρου, «Το κορίτσι και το
πνεύμα των Χριστουγέν-
νων»  
― Χριστουγεννιάτικη

Θεατρική Παράσταση

από το ΚΔΑΠμεΑ - Κέν-

τρο Δημιουργικής Απα-

σχόλησης Παιδιών με

Αναπηρία.

Στο Δήμο

Παλλήνης

Στο Δήμο Σαρωνικού
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Φωτοπροβολή, ανάλυση &

συζήτηση με θέμα:

’’Eξετάζοντας τον Δεκέμ-

βρη του 1944  μέσα από

φωτογραφίες και φωτοκι-

νηματογραφικά – ντοκου-

μέντα’’ θα γίνει το

Σάββατο 19 Δεκέμβρη,

7μ.μ. στο αυτοδιαχειριζό-

μενο του π. κάμπινγκ

Βούλας.

(Προβολή φωτογραφιών

"ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΖΟΝΤΑΣ

ΤΟΝ ΔΕΚΕΜΒΡΗ ΤΟΥ

`44") του φωτογράφου-ει-

καστικού Μανόλη Κασι-

μάτη (πολιτιστική εταιρεία

“Φωτογραφίζοντας”) Η με-

λέτη της φωτογραφίας -

ντοκουμέντου για τον Δε-

κέμβρη του 1944, προς

εξαγωγή  ποικίλων συμπε-

ρασμάτων  δεν είχε πραγ-

ματοποιηθεί λόγω του ότι

για τους  ιστορικούς το

βάρος της πολιτικοκοινω-

νικής ανάλυσης ήταν με-

γαλύτερο. Η  φωτογραφία

διαμορφώνει,  αισθήματα

και  συνειδήσεις.

Θα εκτεθούν και εικα-

στικά έργα του ομιλητή

σχετικά με την συγκεκρι-

μένη  θεματική

Η  είσοδος  είναι  ελεύ-

θερη

Η Φωτοπροβολή γίνεται

στο κτίριο δίπλα στην

πύλη εισόδου των πεζών

(Αίθουσα 40 ατόμων)     

Τελετή Βράβευσης 

επιτυχόντων στο Δήμο 

Λαυρεωτικής

Ο Δήμος Λαυρεωτικής σας προσκαλεί στην τε-

λετή βράβευσης επιτυχόντων στην τριτοβάθ-

μια εκπαίδευση, στις 27 Δεκεμβρίου, ώρα

18:30 - 20:00 στο ΕΠΑΛ Λαυρίου

Στους επιτυχόντες θα δοθεί δώρο και τιμητική

περγαμηνή.

“Eξετάζοντας τον Δεκέμβρη 

του 1944  μέσα από 

φωτογραφίες &  

ντοκουμέντα’’ 

Ο Δήμος Μαρκοπούλου και

το Ν.Π.Δ.Δ. «Βραυρώνιος»,

οργανώνουν Έκθεση Παιδι-

κών Έργων Ζωγραφικής, με

τίτλο: «Δώσε κι εσύ μια Ζω-
γραφιά!», που θα πραγμα-

τοποιηθεί το Σάββατο, 19

Δεκεμβρίου και ώρα 6:30 το

απόγευμα, στο Πολιτιστικό

Κέντρο του Δήμου Μαρκο-

πούλου (Δημοτική Βιβλιο-

θήκη).

Δημιουργοί των έργων,

είναι τα μέλη των παιδικών

τμημάτων «Ζωγραφικής &

Δημιουργικής Απασχόλη-

σης» του Προγράμματος

«Αθλητισμός & Πολιτισμός

για Όλους», καθώς επίσης

μαθητές και μαθήτριες των

Δημοτικών Σχολείων του

Δήμου, που κλήθηκαν να ει-

κονογραφήσουν μια φράση

από το αγαπημένο τους παι-

δικό λογοτεχνικό βιβλίο και

να ζωγραφίσουν και τον

εαυτό τους μέσα σε αυτό.

Το εορταστικό κλίμα θα

συμπληρώσουν οι μικροί

μαθητές και μαθήτριες των

Νηπιαγωγείων του Δήμου,

καθώς όλοι μαζί, θα στολί-

σουν το Χριστουγεννιάτικο

Δέντρο του Πολιτιστικού

Κέντρου.

«Δώσε κι εσύ μια Ζωγραφιά!»
Έκθεση Παιδικών Έργων Ζωγραφικής, στο Δήμο Μαρκοπούλου

“ταινία
έκπληξη”

Η Κινηματογραφική

Λέσχη Παλλήνης προσκα-

λεί την Τετάρτη 23 Δεκεμ-

βρίου και ώρα 21:00 στην

προβολή της Ταινίας

“...έκπληξη!” 

Πρόκειται για μία ταινία

που έχουν επιλέξει και

θα μάθουν  οι θεατές

την ημέρα και την ώρα

της προβολής!

Η είσοδος είναι ελεύ-

θερη στο στολισμένο

«Οινοποιείο Πέτρου», με

κεράσματα από κουραμ-

πιέδες και μελομακά-

ρονα, καθώς είναι η

τελευταία προβολή για

το 2015!
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ

ΛΕΣΧΗ ΠΑΛΛΗΝΗΣ 

Λ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 117 

ΠΑΛΛΗΝΗ

ΚΥΡΙΑΚΗ 20 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

«Η Αθήνα γιορτάζει»
Η  Φιλαρμονική Ορχήστρα και η Χορωδία συμπράττουν με

καταξιωμένους καλλιτέχνες και μουσικά σχήματα, στο πλαί-

σιο των εορταστικών εκδηλώσεων «Η Αθήνα γιορτάζει»,

που διοργανώνουν ο δήμος Αθηναίων και ο Οργανισμός Πο-

λιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας με ελεύθερη είσοδο για

μοναδικές μουσικές στιγμές, στο Θέατρο Παλλάς Βουκου-

ρεστίου 5, Aθήνα.

Tην Κυριακή 20 Δεκεμβρίου στις 12.00 υποδεχόμαστε

την εβδομάδα των Χριστουγέννων στην χριστουγεννιά-

τικη συναυλία της. Κάλαντα από όλη την Ελλάδα με τις αγ-

γελικές φωνές της Παιδικής Χορωδίας του Ωδείου Kodaly
(διεύθυνση: Μιχάλης Πατσέας) 

Μουσική διεύθυνση: Δημήτρης Μίχας

Αποσπάσματα από όπερες, οπερέτες, πόλκες, βαλς και

γνωστές χριστουγεννιάτικες μουσικές συνθέσεις θα

απολαύσουν οι λάτρεις της κλασικής μουσικής, που θα πα-

ρευρεθούν στο χριστουγεννιάτικό γκαλά της Συμφωνικής

Ορχήστρας και της Χορωδίας του Δήμου Αθηναίων

τη Δευτέρα 21 Δεκεμβρίου στις 20.00.
Στη συναυλία συμμετέχουν οι σολίστ του λυρικού θεάτρου Μαρία

Κόκκα (σοπράνο), Δέσποινα Σκαρλάτου (σοπράνο), Μαργαρίτα Συγ-

γενιώτου (μέτζο σοπράνο), Γιάννης Χριστόπουλος (τενόρος) και

Χάρης Ανδριανός (βαρύτονος).

Διδασκαλία Χορωδίας: Σταύρος Μπερής

Μουσική διεύθυνση: Μιχάλης Οικονόμου

Tέλος, την Κυριακή 27 Δεκεμβρίου στις 11.30 η Χορωδία

του Δήμου Αθηναίων συναντά τη σοπράνο Μυρσίνη

Μαργαρίτη, τον τενόρο Χρήστο Δεληζώνα και το βαρύτονο

Χάρη Ανδριανό στη χριστουγεννιάτικη συναυλία της με έργα

των κορυφαίων συνθετών B. Britten και C. Saint- Saëns. 
Μουσική διεύθυνση: Σταύρος Μπερής

Η είσοδος σε όλες τις συναυλίες είναι ελεύθερη με δελτία

εισόδου, κατόπιν κράτησης θέσης στο τηλ. 2111000365 και

ηλεκτρονικά στο www.ticket365.gr

Θέατρο Παλλάς Βουκουρεστίου 5, Aθήνα
Πηγή:www.monopoli.gr



6 ΣΕΛΙΔΑ -  19  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015                                                                                                                                                                                              ΕΒΔΟΜΗ

1ο Φεστιβάλ Κιθάρας Αττικής  

Το Ελληνικό Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού, με την συμπα-

ράσταση και στήριξη του Συλλόγου Ελλήνων Κιθαριστών,

στην  περιοχή των Μεσογείων και συγκεκριμένα στο Κορωπί

διοργανώνει το Φεστιβάλ Κιθάρας – Attica Guitar Festival.

Ονόματα αδιαμφισβήτητης αξίας στον Ελληνικό και Διεθνή

χώρο, θα πλαισιώσουν τα ρεσιτάλ, τα  master classes, τις δι-

δασκαλίες, τους διαγωνισμούς,  τις διαλέξεις, που θα διεξαχ-

θούν τις ημέρες του Φεστιβάλ 2 με 5 Ιανουαρίου του 2016.

Περισσότερα, στo mail: atticaguitarfestival@gmail.com

“Σταγώνες”
ΕΚΔΗΛΩΣΗ  για την ιδιωτικοποίηση

του ΝΕΡΟΥ στην Ελλάδα

Προβολή του νέου ντοκιμαντέρ της Νέλλης Λαδά,

το Σάββατο 19 Δεκεμβρίου στις 7μ.μ. στο Πνευμα-

τικό κέντρο του Δήμου Γλυκών Νερών (Οθωνος &

Σμύρνης).
Την εκδήλωση οργανώνει η Συνέλευση Πολιτών Γλ. Νερών.

Αρση ασυλίας του Φίλη;

Η εισαγγελία του Αρείου Πάγου διαβίβασε στη

Βουλή, μέσω του υπουργείου Δικαιοσύνης, δύο μη-

νυτήριες αναφορές σε

βάρος του υπουργού

Παιδείας Νίκου Φίλη

για τις δηλώσεις του

ότι η γενοκτονία των

Ποντίων δεν ήταν «γε-

νοκτονία» αλλά

«εθνοκάθαρση».

H  Βουλή θα αποφαν-

θεί για την άρση ή μη της ασυλίας του κ. Φίλη.

Ο στόλος καθαριότητας του Δήμου

3Β, εμπλουτίστηκε με κάδους

απορριμμάτων και ανακύκλωσης,

216 τον αριθμό με ειδικό υδραυλικό

μηχανισμό επιβράδυνσης του κλει-

σίματος της καλύπτρας του κάδου

(καπάκι) αμορτισέρ, προκειμένου

να καλύψει ανάγκες και κενά σε

διάφορα σημεία της πόλης, όπως

μας ενημερώνει με δελτίο τύπου.

Παράλληλα, η υπηρεσία προμηθεύ-

τηκε τέσσερα σάρωθρα πεζού χρή-

στη, (τρία χειροκίνητα και ένα

αυτοκινούμενο), για την καθαριό-

τητα των πλατειών και των πάρκων. 

Ο Δήμος προμηθεύτηκε σε πρώτη

φάση αυτό τον εξοπλισμό προκει-

μένου να καταστήσει λειτουργικό-

τερη την υπηρεσία και υπάρχουν

ήδη πιστώσεις στον προϋπολογι-

σμό του 2016 για την αγορά περισ-

σοτέρων κάδων και μηχανολογικού

εξοπλισμού για να αναβαθμιστεί

ακόμα περισσότερο η υπηρεσία με

στόχο τον αποτελεσματικότερο κα-

θαρισμό όλων των κοινόχρηστων

χώρων του Δήμου.

Ο Δήμαρχος Βάρης Βούλας Βου-

λιαγμένης, Γρηγ. Κωνσταντέλλος,

επισκέφθηκε την υπηρεσία καθα-

ριότητας (11/12)  προκειμένου να

δει από κοντά τους νέος κάδους και

να δοκιμάσει τα σάρωθρα. Ο Αντι-

δήμαρχος της υπηρεσίας, Παν. Σω-

τηρόπουλος και  υπηρεσιακοί παρά-

γοντες  του έκαναν μια μικρή επί-

δειξη λειτουργίας των σαρώθρων. 

Ο Δήμαρχος εξέφρασε την ικανο-
ποίηση του για τη λειτουργία των

μηχανημάτων αλλά ταυτόχρονα ευ-
χαρίστησε όλους τους εργαζόμε-
νους στην υπηρεσία καθαριότητας
για τη μεγάλη προσπάθεια που κα-
ταβάλουν, υπό αντίξοες συνθήκες,
να διατηρήσουν την πόλη καθαρή.
Δεσμεύτηκε να συνεχίσει η Δημο-
τική Αρχή την προσπάθεια της να
παρέχει στην υπηρεσία όσο γίνεται

περισσότερα μέσα, έμψυχα και
άψυχα, προκειμένου να καθαρίζεται
αποτελεσματικότερα η πόλη.

Νέος εξοπλισμός καθαριότητας

στο Δήμο 3Β

Συνεδρίασε, 10 Δεκεμβρίου 2015, το Πε-

ριφερειακό Συμβούλιο Αττικής και απο-

φάσισε στα παρακάτω θέματα της

ημερήσιας διάταξης.

― Εγκρίθηκαν οι όροι προγραμματικής

σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας και Δήμου

Αμαρουσίου για το έργο «Αντιπλημμυ-

ρικά έργα περιοχής Πολυδρόσου», προ-

ϋπολογισμού 1.920.000,92 € μαζί με

Φ.Π.Α.: το θέμα εισηγήθηκε ο Αντιπεριφε-

ρειάρχης Βορείου Τομέα Γ. Καραμέρος 

― Εγκρίθηκαν οι όροι προγραμματικής

σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας και Δήμου

Σαρωνικού για: «Αποκατάσταση Τμήμα-

τος οδού Γ. Σιδέρη Δ.Κ. Κουβαρά Δήμου

Σαρωνικού», προϋπολογισμού 172.362,31

ευρώ (με Φ.Π.Α.):  εισηγήθηκε ο Αντιπερι-

φερειάρχης  Πέτρος Φιλίππου.

― Εγκρίθηκαν οι όροι προγραμματικής

σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας και Δήμου

Βύρωνα για: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ – ΒΕΛ-

ΤΙΩΣΕΙΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑ-

ΣΕΩΝ», προϋπολογισμού 580.000,00

ευρώ (με Φ.Π.Α.): Εισηγήτρια η Αντιπερι-

φερειάρχης Ερμ. Κυπριανίδου  

― Εγκρίθηκαν οι όροι προγραμματικής

σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας και Δήμου

Φυλής για την εκτέλεση του έργου: «ΚΑ-

ΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΑΘΛΟΠΑΙ-

ΔΙΩΝ ΣΤΟ ΟΤ 322Α ΚΑΙ 322Β Π.Ε. ΑΓΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΩ

ΛΙΟΣΙΩΝ, ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ» συνολικού

προϋπολογισμού 500.000,00 € (με

Φ.Π.Α.): το θέμα που εισηγήθηκε ο Αντι-

περιφερειάρχης Δ. Α. Ι. Βασιλείου 

― Έγκριση όρων σχεδίου τροποποίησης -

παράτασης προγραμματικής σύμβασης

μεταξύ της Περιφέρειας και του Υπουρ-

γείου Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγ-

γύης για: «Παροχή τροφίμων σε

αστέγους και άτομα που διαβιούν σε συν-

θήκες στέγης οι οποίες δεν εξασφαλίζουν

δυνατότητα καθημερινής σίτισης και δια-

τροφής»: Εισηγήθηκε η  Αντιπεριφερειάρ-

χης  Αικ. Θανοπούλου.

― Κήρυξη ως τόπων ιστορικής μνήμης

του Στρατοπέδου Χαϊδαρίου και του Σκο-

πευτηρίου Καισαριανής: Εισηγήθηκε ο

Αντιπεριφερειάρχης Σπ. Τζόκας

Παρεμβάσεις στο θέμα πραγματοποίησαν

ο Δήμαρχος Χαϊδαρίου Ηλ. Σταμέλος, ο

Αντιδήμαρχος Χαϊδαρίου Ν. Καραγιάννης

και ο επικεφαλής της μείζονος αντιπολί-

τευσης Βαγγ. Ντηνιακός

― Έγκριση σκοπιμότητας και δαπανών

για την υλοποίηση δράσεων Τουριστικής

Προβολής της Περιφέρειας για το Α’ εξά-

μηνο του 2016: εισηγήθηκε η Περ. Σύμ-

βουλος Ελ. Δημοπούλου.

― Έγκριση σκοπιμότητας και δαπάνης

ποσού έως 1.000.000 € από τα ανταποδο-

τικά τέλη των λαϊκών αγορών Περιφέ-

ρειας για την οικονομική ενίσχυση

ευπαθών ομάδων που αφορά στην κά-

λυψη βιοτικών τους αναγκών με είδη που

πωλούνται στις λαϊκές αγορές: Εισηγήθη-

καν η Αντιπεριφερειάρχης Αικ. Θανοπού-

λου και ο Περιφ. Σ. Στ. Κοροβέσης.

― Ορισμός νέων μελών του Περιφερει-

ακού Συμβουλίου σε Κοινή Επιτροπή Πα-

ρακολούθησης της Προγραμματικής

Σύμβασης της Περιφέρειας και του Δήμου

Π. Φαλήρου για την εκτέλεση του έργου:

«Ανάπλαση 22 στρεμ. στον Ολυμπιακό

Πόλο Όμορο του Κλειστού Γυμναστηρίου

Παλ. Φαλήρου και των ανοιχτών γηπέδων

του περιβάλλοντος χώρου»: Εισηγήθηκε

ο Αντιπεριφερειάρχης Χρ. Καπάταης 

Αποφάσεις 38ης Συνεδρίασης 

Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής
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Σύλλογος ΚΟΡΜΠΙ Βάρης

Το Διοικητικό Συμβούλιο του συλλόγου μας υλοποί-

ησε την δράση που είχε εξαγγείλει για τη συλλογή

τροφίμων ή χρημάτων για την ενίσχυση του έργου

του μη κερδοσκοπικού οργανισμού “ΚΙΒΩΤΟΣ ΤΟΥ

ΚΟΣΜΟΥ” και συγκέντρωσε σκεύασε 25 κιβώτια τρο-

φίμων καθώς επίσης και το ποσό των 700 ευρώ τα

οποία μετέτρεψε  σε δωροεπιταγές σε γνωστό super

market για την αγορά φρέσκων τροφίμων τα οποία πα-

ρέδωσε ήδη στους εκπροσώπους του οργανισμού.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ευχαριστεί θερμά τους κα-

τοίκους του ΚΟΡΜΠΙ και τους φίλους του συλλόγου

που είχαν την ευαισθησία να ανταποκριθούν στο κά-

λεσμά του και να συνδράμουν με το υστέρημά τους

το έργο της ΚΙΒΩΤΟΥ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ.

2. Όπως και πέρυσι έτσι και την φετινή χρονιά το Δι-

οικητικό Συμβούλιο- με πρωτοβουλία του - τοποθέ-

τησε στην πλατεία ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ το

χριστουγεννιάτικο δέντρο.

Με την ευκαιρία αυτή το Διοικητικό Συμβούλιο του

συλλόγου εύχεται σε όλους τους κατοίκους 

“ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ, ΚΑΛΕΣ ΓΙΟΡΤΕΣ, ΥΓΕΙΑ, ΠΡΟ-
ΣΩΠΙΚΗ & 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΕΥΤΥΧΙΑ”
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

"Μέτωπο" 

Διοίκησης - Εργαζόμενων

για την ασφάλεια στην

ΟΕΔΑ Φυλής

Την πρόταση να απευθυνθούν μαζί, εργαζόμενοι και

Διοίκηση, στην πολιτική ηγεσία του υπουργείου

Προστασίας του Πολίτη, για να διεκδικήσουν την

αποτελεσματική φύλαξη του χώρου της ΟΕΔΑ

Φυλής, στο πλαίσιο της προγραμματικής συμφωνίας

που έχει υπογράψει η Περιφέρεια Αττικής με το

Υπουργείο, διατύπωσε η περιφερειάρχης Αττικής

και πρόεδρος του ΕΔΣΝΑ, Ρένα Δούρου. 

Η φύλαξη από τρίτα πρόσωπα στον ΟΕΔΑ της

Φυλής είναι αναγκαίος και έχει ήδη παρθεί απόφαση

γι’ αυτό, αλλά λόγω γραφειοκρατικών ενεργειών

(διαγωνισμοί κλπ.) θα καθυστερήσει. Αυτός είναι και

ο λόγος που πρέπει το θέμα να τεθεί στο υπουργείο

Προστασίας του πολίτη.

Αντιπροσωπεία των εργαζομένων του Συνδέσμου,

στο πλαίσιο της συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επι-

τροπής του Συνδέσμου, έθεσε το θέμα της φύλαξης,

ειδικά ύστερα από περιστατικό που σημειώθηκε (10

Δεκεμβρίου), θέτοντας σε κίνδυνο τη σωματική ακε-

ραιότητα εργαζομένου. 

Η Περιφερειάρχης τόνισε την ανάγκη άμεσης δρά-

σης και αυστηρού χρονοδιαγράμματος ενεργειών

για τη διασφάλιση ασφαλούς περιβάλλοντος εργα-

σίας στην ΟΕΔΑ. 

Από την πλευρά τους οι εργαζόμενοι περιέγραψαν

αναλυτικά το πρόβλημα, τονίζοντας τη μεγάλη ση-

μασία της ασφάλειας του χώρου της ΟΕΔΑ Φυλής.

Ελέγχους σε 30 συνολικά φορείς απο-

φάσισε ο αναπληρωτής ΥΠ.ΟΙΚ. Γιώρ-

γος  Χουλιαράκης διότι  παρατηρήθη-

καν περίεργες αποκλίσεις στα παρα-

στατικά δαπανών που έχουν υποβάλει

στην κεντρική κυβέρνηση και στα

στοιχεία που συνέλεξαν δειγματολη-

πτικά οι υπηρεσίες του Γενικού Λογι-

στηρίου του Κράτους (Γ.Λ.Κ.)

Σύμφωνα με απόφαση για την «σύ-

σταση ελεγκτικών κλιμακίων έλεγχου

καταγραφής ληξιπρόθεσμων υποχρε-

ώσεων», ομάδες ελεγκτών θα «ξεσκο-

νίσουν» τα βιβλία όλων των φορέων,

μεταξύ των οποίων  βρίσκονται 17

Δήμοι, δύο Περιφέρειες, το ΤΑΙΠΕΔ

και η Ελληνική Αστυνομία.

Ο έλεγχος θα διεξαχθεί στην έδρα

των ελεγχόμενων φορέων ή όπου

αλλού απαιτηθεί!! 

Η απόφαση που  υπογράφει ο Γ. Χου-

λιαράκης αναφέρει ότι  συγκροτούν-

ται ειδικά συνεργεία, που θα

ξεκινήσουν άμεσα.

Συγκεκριμένα θα γίνει έλεγχος στις

διαφορές που παρουσιάζονται μεταξύ

των στοιχείων πού καταγράφηκαν και

εκείνα που υποβάλουν οι φορείς στο

Γ.Λ.Κ. στο πλαίσιο της μηνιαίας υπο-

βολής στοιχείων.

Μετά το πέρας του ελέγχου θα συν-

ταχθεί Έκθεση Αποτελεσμάτων Ελέγ-

χου, η οποία θα υποβληθεί στη Διεύ-

θυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων, που

θα την κοινοποιήσει στον ελεγχόμενο

Φορέα και σε κάθε εμπλεκόμενο ορ-

γανισμό.

Μεταξύ των φορέων που καλούνται

να ελεγχθούν είναι η Περιφέρεια Ατ-

τικής και από την Ανατολική Αττική ο

Δήμος Αχαρνών και ο Δήμος Βάρης,

Βούλας, Βουλιαγμένης.
στοιχεία: http://www.thetoc.gr

Πραγματοποιήθηκε 18.12.15 συνάν-

τηση στο γραφείο του Υφυπουργού

Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων

Παν. Σγουρίδη με τον Αντιπεριφερει-

άρχη Πέτρο Φιλίπου, τον Δήμαρχο

Λαυρεωτικής Δημήτρη Λουκά και Δη-

μάρχους Μεσογείων, με θέμα την επέ-

κταση του Προαστιακού Σιδηροδρόμου

στα Μεσόγεια και το Λαύριο.

Δρομολογείται η επέκταση του προ-

αστιακού σιδηροδρόμου Αττικής από το

Κορωπί μέχρι και το Λαύριο και σύν-

δεση με τον λιμένα του Λαυρίου. Tο

έργο θα χρηματοδοτηθεί από το νέο

ΕΣΠΑ με 160.000.000 €  και με επιχο-

ρήγηση ύψους 100.000.000 € για τις

απαραίτητες απαλλοτριώσεις από το

Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. 

Ο υφυπουργός δήλωσε ότι έχει δε-

σμευθεί το ποσό των 160.000.000€ για

τη νέα Προγραμματική Περίοδο και ότι

άμεσα αναμένεται να ξεκινήσουν όλες

οι απαραίτητες διαδικασίες για την

υλοποίηση του έργου.

O Δήμαρχος Λαυρεωτικής δήλωσε ότι

«η έλευση του προαστιακού σιδηρο-
δρόμου στο Δήμο μας αποτελεί απα-
ραίτητο στοιχείο για την ανάπτυξη του
λιμένα, αλλά και την τόνωση της τοπι-
κής οικονομίας».
Τέλος συμφωνήθηκε, να γίνουν οι

ενέργειες για πρόσληψη τεχνικού συμ-

βούλου που θα μεριμνήσει για την ωρί-

μανση του έργου προκειμένου εντός

του 2016 να μπορέσουν να ξεκινήσουν

όλες οι διαγωνιστικές διαδικασίες.

Έκτακτοι έλεγχοι σε Περιφέρειες & Δήμους από το Υπουργείο Οικονομικών

Ανάμεσά τους η Περιφέρεια Αττικής και οι Δήμοι 

Αχαρνών & Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης

Παραιτήθηκε

ο Απόστολος Φαφούτης

Νέος σύμβουλος ο

Χρήστος Μονιάκης

Ο Απόστολος Φαφούτης, τοπικός

σύμβουλος της Κοινότητας

Βάρης του Δήμου 3Β, υπέβαλε

την παραίτηση του από τη θέση

του Συμβούλου, λόγω προβλήμα-

τος υγείας.  

Τη θέση του θα αναλάβει ο πρώ-

τος επιλαχών της παράταξης Ρι-

ζοσπαστική Κίνηση Πολιτών

ΒΒΒ (Ρι.Κι.Π.),  Χρήστος Μονιά-

κης*.

* Ο Χρήστος Μονιάκης,  είναι Εμπορικός

Διευθυντής στο ραδιοφωνικό σταθμό

«105,5 στο κόκκινο». Γεννήθηκε το 1964.

Είναι πτυχιούχος Οικονομικών από την

Ανωτάτη Βιομηχανική Σχολή Πειραιά και

κάτοχος ΜΒΑ.  

Εγκρίθηκαν στην 39η  συνεδρίαση του

Περιφερειακού Συμβουλίου  (17/12),

το Πρόγραμμα Εκτελεστέων Έργων

και ο προϋπολογισμός της Περιφέ-

ρειας Αττικής για το έτος 2016. 

Σε δήλωσή της η Περιφερειάρχης Ατ-

τικής Ρένα Δούρου επισήμανε για τον

προϋπολογισμό ότι «το κύριο χαρα-
κτηριστικό του είναι η ανάπτυξη. Ανά-
πτυξη με ταχείς ρυθμούς, άρα
απαίτηση αποτελεσματικότητας, ανά-
πτυξη με αξιοπιστία και βιωσιμότητα,
άρα απαίτηση πλήρους διαφάνειας και
πρώτα απ’ όλα ανάπτυξη με κοινωνικό
πρόσημο, δηλαδή εστίαση στη στρα-
τηγική για την κάλυψη των κοινωνικών
αναγκών, την επίλυση των κοινωνικών
προβλημάτων που συσσωρεύονται ιδι-
αίτερα στις πιο αδικημένες περιοχές
της Αττικής και φυσικά με νέες θέσεις
αξιοπρεπούς εργασία». 
Από την πλευρά του, ο Αντιπεριφερει-

άρχης Οικονομικών Χρήστος Καραμά-

νος, στην εισήγησή του, μεταξύ

άλλων τόνισε ότι «η υλοποίηση του

προϋπολογισμού οφείλει να είναι μέ-
λημα της διοίκησης της Περιφέρειας,
η οποία αναλαμβάνει την ευθύνη να
συνθέσει όλες τις προτάσεις που της
έχουν μέχρι σήμερα υποβληθεί». 
Για την Ανατολική Αττική, ο Αντιπερι-

φερειάρχης ΠΕΑΑ Πέτρος Φιλίππου

επισημαίνει ότι μετά από συνεργασία

με όλους τους δήμους της περιοχής

αλλά και κοινωνικούς φορείς, υποβλή-

θηκαν προτάσεις και τελικά εγκρίθη-

καν έργα που αφορούν σε διάφορους

τομείς, με ιδιαίτερη βαρύτητα σε έργα

αντιπλημμυρικής προστασίας  και οδο-

ποιίας, αλλά και έργα κτιριακά, αστι-

κών αναπλάσεων, βρεφονηπιακών

σταθμών, αθλητισμού κ.λπ.

Επιπλέον, έκανε ειδική αναφορά στο

θέμα της διαχείρισης των απορριμμά-

των σημειώνοντας ότι όλοι οι δήμοι

της Ανατ. Αττικής έχουν ήδη εκπονή-

σει και καταθέσει Τοπικά Σχέδια Δια-

χείρισης και αναμένεται εντός του

2016 να ξεκινήσει η υλοποίηση  του

ΠΕΣΔΑ.

“Αναπτυξιακός ο προϋπολογισμός 

της Περιφέρειας Αττικής”

Εντάσσεται στο νέο ΕΣΠΑ 

η επέκταση σιδηροδρόμου στο Λαύριο
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Γιατί καθίσταται αναγκαία η έρευνα αγοράς?

Συνυφασμένη με κάθε επιχείρηση που θέλει να είναι και να

παραμείνει ανταγωνιστική  αποτελεί η επιστήμη της έρευ-

νας αγοράς. Από δευτερογενείς πηγές πληροφόρησης

προκύπτει ότι έρευνα αγοράς είναι και ένας βασικός συν-

τελεστής του marketing που συμβάλει στην διερεύνηση των

επιλογών και των προτιμήσεων των καταναλωτών. Επομέ-

νως οι επιλογές είναι και οι προτιμήσεις που βασίζονται σε

οργανωμένες διαδικασίες συλλογής στοιχείων καθώς και

επίσης και από δειγματοληψίες και διάφορες δημοσκοπή-

σεις. Όλα αυτά αποτελούν τα εργαλεία που χρησιμοποιεί

μια αποτελεσματική έρευνα αγοράς. Και το ερώτημα που

τίθεται είναι: Θα μπορούσε η έρευνα αγοράς να βοηθήσει

την βιωσιμότητα της επιχείρησης; Η απάντηση είναι απλή:

Είναι γνωστό ότι η προσφορά και η ζήτηση καθορίζουν την

λειτουργία της αγοράς. Για να επιτευχθεί η προσφορά, ο

σωστός επιχειρηματίας πρέπει να έχει γνώση της ζήτησης,

δηλαδή του  τι θέλει ο καταναλωτής, ώστε να του το προ-

σφέρει. Η έρευνα λοιπόν οδηγεί στην συγκέντρωση  στοι-

χείων που έχουν πολλούς στόχους όπως, τη βελτίωση της

ποιότητας αλλά και την χρήση διαφόρων πληροφοριών που

μπορούν να κάνουν το προϊόν καινοτόμο. 

Απαραίτητες προϋποθέσεις για μια έρευνα αποτελεί η τή-

ρηση ενός φάσματος συγκεκριμένων ενεργειών και ενός

πλέγματος κανόνων του διεθνούς κώδικα δεοντολογίας.

Αρχικά, αναγκαία είναι η τήρηση κάποιων προϋποθέσεων

κάτω από τις οποίες συστήνεται μια έρευνα. Το δείγμα σε

αυτό που απευθύνεται πρέπει να είναι ειδικά μελετημένο

να ώστε να απαντήσει στις όποιες ερωτήσεις του υποβλη-

θούν. Σημαντική είναι η διεκπεραίωση τής έρευνας αγοράς

υπό τα κριτήρια της αντικειμενικότητας, της αμεροληψίας,

της αξιοπιστίας του ερευνητή, έτσι ώστε να γίνει όσο το

δυνατόν πληρέστερη και πιο εφικτή η

τυχαία κατανομή του δείγματος. Τέλος, η επανάληψη ερευ-

νών αγοράς σε τακτά χρονικά διαστήματα από πλευράς

επιχείρησης, συντελεί στην διατήρηση της ευστοχίας των

στοιχείων και προσαρμόζει τα προϊόντα και τις υπηρεσίες

σε νέα δεδομένα, ενώ ανταποκρίνεται στις σύγχρονες

ανάγκες της εποχής. 

Αξιολογώντας λοιπόν την σημασία αυτής της “απλοϊκής”

αλλά σύγχρονης  οικονομικής τεχνικής, συνειδητοποιούμε

ότι στα κατάλληλα χέρια, μπορεί να αποφέρει μεγάλα

οφέλη και να κάνει την επιχείρηση που το χρησιμοποιεί

άκρως ανταγωνιστική. 

Γράφει η Βικτώρια Λυκούρη

Στο προηγούμενο άρθρο είχαμε σταματή-

σει  στο σημείο που οι Άγγλοι με τον Ρι-

χάρδο τον Λεοντόκαρδο, άρπαξαν την

Κύπρο και σε συνέχεια την πούλησαν

στους Ναϊτες *ιππότες του Γκυ ντε  Λου-

ζινιάν, οι οποίοι είχαν εκδιωχθεί από την

Ιερουσαλήμ, όταν  ηττήθηκαν από τον

Σελτζούκο σουλτάνο της  Αιγύπτου και

Συρίας Σαλαδίν.  

Εν τω μεταξύ ο  Βυζαντινός αυτοκράτο-

ρας  Ισαάκιος Άγγελος, ανατρέπεται από

τον αδελφό του Αλέξιο και τυφλώνεται.

Η τύφλωση ήταν μια συνηθισμένη πράξη

για τους Βυζαντινούς, που με αυτή  ήθε-

λαν να εξουδετερώσουν τον κάθε επί-

δοξο για τον θρόνο.   

Η   Δύση αυτή την εποχή σκέφτεται πάλι

για μια   τετάρτη  κατά  σειρά  Σταυροφο-

ρία. Αποφασίζεται μάλιστα αυτή τη φορά,

να μεταφερθεί  ο στρατός δια  θαλάσσης

στην Αίγυπτο και σε συνέχεια μέσω ξηράς

να γίνει  η πορεία προς τους  Αγίους Τό-

πους. 

Το έτος 1198,  στον παπικό θρόνο ανεβαί-

νει ο Ινοκέντιος Γ΄,  ο οποίος δίνει το σύν-

θημα για το ξεκίνημα σηκώνοντας το

λάβαρο του “ίερού πολέμου”.  Την σπον-

δυλική στήλη τού στρατεύματος κρατούν

οι ιππότες.  Ηγέτης  ο  μαρκήσιος Μομ-

φερράτος Βονιφάτιος. Ως τόπος   σύνα-

ξης των Σταυροφόρων ορίζεται η Βενετία.  

Στη Βενετία λοιπόν το 1203 μαζεύονται

όλοι οι Σταυροφόροι  για να  επιβιβαστούν

στα πλοία.  Τα πλοία - γαλέρες είναι των

Βενετών και  ο Δάνδολος ο Ερρίκος και

δόγης της Γαληνοτάτης δημοκρατίας της

Βενετίας  που έχει αναλάβει την μετα-

φορά,  απαιτεί τα “βαρκαδιάτικα”. Οι Σταυ-

ροφόροι όμως δεν έχουν τα ζητούμενα

για να  τα δώσουν και αρχίζουν οι δια-

πραγματεύσεις. Ο Δάνδολος έχει προ-

ηγούμενα με την πόλη Ζάρα της

Δαλματίας. Πόλη χριστιανική αλλά το

συμφέρον, συμφέρον. Και έτσι στη ζυγα-

ριά της διαπραγμάτευσης ρίχνει την πόλη

Ζάρα. «Εσείς την κατακτάτε, μου την πα-
ραδίνετε και εγώ  αναλαμβάνω να σας με-
ταφέρω». Έτσι και γίνεται. Η Ζάρα

αλώνεται, δηώνεται, λεηλατείται, σφαγιά-

ζεται. Και στα ερείπιά της ακόμη ακούγον-

ται γοερά τα βογγητά των  χριστιανών

κατοίκων της. «Γιατί εμάς; Χριστιανοί και
εμείς  είμαστε όπως και εσείς».
Πιο πάνω είχαμε μείνει στο ότι ο Ισαάκιος

Άγγελος, εκθρονίστηκε από τον αδελφό

του Αλέξιο Γ΄ που αυτοονομάστηκε  Κο-

μνηνός,  συνάμα δε ρίχτηκε στη φυλακή

μαζί με τον γιο του Αλέξιο. Ο Αλέξιος

όμως κατορθώνει να δραπετεύσει. Φτάνει

στη Ζάρα  και διαπραγματεύεται με τους

Σταυροφόρους.  Προτείνει να τους δώσει

τα αναγκαία χρήματα αν τον βοηθήσουν να

πάρει πίσω το θρόνο του πατέρα του. Για

τους αδέκαρους Σταυροφόρους ο Αλέξιος

Β’ έρχεται τώρα ως  ο από  μηχανής θεός.

Οι Σταυροφόροι παρεκκλίνουν πάλι από

τον αρχικά προγραμματισμένο σκοπό τους

και κατευθύνονται επιθετικά  προς την

Κωνσταντινούπολη. Την πολιορκούν. Ο

Αλέξιος Γ΄  τρομάζει.  Τα μαζεύει και με

κρατικούς θησαυρούς   εν μια νυκτί δραπε-

τεύει. Ο Ισαάκιος  Άγγελος με τη βοήθεια

των Λατίνων ξαναπαίρνει το θρόνο. Συναυ-

τοκράτορας διορισμένος γίνεται  και ο γιος

του, Αλέξιος ο τέταρτος  τώρα. Ο Ισαάκιος

επικυρώνει τις συμφωνίες του γιού του με

τους Σταυροφόρους  και υπόσχεται,  αρκεί

αυτοί να μείνουν έξω από τα τείχη. Ο λαός

αντιδρά. Τα γεγονότα τρέχουν.  Ξεσπά με-

γάλη πυρκαϊά  μέσα στην Κωνσταντινού-

πολη. Λένε πως είναι έργο των Λατίνων

της Πόλης.  Οι καταστροφές είναι ανυπο-

λόγιστες. Ο λαός ξεσπά. Θέλει να πυρπο-

λήσει τον στόλο των Βενετών που

ναυλοχεί στα νερά του.

Ο Σταυροφορικός  όμως περιμένει τα χρή-

ματά του. Αδημονεί καθώς ο χρόνος κυλά. 

Περιμένει, αλλά τα Βυζαντινά ταμεία είναι

άδεια. Όλα τα έχει αρπάξει ο Αλέξιος

Γ΄φεύγοντας. Ο λαός της επαρχίας τα

βάζει τώρα με τον Ισαάκιο. Δεν τον εμπι-

στεύεται  πια. Και τότε επεμβαίνει ο Αλέ-

ξιος Δούκας, ο Μούρτζουφλος.

Μούρτζουφλος στο παρανόμι, από τα

πυκνά του παχιά φρύδια. Ο Μούρτζου-

φλος σκοτώνει τον Αλέξιο και τον τυφλό

πατέρα του Ισαάκιο και παίρνει  αυτός

τον θρόνο του Βυζαντίου.

Και  αυτός δεν αστειεύεται. «Θα σας ρίξω
όλους στη θάλασσα». Στέλνει μήνυμα

στους Λατίνους.  Οι θεοί  όμως άλλως

έδοξαν.  Όταν οι Σταυροφόροι βλέπουν

πως χάνουν το παιχνίδι  επιτίθενται. Και

τα δυνατά  τείχη της  Κωνσταντινούπολης

την 12η  Απριλίου του 1204 κυριεύονται.

Ο Μούρτζουφλος δραπετεύει. Ακολουθεί

η επονείδιστη, η πιο επονείδιστη “Άλωση”,

που έγραψε η ιστορία. Το Βυζάντιο  σφα-

γιάζεται, καταληστεύεται, καταπτωχεύει.

Η παπική Δύση ανακάμπτει οικονομικά

τρώγοντας τις χρυσές  σάρκες του.

Διαβάζω από τον Παπαρρηγόπουλο: «Οι
επιζώντες  ήσαν δυστυχέστεροι των θνη-
σκόντων. Διότι δεν εγυμνούντο κα εβιά-
ζοντο  μόνον, αλλά και καθυβρίζοντο   υπό
των κατακτητών, οίτινες ουδέν εσεβάσθη-
σαν, ούτε γυναίκας, ούτε ιερά, ούτε τά-

φους».  Και παρακάτω. «Γυναικάριον δε
πορνικόν, ανελθόν εις την πατριαρχικήν
καθέδραν, αφήκεν άσεμνον και γυμνόν
το επ’ αυτής μέλος και εχόρευσεν προ
των Αγίων Εικόνων». Παρόμοια συμβάντα

αναφέρει και ο  Γεώργιος Ακροπολίτης

στη “Χρονική Συγγραφή του”,  αλλά και

Δυτικοί συγγραφείς, όπως Ροβέρτος ντε

Κλαρύ,  ο Ερρίκος της Βαλανσιέν και

άλλοι. 

Ιδρύεται η Λατινική κυριαρχία στην Κων-

σταντινούπολη που θα διαρκέσει 57 χρό-

νια.  Ο Πάπας χαίρεται.   Βάζει μάλιστα

Λατίνο δικό του  Πατριάρχη  στη θέση του

Ορθόδοξου θρόνου.  Ανάμεσα σε όλα τα

άλλα, αφαιρεί   από τον ιππόδρομο της

Κωνσταντινούπολης και τα τέσσερα  χάλ-

κινα αγάλματα  των “αλόγων  του Λυσί-

που” και ως λάφυρα τα στήνει

θριαμβευτικά στην πλατεία του Αγίου

Μάρκου, την οποία κοσμούν μέχρι σή-

μερα. 

Αυτά για τις σημερινές  συγγνώμες και τα

άλλα παραμύθια που μας λένε. Για την

Άλωση του 1204 έχει πολύ μελάνι.  Με-

λάνι  όμως κόκκινο από το αίμα και την

ντροπή. Οπωσδήποτε πάλι και αυτό   χρι-

στιανικό.  Αλλά στην  “Έβδόμη”  σε παλιό

μου άρθρο έχω αναλωθεί σε περισσότε-

ρες λεπτομέρειες. Τη σχετική βιβλιογρα-

φία την παραθέτω πιο κάτω.  Και όποιος

αντέχει σε περισσότερη αηδία ας ανατρέ-

ξει σε αυτή.   

γιάννης κορναράκης του μάνθου
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Σταυροφόροι 

Σταυροφορία τέταρτη

Έρευνα αγοράς,  βασικό εργαλείο για το marketing
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Κολεγιά δεν γίνεται χωρίς
το ΔΝΤ! 

Θα πέσουν οι συντάξεις ή δεν θα πέσουν; Θα γίνουν

φιλοδώρημα ή ...μικρή βοήθεια;

Αναπάντητα τα ερωτήματα παρά το ότι ο Τσίπρας υπο-

σχέθηκε ότι δεν θα πέσουν (ποιος τον πιστεύει αλή-

θεια!).

Απ᾽την άλλη, οι εταίροι μας και βιαστές μας, για να

εξασφαλίσουν ότι δεν θα πέσει λόγω αντισυνταγματι-

κότητας από τα ευρωπαϊκά δικαστήρια, βάζουν μέσα

και το ΔΝΤ που θα κρατήσει τα ...μπόσικα.

Εχουν πέσει στο “κάρμα” Ελλάδα και το ξεσκίζουν από

όλες τις πάντες, ενώ οι κυβερνώντες είναι μεσίτες...

που πολύ στεναχωριούνται που βάζουν τις υπογραφές

τους, αλλά, βλέπεις η καρέκλα...

Τ’ ακούς Αλέξη;

«Παρέλαβα Κράτος διεθνώς αναγνωρισμένο. Δεν θα

παραδώσω “Κοινότητα” χωρίς δικαίωμα λόγου διε-

θνώς και σε αναζήτηση κηδεμόνα. Και όλα αυτά

έναντι κενών, παραπλανητικών, δήθεν, προσδοκιών.

Έναντι της ανεδαφικής ψευδαίσθησης ότι η Τουρκία

θα τηρήσει τις δεσμεύσεις της.»
Τάσσος Παπαδόπουλος

Ο μεγάλος Ηγέτης της Κύπρου

Τ’ ακούς Αλέξη; Εχεις τίποτα να ...ψελλίσεις;

Χάρισαν 230 εκατομμύρια
στη Ν.Δ. και στο ΠΑΣΟΚ

Τα δανεικά και αγύριστα που έπαιρναν τα κόμματα

εξουσίας, Ν.Δ. και ΠΑΣΟΚ, για να κοροϊδεύουν τον

λαό χαρίστηκαν, όταν παίρνουν τη μπουκιά απ’ το

στόμα του πολίτη που δεν έχει να πληρώσει το ρεύμα

του, το νερό του ή το χαράτσι του σπιτιού του.

Στη “ληστεία” συμφώνησαν και οι εταίροι μας, αφού

σε ερώτηση του ευρωβουλευτή Ν. Χουντή, του ζήτη-

σαν να την πάρει πίσω!

Να μην ανακατεύουμε τα σκατά, εν ολίγοις.

Λεπτομέρειες στη σελ. 17

Θα πληρώσει τελικά κανένας απ’ αυτούς που έγδυ-

σαν τη χώρα και το λαό της κι αυτοί καλοπερνάνε

στις ...Σεϋχέλες!!!

Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο
“τράβηξε το αυτί” 

στο Ελληνικό Δημόσιο

15,5 εκατομμύρια ευρώ πρέπει να εισπράξει το Ελ-

ληνικό Δημόσιο από την περιβόητη εταιρεία “Ελλη-

νικός Χρυσός”, αλλά αρνείται γιατί θα χαλάσει την

...επένδυση!!!

Μην εκπλήσεσθε. Σωστά διαβάσατε. Αρνήθηκε το

Δημόσιο να τα πάρει και προσέφυγε κατά του εαυτού

του!! στα Ευρωπαϊκά Δικαστήρια.

Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο με απόφασή του, διατάσ-

σει την ελληνική κυβέρνηση να εισπράξει από την

εταιρεία Ελληνικός Χρυσός που συμμετέχει στα με-

ταλλεία της Χαλκιδικής, 15,34 εκατ. ευρώ, συν τους

τόκους!

Κι αυτό γιατί κατά το σκεπτικό του Ε.Δ. , η Ελλάδα

χορήγησε πλεονέκτημα στην Ελληνικός Χρυσός από

μεταφορά κρατικών πόρων καθώς η μεταπώληση

των μεταλλείων Κασσάνδρας στην Ελληνικός Χρυ-

σός σε τιμή χαμηλότερης της αγοραίας τιμής, συνε-

πάγεται μείωση των εσόδων του Ελληνικού

Δημοσίου σε σχέση προς τα έσοδα που θα μπορούσε

να έχει αποκομίσει, και συνεπώς, απώλεια πόρων και

η κρατική ενίσχυση παρείχε πλεονέκτημα στην Ελ-

ληνικός Χρυσός έναντι των ανταγωνιστών της, και

αυτό συνεπαγόταν κίνδυνο στρέβλωσης του ανταγω-

νισμού και επηρεασμού του μεταξύ κρατών μελών

εμπορίου

Απ᾽το καρφί 
στο πέταλο  

Αννα Μπουζιάνη

Καλά Χριστούγεννα
και μιά …«παράξενη» ευχή

Τι να σας πρωτοευχηθώ;
Όλες οι ευχές από καρδιάς είναι καλές,
διαλέγω μιάν απ’ τις πολλές.

Να ζήσετε στα ξαφνικά
στον ήχο του τηλέφωνου
απρόσμενη κι ανέλπιστη χαρά,
φωνή αγαπημένη απ’ τα παλιά,
ανθρώπου ωραίου και ξεχωριστού,
ανθρώπου μαγικού
με χάρισμα θεοδοσμένο
ν’ απαλύνει τις πληγές,
να λαχταρίζεις και να λές
«Θέ μου, ας μην κλείσει ακόμα»
και ν’ απορείς, πώς σ’ ένα στόμα;
δυό λόγια απλά,
σ’ αγκάλιασαν για δυό λεπτά
μα σε κρατούν ακόμα.

Γρηγόρης Δημ. Ρώντας

ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ!!!

11 Δεκεμβρίου. Παγκόσμια Ημέρα των

ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Είναι ο κο-

ρυφή της πυραμίδας των παγκόσμιων

ημερών. Τα ανθρώπινα δικαιώματα, είναι

σύμφυτα με την ανθρώπινη φύση. Ανθρώ-

πινη φύση και ανθρώπινα δικαιώματα

ταυτίζονται!!!

Δεν είναι δοτά. Τα φέρει κάθε ανθρώπινο

ον, κάθε ανθρώπινη ύπαρξη, από τη

στιγμή της γεννήσεώς του. Από τη

στιγμή που έρχεται στον κόσμο. Από τη

στιγμή που ανοίγει τους οφθαλμούς του.

Κάθε ανθρώπινο ον, κάθε άνθρωπος,

όπου Γης, έχει το δικαίωμα:

Α.- Να ζει. Να αναπνέει το οξυγόνο της

ατμόσφαιρας!!! Κανένας δεν έχει το δι-

καίωμα να αφαιρέσει τη ζωή του άλλου.

Να κόψει το νήμα της ζωής του άλλου. 

Η ζωή είναι Δώρο: «άνωθεν». Ο φόνος

είναι έγκλημα! Αδίκημα ποινικό! Η δε αυ-

τοχειρία είναι αμαρτία. Η ζωή είναι Δώρο

του Θεού!!! Δώρο του Ουρανού!!! Τη δίνει

ο Δωρεοδότης Θεός!!! Ο Δημιουργός του

Παντός. Ο εξουσιαστής του Σύμπαντος. 

Δυστυχώς! Τη ζωή αφαιρούν οι πόλεμοι

στα πολεμικά πεδία. Στα κοινωνικά πεδία

την αφαιρούν άνθρωποι: «άνοες» =

χωρίς νου. Άνθρωποι χωρίς ψυχισμό.

Χωρίς εσωτερικό κόσμο. Χωρίς Θεό!

Χωρίς θρησκευτικό, ανθρωπιστικό και κοι-

νωνικό συναίσθημα!

Β.- Να τρέφεται, για να ζει. Να έχει

τροφή και νερό. Να χορταίνει το ψωμί.

Να έχει νερό να πίνει. Να μη λέει: «το
ψωμί-ψωμάκι και το νερό-νεράκι». Να

μην πεθαίνει της πείνας. Πόσοι άνθρωποι

ανά τον κόσμο και ανά την Υφήλιο δεν

πεινούν! Και πόσοι δεν λιμοκτονούν! Άνω

των 3,5 εκατομμυρίων Ελλήνων ζουν στη

φτώχεια, την ανέχεια, τη στέρηση. Λόγω

της οικονομικής κρίσης αυτοχειριάστη-

καν υπέρ τους 15.000 Έλληνες. Και οι κυ-

βερνώντες την Ελλάδα ισχυρίζονται, ότι

αυτοί, που γίνονται αυτόχειρες, έχουν

«ψυχολογικά προβλήματα». Ηθικοί αυ-

τουργοί είναι οι δημιουργοί της οικονομι-

κής κρίσης. Οι επίορκοι πολιτικοί. 

Γ.- Να αποκτά παιδεία. Να διδάσκεται τη

γνώση και το ήθος. Να διδάσκεται τις

αξίες της ζωής. Να μαθαίνει πώς να συ-

νυπάρχει και να συμβιώνει με τον πλη-

σίον του. Πώς να συμπεριφέρεται. Να

διδάσκεται όχι μόνο τη γνώση, αλλά και

το ήθος, την αρετή!!! Η γνώση χωρίς την

αρετή, το ήθος, είναι «πανουργία» και όχι

«σοφία». «Πάσα επιστήμη χωριζόμενη δι-
καιοσύνης και άλλης αρετής, πανουργία
και ου σοφία φαίνεται» ΠΛΑΤΩΝ. 

Να διδάσκεται τη θρησκευτικότητα, την

αγάπη, τη δικαιοσύνη, την ειρήνη, την

ισότητα, την τιμιότητα, την εργατικότητα,

την κοινωνικότητα!!! Την τόλμη, την παρ-

ρησία, το θάρρος!!! Να διδάσκεται ό,τι το

ωραίο και το αληθές!!! Ό,τι το υψηλό και

το ευγενές!!! Το ιδανικό και το ιδεώδες!!! 

Να διδάσκεται ό,τι χρειάζεται το άτομο,

για να έχει μέλλον. Να έχει σταδιοδρο-

μία. Να έχει προκοπή και εξέλιξη. Να πο-

βαίνει ευεργέτης!!! Χρήσιμος και

ωφέλιμος, στο ατομικό, οικογενειακό,

κοινωνικό και εθνικό σύνολο. Και κατ’

επέκταση σ’ όλη την Ανθρωπότητα!!!

Όμως. Και στην Ελλάδα και παγκοσμίως

υπάρχουν παιδιά που μένουν χωρίς παι-

δεία. Χωρίς να ολοκληρώσουν το σχο-

λείο. Μένουν αναλφάβητα. Ή και

εντελώς αγράμματα! 

Δ.- Να ζει ελεύθερος. Να ζει αδούλωτος.

Να ζει ακαταπίεστος. Να ζει ακαταδυνά-

στευτος. Να είναι ον ελεύθερα σκεπτό-

μενο και εκφραζόμενο!!! Να κινείται

ελεύθερα. Να ευημερεί. Να έχει στό-

χους. Να έχει ιδανικά, οράματα. Να έχει

όνειρα, ελπίδες, προσδοκίες. Να θρη-

σκεύει. Να χαίρεται. Να «ποιεί». Να δη-

μιουργεί. Να προάγει την επιστήμη, την

τέχνη, τον πολιτισμό!!! Όλα τα μνημεία

λόγου και τέχνης, όλα τα θαυμαστά και

τα μεγαλειώδη, όλα τα μεγάλα και τα

αληθινά έργα, γίνονται, όταν πνέει οάνε-

μος της ελευθερίας!!!

Οι συλλήψεις, οι εμπνεύσεις, οι σχεδια-

σμοί, οι εκτελέσεις, είναι καρποί της

ελευθερίας! Όπου αυτή λείπει, έρχεται ο

μαρασμός και η παρακμή. 

Δημήτρης Γ. Μπράνης
Δημοσιογράφος – Νομικός 
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επιμελείται η 

Ηλέκτρα Βενετσάνου

Ειδήσεις για όλους

Εκπρόσωποι των 195 κρατών που συμμετείχουν στην 21η

Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική Αλλαγή

(COP21)  κατέληξαν σε ένα προσχέδιο συμφωνίας με

στόχο να συγκρατήσουν την άνοδο της μέσης παγκόσμιας

θερμοκρασίας στου 2 βαθμούς Κελσίου πάνω από τα επί-

πεδα της Προβιομηχανικής Εποχής.

Είναι ένα καλό νέο, αν και εφόσον βέβαια, υλοποιηθεί. Γιατί

πολλές ανακοινώσεις γίνονται κατά καιρούς για την προ-

στασία του πλανήτη, αλλά ελάχιστες γίνονται.

Τι σημαίνει όμως στην πραγματικότητα; Σε τι μεταφράζεται

κάθε επιπλέον βαθμός Κελσίου για τον πλανήτη μας;

Η Διακυβερνητική Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών για την

Κλιματική Αλλαγή (IPCC) και η Μετεωρολογική Υπηρεσία

της Βρετανίας (Met Office) απαρίθμησαν μια σειρά περιβαλ-

λοντικών επιπτώσεων που συνδέονται με κάθε επίπεδο

βαθμό αύξησης της μέσης παγκόσμιας θερμοκρασίας από

τον ένα βαθμό Κελσίου ως τους πέντε βαθμούς Κελσίου.

Η αλήθεια είναι ότι η ακριβής πρόβλεψη των κλιματικών συ-

νεπειών είναι αδύνατη. Ωστόσο, οι δύο υπηρεσίες παραθέ-

τουν μια σειρά από δυνητικές περιβαλλοντικές μεταβολές.

Όλες αφορούν σε θερμοκρασιακές αυξήσεις που μπορεί να

συμβούν μέχρι το 2100.

*1 βαθμός Κελσίου:

Το 2015 ήταν η πρώτη χρονιά που η υπερθέρμανση του πλανήτη

ανήλθε σε αυτά τα επίπεδα μετά την προβιομηχανική εποχή. Το

έτος που διανύουμε θα είναι το θερμότερο από το 1880 που τη-

ρούνται μετεωρολογική δεδομένα.

2 βαθμοί Κελσίου:

― Πολλά είδη και οικοσυστήματα με περιορισμένη ικανότητα

προσαρμογής σε υψηλότερες θερμοκρασίες θα υπόκεινται

σε «πολύ υψηλούς κινδύνους», ακόμη και με μία θερμοκρα-

σιακή άνοδο της τάξεως των δύο βαθμών Κελσίου.

― Σε ιδιαίτερο κίνδυνο θα βρεθούν είδη που εξαρτώνται από

τους θαλάσσιους πάγους της Αρκτικής, όπως οι πολικές αρ-

κούδες, και οι κοραλλιογενείς ύφαλοι.

― Μια υπερθέρμανση σε αυτά τα επίπεδα μεταφράζεται σε συ-

νολικές ετήσιες οικονομικές απώλειες από 0,2% έως 2% επί

του εισοδήματος, αν και οι ειδικοί επισημαίνουν ότι οι «παγ-

κόσμιες οικονομικές επιπτώσεις από την κλιματική αλλαγή

είναι δύσκολο να εκτιμηθούν».

― Η έκταση των θαλάσσιων πάγων της Αρκτικής το Σεπτέμβριο

θα μειωθεί 43% σε σχέση με τον μακροπρόθεσμο μέσο όρο.

― Η χιονοκάλυψη την περίοδο της άνοιξης στο Βόρειο Ημι-

σφαίριο θα μειωθεί κατά 7%.

― Η στάθμη της θάλασσας θα ανέβει έως και 55 εκατοστά.

Έχει ήδη ανέβει κατά περίπου 20 εκατ. μέσα στον 20ο αιώνα.

― Οι ωκεανοί θα γίνουν περισσότερο όξινοι: το pH της επιφά-

νειας των ωκεανών θα μειωθεί κατά 15% με 17%.

― Ο συνολικός όγκος των παγετώνων του πλανήτη θα υποχω-

ρήσει έως και 55% (με εξαίρεση εκείνους που περιβάλλουν

την Ανταρκτική, καθώς και τα παγοκαλύμματα της Γροιλαν-

δίας και της Ανταρκτικής).

― 1,5 δις άνθρωποι θα εκτίθενται κάθε χρόνο σε καύσωνες.

― 30 εκατομμύρια άνθρωποι θα πλήττονται κάθε χρόνο από

πλημμύρες.

― 1,5 δις άνθρωποι θα βρεθούν εκτεθειμένοι σε λειψυδρία.

*3 βαθμοί Κελσίου:

― Αρνητικές επιπτώσεις στην παραγωγή βασικών καλλιερ-

γειών τροφίμων όπως το σιτάρι, το ρύζι και το καλαμπόκι, σε

τροπικές και εύκρατες περιοχές.

― Ωστόσο, ορισμένες μεμονωμένες τοποθεσίες στην πραγμα-

τικότητα ίσως επωφεληθούν.

― Τα μικρά θηλαστικά που δεν θα βρουν διέξοδο σε μεγαλύ-

τερα υψόμετρα, δεν θα τα καταφέρουν... 

― 5,7 εκατομμύρια τετρ. χιλιόμετρα καλλιεργήσιμης γης θα κα-

ταστούν ακατάλληλα προς καλλιέργεια.

― 4,5 δις άνθρωποι θα εκτίθενται κάθε χρόνο σε καύσωνες.

― 60 εκατομμύρια άνθρωποι θα πλήττονται κάθε χρόνο από

πλημμύρες.

― 1,75 δις άνθρωποι θα βρεθούν εκτεθειμένοι σε φαινόμενα

λειψυδρίας.

― Η οξίνιση των ωκεανών θα είναι πολύ εντονότερη με το pH

της επιφάνειας να μειώνεται σε ποσοστό έως και 62%.

*Υπερθέρμανση πάνω από 4 βαθμούς Κελσίου:

― Η χιονοκάλυψη την περίοδο της άνοιξης στο βόρειο ημισφαί-

ριο θα μειωθεί κατά 25%.

― Η Αρκτική δεν θα έχει σχεδόν καθόλου θερινούς πάγους ήδη

από το 2050.

― Η ασφάλεια των τροφίμων θα διακυβευθεί σοβαρά σε παγ-

κόσμιο επίπεδο.

― Η στάθμη της θάλασσας θα ανέβει μέχρι και 82 εκατοστά.

― Η οξίνιση των ωκεανών θα επιταχυνθεί σε τεράστιο βαθμό

με το pH της επιφάνειας να μειώνεται έως και 109%.

― Σε ήδη ξηρές περιοχές, η συχνότητα εκδήλωσης ξηρασιών

πιθανότατα θα αυξηθεί.

― Οι βροχοπτώσεις θα μειωθούν στα μεσαία γεωγραφικά

πλάτη και στις υποτροπικές άνυδρες & ημιάνυδρες περιοχές.

― Όμως, στα υψηλά γεωγραφικά πλάτη και στις περιοχές του

Ειρηνικού που βρίσκονται στη ζώνη του Ισημερινού μάλλον

θα εκδηλωθούν περισσότερες βροχοπτώσεις.

― Οι παγετώνες θα υποχωρήσουν σε όγκο έως και 85%.

― Η άγρια ζωή και τα οικοσυστήματα θα πληγούν από «δρι-

μείες» και «εκτεταμένες» επιπτώσεις, ενώ σημαντικός αριθ-

μός ειδών θα βρεθεί μπροστά στο φάσμα της εξαφάνισης.

― Ο καιρός θα είναι τόσο ζεστός και υγρός σε ορισμένες

περιοχές περιοδικά μέσα στο έτος που θα δυσχεράνει

δραστηριότητες, όπως η καλλιέργεια τροφίμων ή η ερ-

γασία στο ύπαιθρο.

*5 βαθμοί Κελσίου:

Με άνοδο της μέσης παγκόσμιας θερμοκρασίας πάνω από

5 βαθμούς Κελσίου, 12 δις άνθρωποι θα βρεθούν εκτεθει-

μένοι σε κύματα καύσωνα, 7,6 εκατομμύρια τετραγωνικά

χιλιόμετρα καλλιεργήσιμης γης θα καταστούν ακατάλληλα

προς καλλιέργεια, 120 εκατομμύρια άνθρωποι θα επηρεα-

στούν από πλημμυρικά φαινόμενα κάθε χρόνο και 2 δις άν-

θρωποι θα αντιμετωπίσουν συνθήκες λειψυδρίας.

www.econews.gr

4 Ντάξει, τα ρετιρέ και τα 300αρια διαμερίσματα, τα

θέλουν οι εταίροι μας Ευρωπαίοι. Τα δυαράκια της

Κυψέλης τί να τα κάνουν;

4 Να τα μισθώνουν στους πρόσφυγες και να επιδο-

τούνται από την Ε.Ε. κορόιδο!

Αποστάγματα του FACEBOOK

Τί σημαίνει υπερθέρμανση του πλανήτη!Τί σημαίνει υπερθέρμανση του πλανήτη!
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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 . . . Ο σκοπός της ενανθρώπησης!

Σύμφωνα με την Ορθόδοξη Χριστιανική πίστη, η Τριαδική υπό-

σταση του Θεού, που αποτελεί την “Αγία Τριάδα”, είναι το μυ-

στήριο των μυστηρίων και αποτελείται από τον Πατέρα Θεό, τον

Δημιουργό των Πάντων ορατών και αοράτων, από τον Υιό ή λόγο

Θεού, ο οποίος “γεννάται” αιώνια από τον Πατέρα Θεό και τρίτον

από το Άγιο Πνεύμα, το οποίο είναι ο νέος Παράκλητος και πα-

ραμένει στην Ορθόδοξη Χριστιανική εκκλησία, για να την εμ-

πνέει με την χάρη του, ενώ “εκπορεύεται” μόνον απόν τον

Πατέρα, που είναι η αιώνια “πηγή” των δύο άλλων Θείων Προ-

σώπων.

Κάθε πρόσωπο της «Ἁγίας Ὁμοουσίου καὶ Ἀδιαιρέτου Τριάδος»,

είναι ολόκληρος και τέλειος Θεός!

Η αιώνια κοινωνία του Τριαδικού Θεού είναι το θεμέλιο της εκ-

κλησιαστικής κοινωνίας, ως κοινωνίας αγίων!

Όλοι οι άνθρωποι έχουν την ίδια ουσία· δηλαδή είναι «ομοού-

σιοι», όπως είναι και ο Τρισυπόστατος Θεός, του οποίου τα τρία

πρόσωπα αποτελούνται από την ίδια Θεία ουσία, γι’ αυτό είναι

μεταξύ τους ίσα, ισότιμα και ομότιμα.

Για να γίνουν όλοι οι άνθρωποι μεταξύ τους, ίσοι και ισότιμοι, σε

μια κοινωνία απαλλαγμένη από ταξικές διαφορές, πρέπει να ανα-

πτύξουν την αγάπη, η οποία απουσιάζει και την θέση της κατέχει

κάθε είδους λανθασμένη επιλογή, που στην Ορθόδοξη Χριστια-

νική πίστη ονομάζεται αμαρτία και τότε η «ἐν Χριστῷ»  ισότητα

θα στηρίξει τους ανθρώπους, οι οποίοι πρέπει συνεχώς να αγω-

νίζονται με άσκηση, προσευχή και με λατρεία στην εκκλησία,

υπό την σκέπη του Αγίου Πνεύματος.

Η μετάδοση της χάρης του Αγίου Πνεύματος μεταδίδεται μέσα

από την λατρεία, στην οποία περιλαμβάνονται υλικά στοιχεία,

όπως ψωμί, κρασί, νερό, λάδι, χρόνος, τόπος κ.λπ. τα οποία προ-

σφέρονται στον Τριαδικό Θεό για να τα αγιάσει και να τα μετα-

βάλλει σε φορείς της «ἄκτιστης χάριτος»!

Οι άγιοι αποτελούν τα «κατοικητήρια» της άκτιστης χάριτος και

γι’ αυτό θαυματουργούν σύμφωνα με την ορθόδοξη πίστη.

Κάθε πιστός καλείται από τη χάρη του Τριαδικού Θεού να γίνει

άγιος για να γίνει και η κοινωνία μία κοινωνία αγίων.

Η ενανθρώπηση του Θεού, με τη γέννηση του Θεανθρώπου Χρι-

στού έχει διπλό σκοπό, δηλαδή αποβλέπει στην επανόρθωση

του ανθρώπου από την αμαρτία και δεύτερο μέσα από την σω-

τηρία του να μπορέσει να πραγματοποιήσει την ανύψωσή του!

Η ενανθρώπηση του Χριστού είναι ένα γεγονός υψίστης ταπεί-

νωσης, γιατί ο Θεός έγινε άνθρωπος για να θεραπεύσει τον άν-

θρωπο επειδή θέλησε με το όμοιο να θεραπεύσει το όμοιο!

Ο Υιός του Θεού έγινε άνθρωπος για να γίνει και ο άνθρωπος

γιός του Θεού!

Όσοι μπορούν να αγωνιστούν για μια κοινωνία αγίων, με βάση

την Ορθόδοξη Χριστιανική πίστη, θα νιώσουν το μέγιστο μυστή-

ριο της ενανθρώπησης του Θεού και του σκοπού της και θα ερ-

μηνεύσουν σωστά το νόημα της γιορτής των Χριστουγέννων.

Γιατί η γιορτή των Χριστουγέννων δεν είναι δώρα, ευχές, καλό

φαΐ, λαμπάκια και στολίδια, ούτε φιλανθρωπία της μίας μέρας

των Χριστουγέννων!

Ας φωτίσει το Άγιο Πνεύμα όλους τους ανθρώπους πιστούς και

μη, για να δουν λογικά και να πράξουν το σωστό. Μεγάλη βοή-

θεια χρειάζονται βέβαια οι κυβερνώντες όλων των χωρών! 

Εγκάρδιες ευχές για «Καλά Χριστούγεννα»!

Φαίδρα Φραγκομανώλη - Κοκκόλα

Την  10/12/2015 έλαβε χώρα στο αμ-

φιθέατρο της ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙ-

ΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, η

παρουσίαση του σχεδίου αναδιάρ-

θρωσης των Αστυνομικών Υπηρε-

σιών της Νοτιοανατολικής Αττικής

και ουσιαστικά και με αυτήν την πα-

ρουσίαση, ολοκληρώθηκε ο κύκλος

της ενημέρωσης από πλευράς φυσι-

κής και πολιτικής ηγεσίας του Οργα-

νισμού μας αναφορικά με την

σχεδιαζόμενη αναδιάρθρωση των

Υπηρεσιών.

Ο δημόσιος διάλογος με την «κοινω-

νία», αλλά και με τους συνδικαλιστι-

κούς εκπροσώπους των

εργαζομένων αστυνομικών,  μόνο

ως  δείγμα θετικής γραφής από

πλευράς  φυσικοπολιτικής  ηγεσίας

του Σώματος, θα μπορούσε να χα-

ρακτηριστεί και αποδεικνύει περί-

τρανα ότι ο Οργανισμός μας και τα

στελέχη του, βαδίζουν «από κοι-

νού» με την κοινωνία, κλείνοντας

στο χρονοντούλαπο της ιστορίας

απαρχαιωμένες αντιλήψεις που πε-

ριχαράκωναν  ή περιόριζαν την

επαφή και την άμεση επικοινωνία

μας  με τον πολίτη.

Το γεγονός ότι παρουσιάστηκε το

σχέδιο αναδιάρθρωσης  και δεν

«ανακοινώθηκε» είναι ένα ακόμη θε-

τικό στοιχείο, που έδωσε εχέγγυα

για γόνιμο διάλογο, αφού έγινε αν-

τιληπτό ότι τυχόν διορθώσεις ή πα-

ρατηρήσεις επί του σχεδίου είναι

πολύ πιθανές και θα εξεταστούν.

Είναι αυτονόητο ότι το ζήτημα της

αναδιάρθρωσης των αστυνομικών

υπηρεσιών, από την στιγμή που προ-

βλέπει καταργήσεις-συγχωνευσεις

Αστυνομικών καταστημάτων, θα

απασχολήσει έντονα  το επόμενο

χρονικό διάστημα,  τόσο την τοπική

κοινωνία, όσο και τους συναδέλ-

φους μας και βεβαίως θα αναπτυχ-

θούν απόψεις πιθανότατα αντίθετες

μεταξύ τους, που σίγουρα όμως ως

τελικό σκοπό και στόχο θέλουν να

έχουν τα καλυτέρα αποτελέσματα

αναφορικά με την ποιοτική προ-

σφορά Υπηρεσιών στον πολίτη,

αλλά εξασφαλίζοντας παράλληλα

συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας,

κατά την εκτέλεση των καθηκόντων

τους, στους Αστυνομικούς.

Ειδικότερα τώρα για την περιοχή

της Νοτιοανατολικής Αττικής και

αναφορικά με το σχέδιο αναδιάρ-

θρωσης των αστυνομικών καταστη-

μάτων της, θα τολμήσω να

εκφράσω άποψη, όχι ως καταρτι-

σμένος με ειδικές επιστημονικές

γνώσεις, αλλά ως αστυνομικός που

υπηρέτησε στα αστυνομικά τμή-

ματα της περιοχής της Νοτιοανατο-

λικής Αττικής για 18 συναπτά έτη,

χωρίς ούτε μια μέρα απουσίας από

αυτά.

Η περιοχή της Νοτιοανατολικής Ατ-

τικής λόγω της μεγάλης γεωγραφι-

κής έκτασής της, αλλά και της

ιδιαιτερότητάς της, τους θερινούς

μήνες να μετατρέπεται σε τουρι-

στικό προορισμό για χιλιάδες επι-

σκέπτες, δεν χρήζει καμμίας

συγχώνευσης ή κατάργησης Υπηρε-

σίας.

Τα ελλείμματα αστυνόμευσης που

παρουσιάζονται, δεν οφείλονται

στην κατασπατάληση της δύναμης,

από τυχόν υπεράριθμα αστυνομικά

καταστήματα, στην περιοχή και ούτε

η κατάργηση 4 ή  5 Αστυνομικών κα-

ταστημάτων,  θα αποδώσει μεγαλύ-

τερες σε αριθμό Αστυνομικές

δυνάμεις στις περιοχές της Νοτιοα-

νατολικής Αττικής.

Οι αστυνομικές υπηρεσίες Νοτιοα-

νατολικής Αττικής χρήζουν ενίσχυ-

σης με έμψυχο δυναμικό, που θα

καλύψουν τα υπάρχοντα οργανικά

κενά τους  και κυρίως με «νομοθε-

τική αναδιάρθρωση» της γκάμας

των αρμοδιοτήτων, που έχουμε

επωμιστεί ως αστυνομικοί με αποτέ-

λεσμα αντί της πραγματικής απο-

στολής μας, να αναλωνόμαστε σε

παρεργα, σε καθήκοντα αλλότρια

προς τον σκοπό μας (μέτρα τάξης

σε κάθε λογής εκδήλωση, επιδόσεις

δικαστικών εγγράφων, καθήκοντα

αρμοδιότητας δημοτικής αστυνό-

μευσης, καθήκοντα αρμοδιότητας

πολεοδομικών Υπηρεσιών  κ.τ.λ

κ.τ.λ).

Είναι σίγουρο ότι αν προβούμε ως

Οργανισμός  σε εσωτερική αναζή-

τηση, θα ανακαλύψουμε δυνάμεις

«κεντρικότατων επιτελικών αστυνο-

μικών υπηρεσιών», που η αποδέ-

σμευσή τους, θα μπορέσει να

καλύψει τα σημερινά οργανικά κενά

των Α.Τ της Νοτιοανατολικής Αττι-

κής και αυτά με την σειρά τους να

λειτουργήσουν με πληρότητα και να

φέρουν σε πέρας την αποστολή

τους.

Αν θέλουμε αστυνομικούς στους

δρόμους ας τους αναζητήσουμε αρ-

χικά,  από εκεί που πρέπει να βρί-

σκονται πιθανόν σε κατάσταση

υπέρ- πληρότητας και ας μην πειρα-

ματιστούμε για ακόμη μια φορά, με

το βασικό κύτταρο του αστυνομικού

οργανισμού που δεν είναι άλλο από

τα Α.Τ και Τ.Α.

Θα  ήταν παράλειψη στα θετικά της

παρουσίασης  του σχεδίου αναδιάρ-

θρωσης, να μην αναφερθώ και στην

παρουσία των Δημάρχων της Νοτι-

οανατολικής Αττικής, όπως και στην

αγωνία που επέδειξαν για την παρα-

μονή Αστυνομικών Υπηρεσιών στις

περιοχές τους, που δείχνει με τον

πιο σαφή τρόπο την αναγκαιότητα

της παρουσίας μας, αλλά και την

αποδοχή που έχουμε ως οργανι-

σμός από την τοπική κοινωνία. Χα-

ρακτηριστικές των διαθέσεων και

προθέσεων τους, ήταν αφενός η δή-

λωση του Δημάρχου του Δήμου 3Β

κ. Κωνσταντέλλου περί παραχώρη-

σης οικήματος ιδιοκτησίας του

Δήμου, στην ΕΛ.ΑΣ προκειμένου να

στεγαστούν αστυνομικές υπηρε-

σίες, αφετέρου του Δημάρχου Λαυ-

ρεωτικής κ. Λουκά περί προθέσεως

κάλυψης των ενοικίων που απαι-

τούνται για τις ανάγκες στέγασης

του ΑΤ και Τ.Α Κερατέας. Παρόμοια

πρόθεση εκφράστηκε και από την

πλευράς  του Προέδρου του Δ.Σ

Μαρκοπούλου κ. Δρίτσα, αναφορικά

με το κόστος ενοικίασης του Α.Τ.

Πόρτο -Ράφτη.

Στο ζήτημα της αναδιάρθρωσης θα

τολμήσω να προβλέψω και να εκ-

φράσω άποψη συγκεκριμένη, που

δυστυχώς δεν συμπίπτει με τα προ-

ωθούμενα σχέδια. Η  επιχειρούμενη

αναδιάρθρωση των υπηρεσιών υπό

τις παρούσες συνθήκες δεν θα έχει

επιτυχή έκβαση και δεν θα οφείλε-

ται σε ανικανότητα της πολιτικοφυ-

σικής ηγεσίας, ούτε του

σχεδιασμού, αλλά σε καθαρά πρα-

κτικά ζητήματα αφού πέραν των

προαναφερόμενων, όπως μας έγινε

γνωστό, οι παρούσες οικονομικές

συνθήκες της χώρας  δεν επιτρέ-

πουν, ούτε τις προβλεπόμενες χρη-

ματικές δαπάνες, που θα έπρεπε να

συνοδεύουν μια τέτοιου είδους και

εμβέλειας σχεδιαζόμενη αναδιάρ-

θρωση..

Με εκτίμηση

ΣΥΝΔΡΕΒΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Γραμματέας Δημοσίων Σχέσεων 

Πανελλήνιας   Ομοσπονδίας 

Αστυνομικών Υπαλλήλων

(Π.Ο.ΑΣ.Υ) μέλος Δ.Σ. Ενωσης 

Αστυνομικών Υπαλλήλων Νοτ/κής Αττικής

«Η Νοτιοανατολική Αττική δεν προσφέρεται για καμμία 
συνένωση, συγχώνευση, κατάργηση Αστυνομικής Υπηρεσίας»
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Στο Δημοτικό Θέατρο Πεύκης, Δήμαρ-

χοι και πρώην Δήμαρχοι τίμησαν τους

συναδέλφους τους Δημάρχους, που

άφησαν μέσα από μια μακροχρόνια πο-

ρεία, τη σφραγίδα τους στην Κοινωνία,

στους Δήμους και στις πόλεις τους. Η

Αυτοδιοίκηση των 40 τελευταίων ετών

ήταν εκεί! 

Επίσης, τίμησαν φορείς και πρόσωπα,

που πρόσφεραν και προσφέρουν μεγά-

λες υπηρεσίες στο Κοινωνικό Σύνολο

και το θεσμό της Αυτοδιοίκησης. Την

εκδήλωση συνδιοργάνωσαν η Ένωση

Δημάρχων με την Π.Ε.Δ.Α., με την υπο-

στήριξη του Δήμου Λυκόβρυσης-Πεύ-

κης και του Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού. 

Τιμήθηκαν : 

Για την Κοινωνική τους προσφορά :

• O Όμιλος ΣΚΑΙ για το πρόγραμμα

«Όλοι Μαζί Μπορούμε»

• Η κυρία Ζαχαρούλα Τσιριγώτη, Υπο-

στράτηγος της ΕΛ.ΑΣ.

Για την Στήριξη τους στο θεσμό της Αυ-

τοδιοίκησης :

• O Σταύρος Μπένος, πρ. Δήμαρχος Κα-

λαμάτας, πρ. ΥΠ.ΕΣ.

• Η Δήμητρα Κουτσούρη, πρ. Γεν. Διευ-

θύντρια ΥΠ.ΕΣ.

Για την προσφορά τους στην Αυτοδιοί-

κηση :

• O Δημήτριος Ευσταθιάδης, πρ. Δή-

μαρχος Αργυρούπολης, πρ. Γ.Γ. Υπουρ-

γείου Δημόσιας Τάξης, πρ. Νομάρχης

Αθηνών

• Ο Γιώργος Ιωακειμίδης, Δήμαρχος Νί-

καιας-Αγ. Ιωάννη Ρέντη, Αντ/δρος

Π.Ε.Δ.Α.

• Ο Βασίλης Κουκουβίνος, πρ. Δήμαρ-

χος Ιλίου

• Η Φωτεινή Σακελλαρίδου, πρώην Δή-

μαρχος Ζωγράφου.

Σε μια βραδιά όπου το συναίσθημα, οι

αναμνήσεις, αλλά και η αίσθηση ότι τα

τιμώμενα πρόσωπα που βραβεύτηκαν

άξιζαν πλήρως τη διάκριση αυτή, ήταν

κυρίαρχα στις σκέψεις και στις καρδιές

όλων.

Την εκδήλωση άνοιξε το Μουσικό Σύ-

νολο «Ορχήστρα Νέων Ψυχικού» και

χαιρέτησαν ο Πρόεδρος της Κ.Ε.Δ.Ε.

Γιώργος Πατούλης, ο Αντιπεριφερειάρ-

χης  Πέτρος Φιλίππου, ο Πρόεδρος της

Π.Ε.Δ.Α.  Ηρακλής Γκότσης, ο Δήμαρ-

χος Λυκόβρυσης-Πεύκης Τάσος Μαυρί-

δης και ο οργανωτής της εκδήλωσης,

Πρόεδρος της Ένωσης Δημάρχων Αττι-

κής, Παύλος Καμάρας.

Τιμητική εκδήλωση με βραβεύσεις από την Τοπική Αυτοδιοίκηση

Τις θέσεις της Περιφέρειας Αττικής για

την ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα

του κρασιού της Αττικής παρουσίασε ο

Αντιπεριφερειάρχης Ανατ. Αττικής Πέ-

τρος Φιλίππου κατά τη διάρκεια της συ-

νέντευξης τύπου με θέμα «Ο
Αμπελώνας της Αττικής Εφαλτήριο για
την Ανάπτυξη της Τοπικής και Εθνικής
Οικονομίας – Δράσεις και Προγραμμα-
τισμός» (14/12/15) στο Ίδρυμα Θεοχα-

ράκη η Ένωση Οινοπαραγωγών

Αμπελώνα Αττικής (ΕΝΟΑΑ) υπό την

αιγίδα του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και

Τροφίμων και της Περιφέρειας Αττικής.

Η συνέντευξη ξεκίνησε με την παρου-

σίαση από τον Πρόεδρο και τον Αντι-

πρόεδρο της ΕΝΟΑΑ Βασίλη

Αλλαγιάννη και Σωτήρη Γκίνη αντί-

στοιχα του σχεδιασμού που έχει κάνει

η Ένωση σε άξονα πενταετίας (2016-

2020) και των προτάσεων που καταθέ-

τει για την ανάδειξη της Αττικής Γης

και των προϊόντων της συμβάλλοντας

στην προσπάθεια για επανεκκίνηση

της ελληνικής οικονομίας. 

Οι βασικοί άξονες που θα κινηθεί η

ΕΝΟΑΑ είναι η ανάδειξη της πολιτι-

στικής κληρονομιάς με επίκεντρο τον

Αττικό Αμπελώνα, η προώθηση του

Σαββατιανού και η ανάδειξή του σε

κρασί Πρεσβευτή, η δημιουργία Δρό-

μων Κρασιού σε Αττική – Μεσόγεια, η

προβολή των κρασιών της Αττικής στο

εσωτερικό και το εξωτερικό, αλλά και

η προώθηση του οινοτουρισμού και

της γαστρονομίας στην Αττική. 

Στη σύντομη τοποθέτησή του ο Π. Φι-

λίππου,  αναφέρθηκε στα πλεονεκτή-

ματα της γης και του κλίματος της

Αττικής που διαμορφώνουν ιδανικές

συνθήκες για αμπελοκαλλιέργεια και

αποτελούν ένα μοναδικό θησαυρό πα-

ραγωγής ποικιλιών οίνου με ιδιαίτερα

ποιοτικά και γευστικά χαρακτηριστικά. 

Στη συνέχεια, ενημέρωσε  ότι η Περι-

φέρεια θα προχωρήσει στην εκπόνηση

προγραμμάτων για στήριξη νέων

αγροτών στον πρωτογενή τομέα. 

Το παρών έδωσε και η Ρένα Δούρου,

η οποία συνομίλησε με τους οινοπαρα-

γωγούς και άκουσε τα προβλήματά

τους.

«Ο Αμπελώνας Αττικής Εφαλτήριο για την
Ανάπτυξη της Τοπικής Οικονομίας»

Ο Ασωπός και η αντιπλημμυρική 

θωράκιση του Αγ. Κων/νου 

συζητήθηκαν στην Περιφέρεια

Σύσκεψη με τη συμμετοχή της Περιφερειάρχη Αττικής,

Ρένας Δούρου πραγματοποιήθηκε  μετά από αίτημα της

Ομοσπονδίας Συλλόγων Ωρωπού (Ο.Σ.Ω.). 

Στο επίκεντρο της σύσκεψης βρέθηκαν τα προβλήματα που

αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής του

Ωρωπού. Το μείζον ζήτημα της περιβαλλοντικής ρύπανσης

του Ασωπού ποταμού, καθώς και η αντιπλημμυρική θωράκιση

της περιοχής Αγίου Κωνσταντίνου, ήσαν τα κύρια θέματα

της συζήτησης.

Σε ό,τι αφορά στον Ασωπό ποταμό, συμφωνήθηκε η προετοι-

μασία πλήρους, φακέλου για την αποκατάσταση του περι-

βάλλοντος και την απορρύπανση του Ασωπού και θα

πραγματοποιηθεί συνάντηση με εκπροσώπους της Περιφέ-

ρειας Στερεάς Ελλάδος, για για τη δημιουργία «Επιχειρημα-

τικού Πάρκου Εξυγίανσης».

Από την πλευρά της, η Περιφέρεια Αττικής δεσμεύθηκε να

αναλάβει την εκπόνηση των απαιτούμενων επιδημιολογικών

και περιβαλλοντικών μελετών. Στην κατεύθυνση αυτή ετοι-

μάζει μελέτη προϋπολογισμού 330.000 ευρώ για τη διευθέ-

τηση και την αντιπλημμυρική προστασία του Ασωπού σε

μήκος 1,5 περίπου χιλιομέτρου από τις εκβολές του.

Στη συνάντηση συμμετείχαν, η Περιφερειάρχης, ο Αντιπερι-

φερειάρχης Αν. Αττικής Πέτρος Φιλίππου, ο Πρόεδρος της

Ο.Σ.Ω. Γιώργος Παναγόπουλος και μέλη του Δ.Σ. της Ομο-

σπονδίας. 

Αναφορικά με την αντιπλημμυρική θωράκιση της περιοχής

Αγίου Κωνσταντίνου – Βοσπόρου – Ακρωτηρίου, η Διεύ-

θυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας ενημέρωσε την

Ο.Σ.Ω ότι είναι ήδη έτοιμο προς δημοπράτηση έργο του

Αγίου Κωνσταντίνου (προϋπολογισμός 5.000.000 €).
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Στα πλαίσια της παροχής υπηρεσιών υγείας στην περιοχή της

Ανατολικής Αττικής, στο διαγνωστικό κέντρο ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΙΑ-

ΓΝΩΣΗ στο Κορωπί, λειτουργούν τα παρακάτω τμήματα.

1. ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ

2. ΜΕΤΡΗΣΗ ΟΣΤΙΚΗΣ ΜΑΖΑΣ

3. ΥΠΕΡΗΧΩΝ & ΤRIPLEX ΣΩΜΑΤΟΣ

4. ΚΛΑΣΣΙΚΟΥ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΥ

5. ΟΡΘΟΠΑΝΤΟΓΡΑΦΟΥ

6. MAΣΤΟΓΡΑΦΙΑ

Επίσης, κατόπιν προσυνενόησης, γίνονται και διακομιδές με ασθε-

νοφόρο.

Παρακαλείσθε να προσκομίσετε την παρούσα εξέταση σε επανέλεγχο.

Κ. ΣΟΥΡΛΑΝΤΖΗ 10 & Δ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΚΟΡΩΠΙ

Τηλ.: 210 6020992 | Fax: 210 6020996 | emails: ps_diag@otenet.gr

O Σύλλογος Καταστηματαρχών
Βουλιαγμένης

εύχεται στα μέλη του και σε όλους

τους συνδημότες του

Χρόνια Πολλά και 

ο Καινούργιος Χρόνος 
να τους χαρίζει υγεία 
και οικογενειακή ευτυχία.

Ο Εξωραϊστικός 
Σύλλογος “Η ΑΝΟΙΞΗ” Κιτσίου 

του Δήμου Κορωπίου

Εύχεται σε όλους τους συμπολίτες 

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ - ΚΑΛΕΣ ΓΙΟΡΤΕΣ 

με υγεία και αγάπη

* Ο Σύλλογος πραγματοποίησε (16/12) ΔΩΡΕΑΝ
Διανομή τροφίμων σε 40 οικογένειες που έχριζαν
ανάγκης.

Ο Σύλλογος Κόρμπι Bάρης
εύχεται σε όλους
ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ

Καλά Γιορτές, με Υγεία 

Οι κάτοικοι του Δήμου 3Β ανταποκρίθηκαν στο διήμερο κά-

λεσμα πολιτισμού (12 & 13/12) που εξελίχθηκε στην αί-

θουσα “Ιωνία” στη Βούλα, την οποία παραχώρησε το νομικό

πρόσωπο του Δήμου ΟΑΠΠΑ.

Χαρμόσυνες νότες Χριστουγέννων από το παγκόσμιο ρε-

περτόριο, ερμηνευμένες με ένα μοναδικό τρόπο το σύνολο

κλασικής μουσικής Quasi Quartetto. Ακολούθησε η Χορωδία

Βουλιαγμένης, που ταξίδεψε τους θεατές στο χώρο και το

χρόνο με τα παραδοσιακά κάλαντα από την ελληνική περι-

φέρεια, αλλά και τα κλασικά γιορτινά κομμάτια.  

Η Κυριακή ήταν ημέρα αφιερωμένη στα παιδιά και την οι-

κογένεια. Η παράσταση “Ο μαγικός Κόσμος του Σκρουτζ”

του Κάρολου Ντίκενς που πα-

ρουσιάστηκε από την παιδική

σκηνή του Γιάννη Χριστόπου-

λου, με πρωταγωνιστή τον Χάρη

Ρώμα, είχε απόλυτη επιτυχία, με

την αίθουσα να γεμίζει ασφυ-

κτικά με πάνω από 350 θεατές

και τους ηθοποιούς να δίνουν

τον καλύτερο εαυτό τους για μια

ιστορία με διαχρονικό μήνυμα το

οποίο σχετίζεται με την προ-

σφορά στον συνάνθρωπο.  

Κατά τη διάρκεια του διημέρου,

συγκεντρώθηκαν τρόφιμα και

ρούχα για τις ευπαθείς ομάδες

της τοπικής κοινωνίας, εκ των

οποίων θα παραδοθούν τα τρόφιμα στην Κοινωνική Υπηρεσία

του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, μαζί με την προ-

σφορά 30 κιλών ζάχαρης που προσέφερε για το σκοπό αυτό

το ζαχαροπλαστείο “1ο της Βάρης”,  ενώ τα ρούχα, παιχνίδια

και λοιπά θα πάνε στην Μητρόπολη Γλυφάδας και 3Β.

Οι εκδηλώσεις του διημέρου πραγματοποιήθηκαν με την

ευγενική χορηγία της οικογένειας Δημοσθένη Δόγκα, που

φωτογραφίζεται με τον ηθοποιό Χάρη Ρώμα.

Από καρδιάς τις καλύτερες ευχές μου 

για τη μεγάλη γιορτή των Χριστουγέννων 

στη Μονάδα Ανακουφιστικής Φροντίδας 

της Ιεράς Μητρόπολης Μεσογαίας και 

Λαυρεωτικής “Γαλιλαία” 

και σε όλους τους καταπληκτικούς γιατρούς της

και εθελοντές.

Χίλια ευχαριστώ για την συμπαράσταση

Είστε οι Άγγελοί μου

Με αγάπη και εκτίμηση

Ρένα Αλεξούδη

Πλούσιο διήμερο εθελοντισμού και προσφοράς στη Βούλα
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Μια από τις σπουδαιότερες λέξεις των προγόνων μας που

καθιέρωσαν και διέδωσαν διεθνώς με τις πολλαπλές της

σημασίες ήταν ο θυμός. Η λέξη παράγεται από το θύω =

θυσιάζω και το ορμώ, παρά τό θύειν τό αἷµα. Επειδή, όταν

κάποιος είναι θυμωμένος (= θύ-αιμος) του ανεβαίνει το αίμα

στο κεφάλι και εκρήγνυται. Κίνησις γάρ αἱματος έν καρδία
ἐστίν ὁ θυμός.
Ο θυμός είναι ένα από τα τρία μέρη της ψυχής. 

α) Το Λογικόν ή Λογιστικόν που βρίσκεται στο κεφάλι (=

εγκέφαλο). 

«ἕτερος δέ με θυμός ἔρυκεν». (Όμηρος, Οδύσσεια, ι 302)

(= μα με έκοψε άλλος στοχασμός / μου πέρασε, μου κατέ-

βηκε μια άλλη σκέψη).

Γι’ αυτό και θεωρούσαν ως αρετή την φρόνηση και ως κακία

την αφροσύνη.

β) το Θυμικόν που βρίσκεται στην καρδιά.

«Θυμός δέ μέγας ἐστί διοτρεφέων βασιλήων»
(Όμηρος, Ιλιάς, Β΄196)

(= είναι μεγάλος ο θυμός των βασιλιάδων που κατάγονται

από το Δία).

Ως αρετή την ανδρεία και ως κακία τη δειλία.

γ) το ‘Επιθυμητικόν που βρίσκεται στο ήπαρ (συκώτι)

«εἴξας ὧ θυµῷ»
(Όµηρος, Ιλιάς, Ι 598)

(= υποχωρήσας σ’ αυτό που του έλεγε η καρδιά του).
Ως αρετή την εγκράτεια και ως κακία την ακρασία.

Η Ευδαιμονία κατοικεί στην ψυχή κι αυτό είναι το πιο ωραίο

και πιο ωφέλιμο πράγμα για τους ανθρώπους.

Η Ευθυμία, η Ευεστώ, η αρμονία, η αταραξία, η συμμετρία

αποτελεί τον ηθικό σκοπό του ανθρώπινου βίου θεωρουμέ-

νου με την έννοια της ψυχικής ευστάθειας / ισορροπίας και

γαλήνης που προέρχεται / πηγάζει από την έλλειψη / απαλ-

λαγή:

α) κάθε φόβου

β) κάθε δεισιδαιμονίας

γ) κάθε πάθους που μπορεί να διαταράξει την ευδαίμονα

γαλήνη της ψυχής. 

Απαντάται και προσωποποιημένη η ευθυμία, όπως όλες οι

αφηρημένες έννοιες μαζί με το Δία και τις Μούσες. Το

άγαλμά της είχε ανεγείρει ο τύραννος Διονύσιος στην Ηρά-

κλεια του Πόντου. Ανευρέθηκε και επιγραφή αφιερωμένη

στη βάση αγάλματος στις Ερυθρές της Μικράς Ασίας.

Ύψιστο αγαθό της ζωής για τους επικούρειους ήταν η α-

οργησία (= η παντελής έλλειψη οργής, το να μην οργίζεται

κάποιος εύκολα· η ψυχραιμία).

Αυτό που μπορεί να δώσει στο άτομο ασφάλεια, σιγουριά,

αυτοπεποίθηση είναι ο συνδυασμός τεσσάρων παραγγελ-

μάτων που ο Επίκουρος αποκαλεί «τετραφάρμακον».

«Καί πανταχῇ παρεπόμενον ἡ τετραφάρμακος: 
ἄφοβον ο θεός,
ἀνύποπτον ὁ θάνατος,
καί τἀγαθόν µέν εὔκτητον, τό δέ δεινόν εὐεκκαρτέρη-
τον»

(Φιλόδημος, Προς σοφιστάς, IV 10-14)

(= παντού μας παρακολουθούν τα παρακάτω 4 σωτήρια

φάρμακα, τέσσερις θε-

ραπείες απ’ τους φό-

βους μας: 

Ο θεός δεν είναι κάτι

που πρέπει να το φο-

βόμαστε,

Ο θάνατος δεν είναι αι-

σθητός,

Το αγαθό μπορεί εύκολα να αποκτηθεί, 

Το κακό μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε με καρτερία.

Στις “Κύριες Δόξες”, του (ΙΙ, Γ΄, Β,2) ο Επίκουρος αναφέρει

για το θάνατο:

«Ὁ θάνατος οὐδέν πρός ἡμᾶς·
Τό γάρ διαλυθέν ἀναισθητεῖ·
τό δέ ἀναισθητοῦν οὐδέν πρός ἡµᾶς»
(= ο θάνατος δεν μας σκοτίζει, γιατί εκείνο που διαλύθηκε

αναισθητεί. Εκείνο δε που αναισθητεί δεν μας σκοτίζει).

Ο θάνατος είναι κοινό θέμα θρησκείας και φιλοσοφίας και

απ‘ αυτόν εξουσιάζεται σε μεγάλο βαθμό ο στοχασμός του

ανθρώπου.

Σε δημιουργικές εποχές όταν η δράση εμπνέει κοινωνία και

άτομο, όπως στα χρόνια της ελληνικής ακμής, η έγνοια του

θανάτου παραμερίζεται / ωθείται στο υποσυνείδητο. Λαμ-

βάνει όμως επικυρίαρχη θέση σε εποχές παρακμιακές και

ξεθυμασμένες.

Αυτό έγινε στα ελληνιστικά χρόνια, τον καιρό που ο Δήμος

(Λαός) πετάχτηκε στο περιθώριο. Το άτομο βυθίστηκε στη

στενή του ύπαρξη και δεν είχε να καταπιαστεί με κάτι αν-

δρικότερο. Χειρότερα ακόμα στους ασάλευτους αιώνες της

Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, όταν ο Λαός κατάντησε φτωχός

και καταφρονεμένος αστικός όχλος, χωρίς πολιτικά δικαιώ-

ματα και ανώτερες βλέψεις. Για μοναδικό αγαθό τού έμεινε

η ζωή και η απασχόληση με τον θάνατο η κυριότερη έγνοια

του. Στην ανήσυχη αυτή διάθεση βρήκαν έδαφος θεοσο-

φίες και μυστικές θρησκείες, που έκαναν το γύρο της αυ-

τοκρατορίας και “ψάρεψαν” προσήλυτους και πιστούς.

Παραθέτουμε τη χαρακτηριστική περικοπή από την 3η επι-

στολή του Επίκουρου προς τον Μενοικέα:

«Κύτταξε να συνηθίσεις με την ιδέα πως ο θάνατος δεν
πρέπει να μας σκοτίζει («μηδέν προς ημάς»)· επειδή κάθε

καλό και κάθε κακό βρίσκεται στην αίσθηση, ενώ ο θάνατος
είναι να στερηθείς την αίσθηση. Γι’ αυτό η σωστή γνώση,
πως ο θάνατος δεν είναι τίποτε για μας, κάνει να χαρούμε
την πρόσκαιρη ζωή μας, επειδή δεν μας φορτώνει ατέλει-
ωτα χρόνια παρά μας αφαιρεί τον πόθο της αθανασίας.
Γιατί δεν είναι τίποτε φοβερό στο να ζει για κείνον που κα-
τάλαβε ειλικρινά πως δεν είναι τίποτε φοβερό στο να μη
ζει, ώστε είναι χαζός όποιος λέγει πως φοβάται το θάνατο,
όχι γιατί θα υποφέρει όταν έρθει, παρά γιατί υποφέρει όσο
συλλογιέται πως θα έρθει: Γιατί εκείνο που δεν ενοχλεί
όταν το έχουμε μπροστά μας, άδικα μάς ανησυχεί όταν το
περιμένουμε. Το φρικτότατο λοιπόν αυτό κακό, ο θάνατος,
δεν πρέπει να μας σκοτίζει, γιατί όσο εμείς υπάρχουμε, ο
θάνατος δεν υπάρχει, κι άμα έρθει ο θάνατος δεν υπάρ-
χουμε εμείς. Ώστε δεν έχει σχέση ούτε με τους ζωντανούς
ούε με τους πεθαμένους, επειδή για τους πρώτους υπάρ-
χει, οι δεύτεροι δεν υπάρχουν πια. Μα οι κοινοί άνθρωποι
το θάνατο άλλοτε τον αποφεύγουν σαν το μεγαλύτερο
κακό, άλλοτε τον επιζητούν σαν ανάπαυση από τα βάσανα
της ζωής. Ο μυαλωμένος (ο σοφός) όμως ούτε παρακαλάει
να ζει, ούτε φοβάται το να μη ζει, γιατί ούτε έχει για κακό
το να μη ζει, ούτε το να ζει του είναι βάρος. Κι όπως στο
φαγί δε διαλέγει και καλά το περισσότερο παρά το νοστι-
μότερο, έτσι και στη ζωή δε ζητάει τη μακρότερη, παρά την
πιο ευχάριστη. Κι όποιος εύχεται στο νέο να ζει καλά, στο
γέρο να ‘χει καλά στερνά, είναι χαζός· όχι μόνο γιατί η ζωή
έχει τις χάρες της για όλους, παρά γιατί η έγνοια είναι η
ίδια και να ζει κανείς καλά και να πεθάνει καλά»
Πολλές φορές στη ζωή μας διερωτώμαστε και αναζητούμε

τί πρέπει να επιδιώκουμε και τί να αποφεύγουμε. «Τί διω-
κτέον καί τί φευκτέον;» και συνήθως πάντοτε κάνουμε

λάθος στις επιλογές μας με άμεση συνέπεια να επαναλαμ-

βάνουμε τις κακές μας συνήθειες χωρίς να μαθαίνουμε από

τα παθήματά μας (πάθη μας) και τα λάθη μας.  

Εδώ δεν μιλάμε για το Μενάνδρειο ρητό: «δίς ἐξαμαρτεῖν
ταὐτόν οὐκ ἀνδρός σοφοῦ», ἀλλά γιά τό “πολλάκις
ἀδιορθώτως καί ἀσυγχωρήτως εξαµαρτάνειν”.
Ο Θουκυδίδης αναφέρει στο Β’ 87, 2, τον ενθαρρυντικό

λόγο που εκφώνησαν οι Λακεδαιμόνιοι στρατηγοί Κνήμος

και Βρασίδας στους στρατιώτες τους για να τους ενισχύ-

σουν το φρόνημα, μετά από μία ήττα τους.

«νομίσαι δέ (δίκαιον ἐστί) ταῖς µέν τύχαις ένδέχε-
σθαι σφάλλεσθαι τούς ἀνθρώπους, ταῖς δέ γνώ-
µαις τούς αὐτούς αἰεί ἀνδρείους ὀρθῶς εἶναι».
(= είναι δίκαιο να πιστεύετε ότι εξαιτίας των περιπετειών

της τύχης είναι ενδεχόμενο οι άνθρωποι να πέφτουν σε

σφάλματα, αλλά ότι οι ανδρείοι διατηρούν πάντοτε το ίδιο

φρόνημα. Δεν χάνουν ποτέ το θάρρος τους).

―――――――
* ἡ εὐεστώ = όρος του Δημόκριτου. Σημαίνει ότι η ψυχή βρίσκεται

σε καλή κατάσταση, σε ισορροπία, σε ψυχική γαλήνη. (εὖ+ εἶναι
ἤ εὖ + ἑστάναι)
*   ἀκαταπλήκτως = αφόβως, ατροµήτως.
**  ἀοργήτως = µε ψυχραιµία

Πέτρος Ιωαννίδης
καθηγητής φιλόλογος 2ου Λυκείου Βούλας

ΕΤΥΜΟΛΟΓΩ ΑΡΑ ΥΠΑΡΧΩ

«ἄπιτε»!
Ἐξ Εὐ-θυµίας, Εὐεστοῦς*, Ἀταραξίας,

Ἀοργησίας, Ἀκαταπληξίας 
& Εὐ-ψυχίας ἄρχεσθαι 

&
Δυσ-θυµίας, Μελαγχολίας, 

Κατηφείας, Ταραχῆς, Φόβου 
& Ὀλιγο-ψυχίας παύεσθαι

“ἀκαταπλήκτως*
καί ἀοργήτως**

ζῆν”

Σύλλογος Γονέων  2ου Δημοτικού Πόρτο Ράφτη

“Θα παραπέμψουμε τον Υπουργό για παραβίαση του Συντάγματος!”
Η Διευθύντρια Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ανατολική Αττική, κ. Ξυθάλη, μας ενημέρωσε ότι την κατά-

σταση των κενών στην Ανατ. Αττική την έχει γνωστοποιήσει στους "από πάνω" της (... ήδη έχουν περάσει 3

μήνες!). Μας είπε πως ότι παίρναγε απ' το χέρι της τόχει κάνει(!) και η πίεση πλέον πρέπει να μετακυλιστεί

στα "ανώτερα" κλιμάκια. Παρευρισκόμενοι γονείς της διεμήνυσαν ότι δεν αντέχουν άλλο τα παιδιά τους να

σχολάνε 12.15 το μεσημέρι αντί 2 μ.μ και ότι μπορεί και η Διευθύντρια να αυξήσει την πίεση προς τον Υπουργό,

δηλώνοντας την παραίτησή της κάτω από την ασφυκτική πίεση των γονέων.

Ο Σύλλογος Γονέων του 2ου Δημοτικού Πόρτο Ράφτη έδωσε μία εβδομάδα προθεσμία για να σταλούν δά-

σκαλοι ειδικοτήτων και δάσκαλος ολοήμερου, καθώς η ανοχή και η υπομονή  έχουν ... εξαντληθεί.

Ο σύλλογος θα κλιμακώσει τη δράση του παραπέρα και ως πρώτο βήμα, μετά από την διορία της μιας εβδο-

μάδας, θα παραπέμψει τον Υπουργό Παιδείας στην Δικαιοσύνη γιατί παρανομεί και παραβιάζει το Σύνταγμα

της χώρας, αφού δεν διορίζει τον απαραίτητο αριθμό εκπαιδευτικών στα σχολεία. 
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Προτιμήστε υπηρεσίες και ψώνια από την
πόλη σας. Θα βρείτε φιλική και άμεση
εξυπηρέτηση. Ακόμη κι αν κοστίζει κάτι
τις παραπάνω, αναλογιστείτε την ταλαι-
πωρία της κίνησης και την κατανάλωση
της βενζίνης.

Χρήσιμα επαγγέλματα με φιλική εξυπηρέτηση

Ειρήνη Καραμπά
Πτυχιούχος

Διαιτολόγος / Διατροφολόγος

Βάκχου 22, 166 72 Βάρη

Τ: 210 8961.588

Κ: 697 4000482

email: irini.karampa@gmail.com

www.eat-fit.gr

Κατάμεστη από εθελοντές η αίθουσα «Αθανάσιος Λευκα-

δίτης» του Προσκοπικού Μεγάρου, την Κυριακή 13 Δεκεμ-

βρίου 2015, στην εκδήλωση «Να βοηθώ: η συμβολή του
Σ.Ε.Π. στο προσφυγικό ζήτημα». Στην αίθουσα δέσποζε με

την παρουσία του ένα πρωτότυπο χριστουγεννιάτικο δέν-

τρο, φτιαγμένο από περίπου 90 κιβώτια γεμάτα με τα φάρ-

μακα που συνέλεξαν Πρόσκοποι από όλη την Ελλάδα, στην

πανελλήνια δράση «Μια βάρκα φάρμακα για τους πρόσφυ-
γες».
Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης προβλήθηκαν video και

φωτογραφικά στιγμιότυπα από τις δράσεις που πραγματο-

ποίησαν και συνεχίζουν να υλοποιούν οι Πρόσκοποι, σχε-

τικά με το προσφυγικό ζήτημα: τέσσερεις ανθρωπιστικές

αποστολές στα νησιά Λέσβος, Κως και Χίος, στήσιμο σκη-

νών στην Ειδομένη, μαγείρεμα για τα παιδιά των προσφύ-

γων, συντονισμός των εθελοντών στο προσωρινό κέντρο

φιλοξενίας προσφύγων στο Γαλάτσι, συγκέντρωση φαρμά-

κων για τους Γιατρούς του Κόσμου, καθώς και από πρωτο-

βουλίες που έχουν αναλάβει οι Πρόσκοποι από

Θεσσαλονίκη, Καβάλα, Κιλκίς, Ξάνθη, Κομοτηνή, Κάλυμνο

και Ρόδο. 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του Σ.Ε.Π., Χρ. Λυγερός ευχαρίστησε

τον Αναπλ. Υπουργό  Γ. Μουζάλα για την παρουσία του στο

Σ.Ε.Π. η  οποία τιμά το έργο των Προσκόπων καθώς και όλα

τα Ενήλικα Μέλη του Σ.Ε.Π. που με την εθελοντική προ-

σφορά τους επιβεβαίωσαν ότι οι Πρόσκοποι είναι πάντα πα-

ρόντες στην βοήθεια προς τον συνάνθρωπο τιμώντας την

Υπόσχεση τους με πράξεις παρά τις δυσκολίες και τις αντι-

ξοότατες, στις ιδιαίτερα πρωτόγνωρες συνθήκες που βιώνει

η χώρα μας.

Ο Αναπλ. Υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής Γ. Μου-

ζάλας συνεχάρη τους Προσκόπους για την αυταπάρνηση

και την προσφορά τους, αλλά στάθηκε στο ήθος, τη σε-

μνότητα και την οργάνωση με την οποία επιτελούν το

έργο τους.  

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. των Γιατρών του Κόσμου,  Ν. Κανά-

κης, κατά την παραλαβή των φαρμάκων, ευχαρίστησε για

το πολύτιμο υλικό που συνέλεξαν οι Πρόσκοποι σε όλη

την Ελλάδα (περίπου 8.000 τεμάχια), τόνισε τα κοινά στοι-

χεία που συνδέουν τους δύο οργανισμούς και αναφέρθηκε

στην πολύ καλή συνεργασία που είχαν οι Γιατροί του Κό-

σμου με το Σ.Ε.Π., και στην σημαντική  συμβολή των Προ-

σκόπων το τελευταίο διάστημα που το προσφυγικό ζήτημα

είναι το μείζον θέμα που απασχολεί την ελληνική κοινω-

νία.

Στο τέλος της εκδήλωσης, ο Γενικός Έφορος του Σ.Ε.Π.,

Θοδωρής Κεφαλάς, τόνισε πως η εκδήλωση αυτή δεν είχε

σκοπό μόνο το «ευχαριστώ» ή το «μπράβο» σε όλους

όσους βοήθησαν στις δράσεις που διοργάνωσαν οι Πρό-

σκοποι για το προσφυγικό ζήτημα, αλλά κυρίως το «συνέ-

χισε» στην προσπάθεια της προσφοράς προς το

συνάνθρωπο.

«Να βοηθώ: η συμβολή του Σ.Ε.Π. στο προσφυγικό ζήτημα»
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                     
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                  
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  |  ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Ταχ. Διεύθυνση : Πλατεία Δημοσθ. Σωτηρίου, 190 03 Μαρκόπουλο
Πληροφορίες: Σωτηρίου Βασιλική, Τηλέφωνο : 22990 - 20118, Fax: 22990 - 24009, e-mail: vsotiriou@markopoulo.gr
Μαρκόπουλο: 30-10-2015
Αριθ. Πρωτ.: 18199

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ  1/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Ο Δήμαρχος Μαρκοπούλου Μεσογαίας  
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση
θεμάτων διοίκησης» (ΦΕΚ 28 Α), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύoυν.
2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα
Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
3. Τις διατάξεις του άρθρου ένατου του Ν. 4057/2012 «Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων
και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» (ΦΕΚ 54 Α).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν. 4325/2015 (ΦΕΚ 47/Α΄/2015) «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης –Καταπολέμηση
Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις».
5. Την υπ΄ αριθ. 96/09-03-2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας περί προγραμ-
ματισμού προσλήψεων προσωπικού Ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου έτους 2015,για τις υπηρεσίες ανταποδοτικού
χαρακτήρα του Δήμου.
6. Τo υπ΄αριθ.21540/11619/01-04-2015 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, με θέμα: « Εισηγητική Έκθεση
για πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, στο Δήμο Μαρκοπούλου Μεσογαίας, ανταποδοτικού χα-
ρακτήρα», προς το Υπουργείο Εσωτερικών.
7. Την υπ΄αριθμ.14342/28-04-2015 (ΑΔΑ:666Φ465ΦΘΕ-9ΣΣ) Κοινή Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών & Διοικητικής
Ανασυγκρότησης και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών με την οποία εγκρίθηκε η σύναψη σαράντα εννέα (49)
συμβάσεων με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου
Μαρκόπουλου Μεσογαίας.
8. Το υπ΄αριθμ. 11768/05-05-2015 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών περί έγκρισης πρόσληψης προσωπικού με σχέση
εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου ανταποδοτικού χαρακτήρα, προς το Δήμο Μαρκόπουλου Μεσογαίας. 
9. Το ΦΕΚ 788/Β΄/10-06-2005 τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσο-
γαίας. 
10. Την αριθμ. πρωτ. 18153/29-10-2015 βεβαίωση της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Μαρκόπουλου Μεσογαίας περί
ύπαρξης πιστώσεων για την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας του προσωπικού της παρούσας ανακοίνωσης.

Ανακοινώνει
Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά σαράντα οκτώ (48) ατόμων
για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα  του Δήμου Μαρκόπουλου Μεσογαίας,
που εδρεύει στο Μαρκόπουλο Μεσογαίας  του Νομού Αττικής, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα,
ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και
τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

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

101 Δ/νση Καθαριότητας ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ
Δήμος Μαρκοπούλου Μαρκόπουλο ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ 8 μήνες 7

Μεσογαίας Μεσογαίας (Χωρίς Κάρτα
Ψηφιακού Ταχογράφου)

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
102 Δ/νση Καθαριότητας ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ

Δήμος Μαρκοπούλου Μαρκόπουλο ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ 8 μήνες 3
Μεσογαίας Μεσογαίας (Χωρίς Κάρτα

(Εκσκαφέας –Φορτωτής)
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
103 Δ/νση Καθαριότητας Μαρκόπουλο ΔΕ

Δ. Μαρκοπούλου Μεσογαίας Μεσογαίας ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 8 μήνες 2
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
104 Δ/νση Καθαριότητας Μαρκόπουλο ΥΕ  ΕΡΓΑΤΩΝ

Δ. Μαρκοπούλου Μεσογαίας Μεσογαίας ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 8 μήνες 18
(συνοδών απορριμματοφόρων)

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
105 Δ/νση Καθαριότητας Μαρκόπουλο ΥΕ  ΕΡΓΑΤΩΝ

Δ. Μαρκοπούλου Μεσογαίας Μεσογαίας ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 8 μήνες 10
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
106 Υπηρεσία Ύδρευσης Μαρκόπουλο ΥΕ  ΕΡΓΑΤΩΝ

Δ. Μαρκοπούλου Μεσογαίας Μεσογαίας ΥΔΡΕΥΣΗΣ 8 μήνες 8
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Κωδικός θέσης Τίτλος σπουδών  και λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

101 ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
α) Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης ΙΕΚ ειδικοτήτων: (α) Τεχνικού Αυτοκινήτων Οχημάτων ή (β)
Εκπαιδευτή Υποψηφίων Οδηγών Αυτοκινήτων ή Εκπαιδευτή Υποψηφίων Οδηγών Αυτοκινήτων και 

Μοτοσικλετών ή Πτυχίο Α' ή Β' κύκλου σπουδών ΤΕΕ ειδικότητας Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτου ή
απολυτήριος τίτλος Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου τμήματος Μηχανικών Αυτοκινήτων ή απολυτήριος τίτλος

Επαγγελματικού Λυκείου ειδικότητας Τεχνικού Οχημάτων ή ειδικότητας Μηχανικής Αυτοκινήτων του Τομέα Μηχανολογίας
ή ειδικότητας Μηχανικών και Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Αυτοκινήτου του Τομέα Οχημάτων ή Τεχνικής Επαγγελματικής
Σχολής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ειδικότητας Μηχανών Αυτοκινήτου ή Σχολής Μαθητείας του ΟΑΕΔ του ν. 1346/1983
ειδικότητας Μηχανοτεχνίτη Αυτοκινήτου ή συναφούς ειδικότητας, δηλαδή: πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος Ηλε-
κτρολογικών Συστημάτων Αυτοκινήτου ή Ηλεκτρομηχανικών Συστημάτων και Αυτοματισμού Αυτοκινήτου ή Τεχνίτης Ηλε-
κτρολόγος Αυτοκινήτων Οχημάτων ή Ηλεκτρικού Συστήματος Αυτοκινήτου ή Ηλεκτροτεχνίτη Αυτοκινήτου ή Τεχνιτών
Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Αυτοκινήτων ή Τεχνιτών Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτου ή Ηλεκτρολόγου Αυτοκι-
νήτων Οχημάτων ή Τεχνικού Μηχανοτρονικής ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ΙΕΚ ή Επαγγελματικού
Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α΄ ή Β΄ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού
Επαγγελματικού Λυκείου ή Σχολής Επαγγελματικής Κατάρτισης ή Επαγγελματικής Σχολής ή Τεχνικής Επαγγελματικής
Σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ή Ν. 3475/2006 ή άλλος ισότιμος
τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
β) Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ΄ κατηγορίας.
γ) Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ).
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: (Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα)
α) Οποιοσδήποτε απολυτήριος τίτλος σχολικής μονάδας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος
σχολών της αλλοδαπής. 
β) Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ΄ κατηγορίας.  γ) Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ).
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: (Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα)
α) Απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν απο-
φοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής
του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου
1 του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον τριών (3)
ετών, μετά την απόκτηση της επαγγελματικής άδειας οδήγησης αυτοκινήτου.
β) Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ' κατηγορίας.  γ) Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ).

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Γ΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: (Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα)
α) Απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν απο-
φοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής
του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου
1 του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον έξι (6)
μηνών, μετά την απόκτηση της επαγγελματικής άδειας οδήγησης αυτοκινήτου.
β) Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ' κατηγορίας.
γ) Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ).

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για την άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Γ’ κατηγορίας από 10 Σεπτεμβρίου 2014 απαιτείται υποχρεωτικά η προ-
σκόμιση του Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ).
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ (σύμφωνα με την απαιτούμενη κατά τα ανωτέρω άδεια οδήγησης αυτοκινήτου)
Προκειμένου για την απόδειξη κατοχής του Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ) απαιτείται:
είτε η κατοχή Δελτίου Επιμόρφωσης Οδηγού, το οποίο να είναι σε ισχύ και το οποίο εκδίδεται από την Υπηρεσία Μεταφορών
και Επικοινωνιών της Περιφέρειας στην περιοχή της οποίας βρίσκεται η κατοικία του ενδιαφερομένου.
είτε η καταχώρηση επί του εντύπου της άδειας οδήγησης του κοινοτικού αριθμού «95» δίπλα σε μία ή περισσότερες εκ
των κατηγοριών ή υποκατηγοριών που κατέχει ο υποψήφιος και απαιτούνται από την ανακοίνωση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε περίπτωση αντικατάστασης άδειας, για την ενσωμάτωση μίας ή περισσοτέρων κατηγοριών ή υποκατηγοριών
κατοχής του ζητούμενου από την ανακοίνωση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ) και εφόσον προκύπτουν
λόγοι καθυστέρησης της διαδικασίας επανέκδοσής της, γίνεται δεκτή και η ΒΕΒΑΙΩΣΗ της αρμόδιας υπηρεσίας της Διεύ-
θυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών στην οποία να αναφέρονται:
• Το ονοματεπώνυμο και το όνομα πατρός του αιτούντος τη βεβαίωση
• Ο αριθμός της άδειας οδήγησης την οποία κατέχει καθώς και η νέα ισχύς της (έναρξη, λήξη)
• Η κατηγορία ή υποκατηγορία ΠΕΙ που του έχει χορηγηθεί και απαιτείται από την ανακοίνωση, καθώς και η ισχύς του
(έναρξη - λήξη) και να επιβεβαιώνεται ότι η άδεια βρίσκεται σε διαδικασία επανέκδοσής της, λόγω ενσωμάτωσης κατηγο-
ρίας ή υποκατηγορίας ΠΕΙ.
Αυτονόητο είναι ότι οι υποψήφιοι πρέπει να προσκομίσουν οπωσδήποτε την απαιτούμενη από την ανακοίνωση άδεια
οδήγησης. 
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Σε περίπτωση που η υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας Περιφερειακής Ενότητας δεν έχει
προχωρήσει στη συγκρότηση επιτροπής για τις εξετάσεις του ανωτέρω πιστοποιητικού (ΠΕΙ), ο υποψήφιος προκειμένου
να γίνει δεκτός για τη θέση του ΟΔΗΓΟΥ της συγκεκριμένης ανακοίνωσης, πρέπει να προσκομίσει απαραιτήτως σχετικό
έγγραφο της υπηρεσίας αυτής, στο οποίο να αναφέρεται η αδυναμία έκδοσης του ανωτέρω πιστοποιητικού εξ’ αφορμής
της μη συγκρότησης της εν λόγω επιτροπής.
Για τις άδειες οδήγησης αυτοκινήτων, όταν δεν προκύπτει η ημερομηνία της αρχικής κτήσης, της κατά την ανακοίνωση
απαιτούμενης άδειας, αλλά μόνο η ημερομηνία λήξης της άδειας ή τυχόν πρόσφατης θεώρησης, πρέπει οι υποψήφιοι να
συνυποβάλουν και σχετική βεβαίωση της οικείας υπηρεσίας Μεταφορών και Επικοινωνιών.
Σε περίπτωση αδυναμίας της αρμόδιας υπηρεσίας να χορηγήσει τη βεβαίωση αυτή, λόγω καταστροφής ή φθοράς των αρ-
χείων της, αρκεί :
• η προσκόμιση της βεβαίωσης της υπηρεσίας αυτής στην οποία να αναφέρεται ο λόγος αδυναμίας καθώς και
• η προσκόμιση Υπεύθυνης Δήλωσης κατά το άρθρο 8 του ν.1599/1986 του υποψηφίου στην οποία να δηλώνει την ακριβή
ημερομηνία αρχικής κτήσης της κατηγορίας επαγγελματικής άδειας οδήγησης που ζητείται από την προκήρυξη.
Στην περίπτωση που οι υποψήφιοι είναι κάτοχοι επαγγελματικής άδειας οδήγησης αλλοδαπής, για να γίνουν δεκτοί πρέπει
να προσκομίσουν βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας «περί ισοδυναμίας και αντιστοιχίας της άδειας οδήγησης αλλοδαπής
με τις επαγγελματικές άδειες οδήγησης ημεδαπής».
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
α) Άδεια μηχανοδηγού-χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων ομάδας Β΄ τάξης Δ΄ ή άδεια χειριστή

102 μηχανημάτων έργου (Μ.Ε.) ομάδας  Β  ειδικότητας 1 του Π.Δ. 113/2012 για τα Μ.Ε. 1.3 της κατάταξης του
άρθρου 2 της υπ΄ αριθ. οικ. 1032/166 /Φ.Γ.9.6.4(Η)/5.3.2013 απόφασης του αρμόδιου  Υφυπουργού, όπως τροπο-
ποιήθηκε-συμπληρώθηκε με την υπ’ αριθ. οικ. 71993 /301 /Φ.113 / 3.7.2015  απόφαση  του αρμοδίου Υπουργού (*),

β) Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελματική,  
γ) Ο ομώνυμος ή αντίστοιχος τίτλος ΙΕΚ ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α΄ ή Β' κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυ-
κλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικών Επαγγελματικών Σχολών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή
Σχολών Μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν.1346/83 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης
ειδικότητας. Γίνεται επίσης δεκτός οποιοσδήποτε τίτλος ΙΕΚ ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή άλλος ισότιμος και αντίστοιχος
τίτλος σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή αλλοδαπής υπό την προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος υποβάλει βεβαίωση της αρμόδιας
για την έκδοση της άδειας υπηρεσίας, ότι η ανωτέρω άδεια μηχανοδηγού -χειριστή χορηγήθηκε βάσει του συγκεκριμένου τίτλου
είτε αυτοτελώς είτε με συνυπολογισμό και εμπειρίας.  

ΠΡΟΣΟΝΤΑ  Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: (Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα)
α) Άδεια μηχανοδηγού-χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων ομάδας Β΄ τάξης Δ΄ ή άδεια χειριστή μηχανημάτων
έργου (Μ.Ε.) ομάδας Β ειδικότητας 1 του Π.Δ. 113/2012 για τα Μ.Ε. 1.3 της κατάταξης του άρθρου 2 της υπ΄αριθ.οικ. 1032 /
166/Φ.Γ.9.6.4(Η)/5.3.2013 απόφασης του αρμόδιου Υφυπουργού, όπως τροποποιήθηκε-συμπληρώθηκε με την υπ’ αριθ. οικ.71993
/301 /Φ.113 / 3.7.2015 απόφαση του αρμοδίου Υπουργού (*),
β) Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελματική, 
γ) Ο ομώνυμος ή αντίστοιχος, απολυτήριος τίτλος αναγνωρισμένης κατώτερης τεχνικής σχολής της ημεδαπής ή ισότιμος και
αντίστοιχος τίτλος  σχολής της αλλοδαπής. Γίνεται επίσης δεκτός οποιοσδήποτε τίτλος αναγνωρισμένης κατώτερης τεχνικής
σχολής της ημεδαπής ή αλλοδαπής, υπό την προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος υποβάλει βεβαίωση της αρμόδιας για την έκδοση της
άδειας υπηρεσίας, ότι η ανωτέρω άδεια μηχανοδηγού- χειριστή χορηγήθηκε βάσει του συγκεκριμένου τίτλου είτε αυτοτελώς
είτε με συνυπολογισμό και εμπειρίας.  
ΠΡΟΣΟΝΤΑ  Β΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: (Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα)

α) Άδεια μηχανοδηγού-χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων ομάδας Β΄ τάξης Δ΄  ή άδεια χειριστή μηχανημάτων
έργου (Μ.Ε.) ομάδας Β ειδικότητας 1 του Π.Δ. 113/2012 για τα Μ.Ε. 1.3  της κατάταξης του άρθρου 2 της υπ΄αριθ.οικ. 1032 /
166/Φ.Γ.9.6.4(Η)/5.3.2013 απόφασης του αρμόδιου Υφυπουργού, όπως τροποποιήθηκε-συμπληρώθηκε με την υπ’ αριθ.
οικ.71993/301/Φ.113/3.7.2015 απόφαση του αρμοδίου Υπουργού (*),
β) Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελματική, 
γ) Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (δηλ. απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους που
έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο Δημοτικού Σχολείου), ή  ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος κατώτερης Τεχνικής
Σχολής  του  Ν.Δ. 580/1970  ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, του άρ-
θρου 1 του Ν. 2817/2000  της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής  και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον τριών (3)
ετών, μετά την απόκτηση της παραπάνω άδειας μηχανοδηγού-χειριστή (*).
ΠΡΟΣΟΝΤΑ  Γ΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: (Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα)
α) Άδεια μηχανοδηγού-χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων ομάδας Β΄ τάξης Δ΄ ή άδεια χειριστή μηχανημάτων
έργου (Μ.Ε.) ομάδας Β ειδικότητας 1 του Π.Δ. 113/2012 για τα Μ.Ε. 1.3 της κατάταξης του άρθρου 2 της υπ΄αριθ.οικ.1032 /166
/Φ.Γ.9.6.4(Η)/5.3.2013 απόφασης του αρμόδιου Υφυπουργού, όπως τροποποιήθηκε-συμπληρώθηκε με την υπ’ αριθ.
οικ.71993/301/Φ.113/3.7.2015 απόφαση του αρμοδίου Υπουργού (*),
β) Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελματική, 
γ) Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (δηλ. απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους που
έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο Δημοτικού Σχολείου),ή ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος κατώτερης Τεχνικής
Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, του άρθρου
1 του Ν. 2817/2000  της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής  και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον έξι  (6) μηνών,
μετά την απόκτηση της παραπάνω άδειας μηχανοδηγού-χειριστή (*).
(*)ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Υποψήφιοι που κατείχαν άδεια την οποία αντικατέστησαν βάσει του π.δ 113/2012, εφόσον στη νέα αυτή
άδεια δεν αναγράφεται η αρχική άδεια  και η ημεροχρονολογία κτήσης αυτής, οφείλουν να προσκομίσουν σχετική βε-
βαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας από την οποία να προκύπτουν τα ανωτέρω στοιχεία. 
Η εν λόγω βεβαίωση απαιτείται, προκειμένου να προσμετρηθεί το βαθμολογούμενο κριτήριο της εμπειρίας.

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ: Για τα  θερμικά μηχανήματα γίνονται δεκτές και οι άδειες μηχανοδηγών χειριστών
μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων που χορηγήθηκαν βάσει του π.δ. 22/1976 (ΦΕΚ 6/12.01.1976/τ.Α’). 
Στην περίπτωση που οι υποψήφιοι είναι κάτοχοι επαγγελματικής άδειας οδήγησης αλλοδαπής, για να γίνουν δεκτοί πρέπει
να προσκομίσουν βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας «περί ισοδυναμίας και αντιστοιχίας της άδειας οδήγησης αλλοδαπής
με τις επαγγελματικές άδειες οδήγησης ημεδαπής».
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
α) Άδεια άσκησης επαγγέλματος εγκαταστάτη ή συντηρητή Ηλεκτρολόγου Α΄ ειδικότητας 1ης κατηγορίας  ή  

103 Εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου 1ης ομάδας Α’ ειδικότητας του π.δ 108/2013 (*).
β) Ο ομώνυμος ή αντίστοιχος τίτλος ΙΕΚ ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α' ή Β' κύκλου σπουδών 
ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικών Επαγγελματικών Σχολών

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολών μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικών μονάδων
της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
Γίνεται επίσης δεκτός οποιοσδήποτε τίτλος ΙΕΚ ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή άλλος ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος
σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή αλλοδαπής, υπό την προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος υποβάλλει βεβαίωση της αρμόδιας
για την έκδοση της άδειας υπηρεσίας, ότι η ανωτέρω άδεια χορηγήθηκε βάσει του συγκεκριμένου τίτλου είτε αυτοτελώς
είτε με συνυπολογισμό και εμπειρίας.
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Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και Κομισιόν συμπράττουν 

στη διαγραφή χρεών ΝΔ και ΠΑΣΟΚ
Nα αποσύρει το ερώτημά του ζητάνε από τον ευρωβουλευτή Νίκο Χουντή

Να αποσυρθεί κρίσιμη κοινοβουλευ-

τική ερώτηση του ευρωβουλευτή της

Λαϊκής Ενότητας, Νίκου Χουντή, σε

για τα δάνεια ΝΔ και ΠΑΣΟΚ, ζητάνε

υπηρεσίες του Ευρωπαϊκού Κοινο-

βουλίου(!)

Ο Νίκος Χουντής, με ερώτησή του κα-

ταδείκνυε, βάσει στοιχείων, ότι η Κο-

μισιόν απέκρυψε γεγονότα κατά τον

κοινοβουλευτικό έλεγχο και έκανε τα

«στραβά μάτια» για τη διαγραφή του

χρέους της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ.

Το αίτημα απόσυρσης της ερώτησης,

πιθανά σε συνεννόηση με την Κομι-

σιόν, εκφράστηκε με επιστολή της Γε-

νικής Διεύθυνσης της Προεδρίας του

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, με το αι-

τιολογικό ότι, «η Κομισιόν δεν έχει τη
σχετική αρμοδιότητα σύμφωνα με τις
Συνθήκες» και ότι «ο ρόλος της Κομι-
σιόν δεν είναι… η δημόσια παροχή
πληροφοριών για μεμονωμένα δάνεια
από μια τράπεζα, που έχει ανακεφα-
λαιωθεί με κρατική βοήθεια». Επι-

πλέον, καλούσε τον Ευρωβουλευτή

να αποσύρει το σχετικό ερώτημα και

σε διαφορετική περίπτωση θα υπο-

βληθεί στον Προέδρο του Κοινοβου-

λίου για να αποφασίσει για το

παραδεκτό η όχι του ερωτήματος.
Υπενθυμίζεται ότι πριν έναν μήνα, ο Ν. Χουν-

τής σε ερώτησή του (Δ.Τ. 11/11/2015, «Ευθύ-

νες Κομισιόν για τη διαγραφή δανείων ΝΔ και

ΠΑΣΟΚ») σημείωνε ότι:

«Η Κομισιόν, σε παλαιότερη απάντησή της

(16.05.2014) σε σχετικές ερωτήσεις του Ν.

Χουντή και του πρώην Ευρωβουλευτή Θ.

Σκυλλακάκη, δεν μνημόνευσε το γεγονός, ότι

είχε ήδη υπάρξει διαγραφή των χρεών των

πολιτικών κομμάτων (ΝΔ και ΠΑΣΟΚ), που

μάλιστα συνοδευόταν από αμνήστευση τρα-

πεζικών στελεχών.

Αντίθετα, μας καθησύχαζε ότι παρακολουθεί

την υπόθεση των κομματικών δανείων, τονί-

ζοντας επί λέξει: «Οι εντολοδόχοι παρακο-

λούθησης, που έχουν οριστεί για τις

ελληνικές τράπεζες από τον Ιανουάριο του

2013, παρακολουθούν την διαδικασία χορή-

γησης νέων δανείων και την αναδιάρθρωση

υφιστάμενων δανείων των δανειοληπτών,

συμπεριλαμβανομένων των πολιτικών κομμά-

των».

Ο Ευρωβουλευτής ζητούσε να πληροφορηθεί

από την Κομισιόν «αν η τότε απάντηση ήταν

προϊόν ελλιπούς η λανθασμένης πληροφόρη-

σης και όχι προσπάθεια αποσιώπησης του γε-

γονότος, ώστε να επωφεληθούν και να

προστατευτούν τα τότε κυβερνητικά κόμματα

ΝΔ και ΠΑΣΟΚ».

Ο Ν. Χουντής, απαντώντας στην Γενική Διεύ-

θυνση της Προεδρίας του Ευρωπαϊκού Κοι-

νοβουλίου, αρνήθηκε να αποσύρει την

ερώτηση και ταυτόχρονα απέστειλε επι-

στολή προς τον Πρόεδρο του Ε.Κ. κ. Σουλτς,

τονίζοντας μεταξύ άλλων ότι:

«Είναι απαράδεκτο, σε μία περίοδο αυστηρής

λιτότητας και τεράστιας οικονομικής κρίσης,

όπου το κύριο θέμα στην Ελλάδα είναι τα

«κόκκινα δάνεια», για τα οποία χιλιάδες οι-

κογένειες θα βρεθούν στους δρόμους λόγω

αδυναμίας αποπληρωμής, να θεωρούνται

«μεμονωμένα» και «εμπιστευτικά» δάνεια

αξίας περίπου 230 εκατομ. ευρώ, των πολι-

τικών κομμάτων της Ελλάδας, τα οποία συμ-

μετέχουν στα ισχυρότερα πολιτικά κόμματα

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (Λαϊκό

Κόμμα, Ευρωπαϊκό Σοσιαλιστικό Κόμμα).

[...] Είναι λοιπόν ακραία υποκρισία να μην

θέλουμε να απαντήσουμε σε ερωτήσεις. 

O
αναπληρωτής υπουργός Δι-

καιοσύνης Δημήτρης Παπαγ-

γελόπουλος (επί κυβερνήσεως

Σαμαρά-Βενιζέλου) απαντώντας σε

σχετική ερώτηση βουλευτή του ΣΥ-

ΡΙΖΑ, Χρήστου Καραγιαννίδη, είχε

ουσιαστικά επιβεβαιώσει το “κου-

κούλωμα” από το βήμα της Βουλής:

«η αρχειοθέτηση της υπόθεσης
οφείλεται στη διάταξη του άρθρου
78 του ν. 4146/2013, η οποία στην
ουσία παρέχει ασυλία στους προ-
έδρους, στα μέλη διοικητικών συμ-
βουλίων και στα τραπεζικά στελέχη
για μια κατηγορία δανείων.
...στο σημείο αυτό πρέπει να σημει-
ωθεί ότι υπήρχε και άλλη δικογρα-
φία, η οποία αφορούσε τα δάνεια
της ΑΤΕ προς τα πολιτικά κόμματα,
η οποία όμως και αυτή τέθηκε στο
αρχείο!».
Η σημερινή κυβέρνηση δεν μπορεί ή

δεν θέλει ή κωλύεται από τας Ευρώ-

πας να επαναφέρει τη δικογραφία.

Γιατί όπως όλα δείχνουν δεν συμφέρει

κανέναν(!) να αποκαλυφθούν και τα

220 εκατομμύρια που «άρπαξαν» ΝΔ

και ΠΑΣΟΚ με αδιαφανείς διαδικασίες

θα πάνε είς υγείαν των κορόιδων!

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: (Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα)
α) Άδεια άσκησης επαγγέλματος εγκαταστάτη ή συντηρητή Ηλεκτρολόγου  Α΄ ειδικότητας 1ης κατηγορίας  ή  Εγκατα-
στάτη ηλεκτρολόγου 1ης ομάδας Α’ ειδικότητας του π.δ 108/2013 (*).
β) Ο ομώνυμος ή αντίστοιχος, απολυτήριος τίτλος αναγνωρισμένης κατώτερης τεχνικής σχολής της ημεδαπής ή ισότιμος
και αντίστοιχος τίτλος σχολής της αλλοδαπής. Γίνεται επίσης δεκτός οποιοσδήποτε τίτλος αναγνωρισμένης κατώτερης
τεχνικής σχολής της ημεδαπής ή αλλοδαπής, υπό την προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος υποβάλλει βεβαίωση της αρμόδιας
για την έκδοση της άδειας υπηρεσίας, ότι η ανωτέρω άδεια χορηγήθηκε βάσει του συγκεκριμένου τίτλου είτε αυτοτελώς
είτε με συνυπολογισμό και εμπειρίας.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: (Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα)
α) Άδεια άσκησης επαγγέλματος εγκαταστάτη ή συντηρητή Ηλεκτρολόγου  Α΄ ειδικότητας 1ης κατηγορίας  ή  Εγκατα-
στάτη ηλεκτρολόγου 1ης ομάδας Α’ ειδικότητας του π.δ 108/2013 (*).
β) Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους που
έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος κατώτερης Τε-
χνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον
τριών (3) ετών, μετά την απόκτηση της παραπάνω άδειας(*).
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Γ’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: (Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα)
α) Άδεια άσκησης επαγγέλματος εγκαταστάτη ή συντηρητή Ηλεκτρολόγου 
Α΄ ειδικότητας 1ης κατηγορίας  ή Εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου 1ης ομάδας Α’ ειδικότητας του π.δ 108/2013 (*).
β) Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους που
έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος κατώτερης Τε-
χνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον
έξι (6) μηνών, μετά την απόκτηση της παραπάνω άδειας(*).

(*)ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Υποψήφιοι που κατείχαν άδεια την οποία αντικατέστησαν βάσει του π.δ 108/2013, εφόσον στη νέα αυτή
άδεια δεν αναγράφεται η αρχική άδεια και η ημεροχρονολογία κτήσης αυτής, οφείλουν να προσκομίσουν σχετική βεβαί-
ωση της αρμόδιας υπηρεσίας από την οποία να προκύπτουν τα ανωτέρω στοιχεία.
Η εν λόγω βεβαίωση απαιτείται, προκειμένου να προσμετρηθεί το βαθμολογούμενο κριτήριο της εμπειρίας.
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
104,105,106 Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα (άρθρο 5 παρ.2 του Ν.2527/97).
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων  πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.        

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β), των λοιπών ιδιοτήτων τους
και της εμπειρίας τους οφείλουν να προσκομίσουν όλα τα  απαιτούμενα από την παρούσα ανακοίνωση και το «Πα-
ράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» δικαιολογητικά, σύμφωνα με τα οριζό-
μενα στην ενότητα «ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΙΤΛΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ» του Κεφαλαίου ΙΙ του  ανωτέρω
Παραρτήματος.
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στο «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου
(ΣΟΧ)».

ΠΡΟΣΟΧΗ: Μετά την τελευταία αναμόρφωση του ανωτέρω Παραρτήματος με σήμανση έκδοσης «23-01-2015» επι-
σημαίνεται τροποποίηση σχετικά με τον ΤΡΟΠΟ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΤΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ. 
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Δημοσίευση της ανακοίνωσης 
Περίληψη της παρούσας ανακοίνωσης, η οποία πρέπει να περιέχει υποχρεωτικά τα όρια ηλικίας και όλα τα στοιχεία του άρθρου 21
παρ. 8 του Ν. 2190/1994 (όπως ισχύει), να δημοσιευθεί σε δύο (2) ημερήσιες ή εβδομαδιαίες τοπικές εφημερίδες του νομού Αττικής,
εφόσον εκδίδονται. Σε περίπτωση που εκδίδεται μία εφημερίδα (ημερήσια ή εβδομαδιαία) η δημοσίευση θα γίνει στην εφημερίδα αυτή
δύο (2) φορές.
Ανάρτηση ολόκληρης της ανακοίνωσης [μαζί με το «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» με
σήμανση έκδοσης «23-01-2015»], να γίνει  στο χώρο των ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Μαρκόπουλου Με-
σογαίας στον οποίο εδρεύει η υπηρεσία. Θα συνταχθεί και σχετικό πρακτικό ανάρτησης στο φορέα (σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ. 9
του Ν. 2190/1994 όπως ισχύει), το οποίο θα αποσταλεί αυθημερόν στο ΑΣΕΠ είτε στο e-mail: sox @asep.gr είτε στο fax: 210 6467728
ή 213 1319188.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε
αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους
θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη
διεύθυνση: Δήμος Μαρκοπούλου Μεσογαίας, Πλατεία Δημοσθ. Σωτηρίου & Σκοπελίτη 1, Τ.Κ.19003- Μαρκόπουλο, απευ-
θύνοντάς την στο Τμήμα Προσωπικού,  υπόψη κας Σωτηρίου Βασιλικής ή κας Πέπελη Βασιλικής  (τηλ. επικοινωνίας: 22990-
20118 ή 22990-20135). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται
με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση
των υποψηφίων.
Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΔΕ ή ΥΕ). Η
σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε
κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία. Κατ’ εξαί-
ρεση, σώρευση θέσεων δύο κατηγοριών και συγκεκριμένα κατηγοριών ΔΕ και ΥΕ επιτρέπεται μόνο όταν στην ανακοίνωση
προβλέπονται τόσο θέσεις κατηγορίας ΔΕ που μπορεί να καλυφθούν επικουρικώς με εμπειρία και τίτλο υποχρεωτικής εκ-
παίδευσης όσο και θέσεις κατηγορίας ΥΕ. Στην  περίπτωση αυτή ο υποψήφιος της ΥΕ κατηγορίας θα χρησιμοποιήσει μία
μόνο αίτηση στην οποία θα αναγράψει κατά σειρά προτίμησης το σύνολο των θέσεων (κατηγοριών ΔΕ και ΥΕ) που επι-
διώκει.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την
επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατά-
στημα της υπηρεσίας μας και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Μαρκόπουλου Με-
σογαίας, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. Η ανωτέρω προθεσμία
λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και  εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια
αργία) ή μη εργάσιμη,  τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα. 
Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) στην υπηρεσία μας στην ανωτέρω διεύθυνση·
β) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη δια-
δρομή: Έντυπα αιτήσεων → Διαγωνισμών Φορέων → Εποχικού (ΣΟΧ)· γ) στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης
Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr), απ' όπου μέσω της διαδρομής: Σύν-
δεσμοι → Ανεξάρτητες και άλλες αρχές → ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα του δικτυακού τόπου του
ΑΣΕΠ και από εκεί θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα μέσω της διαδρομής: Έντυπα αιτήσεων → Διαγωνισμών Φορέων
→ Εποχικού (ΣΟΧ).

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ Ι. ΜΕΘΕΝΙΤΗΣ  

Eξίσωση του ναζισμού
με τον κομμουνισμό

επιχειρεί η Ε.Ε.

Ο Δήμαρχος Πάτρας Κώστας Πελετίδης επέστρεψε ως

απαράδεκτο, πρόγραμμα της ΕΕ,  το οποίο επιχειρεί «την
εξίσωση του ναζισμού με τον κομμουνισμό» όπως καταγ-

γέλει και απέστειλε επιστολή προς τον Υπουργό.

Είναι μία πρόταση “ερευνητικού προγράμματος” που έλα-

βαν όλοι οι Δήμαρχοι και Περιφερειάρχες της χώρας από

την Ε.Ε. με τον μασκοφορεμένο τίτλο: «Ευρώπη για τους
πολίτες, 2014-2020»!!!
Από άλλον δήμαρχο πάντως δεν έχουμε ακούσει τίποτα

προς το παρόν!

Ο δήμαρχος Πάτρας σε ανακοίνωση που εξέδωσε υπο-

γραμμίζει ότι: «Η ΕΕ επιβραβεύει ακόμη και με 100.000
ευρώ ερευνητικά προγράμματα που προωθούν τη συγκε-
κριμένη αναθεωρητική γραμμή, η οποία έπαιξε καθορι-
στικό ρόλο στην προσπάθεια “νομιμοποίησης του
φασισμού και του ναζισμού”».
Γράφει μεταξύ άλλων στον Υπουργό:

Μας αποστείλατε, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, την

7η Δεκεμβρίου 2015 και με ΑΠ 42767, ενημέρωση με

θέμα: Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα «Ευρώπη για τους πολίτες,
2014-2020». Το εν λόγω έγγραφο εστάλη σε όλους τους

Δήμους και τις Περιφέρειες της χώρας.

Μέσω αυτής της ενημέρωσης, πληροφορούμαστε ότι οι

δημόσιοι φορείς και Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις μπο-

ρούν να αιτηθούν για ένταξη σ’ αυτό το πρόγραμμα της

ΕΕ. Το πρόγραμμα έχει συνολικό προϋπολογισμό

185.468.000 ευρώ για την επταετία 2014-2020. Η καταλη-

κτική ημερομηνία για την υποβολή αιτήσεων είναι η 1η

Μαρτίου για δράσεις που θα αρχίσουν από την 1η Αυγού-

στου 2016. Στόχος του προγράμματος, όπως αναφέρεται

στις σελίδες 9 και 10, είναι να χρηματοδοτήσει έργα που

εξετάζουν τα αίτια «των απολυταρχικών καθεστώτων και
ειδικά το ναζισμό, σταλινισμό και τα ολοκληρωτικά κομ-
μουνιστικά καθεστώτα».
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Κυκλοφορούμε κάθε Σάββατο σε περίπτερα, Δήμους, καφέ, φούρνους στην Ανατ. Αττική

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                    
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                   
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ                                                            
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  
Δ/νση : Αγίου Γεωργίου 30 & Αριστείδου
Πληροφορίες : Αναστασία Σωτηρίο, Τηλ. : 2132023842-843-844
Χαλάνδρι 14/12/2015           |      Αρ. Πρωτ.: 37583      
ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΕΣΗΔΗΣ 19710

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ  
Ο Δήμαρχος Χαλανδρίου προκηρύσσει:

Ανοικτό Ηλεκτρονικό διαγωνισμό, για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ με κριτήριο κατακύρωσης την χαμη-
λότερη τιμή.
Συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης 161.600,00€ (Α.Μ. 95/2015).
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, ύστερα από κανονική προθεσμία εί-
κοσι τριών (23) ημερών από την ημερομηνία αποστολής της περίληψης διακήρυξης στο τεύχος διακηρύξεων Δη-
μοσίων Συμβάσεων της εφημερίδας της Κυβέρνησης και στον Ελληνικό Τύπο.
Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στο σύστημα: 5/1/2016 και ώρα 8:00π.μ. Καταληκτική ημερομηνία
υποβολής προσφορών στο σύστημα : 11/1/2016 και ώρα 15:00μ.μ. Η Ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών
θα γίνει στις 15/1/2016 ημέρα Παρασκευή.
Η χρηματοδότηση της προμήθειας θα γίνει από πόρους του Δήμου.

Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι προμηθευτές, μπορούν να υποβάλουν προσφορές για μία ή περισσότερες ομάδες.
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό υποβάλλεται μαζί με την προσφορά εγγυητική επιστολή συμμετοχής για ποσό
που αντιστοιχεί σε ποσοστό 1% της προϋπολογισθείσης δαπάνης προ ΦΠΑ ήτοι :
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
ΟΜΑΔΕΣ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΠΟΣΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ 

ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

ΟΜΑΔΑ 1: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΞΥΛΕΙΑΣ 12.195,12 121,95
ΟΜΑΔΑ 2: ΕΙΔΗ ΣΙΔΗΡΟΥ & ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 21.626,01 216,26
ΟΜΑΔΑ 3: ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ 48.780,49 487,80
ΟΜΑΔΑ 4: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ & ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 12.195,12 121,95
ΟΜΑΔΑ 5: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 24.390,24 243,90
ΟΜΑΔΑ 6: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΧΑΡΩΝ ΓΙΑ ΦΡΕΑΤΙΑ 12.195,12 121,95
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Στην περίπτωση που ο συμμετέχων στο διαγωνισμό υποβάλλει προσφορά για μία ή περισσότερες ομάδες , τα
ποσά των εγγυητικών επιστολών αθροίζονται αντίστοιχα.
Οι δαπάνες δημοσίευσης βαρύνουν τον ανάδοχο.
Για τα πλήρη τεύχη του διαγωνισμού θα παρέχεται ελεύθερη και πλήρης πρόσβαση στην ηλεκτρονική διεύθυνση
του Δήμου www.halandri.gr. Τέλος η Περίληψη της διακήρυξης θα δημοσιευθεί στις εξής εφημερίδες : ΜΑΧΗΤΙΚΗ
ΦΩΝΗ, ΕΒΔΟΜΗ, ΑΥΓΗ, ΓΕΝΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ, ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ & ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ.  
(Πληροφορίες στα τηλέφωνα : 213-2023842-844).

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΣΥΜΕΩΝ(ΣΙΜΟΣ) ΡΟΥΣΣΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚONOMΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  |  ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ : ΔΗΜ. ΧΡ. ΜΠΕΚΑ & ΒΑΣ. ΠΑΥΛΟΥ,  ΠΕΡΙΟΧΗ : ΣΠΑΤΑ   Τ.Κ.: 190 04                          
Πληροφορίες: Κ. Αντωνοπούλου - Αικ. Αλούπη, Τηλ.: 213 2007395 -396,  Fax.: 210 6630163
Σπάτα, 14/12/2015Αρ. Πρωτ.: 41499
ΘΕΜΑ: Επαναληπτική Περίληψη διακήρυξης του Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού με τίτλο «Απο-
στολή των λογαριασμών ύδρευσης του Δήμου &  προμήθεια φακέλων με προπληρωμένο ταχυδρομικό τέλος για
την αποστολή της επιστολικής αλληλογραφίας» 

Έχοντας υπόψη τις κείμενες διατάξεις, ο Δήμος Σπάτων-Αρτέμιδος προκηρύσσει:
Επαναληπτικό ηλεκτρονικό δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές σε ευρώ, με κριτήριο κα-
τακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για την υπηρεσία με τίτλο «Αποστολή των λογαριασμών ύδρευσης του Δήμου
&  προμήθεια φακέλων με προπληρωμένο ταχυδρομικό τέλος για την αποστολή της επιστολικής αλληλογρα-
φίας». Ο χρόνος εκτέλεσης της υπηρεσίας ορίζεται σε ένα έτος από την υπογραφή της σύμβασης. Η συνολική
δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 179.085,54 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
Τα  CPV της προμήθειας είναι τα  εξής: 64121100-1, 79800000-2
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής που ανέρχεται σε 2%
του προϋπολογισμού της προμήθειας (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), ποσού δυο χιλιάδων διακοσίων εξήντα
πέντε ευρώ και εξήντα λεπτών (2.265,60 €) για την κατηγορία Α και ποσού εξακοσίων σαράντα έξι ευρώ και
τριάντα έξι λεπτών (646,36 €) για την κατηγορία Β. Η Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής πρέπει να έχει χρονική
ισχύ εκατόν είκοσι (120) τουλάχιστον ημερών από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προ-
σφορών.
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος, ύστερα από κανονική
προθεσμία δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης του διαγωνισμού για δημοσίευση
στο ΦΕΚ.
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr , του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η διακήρυξη, στην
Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 134-138 του ν. 4281/2014
(ΦΕΚ/Α/160/8-8-2014), στο άρθρο 11 της Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21-10-2013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και
διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», στο Π.Δ
60/07 και συμπληρωματικά στο Π.Δ 118/07. Οι Προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους υποψήφιους Αναδόχους
για τουλάχιστον (90) ημέρες από την επόμενη μέρα της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής τους. 
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ στο ΦΕΚ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Διαδικτυακή πύλη Παρασκευή 18/12/2015 Δευτέρα 21/12/2015 Δευτέρα 28/12/2015
ΕΣΗΔΗΣ www.promitheus.gov.gr και ώρα 13:00
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Το πλήρες σώμα της διακήρυξης βρίσκεται διαθέσιμο σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα του Δήμου,
www.spata-artemis.gr,  στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.) που τηρείται στην
διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr  και στο ΕΣΗΔΗΣ.
Αιτήματα για συμπληρωματικές πληροφορίες – διευκρινίσεις σχετικές με τα έγγραφα του διαγωνισμού υποβάλ-
λονται ηλεκτρονικά, από εγγεγραμμένους προμηθευτές, στο δικτυακό τόπο του συγκεκριμένου διαγωνισμού μέσω
της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr  του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και φέρουν ψηφιακή υπογραφή.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΣΠ. ΜΑΡΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ “Η ΑΡΤΕΜΙΣ Ν.Π.Δ.Δ.
Ταχ. Δ/νση: Βασ Παύλου 108 & Φλέμινγκ, Τ.K. 190 04, Σπάτα  Αττικής 
Πληροφορίες : Λαβδού Κων/να - Τηλέφωνο:  210.6633290, 22940.89405  -  Fαx: 210 6633290 -  E-mail: athlspa1@yahoo.gr 
Σπάτα, 14/12/2015
Αρ. Πρωτ.:1156

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η    Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Σ 
Ο Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Σπάτων-Αρτέμιδος, ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού τεσσάρων (4) ατόμων για την κάλυψη παροδικών αναγκών
χρονικής διάρκειας έως 8 μηνών με ωριαία αποζημίωση, για την διεξαγωγή των προγραμμάτων « Άθληση για
Όλους 2015-2016» :
➢ Τέσσερις  (4) Θέσεις  ΠΕ Καθηγητών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού: 
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Ειδικότητα Αριθμός Χρονική διάρκεια

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
ΠΕ Καθηγητών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
➢ Μία Θέση με ειδικότητα στην Κολύμβηση και δευτερεύουσα ειδικότητα στην Γυμναστική. 1
➢ Μία Θέση με ειδικότητα στην ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗ και δευτερεύουσα στην  ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 1 Από την υπογραφή
➢ Μία θέση με ειδικότητα στην ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗ και γνώσεις ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ. 1 της σύμβασης και 
➢ Μία θέση με ειδικότητα στην ΑΕΡΟΒΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ή ελλείψει αυτής με ειδικότητα 1 έως 8 μήνες και 

στις ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ και προϋπηρεσία στα προγράμματα σε κάθε περίπτωση 
jumba yoga pilates και ψυχοσωματική αγωγή – παιδαγωγικά παιχνίδια. όχι πέραν της  31/7/2016

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Χρονική διάρκεια απασχόλησης : μέχρι  8 μήνες με ωριαία αποζημίωση.
Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 22 έως 60 ετών, να έχουν αποδεδειγμένη προϋπηρεσία, να είναι άνερ-
γοι και να πληρούν όλες τις προϋποθέσεις του Οργανωτικού Πλαισίου Προγραμμάτων « Άθλησης για Όλους». 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση της ανακοίνωσης και να υποβάλουν αίτηση κατά τις εργάσιμες ημέ-
ρες και ώρες 9.30-13.30 στη Γραμματεία του Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Σπάτων-Αρτέμιδος, Βασ Παύλου 108
& Φλέμινγκ Σπάτα και Ανθέων 21 στην Αρτέμιδα, αρμόδιες κα Λαβδού Κων.να και κα Παππά Παρασκευή, εντός
δέκα ( 10 ) ημερών από την τελευταία δημοσίευση της παρούσας  στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στο site του Δήμου Σπάτων
Αρτέμιδος. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΓΙΑΝΝΑΤΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 

ΑΔΑ: Ω1Σ3ΩΞΚ-6Κ1
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ 
Παλλήνη, 29-07-2015
Αρ. πρωτ.: 22843

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Διεξαγωγής Ηλεκτρονικού Δημόσιου

Ανοιχτού Διεθνή διαγωνισμού
Ο Δήμαρχος Παλλήνης Διακηρύσσει
ότι θα διεξαχθεί Ηλεκτρονικός Δημό-
σιος Ανοιχτός Διεθνής Διαγωνισμός
για την ανάθεση της προμήθειας με
τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ &
ΠΑΡΟΧΗ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΣΤΟΥΣ ΔΙ-
ΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015» προ-
ϋπολογιζόμενης δαπάνης 263.999,96
€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
13% και 23% και αφορά την προμή-
θεια αναλυτικά:

ΦΟΡΕΑΣ A.
ΟΜΑΔΑ Α.
Είδη παντοπωλείου: 4.039 κιλά και
21156 τεμάχια, Ενδεικτικού προ-
ϋπολογισμού: 58.934,45 € συμπερ.
ΦΠΑ 13% & 23%
ΟΜΑΔΑ Β.
Είδη αρτοποιείου: 1.404 κιλά και
20.067 τεμάχια. Ενδεικτικού προ-
ϋπολογισμού: 28.423,16 € συμπερ.
ΦΠΑ 13% & 23%
ΟΜΑΔΑ Γ.
Είδη κρεοπωλείου: 5817 κιλά. 
Ενδεικτικού προϋπολογισμού:
33.430,43 € συμπερ. ΦΠΑ 13% &
23%
ΟΜΑΔΑ Δ.
Είδη ιχθυοπωλείου: 1738,80 κιλά

Ενδεικτικού προϋπ/σμού: 13.693,20
€ συμπερ. ΦΠΑ 13%
ΟΜΑΔΑ Ε.
Είδη οπωροπωλείου: 24.347,80
κιλά και 1.940 τεμάχια. Ενδεικτικού
προϋπολογισμού: 30.200,53 € συμ-
περ. ΦΠΑ 13%
ΟΜΑΔΑ ΣΤ.
Είδη παντοπωλείου για κοινωνική
μέριμνα: 647 τεμάχια. Ενδεικτικού
προϋπολογισμού: 1.574,02 € συμ-
περ. ΦΠΑ 13% & 23%

ΦΟΡΕΑΣ Β
ΟΜΑΔΑ Α.
Είδη παντοπωλείου: 28 κιλά και 955
τεμάχια. Ενδεικτικού προϋπολογι-
σμού: 1.531,52 € συμπερ. ΦΠΑ
13% & 23%
ΟΜΑΔΑ Β.
Είδη οπωροπωλείου : 240 κιλά
Ενδεικτικού προϋπ/σμού: 321,37 €
συμπερ. ΦΠΑ 13%

ΦΟΡΕΑΣ Γ
ΟΜΑΔΑ Α.
Είδη παντοπωλείου: 34.320 τεμάχια
Ενδεικτικού προϋπολογισμού:
49.985,92 € συμπερ. ΦΠΑ 13% &
23%
ΟΜΑΔΑ Β
ΠΑΡΟΧΗ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΣΤΟΥΣ ΔΙ-
ΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015: 45138
τεμάχια. Ενδεικτικού προϋπολογι-
σμού: 45.905,36 € συμπερ. ΦΠΑ
13%
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί
με χρήση της πλατφόρμας του
ΕΣΗΔΗΣ μέσω της διαδικτυακής
πύλης www.promitheus.gov.gr του

συστήματος με καταληκτική ημερο-
μηνία υποβολής προσφορών την
17/09/2015 και ώρα 15:00 και ηλε-
κτρονική αποσφράγιση των προ-
σφορών τουλάχιστον τέσσερεις (4)
εργάσιμες ημέρες μετά την κατα-
ληκτική ημερομηνία υποβολής των
προσφορών και συγκεκριμένα στις
23/09/2015 και ώρα 11π.μ., μέσω
των αρμόδιων πιστοποιημένων στο
σύστημα οργάνων της Αναθέτου-
σας Αρχής. Απαιτείται εγγυητική
επιστολή ύψους 2% επί του της
προϋπολογισθείσας δαπάνης προ
Φ.Π.Α. για τη συγκεκριμένη ομάδα
ή ομάδες ειδών της μελέτης.
Η Διακήρυξη θα αναρτηθεί επίσης
στη διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr του ΚΗΜ-
ΔΗΣ, στην ιστοσελίδα του Δήμου
στη διεύθυνση www.palini.gr, ενώ
περίληψή της θα αναρτηθεί στον
ιστότοπο http://Diavgeia.gov.gr, στην
εφημερίδα της Ε.Ε., στο Φ.Ε.Κ.,
στον εγχώριο τύπο και στον πίνακα
ανακοινώσεων του δημοτικού κατα-
στήματος Δήμου Παλλήνης.
Η δαπάνη δημοσίευσης της περίλη-
ψης της διακήρυξης και τυχόν επα-
ναληπτικής διαδικασίας, βαρύνει
τον ανάδοχο.
Για περισσότερες πληροφορίες, οι
ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευ-
θύνονται στον Δήμο καθημερινά
κατά τις εργάσιμες ημέρες και
ώρες (τηλ: 2106604617-682 ΦΑΧ:
210-6604615, αρμόδιοι υπάλληλοι
κ. Σπηλιοπούλου – κ. Αθανασίου).

Ο Δήμαρχος
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Η. ΖΟΥΤΣΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ - ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ
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Σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στις 2 Δεκεμβρίου

στα γραφεία του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων

(ΕΦΕΤ), υπό την προεδρία του Προέδρου του ΕΦΕΤ

Ιωάννη Τσιάλτα, συμμετείχαν ο Πρόεδρος Μ. Μούσιος

και ο Αντιπρόεδρος  Ι. Μάνος της Ομοσπονδίας Αρτο-

ποιών Ελλάδος (Ο.Α.Ε.) και εκπρόσωποι του Υπουρ-

γείου Υγείας και του Γενικού Χημείου του Κράτους.

Μέσα σε κλίμα αμοιβαίας κατανόησης και συνεργασίας,

οι εκπρόσωποι της Ομοσπονδίας Αρτοποιών Ελλάδος

συμφώνησαν σε κοινές δράσεις με τη Διεύθυνση Δια-

τροφικής Πολιτικής και Ερευνών του Ενιαίου Φορέα

Ελέγχου Τροφίμων για μείωση του αλατιού στο ψωμί.

Η μείωση του αλατιού αποτελεί προτεραιότητα του Παγ-

κόσμιου Οργανισμού Υγείας, διότι οι περισσότερες

χώρες του πλανήτη, συμπεριλαμβανομένης της Ελλά-

δας, καταναλώνουν περισσότερο αλάτι από όσο χρει-

άζεται ο οργανισμός μας με δυσμενείς επιπτώσεις για

την υγεία. Το αλάτι στα επεξεργασμένα τρόφιμα δεν

είναι πάντα αντιληπτό από τον καταναλωτή, ειδικά σε

εκείνα που δεν έχουν αλμυρή γεύση. Παραδείγματα

τροφίμων που δεν γνωρίζουν οι καταναλωτές ότι περιέ-

χουν αλάτι είναι το ψωμί, τα αρτοπαρασκευάσματα,

καθώς και πλήθος άλλων επεξεργασμένων τροφίμων.

Για το λόγο αυτό, σε ολόκληρο τον κόσμο γίνονται συ-

στηματικές προσπάθειες – τόσο από τα αναπτυγμένα

όσο και από τα αναπτυσσόμενα κράτη – μείωσης του

αλατιού σε επεξεργασμένα τρόφιμα που καταναλώνον-

ται συχνά και σε μεγάλες ποσότητες.

Το ψωμί αποτελεί παραδοσιακά τη βάση της Ελληνικής

Μεσογειακής διατροφής και δεν λείπει από το τραπέζι

των περισσότερων. Έχοντας ως γνώμονα ότι η αυξημένη

κατανάλωση αλατιού αυξάνει τον κίνδυνο υπέρτασης και

εγκεφαλικών επεισοδίων ο κλάδος των αρτοποιών είναι

ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένος στο θέμα αυτό και έχει ήδη

αναλάβει πρωτοβουλίες για τη μείωση της χρήσης αλα-

τιού για την παρασκευή ψωμιού με λιγότερο αλάτι προς

όφελος της υγείας του Έλληνα. Συμφωνήθηκε δε να δε-

σμευτεί μέσω Πρωτοκόλλου Συνεργασία μεταξύ του

ΕΦΕΤ και Ο.Α.Ε., που θα προσβλέπει σε συγκεκριμένες

δράσεις και στόχους, που θα έχουν ως αποτέλεσμα τη

μείωση χρήσης αλατιού στο ψωμί.

Το πνεύμα καλής συνεργασίας και στήριξης μεταξύ φο-

ρέων του δημοσίου και των επιχειρήσεων τροφίμων

αποτελεί παράδειγμα ορθών πρακτικών με στόχο τη

βελτίωση της υγείας και της ποιότητας ζωής του Έλ-

ληνα.

Ο ΕΦΕΤ, στο πλαίσιο ουσιαστικής παρέμβασής του για

τη βελτίωση της υγείας των καταναλωτών, θα εντείνει

και θα συστηματοποιήσει τις δράσεις του, για την επί-

τευξη του τελικού στόχου, που είναι η μείωση της πρόσ-

ληψης αλατιού από τον έλληνα καταναλωτή.

Μείωση του αλατιού στα αρτοσκευάσματα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                    
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΩΝ & ΔΙΑ-
ΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ                      
Αγίου Γεωργίου 30 & Αριστείδου
Πληροφ.: Αναστασία Σωτηρίου
Τηλ. : 2132023842-843-844
Χαλάνδρι 15/12/2015
Αρ. Πρωτ.: 37789

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  ΑΝΟΙ-
ΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙ-
ΚΟΥ «BUSINESS INTELLIGENCE»
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΥ

Ο Δήμαρχος Χαλανδρίου προκηρύσ-
σει Ανοικτό Ηλεκτρονικό διαγωνι-
σμό, για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ «BUSINESS INTELLI-
GENCE» ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥ-
ΘΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ με κριτή-
ριο κατακύρωσης την χαμηλότερη
τιμή, συνολικής προϋπολογισθείσης
δαπάνης 73.517,10€ (Α.Μ.
106/2015).
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο
δημοτικό κατάστημα του Δήμου
Χαλανδρίου – Αγ. Γεωργίου 30 &

Αριστείδου-Χαλάνδρι Αττικής, ενώ-
πιον της Επιτροπής Διενέργειας
Διαγωνισμού , την 11/1/2016 ημέρα
Δευτέρα και από ώρα 10:00 π.μ.
έως 10:30 π.μ. (ώρα λήξης παράδο-
σης των προσφορών).
Η χρηματοδότηση της προμήθειας
θα γίνει από πόρους του Δήμου.
Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι προ-
μηθευτές, μπορούν να υποβάλουν
προσφορές για το σύνολο της προ-
μήθειας. Για τη συμμετοχή στο δια-
γωνισμό υποβάλλεται μαζί με την
προσφορά εγγυητική επιστολή
συμμετοχής για ποσό που αντι-
στοιχεί σε ποσοστό 1% της προ-
ϋπολογισθείσης δαπάνης προ ΦΠΑ
ήτοι : 597,70€.
Οι δαπάνες δημοσίευσης βαρύνουν
τον ανάδοχο.
Για τα πλήρη τεύχη του διαγωνι-
σμού θα παρέχεται ελεύθερη και
πλήρης πρόσβαση στην ηλεκτρο-
νική διεύθυνση του Δήμου www.ha-
landri.gr. Τέλος η Περίληψη της
διακήρυξης θα δημοσιευθεί στις
εξής εφημερίδες: ΜΑΧΗΤΙΚΗ
ΦΩΝΗ, ΕΒΔΟΜΗ, ΑΥΓΗ, ΓΕΝΙΚΗ
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ, ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
& ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ.  
(Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 213-
2023842-844).

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΣΥΜΕΩΝ(ΣΙΜΟΣ) ΡΟΥΣΣΟΣ

ΑΔΑ: Ω4ΩΝΩΛΝ_ΟΟΨ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ
Μ Ε Σ Ο Γ Α Ι Α Σ
Μαρκόπουλο 15-12-2015
Αρ. Πρωτ. 20833

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ»
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

40.004,71€ (ΜΕ ΦΠΑ 13%)
Ο Δήμαρχος Μαρκοπούλου Μεσο-
γαίας διακηρύσσει πρόχειρο δια-
γωνισμό, με ενσφράγιστες
προσφορές και με κριτήριο κατακύ-
ρωσης την οικονομικά χαμηλότερη
προσφορά για την: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ», προϋπολογισμού
δαπάνης 40.004,71€ με ΦΠΑ 13%,
σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 20/2015
θεωρημένη μελέτη του Δήμου
Μαρκοπούλου. Ο Διαγωνισμός θα
γίνει σύμφωνα με την ισχύουσα
νομοθεσία Υ.Α. 11389/93, Ν.
2286/95, Ν.2503/97, Ν. 3463/2006,
Ν. 3852/2010 και τις λοιπές ερμη-

νευτικές προς αυτά εγκυκλίους.
Ο Διαγωνισμός θα γίνει στα γραφεία
του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας
την 28η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015, ημέρα
ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 10:00  – 10:30πμ
(πέρας κατάθεσης προσφορών) ενώ-
πιον της αρμόδιας Επιτροπής.
Στον Διαγωνισμό γίνονται δεκτές
εταιρείες που κατασκευάζουν, ει-
σάγουν ή εμπορεύονται τα πιο
πάνω είδη.
Εγγύηση συμμετοχής 1%
(354,02€) της συνολικής προϋπο-
λογισθείσης τιμής εκτός Φ.Π.Α. της
υπ αριθμ 20/2015 μελέτης της Τ.Υ.
του Δήμου, σε εγγυητική επιστολή
αναγνωρισμένης Τράπεζας που θα
απευθύνεται προς τον Δήμο Μαρ-
κοπούλου Μεσογαίας.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λά-
βουν το τεύχος της μελέτης και
των όρων της διακήρυξης από το
αρμόδιο γραφείο του Δήμου και να
ζητήσουν περισσότερες πληροφο-
ρίες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες
10:00 – 12:00 στο τηλ 22990-20168
& 22990-20176.

Ο Δήμαρχος
ΣΩΤΗΡΗΣ Ι. ΜΕΘΕΝΙΤΗΣ

AΔΑ: 7Ν7ΔΩΛΝ-9Η4
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ

Μ Ε Σ Ο Γ Α Ι Α Σ
Μαρκόπουλο 16-12-2015
Αρ. Πρωτ.   20910

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΕΡΓΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ»
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙ-

ΣΜΟΣ 67994,40 € (με ΦΠΑ 23%)
Ο Δήμαρχος Μαρκοπούλου Μεσο-
γαίας διακηρύσσει πρόχειρο δια-
γωνισμό, με ενσφράγιστες
προσφορές και με κριτήριο κατακύ-
ρωσης την οικονομικά χαμηλότερη
προσφορά για την: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ», προϋπο-
λογισμού δαπάνης 67994,40 € με
ΦΠΑ 23%, σύμφωνα με την υπ.
αριθμ 25/2015 θεωρημένη μελέτη
του Δήμου Μαρκοπούλου. Ο Διαγω-
νισμός θα γίνει σύμφωνα με την
ισχύουσα νομοθεσία την ΥΑ
11389/93, το Ν.2286/95, το Ν.
3463/2006 καθώς και τις λοιπές ερ-
μηνευτικές προς αυτές εγκυκλίους.

Ο Διαγωνισμός θα γίνει στα γρα-
φεία του Δήμου Μαρκοπούλου Με-
σογαίας την 28η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
2015, ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα
09:00πμ – 09:30πμ. (πέρας κατάθε-
σης προσφορών) ενώπιον της αρ-
μόδιας Επιτροπής.
Στο Διαγωνισμό γίνονται δεκτοί
οίκοι που κατασκευάζουν, εισά-
γουν ή εμπορεύονται τα πιο πάνω
είδη.
Εγγύηση συμμετοχής 2%
(1105,6€) της συνολικής προϋπο-
λογισθείσης τιμής της υπ αριθμ
25/2015 μελέτης της Τ.Υ. του
Δήμου, σε εγγυητική επιστολή
αναγνωρισμένης Τράπεζας που θα
απευθύνεται προς τον Δήμο Μαρ-
κοπούλου Μεσογαίας.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λά-
βουν το τεύχος της μελέτης και
των όρων της διακήρυξης από το
αρμόδιο γραφείο του Δήμου και να
ζητήσουν περισσότερες πληροφο-
ρίες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες
08:30πμ – 13:00μμ στο τηλ. 22990
20000.

Ο Δήμαρχος
ΣΩΤΗΡΗΣ Ι. ΜΕΘΕΝΙΤΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ
ΚΟΡΩΠΙ,   16-12-2015

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Της  307/2015  Απόφασης του Δη-
μοτικού Συμβουλίου του Δήμου
Κρωπίας που αφορά στην  “Έγ-
κριση μελέτης προσωρινών κυ-
κλοφοριακών ρυθμίσεων για την
εκτέλεση εργασιών του έργου
:“Συλλογή, μεταφορά, επεξεργα-
σία και διάθεση ακαθάρτων περιο-
χών Κορωπίου - Παιανίας” στην
οδό Αττικής.
Στο Κορωπί στις 16 Δεκεμβρίου
του έτους 2015 το Δημοτικό Συμ-
βούλιο του Δήμου Κρωπίας:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει   την κυκλοφοριακή με-
λέτη  προσωρινών κυκλοφοριακών
ρυθμίσεων για την εκτέλεση  των
εργασιών του έργου: “Συλλογή,
μεταφορά, επεξεργασία και διά-
θεση ακαθάρτων περιοχών Κορω-
πίου - Παιανίας”  στην οδό Αττικής,
σύμφωνα με την τεχνική έκθεση
και το συνημμένο  σχέδιο.
Στην κυκλοφοριακή μελέτη προ-
βλέπεται αποκλεισμός της οδού
Αττικής, στο ρεύμα κατεύθυνσης
προς Προαστιακό σταθμό Κορω-
πίου, από την διασταύρωσή της με
την οδό Νάξου μέχρι την διασταύ-
ρωσή της με την οδό Κούπι σε
μήκος 1.390,00μ.
Η κίνηση των οχημάτων που κι-
νούνται στην οδό Αττικής με κα-
τεύθυνση προς τον Προαστιακό
σταθμό Κορωπίου, θα εκτρέπεται
στην διασταύρωση της οδού Αττι-
κής με την οδό Νάξου με ευθεία κί-
νηση στην Λεωφόρο Βασιλέως
Κωνσταντίνου και κατόπιν με αρι-
στερή κίνηση στην οδό Αναπαύ-
σεως, με δεξιά κίνηση στην οδό
Αγίων Αναργύρων, με αριστερή κί-

νηση στην οδό Αγίων Αναργύρων,
με αριστερή κίνηση στην οδό Κούπι
και κατόπιν θα επανέρχονται στον
κυκλικό κόμβο που διασταυρώνον-
ται οι οδοί Αττικής και Δάβαρη.
Για την ασφαλή εκτέλεση των ερ-
γασιών θα τοποθετηθεί η προβλε-
πόμενη σήμανση για την ομαλή
κυκλοφορία των οχημάτων όπως
αυτή εμφανίζεται στο συνημμένο
σχέδιο.
Οι εργασίες εκσκαφών και τοποθέ-
τησης αγωγών και για τις τρείς φά-
σεις θα διαρκέσουν τρεις μήνες
από την ημέρα έκδοσης της σχετι-
κής άδειας. Για την εφαρμογή των
εν λόγω κυκλοφοριακών ρυθμί-
σεων απαιτείται η συναίνεση του
Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου
Κρωπίας (άρθρο 52 ΚΟΚ).
Η εν λόγω απόφαση θα είναι κανο-
νιστικού χαρακτήρα και θα διέπεται
από τις διατάξεις των άρθρων 79
και 82 του Κώδικα Δήμων και Κοι-
νοτήτων (Ν.3463/2006). Για το
λόγο αυτό θα απαιτηθεί η δημοσί-
ευση της απόφασης κατά το πλή-
ρες κείμενό της στο δημοτικό
κατάστημα του δήμου, σύμφωνα
με την διαδικασία που προβλέπεται
από το άρθρο 284 και περίληψη
αυτής σε μία ημερήσια ή εβδομαδι-
αία τοπική εφημερίδα.     
• Η απόφαση κατά το πλήρες κεί-
μενό της και το σχετικό σχέδιο των
παραπάνω  προσωρινών κυκλοφο-
ριακών ρυθμίσεων για την εκτέ-
λεση εργασιών του έργου :
“Συλλογή, μεταφορά, επεξεργασία
και διάθεση ακαθάρτων περιοχών
Κορωπίου - Παιανίας” στην οδό Ατ-
τικής.' βρίσκονται αναρτημένα στο
Δημοτικό Κατάστημα (Βασ.
Κων/νου 47) για την ενημέρωση
του κοινού.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
Δημήτριος Ν. Κιούσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚONOMΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕ-
ΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΔΗΜ. ΧΡ. ΜΠΕΚΑ & ΒΑΣ. ΠΑΥΛΟΥ
ΠΕΡΙΟΧΗ: ΣΠΑΤΑ   Τ.Κ.: 190 04                          
Πληροφορίες: Κ. Αντωνοπούλου -
Αικ. Αλούπη
Τηλ.: 213 2007395 -396
Fax.: 210 6630163
Σπάτα, 16/12/2015
Αρ. Πρωτ.:41862

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
Ηλεκτρονικό Ανοικτό Δημόσιο Δια-
γωνισμό για την «Προμήθεια ενός
ελκυστήρα τράκτορα 6Χ4 και ενός
ελκόμενου μηχανήματος καθαρι-
σμού παραλίας».
Κριτήριο κατακύρωσης είναι η συμ-
φερότερη προσφορά, η οποία θα προ-
κύψει σύμφωνα με τα κριτήρια
αξιολόγησης προσφορών. Συμφερό-

τερη προσφορά, είναι εκείνη που θα
παρουσιάσει το μεγαλύτερο λόγο της
συνολικής βαθμολογίας προς την τιμή
της οικονομικής προσφοράς.
Αριθμός Διακήρυξης: 618/41860/16-
12-2015
1. Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Σπά-
των-Αρτέμιδος
Διεύθυνση: Δημοτικό κατάστημα,
Δημ. Χρήστου Μπέκα και     Βασιλ.
Παύλου,19016
Τηλέφωνο: 2132007395-6
2. Τίτλος: Προμήθεια ενός ελκυ-
στήρα (τράκτορα) 6Χ4-CPV:
34144000-8
3. Τίτλος: Προμήθεια ενός ελκόμε-
νου μηχανήματος καθαρισμού πα-
ραλίας-CPV: 42995200-9
4. Συνολικός προϋπολογισμός:
210.000,00 € χωρίς Φ.Π.Α(23%),
258.300,00 € συνολική δαπάνη 
5. Απαιτούμενες εγγυήσεις: Η εγ-
γύηση συμμετοχής στον διαγωνι-
σμό ορίζεται σε ποσοστό 2% επί
του ενδεικτικού προϋπολογισμού
(χωρίς ΦΠΑ) του κάθε μηχανήματος
ήτοι 2.900,00 ευρώ για τον ελκυ-

στήρα τράκτορα και 1.300,00 ευρώ
για το μηχάνημα καθαρισμού παρα-
λίας . Ο προμηθευτής στον οποίο θα
γίνει η κατακύρωση υποχρεούται να
καταθέσει εγγυητική επιστολή
καλής εκτέλεσης της σύμβασης που
να καλύπτει το 2% της συνολικής
συμβατικής αξίας του είδους, χωρίς
ΦΠΑ.
6. Διάθεση εγγράφων-στοιχείων του
διαγωνισμού: Το σύνολο των τευχών
του διαγωνισμού θα βρίσκονται
αναρτημένα στην ιστοσελίδα του
Δήμου και συγκεκριμένα στη διεύ-
θυνση www.spata-artemis.gr όπου
παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλή-
ρης πρόσβαση καθώς στο
Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. και στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
(www. promitheus. gov. gr)
7. Χρόνος, τόπος και γλώσσα υποβο-
λής των προσφορών: Ο διαγωνισμός
θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά στη Διαδι-
κτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr
του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. με ημερομηνία έναρ-
ξης υποβολής προσφορών 12/1/2016
και ώρα 11:00 π.μ και καταληκτική
ημερομηνία υποβολής προσφορών:

27/1/2016 και ώρα 14:00. Η ηλεκτρο-
νική αποσφράγιση των προσφορών
γίνεται τέσσερις (4) εργάσιμες ημέ-
ρες μετά την καταληκτική ημερομη-
νία υποβολής των προσφορών ήτοι
1/2/2016 και ώρα 11:00 π.μ.
.Γλώσσα σύνταξης των προσφορών
είναι η Ελληνική.
8. Χρόνος ισχύος των προσφορών:
Οι προσφορές ισχύουν με ποινή
αποκλεισμού, χωρίς καμιά αλλαγή,
για χρονικό διάστημα (90) ημερολο-
γιακές ημέρες, προσμετρούμενες
από την επομένη της καταληκτικής
ημερομηνίας υποβολής προσφορών
του διαγωνισμού, με δυνατότητα
παράτασης για τριάντα (30) επι-
πλέον ημέρες.
9. Δικαίωμα συμμετοχής: Φυσικά,
νομικά πρόσωπα, ενώσεις προμη-
θευτών, συνεταιρισμοί, κοινοπρα-
ξίες προμηθευτών.
10 . Όλες οι αναλυτικές πληροφο-
ρίες περιλαμβάνονται στην διακή-
ρυξη του διαγωνισμού.
O ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΠ.ΜΑΡΚΟΥ
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Ειδικός Ρευματολόγος

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Β. ΜΠΑΛΑΟΥΡΑΣ

Αυτοάνοσα ρευματικά νοσήματα • Αυχεναλγία/Οσφυαλγία 

Οστεοαρθρίτις • Οστεοπόρωση • Χρόνιος Μυοσκελετικός Πόνος

ΔΙΓΕΝΗ 18 Βούλα  

Τηλ. 210 9658.142, κιν. 6984 419128

Ιατρείο Εξωσωματικής Γονιμοποίησης 

& Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΛΙΑΝΤΖΗΣ
ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ

Μέλος Βασιλικού Κολλεγίου Μαιευτήρων Γυναικολόγων Μ. Βρεττανίας (RCOG)

Μέλος Ευρωπαϊκής Εταιρείας Αναπαραγωγής & Εμβρυολογίας (ΕSHRE)

Πρίγκηπος Πέτρου 39 Βούλα, 2108981330

Σινώπης 3 Πύργος Αθηνών 2107717726

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 18 Βούλα - Τηλ. 210.8951.194 - 6942574688

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

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

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

τ. FELLOW MOORFIELDS EYE HOSPITAL, LONDON UK

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

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

τα χρήσιμα και τ’ αχρείαστα...

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

Δρ. EMMANOYHΛ ΙΓΓΛΕΖΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΣ

MΕΜBER AMERICAN ASSOCIATION OF ORTHODONTISTS

ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 14  (ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ) ΤΗΛ. (210) 8992.130

ΠΕΤΡΙΔΟΥ ΛΕΜΟΝΙΑ

ΚΛΙΝΙΚΟΣ ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ
Master στην Κλινική Ψυχολογία

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

Α. ΜΕΤΑΞΑ 21 (Εμπορικό Κέντρο Galeria, 2ος όρ.) Γλυφάδα

ΤΗΛΕΦΩΝΑ: (210) 9681.452 - 6977 078241 

www.petridoulemoniapsychologist.com

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

Ν Ε Υ Ρ Ο Χ Ε Ι Ρ Ο Υ Ρ Γ Ο Σ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ Α. ΚΟΛΛΙΑΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ  MEDITERRANE HOSPITAL 

METROPOLITAN HOSPITAL

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ και ΚΡΑΝΙΟΕΓΚΕΦΑΛΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ

ΔΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ
Τηλ.:  6945 57 34 15 -  22910 91606

ΒΑΣ. ΚΩΝ/ΝΟΥ  57  ΚΟΡΩΠΙ

ΗΛΙΑΣ Κ. ΜΠΟΥΡΝΑΖΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΟΣ

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

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

ΔΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ

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

ΤΕΣΤ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΔΩΡΕΑΝ

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ από 08.00 έως 14.00

ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΒΑΡΗΣ

ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ   213-2030311

ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΒΑΡΗΚΟΪΑΣ

Κωνσταντίνος Μουλιώτας

Service - Επισκευές - Πωλήσεις

Βασ. Παύλου 63 (1ος όροφος) τηλ. 210 9658 545
Βούλα - κεντρική πλατεία 6974 951 951

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

Δρ. ΜΙΧΑΛΗΣ N. ΓΥΡΑΣ
τ. α. Διευθυντής Α’ Χειρουργικής

Aσκληπιείου Βούλας

Χειρουργεί στο Mediterraneo Hospital

Τηλέφωνο για ραντεβού: 6944 358877

Μαθησιακές δυσκολίες - Ειδική Αγωγή

Εργοθεραπεία - Λογοθεραπεία - Φυσιοθεραπεία

Ψυχολογική Υποστήριξη Παιδιών, Εφήβων, Ενηλίκων 

Παιγνιοθεραπεία - Συμβουλευτική Γονέων

Επαγγελματικός Προσανατολισμός.

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

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ & ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

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
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. . . γ ια την υγειά μας

Οριστική λύση στην Ωλένια νευρίτιδα του αγκώνα, που

πλήττει  χιλιάδες ανθρώπους, δίνει η Μικροχειρουργική σε

συνδυασμό με την άμεση μετεγχειρητική  κινητοποίηση του

χεριού!

Αυτό τονίστηκε στο  21ο Κοινό Συνέδριο της Ελληνικής

Εταιρείας Επανορθωτικής Μικροχειρουργικής και της Ελ-

ληνικής Εταιρείας Χειρουργικής Χεριού και Άνω Άκρου, που

πραγματοποιήθηκε στα Ιωάννινα 19 με 21 Νοεμβρίου.

Σύμφωνα με τον Δρ Ιγνατιάδη Χειρουργό Ορθοπεδικό, το

ωλένιο νεύρο είναι ένα απ τα τρία κύρια νεύρα του χεριού.

Ελέγχει τους αυτόχθονες μύες του χεριού, συμβάλλει στο

σφίξιμο της γροθιάς και στην σταθερή σύλληψη αντικειμέ-

νων.

Περνάει από την μέσα πλευρά του αγκώνα, στην ωλένια

αύλακα, όπου πολλοί  κάποιες φορές όταν χτυπούν, αισθά-

νονται ένα μούδιασμα σαν ρεύμα να περνά από τον αγκώνα

και φθάνει στα μικρά μας δύο δάκτυλα (μικρό και παρά-

μεσο).

Το μούδιασμα αυτό,  αλλά υπό τη  μορφή της  συνεχούς

ενόχλησης, κυρίως όταν λυγίζουμε τους αγκώνες, είναι το

αρχικό σύμπτωμα της νόσου (Αρχικό στάδιο-Οξεία μορφή).

«Η Ωλένια νευρίτιδα ή παγίδευση του ωλένιου Νεύρου
στον αγκώνα, το δεύτερο σε συχνότητα σύνδρομο παγί-
δευσης Νεύρου μετά τον Καρπιαίο Σωλήνα, αν δεν αντιμε-
τωπιστεί έγκαιρα μπορεί να προκαλέσει παράλυση των
δακτύλων» επισημαίνει ο Δρ Ιωάννης Ιγνατιάδης, Χειρουρ-

γός Ορθοπεδικός, τέως αντιπρόεδρος Ελληνικής Εταιρείας

Χειρουργικής Χεριού, Διευθυντή τμήματος Μικροχειρουρ-

γικής Ιατρικού Ψυχικού.

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ  ΣΥΝΔΡΟΜΟΥ

Η συντηρητική θεραπεία (που περιλαμβάνει  ξεκούραση,

νάρθηκες ευθειασμού,  διόρθωση στάσης αγκώνα, αντι-

φλεγμονώδη, φυσικοθεραπείες με ασκήσεις νάρθηκες)

προσφέρει πρόσκαιρη ανακούφιση με υποχώρηση των συμ-

πτωμάτων χωρίς όμως οριστική λύση του προβλήματος.

«Η μονιμοποίηση των συμπτωμάτων, που συνοδεύονται
από υπαισθησία στο μικρό κυρίως δάκτυλο (ίσως και στο
παράμεσο-στη μία πλευρά) πρέπει να μας οδηγήσει άμεσα
στο χειρουργείο.
Αν δεν υπάρξει χειρουργική αντιμετώπιση του συνδρόμου
τότε θα αρχίζει να εμφανίζεται και μυϊκή ατροφία, δηλαδή
να αδυνατίζουν οι μύες μεταξύ των μετακαρπίων και να
φαίνονται έντονα τα μετακάρπια οστά απογυμνωμένα από

μύες, ενώ μπορεί αργότερα να χαθεί και ο έλεγχος των δυο
μικρών (τελευταίων) δακτύλων. Τότε ίσως είναι αργά και η
εγχείρηση απλά μπορεί να ανακουφίσει από τα μουδιά-
σματα και να βελτιώσει την αίσθηση, αλλά η μυϊκή απώλεια
ελάχιστα ή καθόλου θα ανακτηθεί»,  επισημαίνει ο Δρ Ιγνα-

τιάδης.

Η χειρουργική αντιμετώπιση του συνδρόμου της Ωλένιας

νευρίτιδας του αγκώνα γίνεται με τρείς τρόπους:

― Την απλή αποσυμπίεση και νευρόλυση του ωλένιου νεύ-

ρου που προσωρινά ανακουφίζει, αλλά η πάθηση μπορεί να

επανέλθει σε λίγους μήνες και συνιστάται μόνο σε ελαφρές

περιπτώσεις,

― Την πρόσθια μεταφορά του νεύρου και κάλυψη με μύες,

που είναι η πιο συχνή επιλογή.

― Την επικονδυλεκτομή, με την οποία  αφαιρείτε η οστική

απόφυση πάνω στην οποία στριμώχνεται και συμπιέζεται

το νεύρο, όταν η αιτία είναι οστική πίεση, πχ από παραμόρ-

φωση σε παλαιό κάταγμα, βλαισό αγκώνα ή εξόστωση.

Η σωστή μετεγχειρητική αγωγή περιλαμβάνει ολιγοήμερη

σχετική ακινητοποίηση  και πρώιμη κινητοποίηση που σύν-

τομα ακολουθείται από πρωτόκολλο ενδυνάμωσης στο φυ-

σικοθεραπευτήριο.

ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ  -ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Το σύνδρομο πλήττει κυρίως άτομα  του ενεργού πληθυ-

σμού ηλικίας 30 με 60χρόνων. Κινδυνεύουν κυρίως αυτοί

που δουλεύουν σε  χειρωνακτική εργασία ή δακτυλογρα-

φική (πληκτρολόγηση) και η  συχνότητα εμφάνισης του

συνδρόμου  φθάνει το 1% ,ενώ σε άτομα που δουλεύουν

κρατώντας σταθερά εργαλεία με κλειστούς τους αγκώνες

φθάνει το 1,4% - 12% (μ.ο. 4,1%), σε παχύσαρκους ασθε-

νείς το 1,3% - 16% (μ.ο. 4,3%). Επίσης σε άτομα με βλαι-

σούς αγκώνες ή με ιστορικό κατάγματος στον αγκώνα όταν

συνυπάρχουν και οι παραπάνω παράγοντες το ποσοστό συ-

χνότητας τριπλασιάζεται.

Άλλοι επιβαρυντικοί παράγοντες είναι όταν κοιμούνται οι

ασθενείς με τούς αγκώνες εντελώς κλειστούς, οιδήματα ή

αρθρίτιδες αγκώνα, εργασία με τσακισμένους αγκώνες και

σπανίως κάποια γάγγλια στη περιοχή του αγκώνα.

Εκτός απ΄ τα προαναφερθέντα μουδιάσματα, υπαισθησία

και ατροφίες-αδυναμίες μυών, η διάγνωση επιβεβαιώνεται

με το test κάμψης του αγκώνα για 1 λεπτό που επιτείνει τα

συμπτώματα. Η επιβεβαίωση της διάγνωσης γίνεται και  με

το Ηλεκτρομυογράφημα το οποίο όμως για να βγει θετικό

πρέπει συνήθως η νόσος να είναι ήδη βαρειά, στο 50% των

ελαφρών περιπτώσεων μπορεί να βγει και αρνητικό. Σπα-

νίως η ακτινογραφία δείχνει κάποιο παλαιό κάταγμα ή πα-

ραμόρφωση ή αρθρίτιδα που μπορεί να επηρεάσει.

«Η σωστή επιλογή της μορφής του χειρουργείου ανάλογα
με το είδος του συνδρόμου  όταν γίνεται με μικροχειρουρ-
γική (ατραυματική) τεχνική σε συνδυασμό με σωστή μετεγ-
χειρητική αγωγή  δίνει οριστική λύση στο πρόβλημα»
καταλήγει ο Δρ Ιγνατιάδης.

www.ignatiadismicrohand.eu

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

ΓΙΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ: 210 899 4433

KENTPO YΓEIAΣ BAPHΣ -  213 2030.300

NOΣOKOMEIO:
ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ

Κέντρο: 213 2163000

Το τραγούδι μπορεί να «θεραπεύσει»

τη ψυχή αλλά και να βελτιώσει τη

μνήμη, όπως υποστηρίζει νέα μελέτη

που δημοσιεύεται στο περιοδικό Jour-

nal of Alzheimer’s Disease.

Η μελέτη διαπίστωσε ότι η μουσική

και το τραγούδι βελτιώνουν τη μνήμη

στα ηλικιωμένα άτομα με ήπιας μορ-

φής άνοια.

Στο πλαίσιο της μελέτης, οι ερευνη-

τές από το Πανεπιστήμιο του Ελσίνκι

στη Φινλανδία προσκάλεσαν 89

άτομα με διαφορικό βαθμό άνοιας να

λάβουν μέρος σε μα μουσική εκπαί-

δευση διάρκειας 10 εβδομάδων. Η εκ-

παίδευση περιλάμβανε κυρίως

τραγούδι και άκουσμα μουσικής.

Οι ερευνητές, επίσης, έλαβαν υπόψη

τους και άλλους παράγοντες, όπως η

σοβαρότητα της άνοιας, η ηλικία των

εθελοντών, η προηγούμενη μουσική

εμπειρία τους, προκειμένου να διαπι-

στώσουν ποιοι ωφελήθηκαν περισσό-

τερο από την εκπαίδευση. Επίσης, οι

εθελοντές συμμετείχαν σε σειρά νευ-

ροψυχολογικών τεστ.

Τα αποτελέσματα αποκάλυψαν ότι το

τραγούδι ήταν επωφελές για τη

μνήμη των εθελοντών, ανεξάρτητα

από το αν είχαν παίξει κατά το παρελ-

θόν κάποιο μουσικό όργανο ή είχαν

λάβει μαθήματα τραγουδιού. Τα απο-

τελέσματα ήταν περισσότερο εμφανή

στους εθελοντές που έπασχαν από

ήπια άνοια και ήταν κάτω των 80.

Επιπλέον, το τραγούδι και η μουσική

βρέθηκε επίσης ότι ανακουφίζει από

κατάθλιψη και βελτιώνει αισθητά την

γνωστική λειτουργία του εγκεφάλου.

Τραγουδάτε για βελτίωση της μνήμης!

Οριστική λύση στην “Ωλένια νευρίτιδα”
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ΠΡΩΤΕΑΣ Βούλας

Χριστουγεννιάτικο 

Τουρνουά 

Καλαθοσφαίρισης
Ο Α.Ε.Ο. Πρωτέας Βούλας διοργανώνει

υπό την αιγίδα της Ε.Ο.Κ. από την Δευ-

τέρα 28/12 έως την Τετάρτη 30/12, Τουρ-

νουά Καλαθοσφαίρισης Χριστουγέννων

στο Κλειστό Γεώργιος Γεννηματάς (Λυ-

κούργου 17, Βούλα).

Οι ομάδες που θα λάβουν μέρος είναι:

Εθνική Παίδων, Εθνική Παμπαίδων, Εκπαι-

δευτήρια Δούκα (Παίδες), Πρωτέας Βού-

λας (Παίδες).

Υποσχονται πλούσιο  μπασκετικό θέαμα

από το μέλλον  της Ελληνικής καλαθο-

σφαίρισης στις αθλητικές εγκαταστάσεις

του Πρωτέα στη Βούλα.

Αναλυτικά το πρόγραμμα διεξαγωγής

των αγώνων:

ΔΕΥΤΕΡΑ 28 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015  

18:00   ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΙΔΩΝ - ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΜ-

ΠΑΙΔΩΝ 

20:00   ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ - ΕΚΠΑΙΔΕΥ-

ΤΗΡΙΑ ΔΟΥΚΑ

ΤΡΙΤΗ 29 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015

18:00   ΠΡΩΤΕΑΣ - ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ

20:00   ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΙΔΩΝ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ-

ΡΙΑ ΔΟΥΚΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 30 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015         

12:00   ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ - ΕΚΠΑΙ-

ΔΕΥΤΗΡΙΑ ΔΟΥΚΑ

14:00   ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΙΔΩΝ - ΠΡΩΤΕΑΣ 

3η Νίκη για τον ΝΑΟΒ με

τον Πάτροκλο Μανδηλάρη

Στο βάθρο ξανά ο πρωταθλητής Ελλάδος για το

2015 Πάτροκλος Μανδηλάρης! 

Ο αθλητής του Ν.Α.Ο.Β. κατέλαβε την 3η θέση στο

“ΚΥΠΕΛΛΟ ΧΙΟΝΩΝ 2015” που διοργάνωσε ο Ιστιο-

πλοϊκός όμιλος Πειραιώς το Σαββατοκύριακο 5 και

6 Δεκεμβρίου 2015. 

Η ομάδα Optimist της Βούλας συμμετείχε με 10

αθλητές, σε μία πολύ πετυχημένη τόσο οργανωτικά

όσο και αγωνιστικά διοργάνωση στην οποία έλαβαν

μέρος συνολικά 230 σκάφη! Ο αγώνας ήταν πολύ

υψηλού επιπέδου και πραγματοποιήθηκε με ιδανι-

κές συνθήκες ανέμου και τις δύο μέρες.

Διασυλλογικό αγώνα κατηγορίας σκαφών Lightning

διοργάνωσε o ΝΑΟΒ στις 5-6 Δεκεμβρίου με συμμε-

τοχή 33 αθλητών ηλικίας από 13 μέχρι 60 χρονών, 10

σκάφη Lighting 1 σκάφος Soling, 6 όμιλοι και 2 χώρες

συνέθεσαν το σκηνικό του αγώνα. 

Ο καιρός επέτρεψε να γίνουν 7 από τις 8 προγραμ-

ματισμένες ιστιοδρομίες και είχε τόσο εναλλαγές

στην ένταση του ανέμου όσο και σκληρό συναγωνι-

σμό. Το Σάββατο όπου επικράτησαν δυνατοί έως μέ-

τριοι άνεμοι οι ιστιοπλόοι χρειάστηκαν αρκετή

σωματική προσπάθεια για να καταφέρουν να αντεπε-

ξέλθουν και σωστό στήσιμο στα πανιά. Ενώ την Κυ-

ριακή με τους ασθενείς ανέμους, χρειαζόταν περισ-

σότερη υπομονή, λεπτές κινήσεις μέσα στο σκάφος

και πολύ προσοχή στις αλλαγές του καιρού.  

Η ιστιοπλοΐα όπως φαίνεται δεν έχει όριο ηλικίας και

ειδικά η κατηγορία Lightning η οποία συνδυάζει με

τον καλύτερο τρόπο τις διαφορετικές γενιές. Επίσης

δεν έχει σύνορα καθώς από την μακρινή Φιλανδία

μας επισκέφτηκε ένα αξιόμαχο πλήρωμα κατακτών-

τας την 4η θέση. Ακόμη πρέπει να είναι η πρώτη διορ-

γάνωση πανελληνίως που συνδυάζει 2 διαφορετικές

κατηγορίες σκαφών. Τα αποτελέσματα  υπολογίστη-

καν με την μέθοδο Portsmouth Yardstick.   

Στο αγωνιστικό κομμάτι την πρώτη θέση κατέλαβε

το πλήρωμα με κυβερνήτη τον Δημήτρη Σταματιάδη

από τον NOE , ενώ την δεύτερη και τρίτη θέση κατέ-

λαβαν τα πληρώματα του ΝΑΟΒ με κυβερνήτες

τους Δημήτρη Σταθόπουλο και Γιάννη Παγκάκη αν-

τίστοιχα.  

Η επόμενη μεγάλη διοργάνωση του ΝΑΟΒ με τα

σκάφη Lightning είναι προγραμματισμένη τέλη Απρι-

λίου του νέου έτους. Μέχρι τότε, καινούργια τμή-

ματα αρχαρίων ξεκινούν κάθε δίμηνο, ώστε νέοι

ιστιοπλόοι ανεξαρτήτου ηλικίας και σωματικής διά-

πλασης να ζήσουν την εμπειρία του ταξιδιού με ένα

μικρό ιστιοπλοϊκό σκάφος στα γαλανά νερά της θά-

λασσας. 

Διασυλλογικοί Αγώνες Ligthning στο ΝΑΟΒ



ΕΒΔΟΜΗ                                                                                                                                                                                          19  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 -  ΣΕΛΙΔΑ 23

Τιμητική εκδήλωση του

Γυμναστικού Συλλόγου “Αρη Βούλας

Ο Γυμναστικός Σύλλογος “Αρης Βούλας” οργανώνει εκδήλωση την Κυριακή 20

Δεκεμβρίου στις 7.30 μ.μ. στην δημοτική αίθουσα “Ιωνία” (Λεωφ. Καραμανλή,

δίπλα από το Δημαρχείο στη Βούλα), για να τιμήσουν: «Προσω-
πικότητες του Αθλητισμού και παράγοντες που υπηρέτησαν
την ΑΡΗ ΒΟΥΛΑΣ στο παρελθόν».
- Αθλητές και αθλήτριες που διακρίθηκαν την αθλητική περίοδο

2014-2015 στην επιτραπέζια αντισφαίριση και το ποδόσφαιρο.

- Μαθητές και μαθήτριες Δημοτικών που έλαβαν μέρος στο

τουρνουά επιτραπέζιας αντισφαίρισης 2015 

- Μαθητές και μαθήτριες που αρίστευσαν στο Γυμνάσιο και Λύκειο.

Tο Σάββατο 19 Δεκεμβρίου 2015 από 13:00

– 21:00 το Μητροπολιτικό Κοινωνικό Ια-

τρείο Ελληνικού (ΜΚΙΕ) οργανώνει Αθλη-

τική Εκδήλωση Αλληλεγγύης για τα 4

χρόνια λειτουργίας του, στο Πολιτιστικό

Κέντρο Αλίμου, Ιωνίας 96, Άλιμος, (υπό

την φιλοξενία του Θουκυδίδειο Οργανι-

σμού Πολιτισμού & Αθλητισμού Αλίμου).

Έισοδος: Ελέυθερη

Η εκδήλωση περιλαμβάνει 10 αθλη-

τικά προγράμματα στα οποία συμμετέ-

χουν αφιλοκερδώς 12 γυμναστές. 
13:00 Functional Experience – Μ. Βασιλείου

13:45 Pilates – Τατιάνα Δανασή

14:30 Body Shape – Πέπη Κουάκη

15:15 Yoga – Βεατρίκη Βίνος

16:00 Hips & Abs – Κατερίνα Παυλίδη

16:45 Flowbility – Άρτεμις Τζαβέλλα 

17:30 Pilates Functional – Κώστας Λόης

18:15 Fat Burner – Βαγγέλης Έξαρχος

19:00 Mega Danz ® Radical Fitness –

Νώντας Κώνστας

19:45 Zumba® – Θάνια Κοτζαμάνη, Ντίνα

Κοσενά, Katie Danganze

Συστήνουμε να έχετε μαζί σας Πετσέτα,

Στρωματάκι και Νερό.

Την πρώτη της ήττα στον 1ο

υποόμιλο του νότου της Α2

γυναικών, γνώρισε εντός

έδρας η Θέτις, καθώς ηττή-

θηκε με 3-2 σετ από τα Βρι-

λήσσια για την 7η

αγωνιστική ημέρα.

Η Θέτιδα αν και προηγή-

θηκε δύο φορές στην ανα-

μέτρηση δεν κατάφερε να

τελειώσει το ματς υπέρ της,

καθώς τα Βριλήσσια οδήγη-

σαν το ματς στο ταϊ μπρέϊκ

και κατέκτησαν την νίκη και

τους δύο βαθμούς, αφήνον-

τας στην Θέτιδα τον έναν.

Πλέον την επόμενη αγωνι-

στική ολοκληρώνεται η

δράση στους επίσημους

αγώνες για το 2015 για την

ομάδα “Θέτις”, με την 8η

αγωνιστική, όπου οι γυναί-

κες θα αντιμετωπίσουν

εντός έδρας τον πρωτο-

πόρο Ηλυσιακό το Σάββατο

(19/12, 19:00), επιδιώκοντας

να κατακτήσουν τους τρεις

βαθμούς και να πλησιάσουν

στον πόντο πριν την μεγάλη

διακοπή του πρωταθλήμα-

τος.

ΑΣΠ Θέτις - ΦΟ Βριλησσίων

2-3 (26-24,20-25,25-20,18-

25,14-16)

Θέτις: (Παπαθανασίου):

Φραγκιαδάκη, Μελετιάδη,

Χριστοδούλου, Τουρνάκη,

Φωτεινού, Λεωνίδου, Κερα-

σιώτου - λ / Καραμπαλή -λ,

Αναγνώστου, Ζήση Π., Πα-

σπαράκη,

Βριλήσσια: (Ατσιδαύτης) :

Γκότζη, Κωτσιάκη, Παπου-

τσάκη, Κωσταντέλλου, Πα-

παστεργίου, Μικρουδάκη,

Μπουζουνιεράκη -λ / Βασι-

λακοπούλου, Γκότση., Μα-

βιλίδη, Τσαρακλή.

O Οργανισμός Αθλητισμού Πολιτισμού &

Παιδικής Αγωγής (ΟΑΠΠΑ) του Δήμου

Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, η Λίμνη Βου-

λιαγμένης και ο Σύλλογος Δρομέων Νοτίων

Προαστίων «ΕΥΚΛΗΣ», σας προσκαλούν

για τέταρτη συνεχόμενη φορά, την Κυριακή

20 Δεκεμβρίου, από τις 9 π.μ. στον ετήσιο

αγώνα δρόμου, «Run the Lake». 

Ο αγώνας διεξάγεται με αφετηρία και τερ-

ματισμό στη Λίμνη Βουλιαγμένης, ενώ η

διαδρομή διανύει την ομορφότερη περιοχή

της Αττικής περιμετρικά της θάλασσας,

στους κόλπους της Βουλιαγμένης και του

Καβουρίου, την Κυριακή 20 Δεκεμβρίου.

Σκοπός του αγώνα είναι η προσφορά σε κοι-

νωφελείς σκοπούς ενώ θα συλλεχθούν είδη

πρώτης ανάγκης που θα συγκεντρωθούν

κατά την παράλληλη κοινωνική δράση

«Τρέχω και Προσφέρω» (κλινοσκεπάσματα,

φάρμακα, τρόφιμα και βιβλία), που θα διορ-

γανωθεί το Σάββατο 19 Δεκεμβρίου στη

Λίμνη Βουλιαγμένης.

Αγώνες:

- Αγώνας 2.000 μ. για παιδιά 

- Αγώνας 10.000 μ. 

- Αγώνας σκυταλοδρομίας 21.100 μ. |

4x5.275 μ. - Real Road Relays Marathon &

Half Marathon (3R) 

Όλες οι διαδρομές έχουν εκκίνηση και τερ-

ματισμό το ίδιο σημείο, τη Λίμνη Βουλιαγ-

μένης.

Πρώτη ήττα της “Θέτιδος”
ΑΣΠ Θέτις - ΦΟ Βριλησσίων 2-3 

«Run the Lake 2015»
Κυριακή 20 Δεκεμβρίου στη Λίμνη Βουλιαγμένης

Με μια σεμνή τελετή ο ΓΑΣ

Παιανίας την Κυριακή 13

Δεκεμβρίου βράβευσε τους

αθλητές που  διακρίθηκαν

στα Πανελλήνια, Πανελλή-

νια Σχολικά Πρωταθλήματα,

Βαλκανικά και Διεθνείς  Συ-

ναντήσεις στο Πνευματικό

Κέντρο του Δήμου.

Στην εκδήλωση παρευρέθη-

σαν ο δήμαρχος Παιανίας

Σπύρος Στάμου και ο πρό-

εδρος του ΠΑΟΔΠ Πανα-

γιώτης Σιδέρης και θεσμικοί

εκπρόσωποι.

Οι αθλητές που  βραβεύθη-

καν είναι: Μυρτώ Πατση,

Αλέξανδρος  Περιστερης,

Μιχάλης Αξαρλης, Άρης

Περιστερης, Στεφανία Ζα-

φειρη, Θανάσης Κεραμας,

Τζουλια  Καρβελη, Άγγελος

Αντωνουδης, Παναγιώτης

Καμαργιαννης και Χρήστος

Αντωνουδης.

Η αίθουσα ήταν κατάμεστη

από πλήθος κόσμου, οι οι-

κογένειες και οι φίλοι των

αθλητών καθώς και τα μέλη

του ΔΣ  ΓΑΣ Παιανίας.

Τα τιμητικά βραβεία  απένει-

μαν ο δήμαρχος Σπύρος

Στάμου και ο Βαλκανιωνί-

κης ακοντιστής  και επι

σειρά ετών Πρωταθλητής

Ελλάδος Αθανάσιος Περι-

στέρης.

Με τους πρωταθλητές βρα-

βεύτηκαν και οι μικροί-αυρια-

νοί  αθλητές που πρώτευσαν

στους αναπτυξιακούς  αγώ-

νες τριάθλου που διοργά-

νωσε ο σύλλογος.

Την βράβευση έκανε ο διευ-

θυντής του 4ου Δημοτικού

Σχολείου Παιανίας και πρό-

εδρος του συλλόγου  Αξαρ-

λης Κυριακος.

Βράβευση αθλητών του ΓΑΣ Παιανίας

Αθλητική Εκδήλωση Αλληλεγγύης 

Μητροπολιτικού Κοινωνικού Ιατρείου Ελληνικού 

Νεα Διοίκηση στον

Α.Ο. Βουλιαγμένης

Μετά την Γενική Συνέλευση και τις εκλο-

γές στον Α.Ο. Βουλιαγμένης, 13 Δεκεμ-

βρίου, προέκυψε νέο Διοικητικό

Συμβούλιο με την παρακάτω σύνθεση: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΜΠΕΤΤΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ                 

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΣΙΝΑ ΜΑΡΙΑ

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜ.: ΧΡΥΣΟΥΛΗ  ΦΩΤΕΙΝΗ

ΤΑΜΙΑΣ: ΜΟΥΛΙΝΟΥ  ΙΩΑΝΝΑ

ΓΕΝ. ΑΡΧΗΓΟΣ : ΣΤΡΑΤΑΚΟΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΜΕΛΗ: ΣΙΝΑΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΓΡΑΜΜΑΤΙ-

ΚΑΚΗ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ, ΝΙΚΟΛΟΥΔΗ ΑΝΑ-

ΣΤΑΣΙΑ, ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ  ΣΠΥΡΟΣ

Στο Πειθαρχικό Συμβούλιο εκλέγονται 

ΜΑΡΑΝΤΙΔΟΥ  ΣΟΦΙΑ, ΡΑΧΤΣΟΠΟΥ-

ΛΟΣ  ΠΑΥΛΟΣ, ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ  ΕΜ-

ΜΑΝΟΥΗΛ



Ένα βιβλίο που αποσκοπεί να καταστήσει
κατανοητό ότι η φιλοσοφία είναι επιστήμη,
και μάλιστα  επιστατούσα. Είναι η κορυ-
φαία στην πυραμίδα των επιστημών…

Είναι αυτή που κατανέμει μεταξύ των κλά-
δων της επιστήμης, τα πρωταρχικά αξιώ-
ματα εκάστης.
Η φιλοσοφία είναι “μάνα και κόρη” πασών
των επιστημών.
Γεννά τις επιστήμες και τις αναπτύσσει και
αναγεννάται από τα επιτεύγματά τους.

Το βιβλίο αυτό γενικότερα είναι έργο
ζωής, μελέτης και διαλογισμού του 
συγγραφέα, Δημήτρη Ράπτη και 
“συνομιλίας” με όλα τα μεγάλα πνεύματα, 
όλων των εποχών.

Διαπερνά όλο το πλάτος της φιλοσοφίας,
υλιστικής και ιδεαλιστικής, σ' ένα διαλε-
κτικό συγκερασμό των δύο βασικών φιλο-
σοφικών ρευμάτων.

Είναι ένας καλαίσθητος τόμος 640 σελίδων
(17x24), με σκληρό εξώφυλλο, που διατίθε-
ται στην τιμή των 25€.

Κεντρική διάθεση: Στις εκδόσεις “ΣΚΑΡΑΒΑΙΟΣ”, Παπάγου 6 Βούλα, 

τηλ. 210 8959.004, email: press@ebdomi.com (στέλεται με αντικαταβολή)
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― Στο Πρακτορείο βιβλίου Τζανακάκης, “Παρ ημίν” Χαρ. Τρικούπη 11α, τηλ. 210 3811.201 

― “Καρδαμίτσα”, Ιπποκράτους 8 Αθήνα, τηλ. 210 3615.156

― “Βιβλιοφιλία”, Κ. Σπανού, Μαυρομιχάλη 7 Αθήνα, τηλ. 210 3623.917
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