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Ο Σπύρος Δήμου
απαντά για το πρόγραμμα ανακύκλωσης

Παραμένω στη διαδικασία στήριξης
από το ΠΑΣΟΚ

Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών του Δήμου Γλυφάδας κ. Σπύρος Δήμου απαντά σε δημοσίευμα
του Δημήτρη Τσακίρη, Δημοτικού Συμβούλου
της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης.
Ο κύριος Τσακίρης στο δημοσίευμά του αναφέρει πως, ο δήμος Γλυφάδας απέτυχε να ανταποκριθεί στο πρόγραμμα Ανακύκλωσης.

Σχετικά με τη στήριξη από το
ΠΑΣΟΚ, ο Χάρης Πασβαντίδης
είπε πως, δεν απέχει από τη διαδικασία. Κατέθεσε την αίτησή
του ευθέως, όπως είπε, και όχι
δια της πλαγείας οδού, όπως
έγινε με τους άλλους δύο υποψήφιους. (Κωνσταντάτο - Τσαρπαρλή, τους πρότειναν άλλοι).

ΣΕΛ. 5

ΣΕΛ. 7

ΣΕΛ.13

“∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ”
Υποψήφιος Δήμαρχος
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

Πρόγραµµα “∆ιαύγεια”
Διευκρινιστική εγκύκλιος Ραγκούση

ξι διευκρινίσεις για την άμεση και σωστή εφαρμογή του νόμου για το «Πρόγραμμα Διαύγεια» δίνει με εγκύκλιό του ο υπουργός Εσωτερικών, ΑποκέντρωΈ
σης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Γιάννης Ραγκούσης, με θέμα «Ενίσχυση της
διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών,
διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο - “Πρόγραμμα Διαύγεια”», η οποία εστάλη σε όλους τους φορείς του δημόσιου τομέα.

1) συνιστάται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις σε κάθε φορέα ή όργανο που είναι υπόχρεο
για ανάρτηση στο Διαδίκτυο, Ομάδα Διοίκησης Έργου (ΟΔΕ),
2) δίνονται διευκρινίσεις σχετικά με τους υπόχρεους της ανάρτησης στο Διαδίκτυο, τις πράξεις
που αποτελούν αντικείμενο ανάρτησης, τους δικτυακούς τόπους ανάρτησης, τα σχετικά με την
έναρξη ισχύος των πράξεων που αναρτώνται, καθώς και με τους περιορισμούς στη διαδικασία της
ανάρτησης.
ΣΕΛ. 3

Τρισάγιο στον Υμηττό
στο μνημείο των πεσόντων Πυροσβεστών
και του Εθελοντή Πυροσβέστη

Τ

ην Κυριακή 18 Ιουλίου 2010 και ώρα 10:30 π.μ. στη θέση Πλάτωμα στον Υμηττό στον Καρέα, πραγματοποιήθηκε από το Δήμο
Ηλιούπολης, τον Σύνδεσμο Προστασίας και Ανάπτυξης Υμηττού
(ΣΠΑΥ) και το Πυροσβεστικό Σώμα, τρισάγιο στο Μνημείο για τους
3 πυροσβέστες και τον εθελοντή της δασοπροστασίας Καισαριανής,
που έχασαν τη ζωή τους στις 22.07.1998 μαχόμενοι για την διάσωση των δασών του Υμηττού.
ΣΕΛ. 5

ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ

Η Αθηνά Λυγνού
είναι πανέτοιμη

σελ. 8

ΑΛΙΜΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ:
“Όχι μόνο άρνηση αλλά και
προτάσεις”
σελ. 12

Qπεριεχόμενα
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Τρισάγιο
στον Υμηττό

ΤΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗ
ΑΣΠΡΑ∆ΑΚΗ
Βουλευτή Περιφέρειας Αττικής
του ΠΑΣΟΚ

Κοινωνικό Οικιακό Τιµολόγιο ∆ΕΗ
για ευπαθείς οµάδες

στο μνημείο των πεσόντων Πυροσβεστών
και του Εθελοντή Πυροσβέστη

Η θέση του Στέλιου Δίβαρη
πάνω σε τελευταία δημοσκόπηση

Αθηνά Λυγνού:
Είναι πανέτοιμη

ΠΑΡΚΟ ΤΗΣ 129 Π.Υ.
σελ. 6

BHMA

Tοπικής Aυτοδιοίκησης

Mηνιαία Eφημερίδα Eνημέρωσης και Eπικοινωνίας

ΧΑΡΗΣ ΠΑΣΒΑΝΤΙΔΗΣ:

Παραμένω στη διαδικασία στήριξης
από το ΠΑΣΟΚ
σελ. 7

σελ. 8

ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ:
O ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ ΠΗΓΗ ΖΩΗΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΑΣ
Άρθρο της Τζούλιας Γερακιού

Summer Sports Camp
Αργυρούπολης
4 εβδομάδες γεμάτες
αθλητική δραστηριότητα
σελ. 10

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΒΟΥΛΕΥΤΗ
ΑΤΤΙΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
Ο ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ Βουλευτής Αττικής, Βασίλης Οικονόμου, δηλώνει ότι
δεν προτίθεται να θέσει υποψηφιότητα στον Δήμο Σαρωνίδας, όπως με
έκπληξη διάβασε σε διάφορα δημοσιεύματα και blogs το τελευταίο Σαββατοκύριακο. Ο Βασίλης Οικονόμου θα συνεχίσει να πολιτεύεται σύμφωνα
με τις εντολές που έλαβε από τους συμπολίτες του και όχι σύμφωνα με τις
επιθυμίες και τις ορέξεις διαφόρων κύκλων, τους οποίους δεν μπορεί με
κανένα τρόπο να παρακολουθήσει. Οποιαδήποτε μελλοντική του απόφαση και κίνηση θα την ανακοινώσει ο ίδιος και θα αναλάβει ο ίδιος την
ευθύνη των αποφάσεών του.

η φωτογραφία

Άλλ’ αντ’ άλλων δηλαδή... ή, όπως λένε,
πιάσ’ τ’ αυγό και κούρεφ’ το...
Αλιευμένο από το διαδίκτυο...

ΕΚΔΟΤΗΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Εύη Κονταρίνη
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
Νικόλας Κονταρίνης
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ:
Γιάννης Καλογεράς
Ερρικα Χούκερ

σελ. 9

σελ. 7

σελ. 6

ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ, ΣΤΟ

Η

Υποψήφιας Δημοτικής Συμβούλου με τον συνδυασμό ΔΑΔΑ
με όραμα του Άγγελου Αποστολάτου.

σελ.3

ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ

εφαρμογή του Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου ΔΕΗ
αποτελεί αδιαμφισβήτητα σημαντική προστασία στα
νοικοκυριά που πλήττονται έντονα από την οικονομική
κρίση. Ο Παντελής Ασπραδάκης, βουλευτής ΠΑΣΟΚ Αττικής, κατέθεσε ερώτηση στο Υπουργείο Περιβάλλοντος,
Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής για ευνοϊκή ρύθμιση για
τις οικογένειες με τρία παιδιά και άνω στο σχετικό σχέδιο
Υπουργικής Απόφασης μεταφέροντας το αίτημα του Συλλόγου Τριτέκνων Δήμου Αχαρνών «Η Ζεστή Αγκαλιά».
Αναφορικά, το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο στοχεύει να
προστατεύσει οικονομικά ευπαθείς και ευάλωτους καταναλωτές θεσπίζοντας κριτήρια ένταξης με βάση την κατανάλωση και το εισόδημα των δικαιούχων.
Ο Παντελής Ασπραδάκης αναφέρει στην ερώτηση: «Δεδομένου ότι το δημογραφικό πρόβλημα στην Ελλάδα είναι έντονο και η ενίσχυση των πολυμελών οικογενειών θα
συμβάλλει σημαντικά στην αντιμετώπιση του προβλήματος
αποτελώντας πρόσθετο κίνητρο για την αύξηση του πληθυσμού: Ερωτάστε:
Προτίθεστε να εντάξετε τις οικογένειες με τρία τέκνα και
άνω στις ειδικές ευπαθείς ομάδες καταναλωτών προκειμένου να δικαιούνται μειωμένο τιμολόγιο παροχής ηλεκτρικού ρεύματος σε περίπτωση που πληρούν τις απαραίτητες
προϋποθέσεις (όπως έχουν περιγραφεί στο σχέδιο νόμου);
Προτίθεστε να επανακαθορίσετε την ελάχιστη κατανάλωση
και να την αυξήσετε στην περίπτωση των οικογενειών με
τρία τέκνα και άνω λόγω των προφανών αυξημένων ενεργειακών αναγκών που έχουν;» ,
καθώς σύμφωνα με το υπό κατάθεση σχέδιο Υπουργικής
Απόφασης δεν προβλέπεται ευνοϊκή ρύθμιση για τις οικογένειες με τρία παιδιά και άνω.
Η θέσπιση του κοινωνικού κράτους που προωθεί η Κυβέρνηση του Γιώργου Παπανδρέου αποτελείται από την λήψη
μέτρων, μέσω διαφόρων νομοσχεδίων, που ευνοούν τις
ευπαθείς ομάδες ιδιαίτερα σε μια δύσκολη περίοδο που δοκιμάζονται πολλά νοικοκυριά και ενισχύεται από τη διαρκή
προσπάθεια για βελτίωση λανθασμένων πρακτικών.

Ο Σπύρος Δήμου
απαντά
για το πρόγραμμα
ανακύκλωσης

ΣΚΙΤΣΑ
Τζίμης Παπαδόπουλος
ΑΤΕΛΙΕ
ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ
ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ IRIS A.E.B.E.

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ - ΔΙΑΘΕΣΗ
ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΕΚΔΟΤΙΚΗ - ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ
Δασκαλογιάννη 3 - 16674 Γλυφάδα
Τηλ.: 210- 8941.934, 210-8940.511- Fax: 210-8941.874
Κιν.: 6944 52 24 37, 6944 77 27 28,
e-mail: info@vimaonline.gr - www.vimaonline.gr
Κωδ. Γεν. Γραμματείας Επικοινωνίας - Ενημέρωσης: 3892
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ΚΕΡΑΤΕΑ 18/8/2010
Ο Μιχάλης Χατζηγιάννης, έρχεται
αυτό το καλοκαίρι γεμάτος κέφι και
ενέργεια για να μας χαρίσει μια μοναδική μουσική βραδιά κάτω από
τον καλοκαιρινό ουρανό της Κερατέας.

Καλά Μπάνια
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ ΣΤΟ ΒΗΜΑ
ΙΔΙΩΤΕΣ 30 ΕΥΡΩ ΕΤΗΣΙΩΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΙ 50 ΕΥΡΩ ΕΤΗΣΙΩΣ
ΔΗΜΟΙ 200 ΕΥΡΩ ΕΤΗΣΙΩΣ

Διαφημιστείτε στο ΒΗΜΑ της ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ - ΤΗΛ. Επικοινωνίας: 210 89 41 934 - 210 89 40 511
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πολιτική

Πρόγραµµα “∆ιαύγεια”
Διευκρινιστική εγκύκλιος Ραγκούση
Έ

ξι διευκρινίσεις για την άμεση και σωστή εφαρμογή του νόμου για το «Πρόγραμμα Διαύγεια» δίνει με εγκύκλιό του ο υπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Γιάννης Ραγκούσης, με θέμα «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο - “Πρόγραμμα Διαύγεια”», η οποία
εστάλη σε όλους τους φορείς του δημόσιου τομέα.
Η εγκύκλιος καθορίζει τη διαδικασία υλοποίησης του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/13-7-2010).
Συγκεκριμένα επισημαίνεται ότι :
1) συνιστάται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις σε κάθε φορέα ή όργανο που είναι υπόχρεο για ανάρτηση στο Διαδίκτυο, Ομάδα Διοίκησης Έργου (ΟΔΕ),
2) δίνονται διευκρινίσεις σχετικά με τους υπόχρεους της ανάρτησης στο Διαδίκτυο, τις πράξεις που αποτελούν αντικείμενο ανάρτησης, τους
δικτυακούς τόπους ανάρτησης, τα σχετικά με την έναρξη ισχύος των πράξεων που αναρτώνται, καθώς και με τους περιορισμούς στη διαδικασία της ανάρτησης.
3) η υποχρέωση ανάρτησης των νόμων, των κανονιστικών πράξεων και εν γένει πράξεων των κυβερνητικών και διοικητικών οργάνων στο
Διαδίκτυο στοχεύει στην επίτευξη της μέγιστης δυνατής δημοσιότητας της κυβερνητικής πολιτικής και της διοικητικής δράσης
4) η υποχρέωση ανάρτησης των πράξεων και αποφάσεων στο Διαδίκτυο σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστά το σύστημα δημοσίευσης στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ή άλλες μορφές δημοσιότητας που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία
5) η ανάρτηση πρέπει να λαμβάνει χώρα αμελλητί, δηλαδή τάχιστα και χωρίς υπαίτια καθυστέρηση
6) η παράβαση της υποχρέωσης ανάρτησης συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Υ.Κ.

bb

Ενίσχυση της
διαφάνειας
με την υποχρεωτική
ανάρτηση νόμων
και πράξεων των
κυβερνητικών,
διοικητικών και
αυτοδιοικητικών
οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια”

Η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
I. Εισαγωγή.
Σας πληροφορούμε ότι δημοσιεύθηκε ο νόμος
3861/2010 (ΦΕΚ112/Α’/13-7-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών
οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες
διατάξεις».
Ο νόμος με τον οποίο εισάγεται η υποχρέωση ανάρτησης
των νόμων, των κανονιστικών πράξεων και εν γένει πράξεων των κυβερνητικών και διοικητικών οργάνων στο
Διαδίκτυο στοχεύει στην επίτευξη της μέγιστης δυνατής
δημοσιότητας της κυβερνητικής πολιτικής και της διοικητικής δράσης. Και τούτο επειδή η ευρεία δημοσιότητα και
η πρόσβαση στην πληροφορία που εξασφαλίζουν τα σύγχρονα μέσα διαδικτυακής επικοινωνίας διασφαλίζουν τη
διαφάνεια της κρατικής δράσης με συνέπεια την υπευθυνότητα, την ευθύνη και τη λογοδοσία από την πλευρά των
φορέων άσκησης της δημόσιας εξουσίας και επομένως
την τήρηση της νομιμότητας και την επίτευξη της χρηστής
Δημόσιας Διοίκησης.
Παράλληλα, η ευρεία διαδικτυακή δημοσιότητα ενισχύει
τις δυνατότητες των πολιτών να απολαύσουν και να ασκήσουν τα συνταγματικά κατοχυρωμένα δικαιώματά τους και
συγκεκριμένα: πρωτίστως το δικαίωμα πληροφόρησης,
όπως αυτό κατοχυρώνεται στο άρθρο 5 Α § 1 του Συντάγματος και συνακόλουθα τα συνταγματικά κατοχυρωμένα δικαιώματα που συναρτώνται με ή και εξαρτώνται
από την πληροφόρηση αυτή, όπως το δικαίωμα ανάπτυξης της προσωπικότητας, της συμμετοχής στην κοινωνική,
οικονομική και πολιτική ζωή (άρθρο 5 § 1 Σ) αλλά και το
δικαίωμα συμμετοχής στην Κοινωνία της Πληροφορίας
(άρθρο 5 Α § 2 Σ).
Επισημαίνεται ότι η υποχρέωση ανάρτησης των πράξεων
και αποφάσεων στο Διαδίκτυο σε καμία περίπτωση δεν
υποκαθιστά το σύστημα δημοσίευσης στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως ή άλλες μορφές δημοσιότητας που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία (όπως π.χ. ανάρτηση σε κοινοτικό κατάστημα, δημοσίευση στον τύπο).
Οι ρυθμίσεις του νέου νόμου ενισχύουν και συμπληρώνουν το σύστημα αυτό, προκειμένου η διαδικτυακή δη-

μοσιότητα και η ανά φορέα ανάρτηση να διευκολύνει τους
πολίτες στη γνώση και αναζήτηση του περιεχομένου των
αναρτημένων πράξεων. Για τον λόγο αυτό και λαμβάνοντας υπόψη ότι σημαντικός αριθμός πολιτών δεν είναι πλήρως εξοικειωμένος με τις νέες τεχνολογίες πληροφορικής
και επικοινωνιών, πρέπει η οργάνωση της ανάρτησης των
πράξεων και αποφάσεων και η αναζήτηση των αποφάσεων να γίνεται με τρόπο απλό, κατανοητό και εν γένει φιλικό προς τους χρήστες. Ο πολίτης πρέπει να μπορεί να
αναζητεί και να προσπελαύνει στις σχετικές πληροφορίες
χωρίς να απαιτούνται ιδιαίτερες γνώσεις και ικανότητες
και να γνωρίζει απαραίτητα τη δομή και τις αρμοδιότητες
εκάστης υπηρεσίας.
Ακριβώς για να εξασφαλισθεί η πρόσβαση στη σχετική
πληροφόρηση πρέπει να διασφαλίζεται η ακεραιότητα και
διαθεσιμότητα των κειμένων ενώ ιδιαίτερη μέριμνα πρέπει να ληφθεί ώστε να εξασφαλίζεται η προσβασιμότητα
των κειμένων στους πολίτες με αναπηρία. Συνεπώς, πρέπει να εξεταστούν σταδιακά οι κατά περίπτωση πρόσφοροι τρόποι διάθεσης των σχετικών κειμένων και σε άτομα
π.χ. με προβλήματα όρασης κλπ.
Σημειώνεται ότι η ανάρτηση πρέπει να λαμβάνει χώρα
αμελλητί, δηλαδή τάχιστα και χωρίς υπαίτια καθυστέρηση.
Η αμελλητί ανάρτηση επιβάλλεται όχι απλώς για να εκπληρωθεί ο σκοπός του νόμου για έγκαιρη και έγκυρη
πληροφόρηση των πολιτών, διαφάνεια και αποτελεσματικό έλεγχο της διοικητικής δράσης αλλά και επειδή σε
αρκετές περιπτώσεις πράξεων η ανάρτηση συνιστά προϋπόθεση για την εκτέλεσή τους (βλ. κατωτέρω σελ. 8).

II. Οι ρυθμίσεις του νέου νόμου.

δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.),
οι Ανεξάρτητες και ρυθμιστικές διοικητικές αρχές,
το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους,
τα όργανα διοίκησης φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα, όπως ορίζεται στον παρόντα νόμο,
τα όργανα των φορέων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) πρώτου και δεύτερου βαθμού.
Διευκρινίζεται και επισημαίνεται ότι:
• στους υπόχρεους για ανάρτηση συμπεριλαμβάνονται και
τα όργανα εκείνα στα οποία τα ως άνω πρόσωπα και όργανα έχουν χορηγήσει εξουσιοδότηση προς υπογραφή
ή έχουν μεταβιβάσει αρμοδιότητα.
• ως φορείς των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης
(ΟΤΑ) πρώτου και δεύτερου βαθμού για την εφαρμογή
του παρόντος νοούνται τα αιρετά όργανα των ΟΤΑ α΄ και
β΄ βαθμού, τα νομικά πρόσωπα και οι επιχειρήσεις αυτών.
• ως φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα νοούνται τα
νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που ανήκουν στο
κράτος ή επιχορηγούνται τακτικώς, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις από κρατικούς πόρους κατά 50% τουλάχιστον του ετήσιου προϋπολογισμού τους καθώς και οι
δημόσιες επιχειρήσεις και οργανισμοί που προβλέπονται στις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 3429/05.
• στις Ανεξάρτητες και Ρυθμιστικές Διοικητικές Αρχές περιλαμβάνονται τόσο οι συνταγματικά κατοχυρωμένες ανεξάρτητες αρχές (ΑΣΕΠ, Αρχή
Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Εθνικό
Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, Αρχή Διασφάλισης Απορρήτου των Επικοινωνιών, Συνήγορος του Πολίτη) όσο και άλλες
αρχές, ανεξάρτητες ή/και ρυθμιστικές, που προβλέπονται από
την κείμενη νομοθεσία (π.χ. ΕΕΤΤ, ΡΑΕ, Επιτροπή Ανταγωνισμού κλπ.).

1. Υπόχρεοι για ανάρτηση στο Διαδίκτυο.
2. Αντικείμενο ανάρτησης.
Υπόχρεοι για την ανάρτηση στο Διαδίκτυο είναι:
ο Πρωθυπουργός,
το Υπουργικό Συμβούλιο και τα συλλογικά κυβερνητικά όργανα, που προβλέπονται στη νομοθεσία,
οι Υπουργοί, Αναπληρωτές Υπουργοί και Υφυπουργοί,
οι Γενικοί και Ειδικοί Γραμματείς συμπεριλαμβανομένων και των Γενικών Γραμματέων των Περιφερειών,
τα όργανα διοίκησης νομικών προσώπων δημοσίου

Στο Διαδίκτυο αναρτώνται:
Νόμοι που εκδίδονται και δημοσιεύονται κατά το Σύνταγμα,
Πράξεις νομοθετικού περιεχομένου του άρθρου 44 παρ.
1 του Συντάγματος,
Προεδρικά διατάγματα κανονιστικού χαρακτήρα,
Λοιπές πράξεις κανονιστικού χαρακτήρα με εξαίρεση τις

συνέχεια στη σελ.
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Σας Ευχαριστούµε

VIMAONLINE.GR
Ειδήσεις Γεγονότα Παραπολιτικά

Το δυναµικό Portal για την τοπική αυτοδιοίκηση στην Αττική. Όλα όσα
πρέπει να γνωρίζετε για τους δήµους της Νότιας Αθήνας και όχι µόνο.

∆ηµοτικές Εκλογές 2010
ΠΡΟΒΛΗΘΕΙΤΕ

στην εκλογική λίστα του συνδυασµού σας στο VIMAONLINE.GR
µε το βιογραφικό και την φωτογραφία σας σε χιλιάδες παραλήπτες
για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στο 210 8941934
Ακολουθήστε µας και στο facebook και διαβάστε, ενηµερωθείτε και µοιραστείτε ειδήσεις, γεγονότα
παραπολιτικά κ.α. της τοπικής αυτοδιοίκησης.
Πληκτρολογίστε yiannis_kontarinis@vimaonline.gr ή γραψτε Βήµα Τοπικής Αυτοδιοίκησης
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ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗ - ΦΩΤΟ “Β”

ρεπορτάζ
Ανήκε στην Εθελοντική Δασοπροστασία του Δήμου
Καισαριανής από το 1995. Έχασε τη ζωή του στις 22
Ιουλίου 1998, μαζί με τους Αρχ/στες Δ. Μαλούκο και
Θ. Μαυραειδή και τον Πυρ/στη Α. Διαβολή, κατά την
κατάσβεση δασικής πυρκαγιάς στην περιοχή του Καρέα.

Τρισάγιο στον Υμηττό

στο μνημείο των πεσόντων Πυροσβεστών
και του Εθελοντή Πυροσβέστη

Τ

ην Κυριακή 18 Ιουλίου 2010 και ώρα 10:30 π.μ.
στη θέση Πλάτωμα στον Υμηττό στον Καρέα,
πραγματοποιήθηκε από το Δήμο Ηλιούπολης, τον
Σύνδεσμο Προστασίας και Ανάπτυξης Υμηττού
(ΣΠΑΥ) και το Πυροσβεστικό Σώμα, τρισάγιο στο
Μνημείο για τους 3 πυροσβέστες και τον εθελοντή
της δασοπροστασίας Καισαριανής, που έχασαν τη
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ζωή τους στις 22.07.1998 μαχόμενοι για την διάσωση των δασών του Υμηττού.

EΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΗΡΩΩΝ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ (20 ετών)
ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ

«Το όνειρο του Δημήτρη ήταν να γίνει πυροσβέστης.
Παρουσιάστηκε για να υπηρετήσει τη στρατιωτική του
θητεία στις ειδικές δυνάμεις, ενώ παράλληλα γυμναζόταν εντατικά. Κάθε καλοκαίρι τα τελευταία χρόνια περνούσε πολλές ώρες περιπολώντας στο βουνό για την
αποτροπή κάποιας πυρκαγιάς. Συμμετείχε σε πολλές
αποστολές της εθελοντικής ομάδας για επικούρηση των
δυνάμεων της πυροσβεστικής. Είχε παρακολουθήσει
σεμινάρια Δασοπροστασίας, ενώ το θάρρος και η αυταπάρνηση πολλαπλασίαζαν τις δυνάμεις του. Οι σύντροφοί του στην 2η Κοινότητα Ανιχνευτών
Καισαριανής & στην Ομάδα Δασοπροστασίας Καισαριανής τον έχουν πάντα κοντά τους, να τριγυρνά ακοίμητος φρουρός στις πλαγιές του Υμηττού. Το
Πυροφυλάκιο Καισαριανής, φέρει πλέον το όνομά του,
ως ελάχιστο φόρο τιμής.

Πώς έγινε;
Το απόγευμα της 22ας Ιουλίου 1998, μόλις ο Δημήτρης είδε ότι οι φλόγες έζωσαν το βουνό, έτρεξε στο
πυροφυλάκιο να ενωθεί με την υπόλοιπη ομάδα. Πρώτος απ' όλους έφτασε στο μέτωπο της φωτιάς κοντά
στο μοναστήρι του Καρέα. Πριν καλά-καλά φθάσουν
οι υπόλοιποι, προσφέρθηκε να βοηθήσει τρεις έμπειρους άνδρες της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, που προσπαθούσαν με ένα όχημα να περιορίσουν την πυρκαγιά.
Ο δυνατός άνεμος γύρισε, όμως, την φωτιά από το μέτωπο των τεσσάρων ανδρών στο πλάϊ τους και τελικά
πίσω τους. Το πυροσβεστικό όχημα τυλίχτηκε στις φλόγες. Ο Δημήτρης και οι Πυροσβέστες αποκλείστηκαν

στην πλαγιά, καθώς η φωτιά έκλεινε και την τελευταία
έξοδο διαφυγής. Όταν η φωτιά ολοκλήρωσε το καταστροφικό της έργο, Πυροσβέστες και Εθελοντές ανακάλυψαν τα απανθρακωμένα πτώματα των τεσσάρων
παλικαριών λίγα μέτρα πριν από το δρόμο της σωτηρίας, που τους οδηγούσε ο Δημήτρης.
Το παράδειγμά του δεν πάει χαμένο, μετά το κακό,
ακόμη περισσότεροι οι εθελοντές που έρχονται να καλύψουν το μεγάλο κενό που άφησε πίσω του.
Στη γειτονιά του, στα μάτια όλων διακρίνεται ο θαυμασμός για το παιδί που δικαίωσε το όνομα της πόλης
του, που χρόνια τώρα γεννά και πενθεί ήρωες.
Αντίο, Δημήτρη και να μας προσέχεις...»
Ο ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΛΙΣΤΑ ΤΩΝ ΠΕΣΟΝΤΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ
ΕΘΕΛΟΝΤΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗ
ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΕΣΑΝ ΣΤΟ
ΒΩΜΟ ΤΟΥ ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΣ ΗΤΑΝ :

Αρχιπυροσβέστης, Μαλούκος Δημήτριος

Γεννήθηκε το 1951 στο Γαρδίκι Φθιώτιδος. Κατατάχθηκε στο Πυροσβεστικό Σώμα το Νοέμβριο του 1975,
ήταν έγγαμος και πατέρας δύο παιδιών. Υπηρέτησε στις
Υπηρεσίες Λαυρίου, Θηβών και Αθηνών.

Αρχιπυροσβέστης, Μαυραειδής Θεμιστοκλής
Γεννήθηκε το 1957 στην Άμφισσα. Κατατάχθηκε στο
Πυροσβεστικό Σώμα τον Οκτώβριο του 1981, ήταν
έγγαμος και πατέρας δύο παιδιών. Υπηρέτησε στις Υπηρεσίες Άμφισσας, Οινοφύτων και Αθηνών

Πυροσβέστης, Διαβολής Αλέξανδρος

Γεννήθηκε το 1972 στο Αιγάλεω Αττικής. Κατατάχθηκε
στο Πυροσβεστικό Σώμα το Δεκέμβριο του 1996, ήταν
άγαμος και υπηρετούσε στην Δ.Π.Υ. Αθηνών.
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ρεπορτάζ

Η θέση του Στέλιου Δίβαρη
πάνω σε τελευταία δημοσκόπηση

Ο

ι Δημοσκοπήσεις είναι απλά ένας δείκτης ,
σημαντικός αλλά όχι καθοριστικός. Με χαρά
είδαμε την στήριξη των Γλυφαδιωτών στο πρόσωπο μου. Αλλά για μας αυτό είναι βάρος ευθύνης και όχι απλά μια χαρμόσυνή είδηση ή ένα
θετικό αποτέλεσμα. Δηλώνουμε έτοιμοί να αναλάβουμε τον δύσκολο ρόλο του να αλλάξουμε
τον χάρτη του πολιτικού τοπίου στην πόλη.

Η “Νέα Διαδρομή”, είναι ένας χώρος για όλους
όσους σκέπτονται το συμφέρον της πόλης πάνω
από τα δικά τους συμφέροντα, και μέχρι τώρα δεν
είχαν φωνή ή είχαν λιγότερες ευκαιρίες από αυτές
που τους χρειάζονταν για να παράγουν έργο . Δεν
μας ενδιαφέρει να κρίνουμε τα πρόσωπα , στην
δημοκρατία ή ευθύνη είναι συλλογική, αλλά όσοι
δεν εγκαταλείπουν την παλαιοκομματική σκέψη
και δεν ενστερνίζονται τις αξίες και τα νέα ήθη
της πολιτικής, όπως διαμορφώνονται σήμερα, ας
ξεκουραστούν.
Νέες ιδέες, νέες πρακτικές , σύγχρονη και άμεση
πολιτική, διαφάνεια, εξυπηρέτηση, άνθρωποι με
αξία και ικανότητα σε θέσεις κλειδιά, διαρκείς και
ανοιχτός διάλογος μέσω των νέων τεχνολογιών
με όλους .
Τέλος τα στεγανά, οι μικρές πολιτικές, ο φόβος
του πολιτικού κόστους και το κίνητρο του πολιτικού ή αλλού οφέλους. Η “Νέα Διαδρομή” δεν
είναι μια νέα παράταξη, είναι ένας νέος τρόπος διοίκησης του Δήμου εναρμονισμένος στο σήμερα.
Σας καλωσορίζουμε λοιπόν στην παρέα μας, σήμερα μας λέτε να συνεχίσουμε τον αγώνα μας και
αυτό το επικροτεί το μεγαλύτερο κομμάτι των
Νεοδημοκρατών του τόπου μας, σηματοδοτώντας έτσι μια αρχή για όλους τους Γλυφαδιώτες
ώστε όλοι μαζί ΝΑ ΑΛΛΑΞΟΥΜΕ ΤΗΝ ΓΛΥΦΑΔΑ.

Με ξένα κόλυβα μνημόσυνο
Θ

έμα, για την έγκριση των εξόδων που
έκανε η δημοτική αρχή για το πρόγραμμα
"ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ", περιλαμβάνεται στην ατζέντα
του δημοτικού συμβουλίου που θα γίνει την Τετάρτη 21 Ιουλίου στο Ελληνικό.
Πρόκειται για δαπάνες που έκανε ο Χρ. Κορτζίδης πριν ψηφιστεί ο νόμος αλλά και μετά.
Θυμάστε, αφίσες, εκδηλώσεις, συναυλίες κατά
του "ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ" κ. ά.
Δηλαδή, αγαπητέ Χρήστο, θα πληρώσουν οι Ελ-

ληνικιώτες την άρνησή σου να αποδεχτείς τον
Καλλικράτη;
Κακοί δεν θέλουμε να είμαστε, αλλά πάρα πολύς
κόσμος αναρωτιέται γιατί τόσα έξοδα αλήθεια;
Και σε τελική ανάλυση οι υπογραφές που μαζεύτηκαν δεν εξέφραζαν όλους τους κατοίκους
του Δήμου σου.
Που σημαίνει ότι με το "έτσι θέλω" σου, επιβάρυνες κι αυτούς που ήθελαν τον Καλλικράτη!

ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ
ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ, ΣΤΟ ΠΑΡΚΟ ΤΗΣ 129 Π.Υ.

Κ

άτω από τους πανύψηλους ευκαλύπτους και τα
πεύκα του πάρκου της πρώην 129 Π.Υ. (οδός Δραγατσανίου, πλησίον Praktiker Ελληνικού) ο δήμος Ελληνικού πραγματοποιεί κάθε Σαββατοκύριακο
ελεύθερες κινηματογραφικές προβολές επιλεγμένων
ταινιών.
Το Σάββατο 24 και την Κυριακή 25 Ιουλίου προβλήθηκαν « Η μπλε ταινία» του Κριστόφ Κιζλόφκσι, και
«Το λουλούδι της ερήμου» της Σέρι Χόρμαν.
Αυτό το Σάββατο 31 Ιουλίου θα προβληθεί η ταινία

«Ο κλέφτης των ποδηλάτων» του Βιτόριο Ντε Σίκα
και την Κυριακή στις 1 Αυγούστου, η κλασσική ιταλική
κωμωδία «Ο κλέψας του κλέψαντος» του Μάριο Μονιτσέλι.
Οι προβολές ξεκινούν στις 9:15 μ.μ. και θα διαρκέσουν μέχρι και τις 12 Σεπτεμβρίου, με εξαίρεση το
Σαββατοκύριακο του δεκαπενταύγουστου.
Για περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του
δήμου Ελληνικού www.elliniko.gr
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Ο

Δήμος Ηλιούπολης, μετά την προσφορά
του MEDITERRANEAN COLLEGE για 6
υποτροφίες σε προπτυχιακά και μεταπτυχιακά
προγράμματα καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους νέους δημότες μας να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους ως και τη Δευτέρα 16
Αυγούστου 2010.
Τα προγράμματα υποτροφιών καλύπτουν τομείς
όπως Διοίκηση Επιχειρήσεων, Μάρκετιγκ και
Δημόσιες Σχέσεις, Πληροφορική, Συμβουλευτική Ψυχολογία, Λογοθεραπεία, Μαθησιακές
Δυσκολίες, Προσχολική Αγωγή, Πολιτικών Μηχανικών, Μηχανολόγων Μηχανικών, Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού.
Ο Δήμος Ηλιούπολης, από τις αιτήσεις που θα
υποβληθούν, θα επιλέξει με κοινωνικά κριτήρια
6 από αυτές.
Τα κριτήρια αυτά είναι:
Δημοτικότητα (οι υποψήφιοι πρέπει να είναι δημότες Ηλιούπολης)
Βαθμός απολυτηρίου Λυκείου ή Πτυχίου
Οικονομική κατάσταση

ΑΜΕΑ
Τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσουν
οι υποψήφιοι υπότροφοι είναι:
Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας
Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
Επικυρωμένο αντίγραφο Απολυτηρίου Λυκείου
ή Πτυχίου
Επικυρωμένο αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος της εφορίας έτους 2010
Για άτομα με ειδικές ανάγκες, επιπλέον απόφαση
υγειονομικής επιτροπής σε ισχύ
Μετά την πρόταση του Δήμου, οι 6 υποψήφιοι
θα κληθούν από το MEDITERRANEAN COLLEGE σε προσωπική συνάντηση, προκειμένου
να διερευνηθεί αν πληρούνται τα ακαδημαϊκά
κριτήρια για να προχωρήσουν στη χορήγηση της
υποτροφίας.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν
στο τηλέφωνο 210.99.70.077 – 078 καθημερινά από 10:00 – 13:00 για περισσότερες πληροφορίες.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ
2 σοβαρά άτομα για εργασία από το χώρο τους μέσω Η/Υ, μερική η ολική απασχόληση.

Τηλ. επικοινωνίας 6975 59 36 25 ή στο site www.time-for-money.gr
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άρθρο

Ο Σπύρος Δήμου απαντά
για το πρόγραμμα ανακύκλωσης
Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών του Δήμου Γλυφάδας κ. Σπύρος
Δήμου απαντά σε δημοσίευμα του Δημήτρη Τσακίρη, Δημοτικού Συμβούλου της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης.
Ο κύριος Τσακίρης στο δημοσίευμά του αναφέρεται πως ο
δήμος Γλυφάδας απέτυχε να ανταποκριθεί
στο πρόγραμμα Ανακύκλωσης.
Ας δούμε τι ακριβώς
απαντά, επ’ αυτού ο
κ. Δήμου.

Μ

ε έκπληξη διάβασα στον Τύπο
το δημοσίευμα του κ.
Τσακίρη ότι ο θεσμός
της ανακύκλωσης στην
πόλη μας έχει αποτύχει
και ότι ο Δήμος μας
αδυνατεί να ανταποκριθεί στο πρόγραμμα
Ανακύκλωσης.
Αυτό είναι τελείως
ψευδές και εκ του πονηρού λόγω των επερχόμενων Δημοτικών εκλογών. Ως Αντιδήμαρχος Καθαριότητας και Περιβάλλοντος το 2007 μετά από
αρκετές προσπάθειες έφερα στην πόλη μας το πρόγραμμα ανακύ-

κλωσης (μπλε κάδοι), στο οποίο ανταποκρίθηκαν οι πολίτες με
ζήλο και μεγάλο ενδιαφέρον.
Παρακολουθώ ανελλιπώς την εξέλιξη του προγράμματος και θέλω
να σας διαβεβαιώσω ότι στέφεται με μεγάλη επιτυχία χάριν πρώτα
από όλα στις προσπάθειες των πολιτών αλλά και των εργαζομένων και της Δημοτικής αρχής.
Τα στοιχεία που θα παραθέσω διαψεύδουν πλήρως το δημοσίευμα του κ. Τσακίρη.
Στο λεκανοπέδιο Αττικής λειτουργούν εργοστάσια διαχείρισης
ανακυκλώσιμων υλικών που έχουν δυνατότητα να επεξεργαστούν
το (10%) δέκα τοις εκατό των παραγόμενων ανακυκλώσιμων υλικών. Ο Δήμος της Γλυφάδας έχει κατορθώσει και προωθεί στην
ανακύκλωση το 80-90% των ανωτέρω υλικών και συγκεκριμένα
καθημερινά προωθεί στα εργοστάσια διαλογής και ανακύκλωσης
με (8) οκτώ δρομολόγια 40 τόνους περίπου ανακυκλώσιμα υλικά
και είναι ο πρώτος Δήμος μακράν μπροστά στο Λεκανοπέδιο εκτός
από το Δήμο της Αθήνας.
Προσωπικά θα ήθελα αυτές οι προσπάθειες που αποτελούν έργο
των πολιτών, των εργαζομένων και της Δημοτικής Αρχής να αγκαλιάζονται και να στηρίζονται από όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους. Θεωρώ δε το δημοσίευμα του κ. Τσακίρη τουλάχιστον
ατυχές και θεωρώ επίσης ότι δεν ανταποκρίνεται στο επίπεδό του.
ΜΕ ΤΙΜΗ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΔΗΜΟΥ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Παραμένω στη διαδικασία στήριξης
από το ΠΑΣΟΚ

Σ

τις υποδομές του Δήμου Αργυρούπολης αναφέρθηκε ο Δημήτρης Ευσταθιάδης κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου του συνδυασμού
“ΕΛΛΗΝΙΚΟ - ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ - ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΟΛΗ” μετά από σχετική
επισήμανση της εκδότριας του “Β” Εύης Κονταρίνη, για να πει ότι πράγματι
αυτές αποτελούν παράδειγμα προς μίμηση και για άλλους Δήμους και πως
απ’ αυτές θα οφεληθούν και οι κάτοικοι του Ελληνικού.
Ο Ιορδάνης Εφραιμίδης παραδέχθηκε πως το Ελληνικό υστερεί έναντι της
Αργυρούπολης πάνω στο θέμα αυτό, και όσες υποδομές υπάρχουν, έγιναν στην δική του οκταετία.
Σχετικά με τη στήριξη από το ΠΑΣΟΚ ο Χάρης Πασβαντίδης είπε πως δεν
απέχει από τη διαδικασία. Κατέθεσε την αίτησή του ευθέως, όπως είπε,
και όχι δια της πλαγείας οδού, όπως έγινε με τους άλλους δύο υποψήφιους. (Κωνσταντάτο - Τσαμπαρλή, τους πρότειναν άλλοι).
Όμως, διευκρίνησε πως, επειδή οι κομματικές διαδικασίες εξελίσσονται
εξαιρετικά αργά, για το λόγο αυτόν άνοιξε τον προεκλογικό του αγώνα
με τη δημοσιοποίηση της ιδρυτικής διακήρυξης του συνδυασμού του “ΕΛΛΗΝΙΚΟ - ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ - ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΟΛΗ”.

BHMA Τοπικής Αυτοδιοίκησης/ Αύγουστος 2010

8

Δημοτικό Ρεπορτάζ
ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ

Αθηνά Λυγνού: Είναι πανέτοιμη

ΑΡΙΣΤΕΡΑ. Πάρα πολύς κόσμος τίμησε με την παρουσία του τα εγκαίνια του εκλογικού κέντρου της Αθηνάς Λυγνού.
ΤΗΣ ΕΥΗΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗ

Π

ανέτοιμη απέδειξε πως είναι, για μια ακόμα
φορά, η υποψήφια ανεξάρτητη Δήμαρχος
Γλυφάδας Αθηνά Λυγνού.
Τ
ην Κυριακή 18 Ιουλίου, και μπροστά σε πάρα πολύ
κόσμο, στα εγκαίνια του εκλογικού της Κέντρου,
επί της οδού Γούναρη, ανέπτυξε τις γενικές παραμέτρους του προγράμματός της και ζήτησε από
τους Γλυφαδιώτες να την εμπιστευθούν.
Αγωνιστική και αυθόρμητη, όπως πάντα, βεβαίωσε το ακροατήριό της ότι ο συνδυασμός της
ΑΝΟΙΧΤΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ είναι πανέτοιμος για τις
εκλογές. Με πρόγραμμα, ήδη καταρτισμένο και
ψηφισμένο στο πρόσφατο προγραμματικό συνέδριο, με ανακοινωμένο το μεγαλύτερο μέρος του
ψηφοδελτίου της, πραγματικά ξεχωρίζει.
Όμως, ας δούμε λίγο το εκλογικό τοπίο της Γλυφάδας.
Ο Κώστας Κόκκορης από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ
δουλεύει κι εκείνος σχετικά οργανωμένα, και κάνει
τις επαφές του με τους κατοίκους της πόλης. Σε
αναμονή βρίσκεται για τη στήριξη του κόμματος,
αφού ενδιαφέρον έχουν εκδηλώσει κι άλλοι υποψήφιοι. Πληροφορίες φέρουν τον Κώστα Κόκ-

Η Αθηνά Λυγνού με την υποψήφια δημοτική σύμβουλο των ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΟΡΙΖΟΝΤΩΝ Αθηνά Γκριτζάλα - Μπούτλα.
κορη να διαμηνύει προς τα πάνω, πως αν του "φυτέψουν" άλλο υποψήφιο, θα γίνει αντάρτης...
Από την πλευρά του Δημάρχου Γ. Θεοδωρόπουλου τα πράγματα είναι ακόμα πιο μπερδεμένα. Το
μόνο ξεκάθαρο αυτή τη στιγμή είναι η υποψηφιότητα του Οδυσσέα Παπαδόπουλου, ο οποίος από
νωρίς διαχώρισε τη θέση του και ακολούθησε το
δρόμο του.
Άγνωστο είναι αν ο νυν Δήμαρχος θα είναι υποψήφιος ξανά ή θα πάει σπίτι του. Το μόνο σίγουρο είναι ότι ο μισός συνδυασμός του
προαλείφεται για αρχηγία παράταξης.

Το νέο εκλογικό κέντρο των ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΟΡΙΖΟΝΤΩΝ στην οδό Γούναρη

Φυσικά, αναμένεται και η απόφαση του κόμματος
της Ν.Δ. που ακόμα δεν έχει εκδηλωθεί. Ο βουλευτής της Β' Αθήνας Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης φέρεται ως ο εκλεκτός της Ρηγίλλης και ως ο
άνθρωπος που θα συσπειρώσει γύρω του όλες τις
τάσεις.

ΘOYKY∆I∆OY 32 AΛIMOΣ
THΛ. ΓIA ∆IANOMH KAI RESERVE

210 9822500

O XΩPOΣ ∆IAΘETEI ΠAPKINΓK

Ο Στ. Λανδράκης, ως ανεξάρτητος υποψήφιος
Δήμαρχος, προς το παρόν διακοπεύει, και γενικώς
οι πάντες βρίσκονται σε αναμονή.
Και όπως λέει και η Αθηνά Λυγνού, λίγοι είναι
αυτοί που τολμούν να βγουν μπροστά αυτόνομοι.
Οι περισσότεροι περιμένουν την "ευλογία" άνωθεν.

Η Αθηνά Λυγνού με την εκδότρια του "Β' και του ιστότοπου www.vimaonline.gr Εύη
Κονταρίνη.
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ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ:
O ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟΣ
ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ
ΠΗΓΗ ΖΩΗΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΑΣ

ΑΠΟ ΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΒΟΥΛΑΣ
ΔΑΔΑ ΜΕ ΟΡΑΜΑ
ΤΖΟΥΛΙΑ (ΙΟΥΛΙΑ) ΓΕΡΑΚΙΟΥ

Ε

νεργοί πολίτες, εθελοντές, κοινωνική προσφορά,
κοινωνικές ανάγκες, ελλείψεις της πολιτείας…Έννοιες
και φράσεις, οι οποίες σε δύσκολες εποχές όπως αυτές
που διανύουμε, αλληλοσυμπληρώνονται, εξαρτώνται η
μία από την άλλη ή πρέπει να εξαρτώνται και να υπόσχονται την αλλαγή προς το καλύτερο αύριο, σε όλα τα
επίπεδα της ζωής και της κοινωνίας.
Αξίζει να σημειωθεί ότι η αλλαγή αυτή και η κάθε «ου-

σιαστική παρέμβαση» προϋποθέτει την αξιοποίηση
κάθε δυνατής προσφοράς – των ενεργών πολιτών –
αλλά και την αλλαγή νοοτροπιών που χρησιμοποιούν,
εκμεταλλεύονται ή κάνουν κακή χρήση των παραπάνω
εννοιών, με απώτερο στόχο το οποιοδήποτε συμφέρον.
Επί της ουσίας λοιπόν, ενεργός πολίτης είναι αυτός που
ασχολείται με τα κοινά, που προσφέρει απλόχερα τις
ικανότητες και τις δυνατότητές του αλλά και κάθε πρόσφορο μέσο, με ανιδιοτελείς προσπάθειες για την επίτευξη του μέγιστου κοινού καλού.
Είναι χαρακτηριστικό ότι, η σχέση μεταξύ επιπέδου συνθηκών ζωής και προστασίας του περιβάλλοντος, κοινωνικής πρόνοιας και αλληλεγγύης, δια βίου μάθησης
και πολιτισμού είναι σχεδόν ταυτόσημη αλλά και καθοριστική για τη δημιουργία καλύτερων συνθηκών στην
τοπική κοινωνία, στην περιφέρεια, σε εθνικό ή διεθνές
επίπεδο.
Είμαστε έτοιμοι να εργαστούμε εθελοντικά για αυτό; Είμαστε έτοιμοι να πιστέψουμε σε έναν πραγματικό και
ουσιαστικό εθελοντισμό με κατανομή ρόλων, ενεργειών και πράξεων με στόχο την πραγμάτωση σημαντικού έργου μακριά από συμφέροντα, μικροπολιτικές,
οικονομικά δεδομένα, παραταξιακά οφέλη και μικροπρεπείς συμπεριφορές; Στην πόλη μας, έχουμε πειστεί
για την ανάγκη αναγνώρισης και αξιοποίησης κάθε εθελοντικής δύναμης με στόχο τη δημιουργία αλλά και την
αναβάθμιση του περιβάλλοντος μας;
Η απάντηση είναι δύσκολη αν και καταφατική. Ναι είμαστε έτοιμοι…γιατί ζούμε σε δύσκολους καιρούς και
απαιτείται η στήριξη και η αλληλεγγύη, γιατί μας χρειάζεται το φυσικό περιβάλλον για να μας προσφέρει
απλόχερα ζωή, γιατί πρέπει να αναδείξουμε ότι καλό
και να το ενισχύσουμε, γιατί υπάρχουν ευαισθητοποιημένοι και ενεργοί πολίτες, γιατί υπάρχουν σωστοί εθελοντικοί φορείς με προσφορά έργου, γιατί είναι
επιτακτική ανάγκη να βρούμε περισσότερους, γιατί «η

Μ

ια πρόταση µε εξαιρετική σχέση ποιότητας –
τιµής, το Notos Café σάς φιλοξενεί από το πρωί
για καφέ και ελαφρύ γεύµα έως το βράδυ για φαγητό ή
ποτό.
Συνδυάζοντας τη µαγευτική θέα της θάλασσας µε
έναν καταπράσινο κήπο, το Notos Café διακρίνεται για
τους ευρύχωρους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους
του, παρέχοντας έναν αγαπηµένο προορισµό για όλες τις
ηλικίες, ενώ η ασύρµατη δικτύωση στο Internet µετατρέπει το χώρο σε ιδανική επιλογή για τον επαγγελµατία και
τον σπουδαστή. Φιλική ατµόσφαιρα και ανάλογη εξυπηρέτηση κερδίζουν τις εντυπώσεις, καθώς έχετε την ευκαιρία να απολαύσετε ζεστά και κρύα ροφήµατα, snacks,
χορταστικά πιάτα και γλυκούς πειρασµούς . Για τους µικρούς φίλους, όσο ο καιρός το επιτρέπει, ένας προσεγµένος εξωτερικός παιδότοπος δίνει την αφορµή για
ατέλειωτο παιχνίδι και διασκέδαση. Το βράδυ, το µεγάλο
bar αναλαµβάνει… δράση µε µια σειρά ιδιαίτερων προ-

Λεωφόρος Κ. Καραµανλή 12,
Παραλία Βούλας
Τηλέφωνο 210 8993702 -3
Μέλος του VS Hospitality Group
(Όµιλος Βλάση Σταθοκωστόπου-

ισχύς εν τη ενώσει» είναι η αρχή για να αφανίσουμε
προβλήματα που μας ταλαιπωρούν έτη.
Διαφαίνεται λοιπόν, λόγω των ανωτέρω, ότι η Κοινωνία των Πολιτών έχει αρχίσει να ευαισθητοποιείται.
Πως όμως η Τοπική Αυτοδιοίκηση στηρίζει ή αναγνωρίζει την αξία και τη σημασία του ρόλου του ουσιαστικού εθελοντισμού, ειδικότερα στην πόλη μας;
Δυστυχώς, ο ενεργός – εθελοντής πολίτης μας πραγματώνει ενέργειες από μόνος του ή περιμένει να υπάρξουν δράσεις από την τοπική αυτοδιοίκηση, τις οποίες
να ακολουθήσει και να συμμετάσχει. Δημιουργούνται
όμως δράσεις; Πόσο συχνά, με ποια κριτήρια, σε ποιους τομείς και με ποια ενημέρωση ή κίνητρα προσ-καλείται ο ενεργός πολίτης να συμμετάσχει;
Η εναλλακτική περίπτωση δε, είναι να δραστηριοποιηθεί σε κάποιους από τους τοπικούς, εθελοντικούς φορείς – συλλόγους ή να οδηγηθεί στην απραξία, την
παθητικότητα και την αδιαφορία, με αποτέλεσμα να χάνονται φιλότιμες προσπάθειες που θα έδιναν ουσιαστικό οξυγόνο σε θέματα που μας ταλαιπωρούν.
Είναι χαρακτηριστικό ότι στο εξωτερικό, οι εθελοντές
προστατεύονται με ειδικές διατάξεις αλλά και αξιοποιούνται μετά από εκπαίδευση και πιστοποίηση, με ουσιαστικό ρόλο και με έντονη παραγωγή έργου, ενώ οι
εθελοντικοί φορείς αποτελούν σημεία ανάπτυξης πολιτισμού, επιμόρφωσης, στήριξης κάθε ανθρώπου αλλά
και εφαρμογών που προάγουν τις κοινωνικές δομές.
Από τα παραπάνω, εύκολα διαπιστώνεται ότι είναι επιτακτική ανάγκη, η Τοπική Αυτοδιοίκηση ως βασικός θεσμός λειτουργίας, οργάνωσης και συντονισμού κάθε
ενέργειας υπέρ του πολίτη, σε τοπικό επίπεδο, να δώσει
βαρύτητα στις εθελοντικές δράσεις αλλά και σε κάθε
ανιδιοτελή προσπάθεια – ιδιώτη ή συλλόγου – και να
εξετάσει παραμέτρους που να υπερτονίζουν την αξία
κάθε εθελοντικής παρουσίας και δυναμικής, η οποία
έχει αποκλειστικό σκοπό την προστασία του περιβάλ-

λοντος, τη στήριξη του συνανθρώπου, σε όλες τις εκφάνσεις τους.
Πως θα επιτευχθεί αυτό; 1) Αρχικά με δημιουργία και
οργάνωση μητρώου εθελοντών και εθελοντικών οργανώσεων του Δήμου. 2) Με θεσμοθέτηση κριτηρίων
(προσφορά έργου, εντοπιότητα, εμβέλεια, αριθμό εθελοντών) τα οποία θα καθορίζουν τη σοβαρότητα του
φορέα, το επίπεδο όποιας στήριξης αλλά και θα λειτουργούν θετικά ανταγωνιστικά μεταξύ των φορέων για
μεγαλύτερο δυνατό εθελοντικό έργο. 3) Με προσφορά
κινήτρων (πρακτική σε ειδικότητες, συστάσεις, επαίνους
κ.α.), 4) Με διάλογο, συνεργασία και ενθάρρυνση. 5)
Με ενημέρωση δράσεων και αναγκών. 6) Με εκπαίδευση και πιστοποίηση των εθελοντών 7) Με κατανομή
ρόλων. 8) Με αναγνώριση ρόλων και έργου. 9) Με
πρόσκληση και δημιουργία καμπάνιας για την αξία και τη
σημασία του εθελοντισμού 10) Με αναβάθμιση και ανάδειξη των θετικών αποτελεσμάτων κάθε εθελοντικής
δράσης 11) Με κάθε δυνατή στήριξη και όχι απαξίωση…γιατί μετά ο εθελοντής φεύγει…ξεχνά…προβληματίζεται και δεν ασχολείται πια.
Ουσιαστικά, θα επιτευχθεί με κάθε ενέργεια που αναγάγει τον εθελοντή ή κάθε σοβαρή προσπάθεια εθελοντικών φορέων σε συνομιλητή, συνοδοιπόρο,
υποστηρικτή και βοηθό στο έργο της τοπικής αυτοδιοίκησης.
Κατά συνέπεια, ο Δήμος της Βούλας και κάθε Δήμος, θα
έχουν στη διάθεσή τους αρκετούς ευαίσθητους εθελοντές, οι οποίοι θα αναδείξουν την ποιότητα που επιβάλλεται να έχουν οι πόλεις, θα ενισχύσουν τις δομές
τους, μα πάνω από όλα θα δημιουργήσουν μια ζωντανή
πηγή έμψυχου δυναμικού η οποία θα προσφέρει ανιδιοτελώς κοινωνικό έργο, θα καλύπτει κενά της πολιτείας με μηδενικό ή ελάχιστο κόστος, θα εμψυχώνει τον
άνθρωπο και θα αποτελεί ζωοφόρο στοιχείο του ουσιαστικού εθελοντισμού.
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Summer Sports Camp Αργυρούπολης
4 εβδομάδες γεμάτες αθλητική δραστηριότητα

Τ

ην Παρασκευή 9/7/201 ολοκληρώθηκε το
πρόγραμμα καλοκαιρινής αθλητικής απασχόλησης για παιδία του δημοτικού που διοργανώθηκε υπό την αιγίδα του Ο Οργανισμός
Νεολαίας & Αθλητισμού του Δήμου Αργυρούπολης.

ο Πάτροκλος και ο Αχιλλέας μας αποχαιρέτησαν
με τον δικό τους ξεχωριστό τρόπο παίζοντας ποδόσφαιρο – βόλλευ, κάνοντας ασκήσεις εδάφους
ενόργανης ή ρυθμικής και τραγουδώντας σε ρυθμούς Michael Jackson και Χατζηγιάννη μας ευχήθηκαν Καλό Καλοκαίρι.
Στην γιορτή λήξης παρευρέθησαν ο Νομαρχιακός Σύμβουλος κ. Πασβαντίδης Χάρης, οι Αντιδήμαρχοι Διοίκησης & Οικονομικών κ. Σκρίνης
Ευάγγελος, Περιβάλλοντος κ. Καλύβας Θανάσης,
Πόλης κ. Μιμηγιάννης Χρήστος, Παιδείας κ. Αλεξόπουλος Αντώνης, ο Αντιπρόεδρος και ο Γραμ-

Το αθλητικό Camp είναι ένα πρόγραμμα που δημιουργήθηκε για να καλύψει την ανάγκη των γονέων να απασχολήσουν δημιουργικά τα παιδιά
τους μετά το πέρας του σχολικού έτους εφόσον
αυτοί εργάζονται και όχι μόνο. Οι ανάγκες των
καιρών επέβαλαν το φετινό Sports Camp να διαφοροποιηθεί ελαφρά χωρίς όμως να υστερεί σε
ποιότητα και ποικιλία προγραμμάτων και δράσεων.
Το Summer Sports Camp @ Αργυρούπολη 2010
πραγματοποιήθηκε για 4 ολόκληρες εβδομάδες
όπου τα παιδιά ασχολήθηκαν με διάφορα αθλήματα όπως Ενόργανη, Ρυθμική, Μπάσκετ, Βόλλεϋ,
Τζούντο, Κολύμβηση, Τοξοβολία κ.ά., κοινωνικοποιήθηκαν, έκαναν νέες φιλίες παίζοντας δημιουργικά και κάνοντας τις πρώτες μίνι διακοπές
τους εντός των τειχών της πόλης με την επίβλεψη
έμπειρων εκπαιδευτικών και καθηγητών φυσικής
αγωγής.

Τριήμερο Φεστιβάλ του πολιτιστικού και λαογραφικού συλλόγου η “ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ”

Το πρόγραμμα ολοκληρώθηκε με απόλυτη επιτυχία, πράγμα που φάνηκε από τη μεγάλη ανταπόκριση των δημοτών μας, μιας και ο αριθμός των
μελών που το
παρακολούθησαν
φέτος
έφτασε τα 400
παιδιά .
Η τελετή λήξης
που πραγματοποιήθηκε την
Τ ε τ ά ρ τ η
7/7/2010 στο
Γήπεδο ποδοσφαίρου του
Α΄Πολυδύναμου αθλητικού
κέντρου
της
Βασίλης Κρητικός
οδού Τριπόλεως
έδωσε
στους γονείς και όλους του παρευρισκόμενους
ένα δείγμα της δουλειάς των παιδιών και των δασκάλων τους το μήνα του Summer Camp.

ματέας Ο.Ν.Α.Δ.Α. κ. Σπυρόπουλος Νίκος και κ.
Ζαρχανής Θωμάς αντίστοιχα, ο Πρόεδρος του
ΠΟΔΑ & Γραμματέας Δημοτικού Συμβουλίου κ.
Τογρίδης Λάζαρος, ο Δημοτικός Σύμβουλος &
μέλος ΟΝΑΔΑ κ. Κοσικίδης Γιώργος, τα μέλη του
ΟΝΑΔΑ κ. Ηλιοπούλου Ελένη και κ. Μαθιουδάκης Ρόνης , η Πρόεδρος ΤΟΣΥΝ και μέλος
ΟΝΑΔΑ κ. Πετράκη Μαρία, εκπρόσωποι των
σωματείων Γ.Σ.Α. κ. Λεβέντης Γιάννης και ΛΑΥΡΑΣ κ. Βαμβακάς Ανδρέας και κ. Κυριαζής Γιάννης.

Ο Πρόεδρος ΟΝΑΔΑ κ. Κρητικός Βασίλης στον
χαιρετισμό που απηύθυνε δήλωσε χαρακτηριστικά: …ευχαριστούμε όλους εσάς που μας εμπιστευθήκατε τα παιδιά σας στο Summer Sports
Camp @ Αργυρούπολη 2010, για την ανταπόκριση στην πρόσκληση της τελετής λήξης και την
ζωντάνια που δώσατε με το χειροκρότημα σας
και σας περιμένουμε και την καινούργια χρονιά
να δώσετε πάλι το παρόν σε κάποια από τις δράσεις του ΟΝΑΔΑ. Ιδιαίτερες ευχαριστίες έδωσε
στην εταιρεία Agenda Setters για την άψογη συνεργασία και την συμβολή της στην υλοποίηση
του Summer Sports Camp @ Αργυρούπολη
2010.
Ο Πρίαμος, η Αθηνά, ο Απόλλωνας, η Άρτεμης,

Μ

ε μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε το
τριήμερο φεστιβάλ του πολιτιστικού και
λαογραφικού συλλόγου «Η Αργυρούπολη». Τη
Δευτέρα 21 Ιουνίου η αυλαία έπεσε με την λαϊκή
ορχήστρα του συλλόγου «Λαϊκοί Αντίλαλοι» να
παρουσιάσουν ένα μικρό αφιέρωμα στο πολιτικό
τραγούδι, επίκαιρο όσο ποτέ, με την κατάσταση
που βιώνει η χώρα. Το αφιέρωμα ήταν η απαρχή
μιας σειράς εκδηλώσεων με ανάλογο ύφος, που
αναμένονται από το Σεπτέμβρη.
Είχαν προηγηθεί η παράσταση Καραγκιόζη το
Σάββατο 19 Ιουνίου και η 18η γιορτή ελληνικού
παραδοσιακού χορού, την Κυριακή 20 Ιουνίου.
Οι εκδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν στην
πλατεία Βενιζέλου και στο πέτρινο θέατρο Αργυ-

ρούπολης. Ο κόσμος για ακόμα μια φορά ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα του Συλλόγου. Ιδιαίτερη
η παρουσία των μικρών παιδιών που διασκέδασαν με το θέατρο σκιών.
Εντυπωσιακές φορεσιές και υπέροχα χορευτικά από οκτώ ομάδες που χόρεψαν χορούς απ’
όλη την Ελλάδα και τον Πόντο είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν οι παρευρισκόμενοι
στο πέτρινο θέατρο του Δήμου Αργυρούπολης.
Οι χορευτικές ομάδες πλαισιώθηκαν από ζωντανή μουσική.
Ο Σύλλογος φρόντισε ώστε να μην μείνει κανένας παραπονεμένος και μετά το τέλος των δύο
εκδηλώσεων στην πλατεία Βενιζέλου, προσέφερε
κέρασμα (αναψυκτικά) σ’ όλο τον κόσμο.
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Άρθρο
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

ΕΛΠΙΔΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
«Οργισμένοι, αλλά όχι απελπισμένοι»
ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΣΟΦΙΑΝΟΥ
Οργανωτικού Γραμματέα
«Ανοιχτοί Ορίζοντες» ΑΘΗΝΑ ΛΥΓΝΟΥ

Τ

α τεκταινόμενα στη χώρα μας, στην πολιτική,
οικονομική και κοινωνική διάσταση, είναι σε
όλους μας γνωστά και τα αποδοκιμάζουμε, άλλοι
στους δρόμους, άλλοι στους χώρους εργασίας,
άλλοι στα καφενεία, άλλοι στα σπίτια μας και
άλλοι στις πλατείες του χωριού.
ΟΛΟΙ όμως, συμφωνούμε ότι, τα κόμματα εξουσίας κυρίως, φέρνουν ακέραια την ευθύνη σε πολιτικό επίπεδο, αλλά και πολλές φορές απόλυτα
προσωποποιημένο, για την κατάντια της χώρας.
Οι αντιπρόσωποι μας στο Κοινοβούλιο «εκσυγχρονιστές» και «επανιδρυτές» στο μεγαλύτερο
ποσοστό, διέψευσαν παταγωδώς τις προσδοκίες,
ποδοπάτησαν τα όνειρα, υποβάθμισαν την καθημερινότητα του μέσου Έλληνα πολίτη και το
πλέον ανάλγητο, συνέτριψαν τα οράματα και τη
δημιουργικότητα των νέων μας, που πλέον απογοητευμένοι από την ανεργία και την αναξιοκρατία, αναζητούν εργασιακές λύσεις στο εξωτερικό,
όπως ακριβώς συνέβαινε τις δεκαετίες του ’50 και
’60.
Με δυο λέξεις, έβαλαν στη ζωή μας το ΦΟΒΟ,
την ΑΝΑΣΦΑΛΕΙΑ και τη ΜΕΛΑΓΧΟΛΙΑ.

Όλα τα προαναφερόμενα, συνδέονται απολύτως
με τα τεκταινόμενα στο Δήμο Γλυφάδας, σε μικρογραφία. Για 12 χρόνια και πλέον, εναλλάσσονται οι αρεστοί και επιλεγμένοι των κομμάτων
εξουσίας, χωρίς κανένα κριτήριο αξιοσύνης,
αξιοπιστίας, συλλογικότητας και ουσιαστικής κοινωνικής δράσης και προσφοράς.
Τα ίδια πρόσωπα, ίδιες νοοτροπίες, ίδιες συμπεριφορές, με ελάχιστες αξιόλογες εξαιρέσεις, που
και αυτές χάνονται στη γενικότερη μετριότητα.
Κακοδιοίκηση, αδιαφάνεια, συμβιβασμοί, έριδες,
καταγγελίες αντιπαραθέσεις και τέλος, απόλυτο
έλλειμμα προγραμματικού και πολιτικού σχεδιασμού. Ανεπάρκεια και ολιγωρία σε όλα τα επίπεδα διοίκησης, άρα στη ζωή της πόλης μας, στη
ζωή μας.
Τρόπος αντίδρασης και αντίστασης, η μόνη δημοκρατική διέξοδος των σκεπτόμενων , ενεργών
και εν πολλοίς, οργισμένων πολιτών, είναι η
ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΗ και ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ.
Οι «Ανοιχτοί Ορίζοντες», αποτελούν την πλέον
φερέγγυα και αξιόλογη πρόταση και ελπίδα στην
πόλη μας. Η Δημοτική Κίνηση που πραγματικά
είναι ανεξάρτητη, με παρουσία και δράση ήδη 6
ετών στην κοινωνία και 31/2 στο Δημοτικό Συμβούλιο και ΟΧΙ αυτοπροσδιοριζόμενη, γιατί έτσι
βολεύει κάποιους, λίγους μήνες πριν τις δημοτικές

ΔEKTEΣ ΠIΣTΩTIKEΣ KAPTEΣ

εκλογές, επιλέγοντας μόνο τη λέξη «Ανεξάρτητος» και όχι το ουσιαστικό περιεχόμενο, λόγω
της πολιτικής συγκυρίας ή αποκλεισμών και διαφωνιών με τα κόμματά τους.
Δημοτική Κίνηση «Ανοιχτοί Ορίζοντες», με υποψήφια Δήμαρχο την κα Αθηνά Λυγνού.
Πρόσωπα και ιδέες χωρίς κομματικές εξαρτήσεις
και αγκυλώσεις, με βαθιά όμως πολιτική σκέψη.
Πρόσωπα και ιδέες που δεν υπηρετούν οικονομικές, υπόγειες διαδρομές.
Πρόσωπα και ιδέες που εδώ και 6 χρόνια διέβλεψαν και εξέφρασαν πολιτικά, αυτήν την κοινωνική ανάγκη συλλογικής προσπάθειας και
μάλιστα κατέθεσαν συγκεκριμένη πρόταση για τη
Γλυφάδα με το Δημοτικό Προγραμμα (20062010) και στις 28/6/10 (Δημαρχείο), θα συζητήσουμε και θα ψηφίσουμε στο προγραμματικό
συνέδριο, νέο σχέδιο προγράμματος για την
πόλη 2011-2014, που εκπονήσαμε ΕΜΕΙΣ και όχι
κατά παραγγελία σε κάποια εταιρεία. Πρόσωπα
και ιδέες που δρουν δημοκρατικά και συλλογικά.
Πρόσωπα και ιδέες με μεράκι, με κοινωνική ευαισθησία και εργασιακή εμπειρία. Πρόσωπα και
ιδέες που συνδυάζουν πολιτισμό και αξιοπρέπεια.
Πρόσωπα και ιδέες που θα επιδιώξουν με κάθε
τρόπο την εντιμότητα και την απόλυτη διαφάνεια
στα οικονομικά του Δήμου.

Όλα αυτά, είναι τόσο αναγκαία και ζητούμενα,
μήπως και τελικά βρούμε διέξοδο, μέσα από κοινωνικά, συλλογικά κινήματα, στα αδιέξοδα της
κομματικής νομενκλατούρας.
ΩΡΙΜΑΣΕ Ο ΧΡΟΝΟΣ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΤΗΝ
ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΚΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΑΠΑΡΑΓΟΥΜΕ
ΙΔΙΑ ΠΡΟΣΩΠΑ, ΙΔΙΕΣ ΝΟΟΤΡΟΠΙΕΣ, ΙΔΙΕΣ
ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ.
Δεν πρέπει να ξεχνάμε ούτε λεπτό η αποχή ή το
λευκό τελικά, διευκολύνει μόνο τις κομματικές
επιλογές και επιδιώξεις.
Οι «Ανοιχτοί Ορίζοντες» και η Αθηνά Λυγνού,
ως υποψήφια Δήμαρχος και δεκάδες στελέχη μας,
έχουν ήδη φτιάξει το ρυάκι στη Γλυφάδα, στο
οποίο ταξιδεύουν όλες οι ανωτέρω αρχές και
αξίες.
Ελάτε κοντά μας, να κάνουμε όλοι μαζί το
ρυάκι, ποτάμι. Άλλωστε, είναι το μόνο που δεν
διαθέτει αυτή η προικισμένη, με φως, βουνό και
θάλασσα, όμορφη πόλη.
Υ.Γ.: Πρόσφατα, διάβασα κάτι πολύ ενδιαφέρον
και επίκαιρο: «Η αξιοπρέπειά σου, μπορεί να δεχτεί επίθεση, βανδαλισμό και σκληρή κοροϊδία,
αλλά δεν μπορούν να στην πάρουν, αν δεν την
παραδώσεις»
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ρεπορτάζ
Δραστηριότητες
του ΤΟΣΥΝ Γλυφάδας
Την Παρασκευή στις 18 Ιουνίου το ΤΟΣΥΝ Γλυφάδας υποδέχθηκε στο χώρο του δημαρχιακού Μεγάρου την Εθνική Υπηρεσία των προγραμμάτων της
Ευρωπαϊκής Ένωσης του Ινστιτούτου Νεολαίας αλλά
και υπευθύνους του Τομέα Εθελοντών του ‘Συλλόγου για την Προστασία της Θαλάσσιας Χελώνας Αρχέλων’ και της ΜΚΟ ‘Tandem’ καθώς και 5
συμμετέχοντες στο πρόγραμμα EVS1 σε μια ημερίδα
ενημέρωσης γύρω από τo πρόγραμμα Νέα Γενιά σε
Δράση, τo ευρωπαϊκό δίκτυο Eurodesk και την Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων.
Οι εισηγήσεις διεξήχθησαν σε φιλικό κλίμα και με νεανική διάθεση και συμμετείχαν άτυπα σε αυτές η
Αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία ‘Παιδιά εν Δράση’
με έδρα τη Θεσσαλονίκη καθώς και η πολιτιστική
ΜΚΟ Νέων ‘Μονοπάτια Αλληλεγγύης’ με έδρα τη
Λευκάδα, που απέστειλε και βίντεο με υλικό της δουλειάς της.
Τα Προγράμματα που απασχόλησαν την εκδήλωση
αφορούν στην αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου
των νέων ηλικίας 13 έως 30 ετών και της ιδιότητάς
τους ως ενεργών ευρωπαίων πολιτών αλλά και πολιτών του κόσμου.
Το εγχείρημα αυτό του ΤΟΣΥΝ, πρωτοβουλία της
υπευθύνου πολιτισμού του ΤΟΣΥΝ Ινώς Ζαχαροπούλου, χρηματοδοτήθηκε από το τυπογραφικό κέντρο Αλεξανδρής (αφίσες), το βιβλιοπωλείο
Γραφόραμα (προσκλήσεις) και την τεχνική ΑΕ Τοπιοκατασκευή (αναψυκτικά).
Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους οι δημοτικοί σύμβουλοι κος. Ευάγγελος Στάμος και η κα.
Μπέσσυ Αργυράκη.
Έντυπο υλικό με αναλυτική περιγραφή των ευρωπαϊκών προγραμμάτων διανεμήθηκε σήμερα και βρίσκεται στον χώρο υποδοχής του Δημαρχείου.

3η Μαρίνα Γλυφάδας
Εικόνες που παραπέμπουν σε τριτοκοσμική χώρα. Κάντε κάτι επιτέλους.

‘Οχι μόνο άρνηση αλλά και προτάσεις”

Τ

ον τελευταίο καιρό στον Άλιμο, γίνεται πολύ συζήτηση σχετικά με τη νέα χωροθέτηση της Λαίκής αγοράς Άνω Καλαμακίου, κάτι που έχουμε αναφέρει
άλλωστε τόσο στην έντυπη έκδοση του “Β” όσο και
στην ηλεκτρονική (www.vimaonline.gr).
Στην τελευταία μάλιστα συνεδρίαση του Δημοτικού
Συμβουλίου στις 14/7 και η οποία έγινε παρουσία κόσμου, η αντιπολίτευση αρνιόταν να ψηφίσει την πρόταση της Διοίκησης κι έτσι όπως αυτή διατυπώθηκε από
τον Δήμαρχο κ. Θάνο Ορφανό.
Βλέποντας την κατάσταση να εξελίσσεται έτσι, ο εικονιζόμενος δημοτικός σύμβουλος της πλειοψηφίας και
μέχρι πρότινος Αντιδήμαρχος κ. Δημ. Γιαννακόπουλος,
απευθυνόμενος στους αντιδρώντες συναδέλφους του
της αξιωματικής αντιπολίτευσης, τους παρακάλεσε να
υποδείξουν και αυτοί κάποιες νέες θέσεις, αντί να αρνούνται συνεχώς τις όποιες προτάσεις τους. “Οι αρνήΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
σεις σας δεν δίνουν λύση στο πρόβλημα. Καταθέστε τη
δική σας πρόταση, να τη συζητήσουμε και να αποφασίσουμε για το καλό των συμπολιτών μας” είπε.
Τη σωστή αυτή τοποθέτησή του στήριξαν και οι δ.σ. της παράταξής του Νίκος Δροσόπουλος, Ανδρέας Κονδύλης, Μανώλης Βαρδαξόγλου, Μαρία Μουτσάτσου κ. ά.

Το ’κλεισε... (κιόλας;)
Ο δημοτικός σύμβουλος Ελληνικού, Δημ. Παπαγεωργίου, αν δεν κάνουμε λάθος, είχε
ενδιαφερθεί να είναι υποψήφιος δήμαρχος της Ν.Δ. στον ενιαίο Δήμο με την Αργυρούπολη.
Αυτές ήταν οι πληροφορίες που είχαμε.
Οι ίδιες πληροφορίες μάλιστα, μιλούσαν για το άνοιγμα και του εκλογικού του κέντρου,
το οποίο όμως, φέρεται πως, μόλις το άνοιξε, το ‘κλεισε!

Θα αποχωρήσει;

Ψυχραιμία...

Ο

Α

λόγος για τη δυναμική δημοτική σύμβουλο της παράταξης του δημάρχου
Αγίου Δημητρίου κυρία Ελ. Βομβολάκη.
Η κυρία Βομβολάκη λοιπόν, σύμφωνα με
πληροφορίες που έχουμε, φέρεται αποφασισμένη να εγκαταλείψει τον Νίκο Λαζαρόπουλο και τον συνδυασμό με τον οποίο
εξελέγη και διετέλεσε Πρόεδρος του Δ.Σ.
αλλά και Αντιδήμαρχος Διοίκησης και Οικονομικών.
Η αιτία και όπως ακούγεται έντονα στην
πόλη, είναι η απροθυμία του κ. Δημάρχου
να απαντήσει στα όσα απαξιωτικά έχει πει γι'
αυτόν ο συνδημότης τους κ. Κ. Μπομποτάς,
σχετικά με την γνωστή σε όλους πια υπόθεση Χαμπεσή.
Να υπενθυμίσουμε πως, εδώ και αρκετό
καιρό, ο κ. Μπομποτάς με δήλωσή του στην
εφημερίδα μας, έχει αποκαλέσει τον δήμαρχο Αγίου Δημητρίου "ανήθικο" ανάμεσα
σε άλλα.
Βλέποντας η καλή δημοτική σύμβουλος τον
κ. Λαζαρόπουλο ν' αποφεύγει να πάρει
θέση, επίσημα, απέναντι σ' αυτές τις πολύ
σοβαρές κατηγορίες, που ακούγονται εδώ
και κάποια χρόνια δημόσια για το πρόσωπό
του, φέρεται πως αισθάνθηκε την ανάγκη να
απομακρυνθεί από κοντά του.
Την επίσημη αποχώρησή της από το συνδυασμό και την πιθανή ανεξαρτητοποίησή
της στη συνέχεια ίσως την ανακοινώσει στη
συνεδρίαση του Δ.Σ. στις 28-7-2010.
Εν αναμονή εξελίξεων λοιπόν στο Μπραχάμι.

υτό θα συστήναμε σε κάποιους υποψήφιους
δημάρχους και δημοτικούς συμβούλους των
Ν/Α περιοχών, ιδιαίτερρα δε, “Καλλικρατικών”
δήμων.
Προφανώς, ευρισκόμενοι σε δυσχερή θέση, λένε
και γράφουν πράγματα αναληθή, απέχοντα της
αληθείας έτη φωτός!
Το μόνο που καταφέρνουν, είναι να βγάζουν
προς τα έξω την πραγματική τους εικόνα. Ανασφάλεια και πανικό, μαζί.
Κι αυτό είναι κάτι που... “φωνάζει” από μακριά.
Από πολύ μακριά!...
Και, ασφαλώς, καλά θα κάνουν να προσέχουν γενικότερα - γιατί, δόξω τω Θεώ, υπάρχουν
αδιάσειστα στοιχεία που, αν βγουν στον “αέρα”
θα εκτεθούν σοβαρά και ανεπανόρθωτα.
προσοχή λοιπόν.
Όσο για τα γκάλοπ που λένε ότι έχουν και τους
δίνουν ποσοστά πρωτοδεύτερης Κυριακής, αν
έχουν το απαιτούμενο θάρρος, ας τολμήσουν να
τα παρουσιάσουν δημόσια όπως έκανε και ο
Γρηγόρης Κωνσταντέλλος στη Βούλα.
Γιατί, όσο το αποφεύγουν, επιβεβαιώνουν όλους
αυτούς που τους έχουν από καιρό χαρακτηρίσοει
ως άκρατα υστερόβουλους, επαγγελματίες ψεύτες
και επικίνδυνους δημαγωγούς. Αυτά προς το
παρόν.
Τώρα και σε ότι έχει να κάνει με τα “διάφορα”
της Τσούχτρας, που αρκετούς έχουν.... “τσούξει”,
δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Δυστυχώς...
Όταν με το καλό (για εμάς, κακό για κάποιους κάποιους), επιστρέψει από τις εξωτικές παραλίες
που εδώ και μέρες απολαμβάνει παρέα με τον καβούρακλά της, ε, τότε, ας τους “τακτοποιήσει” η
ίδια, με το γνωστό της τρόπολ
Σε μας άλλωστε, δεν πέφτει κανένας λόγος (προς
το παρόν...).
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παραπολιτικά
Το Αστυνομικό Τμήμα
Παλαιού Φαλήρου
ευχαριστεί το Δήμαρχο

ΝΕΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ ΓΙΑ ΤΗ ΓΛΥΦΑΔΑ

“∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ”
Υποψήφιος Δήμαρχος ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

Αξιότιμε κύριε Δήμαρχε,

Η

Με την παρούσα επιστολή, ο υπογράφων και
το προσωπικό του Αστυνομικού Τμήματος Π.
Φαλήρου θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε
για την αμέριση υποστήριξη και το ενδιαφέρον
που επιδείξατε, τόσο εσείς, αλλά και οι τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου, προκειμένου να
αποκατασταθούν άμεσα οι υλικές ζημιές που
υπέστησαν τα κρατητήρια της Υπηρεσίας μας
ύστερα από φωτιά που προκλήθηκε από κρατούμενους την 4η-7-2010.

νέα δημοτική παράταξη είναι γεγονός
για τα δημοτικά πράγματα της Γλυφάδας. “ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ” ονομάζεται και επικεφαλής της είναι ο
γνωστός μας και άξιος δημοτικός σύμβουλος,
Γιατρός Οδυσσέας Παπαδόπουλος.
Όπως είναι ήδη γνωστό στην κοινωνία της
Γλυφάδας, ο Οδυσσέας Παπαδόπουλος διαχώρησε τη θέση του από πολύ νωρίς από την παράταξη του Γιάννη Θεοδωρόπουλου και
παρέμεινε στο Δημοτικό Συμβούλιο ως ανεξάρτητος.
Οι λόγοι που τον έκαναν να αποστασιοποιηθεί είναι εδώ και καιρό γνωστοί, αφού ο
Οδυσσέας Παπαδόπουλος φρόντισε να τους

Ο Διοικητής
Τζουρμπάκης Κωνσταντίνος
Αστυν. Υποδιευθυντής

δημοσιοποιήσει εγκαίρως.
Ένας απ’ αυτούς θεωρείται και ο “ειδικός”
τρόπος άσκησης διοίκησης του δήμου από τον
Δήμαρχο.
Ο πρώτος πυρήνας της νέας αυτής παράταξης αποτελείται από τους Δημήτριο Αντωνόπουλο, υπάλληλο της ΔΕΗ, Ιωάννη Μέγα,
Ηλεκτρολόγο, Στάθη Αγγελόπουλο, τραγουδιστή, Νίκο Ζαχαρογιάννη, Εισαγωγές Οπτικών
Ειδών, Δημήτριο Παπαδάκη, Αυτοκινητιστή και
Δημητριάδου Παρασκευή, δικηγόρο.
Πολύ σύντομα, θα ανακοινωθούν και άλλα
ονόματα που θα συμμετέχουν στο συνδυασμό
του Οδυσσέα Παπαδόπουλου.

Ποιοι πολώνουν το κλίμα στην Αργυρούπολη;

Α

πορίες προκαλεί δημοσίευμα της ηλεκτρονικής εφημερίδας aftodioikisi.gr, που βρήκαμε
στα mail μας χθες το πρωί, στο οποίο, ούτε λίγο
ούτε πολύ, φέρεται το ΠΑΣΟΚ να "πνέει μένεα"
κατά του Χάρη Πασβαντίδη, γιατί (άκουσον άκουσον), "τόλμησε" να συστήσει παράταξη και
μάλιστα κατά το δημοσίευμα, να εξαγγείλει και

τη διακήρυξή της, πριν το κόμμα δείξει επίσημα
τις προθέσεις του, αφού τόσο ο Χ. Πασβαντίδης,
όσο και οι Κωνσταντάτος, Τσαρπαλής ζήτησαν
τη στήριξή του.
Αν αληθεύει το δημοσίευμα και δεν αποτελεί
προβοκάτσια, όπως ακούστηκε, τότε δεν μας τα
λέει καλά το ΠΑΣΟΚ.
Και για να είμαστε σαφείς:
Ο Κωνσταντάτος, που ίδρυσε παράταξη (πρωτοβουλία πολιτών για τον Καλλικράτη το είπε στην
αρχή) και έκανε αντάρτικο στην παράταξη που
τον ανέδειξε (τη ΔΗΠΡΟΣΥ), που ήταν η επίσημα
στηριζόμενη από το ΠΑΣΟΚ, πως πρέπει να αντιμετωπιστεί; Πως πρέπει να αντιμετωπιστεί ο άνθρωπος που δεν δίστασε να συμπαρασταθεί
στην "απεργία πείνας" του Κορτζίδη ενάντια
στον "Καλλικράτη"; Δηλαδή, ενάντια στη θέληση
της κυβέρνησης και του κόμματός του;
Τι έχουν να απαντήσουν σ' αυτό το ερώτημα οι
"σύντροφοι" του ΠΑΣΟΚ;

ΓIA TIΣ HΛEKTPIKEΣ ΣYΣKEYEΣ ΣAΣ
NEO KATAΣTHMA 3.000 τ.µ.

Τι λένε, επίσης, για το γεγονός ότι, ο Κορτζίδης
τη δεύτερη Κυριακή φέρεται ότι θα στηριχτεί από
τη νεότευκτη παράταξη του Κωνσταντάτου, μόνο
και μόνο για να μην εκλεγεί ο Χ. Πασβαντίδης;
Οι αιτιάσεις ότι, δήθεν, το ΠΑΣΟΚ είναι δυσαρεστημένο με τον Χ. Πασβαντίδη γιατί συμμετείχε στην παρουσίαση του βιβλίου του Αλ.
Μητρόπουλου για το ασφαλιστικό, μόνο θυμηδία, αν όχι σκεπτικισμό και μεγάλο προβληματισμό μπορεί να προκαλέσουν στους νοήμονες
πολίτες, για το κατά πόσο αυτοί που αξιολογούν
τις καταστάσεις στο ΠΑΣΟΚ έχουν σώας τας
φρένας ή στην καλύτερη περίπτωση γνωρίζουν τι
συμβαίνει ακριβώς στις τοπικές κοινωνίας.
Κι αυτό γιατί, κατά την ίδια άποψη, άντε παιδιά,
διαγράψτε και τον Βενιζέλο και τον Λοβέρδο και
τον δήμαρχο Αλίμου Θ. Ορφανό και όσους άλλους υποστήριξαν τη βενιζελική πλευρά.
Έτσι θα αποδείξετε ότι το ΠΑΣΟΚ είναι ενωμένο
- δυνατό, τώρα που η δημοτικότητα του Γ. Πα-

ΛEΩΦOPOΣ BAPHΣ - KOPΩΠIOY
META TO JUMBO ΠPOΣ AEPO∆POMIO 800 µ. αριστερά

πανδρέου και του κόμματος γενικότερα έχει
πάρει δραματικά την κατιούσα.
Δεν καταλαβαίνετε ότι έτσι, βάζετε νερό στο
μύλο του Κορτζίδη; Του Κορτζίδη, που χθες γέμισε την Αργυρούπολη με φυλλάδια θέλοντας να
"φωτίσει" τους Αργυρουπολίτες για την ανάλγητη πολιτική της κυβέρνησης; Για τις 60 μέρες
"μαϊμού" απεργία κατά της ένωσης του Ελληνικού με την Αργυρούπολη, ενάντια στον "Καλλικράτη", δηλαδή, ούτε κουβέντα.
Να τη χαίρεστε την πολιτική σας σύντροφοι.
Άντε, βρε.... και με τον Τσίπρα αρχηγό του
ΠΑΣΟΚ...
Σ.Σ. Και επιτέλους, τελειώστε με τις διαδικασίες.
Μόνο "εμφύλιους" έχετε προκαλέσει μ' όλη αυτή
την καθυστέρηση και προβάδισμα στους αντιπάλους.

ΠPOTYΠO KENTPO
ΦYΣIKOΘEPAΠEIAΣ & AΠOKATAΣTAΣHΣ

TΣAΓKAPHΣ ANAΣTAΣIOΣ

Kάτοχος πτυχίου Φυσικοθεραπείας T.E.I. Aθήνας
Mετεκπεδευθείς:
Leeds Metropolitan Univercity της Aγγλίας

Mαγνητοθεραπεία, Laser,
Kινησιοθεραπεία, Θεραπείες
κατ’ οίκον
TAMEIA ∆EKTA
Kουµουνδούρου 39 Άλιµος
Tηλ.: 210 - 9935.608 κιν.: 6972-974252
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πολιτική
συνέχεια από τη σελ. 3

κανονιστικές πράξεις που αφορούν στην οργάνωση, διάρθρωση, σύνθεση, διάταξη, εφοδιασμό και εξοπλισμό των Ενόπλων
Δυνάμεων της Χώρας καθώς και κάθε άλλη πράξη, η δημοσιοποίηση
της οποίας προκαλεί βλάβη στην εθνική άμυνα και ασφάλεια της χώρας.
Είναι προφανές ότι στην εξαίρεση αυτή υπόκεινται και οι πράξεις που
αφορούν το Λιμενικό και Πυροσβεστικό Σώμα, καθώς και την Ελληνική Αστυνομία,
Ερμηνευτικές εγκύκλιοι και εγκύκλιοι για την εφαρμογή της νομοθεσίας,
Οι προϋπολογισμοί, απολογισμοί, ισολογισμοί και οι επιμέρους
δαπάνες Υπουργείων, κεντρικών και περιφερειακών δημοσίων υπηρεσιών, ΝΠΔΔ, φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα και φορέων
των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθμού, των ανεξάρτητων και ρυθμιστικών αρχών, καθόσον η διαφάνεια
των δαπανών, του προϋπολογισμού και της εκτέλεσής του είναι κρίσιμο εργαλείο αποτελεσματικότητας και ελέγχου,
Πράξεις διορισμού μονομελών οργάνων και συγκρότησης συλλογικών οργάνων διοίκησης των φορέων του Δημοσίου, των ΝΠΔΔ,
των φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα και των φορέων των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθμού καθώς
και οι τροποποιήσεις αυτών.
Επίσης, πράξεις διορισμού, αποδοχής παραίτησης, αντικατάστασης ή
παύσης Γενικών Γραμματέων Υπουργείων και Περιφερειών, Ειδικών
Γραμματέων Υπουργείων, μελών συλλογικών οργάνων διοίκησης φορέων του Δημοσίου, των ΝΠΔΔ, των φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα και φορέων των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης
πρώτου και δευτέρου βαθμού, δεδομένου ότι η δημοσιοποίηση των
πράξεων αυτής της κατηγορίας αποσκοπεί στη διασφάλιση της ανοιχτής διακυβέρνησης.
Πράξεις συγκρότησης αμειβόμενων ή μη επιτροπών, ομάδων εργασίας, ομάδων έργου και συναφών οργάνων γνωμοδοτικής ή άλλης
αρμοδιότητας, ανεξαρτήτως αν τα μέλη τους αμείβονται ή όχι. Διευκρινίζεται ότι δεν αναρτώνται οι αποφάσεις συγκρότησης Επιτροπών
οι οποίες, βάσει ειδικών διατάξεων ή για προφανείς λόγους διασφάλισης του κύρους και της
αξιοπιστίας σχετικών ενεργειών δεν δημοσιεύονται με οποιοδήποτε
τρόπο (π.χ. αποφάσεις συγκρότησης Επιτροπών Διενέργειας Διαγωνισμών του ΑΣΕΠ).
Ομοίως, πράξεις καθορισμού των αμοιβών και αποζημιώσεων των
μελών μονομελών και συλλογικών οργάνων διοίκησης, μελών επιτροπών, ομάδων εργασίας, ομάδων έργου και συναφών οργάνων
γνωμοδοτικής ή άλλης αρμοδιότητας, ώστε να υπάρχει διαφάνεια τόσο
ως προς τη δράση της διοίκησης όσο και ως προς το κόστος που συνεπάγεται για τον προϋπολογισμό η συγκρότηση και λειτουργία αυτών
των επιτροπών.
Προκηρύξεις πλήρωσης θέσεων με διαγωνισμό ή με επιλογή, στις
οποίες περιλαμβάνονται και οι προκηρύξεις για επιλογή και πλήρωση
θέσεων διευθυντικών στελεχών των ΝΠΔΔ, φορέων του ευρύτερου
δημόσιου τομέα και των επιχειρήσεων και φορέων των οργανισμών
τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθμού, καθώς και οι
προκηρύξεις εξετάσεων υποψηφίων δικηγόρων, συμβολαιογράφων
και αμίσθων υποθηκοφυλάκων,
Προκηρύξεις πλήρωσης θέσεων διδακτικού ερευνητικού προσωπικού (ΔΕΠ) του πανεπιστημιακού τομέα και του εκπαιδευτικού προσωπικού (Ε.Π.) του τεχνολογικού τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης,
Πίνακες επιτυχόντων, διοριστέων και επιλαχόντων των προκηρύξεων επιλογής προσωπικού, στις περιπτώσεις κατά τις οποίες η δημοσίευσή τους προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία,
Περιλήψεις πράξεων διορισμού, μετάταξης, διαθεσιμότητας, αποδοχής παραίτησης, λύσης της υπαλληλικής σχέσης ή υποβιβασμού
υπαλλήλων, μόνιμων και μετακλητών, και διευθυντικών στελεχών του
Δημοσίου, των ΝΠΔΔ, φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα, φορέων των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου
βαθμού καθώς και αντιστοίχων πράξεων που αφορούν δημόσιους λειτουργούς, των οποίων η δημοσίευση απαιτείται κατά την κείμενη νομοθεσία, και περιλήψεις πράξεων διορισμού και συμβάσεων με σχέση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ή συμβάσεων έργου στο Δημόσιο, τα
ΝΠΔΔ, τους φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα και φορέων των
οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθμού,
Το σύνολο των συμβάσεων και των πράξεων που αναφέρονται σε
αναπτυξιακούς νόμους, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται οι πράξεις
υπαγωγής επενδύσεων σε διατάξεις αναπτυξιακών νόμων και οι αποφάσεις έναρξης παραγωγικής λειτουργίας επενδύσεων,
Περιλήψεις διακηρύξεων, αποφάσεις και πράξεις κατακύρωσης και
ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών, υπηρεσιών και
μελετών του Δημοσίου, των ΝΠΔΔ, φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα και φορέων των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθμού,
Πράξεις αποδοχής δωρεών στο Ελληνικό Δημόσιο, στα ΝΠΔΔ, σε
φορέα του ευρύτερου δημόσιου τομέα ή σε φορείς των οργανισμών
τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθμού, καθώς και συμβάσεις πολιτιστικών χορηγιών του ν. 3525/2007 (ΦΕΚ 16 Α΄),
Πράξεις δωρεών, επιχορηγήσεων, παραχώρησης χρήσης περιουσιακών στοιχείων από το Δημόσιο, τα Ν.Π.Δ.Δ., τους φορείς των
ΟΤΑ ή φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα σε φυσικά πρόσωπα,
σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου και νομικά πρόσωπα δημοσίου
δικαίου, με σκοπό το δημόσιο έλεγχο της διαχείρισης και την προ-

Πρόγραµµα “∆ιαύγεια”
Διευκρινιστική εγκύκλιος Ραγκούση
στασία της δημόσιας περιουσίας,
Τον έλεγχο της διαχείρισης και την προστασία της δημόσιας περιουσίας εξυπηρετεί και η δημοσιοποίηση των πράξεων: α) παραχώρησης δημόσιων και δημοτικών κτημάτων, καθορισμού χρήσης γης
παραχωρούμενου δημόσιου κτήματος, αλλαγής χρήσης γης κοινόχρηστου κτήματος, β) καθορισμού εθνικών δρυμών, δασών και δασικών εκτάσεων, γ) χαρακτηρισμού εκτάσεων ως αναδασωτέων, δ)
καθορισμού αιγιαλού, παραλίας, λιμνών, ποταμών, ρεμάτων και χειμάρρων, ε) καθορισμού βιομηχανικών ζωνών, στ) καθορισμού λατομικών ζωνών, ζ) σύνταξης και έγκρισης πολεοδομικών μελετών και
Γενικού Πολεοδομικού σχεδίου, έγκρισης και τροποποίησης χωροταξικών και ρυμοτομικών σχεδίων, προσδιορισμού ή τροποποίησης
ορίων οικισμού και έγκρισης της μεταφοράς αυτού, η) σύνταξης και
έγκρισης Ζωνών Οικιστικού Ελέγχου (ΖΟΕ), θ) καθορισμού και τροποποίησης όρων δόμησης, ι) χορήγησης, αναστολής χορήγησης, τροποποίησης οικοδομικών αδειών, ια) χωροθέτησης, ιβ) καθορισμού
αρχαιολογικών χώρων, ιγ) χαρακτηρισμών και αποχαρακτηρισμών κτιρίων ως διατηρητέων. Αναρτώνται επίσης οι πράξεις ανάκλησης και
ακύρωσης των παραπάνω πράξεων,
Οι γνωμοδοτήσεις και τα πρακτικά γνωμοδοτήσεων του Νομικού
Συμβουλίου του Κράτους, με σχετική αναφορά εκείνων, οι οποίες
έχουν γίνει δεκτές από τον οικείο Υπουργό,
Οι πράξεις και γνωμοδοτήσεις των ανεξάρτητων και ρυθμιστικών διοικητικών αρχών, η δημοσίευση των οποίων προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία,
Ατομικές διοικητικές πράξεις, η δημοσίευση των οποίων προβλέπεται από ειδική διάταξη νόμου.

3.Δικτυακοί Τόποι Ανάρτησης.
Σύμφωνα με το νόμο οι Δικτυακοί τόποι ανάρτησης έχουν ως ακολούθως:
Οι νόμοι και τα προεδρικά διατάγματα αναρτώνται στο Δικτυακό
τόπο που διατηρούν τα αρμόδια υπουργεία.
Οι πράξεις του Πρωθυπουργού και του Υπουργικού Συμβουλίου
αναρτώνται στο Δικτυακό τόπο του Γραφείου Πρωθυπουργού και της
Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης.
Οι πράξεις των Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών, Υφυπουργών, Γενικών και Ειδικών Γραμματέων και των οργάνων στα οποία έχει
χορηγηθεί εξουσιοδότηση υπογραφής ή έχει μεταβιβαστεί αρμοδιότητα αναρτώνται στο Δικτυακό τόπο έκαστου Υπουργείου.
Οι πράξεις των οργάνων διοίκησης των ΝΠΔΔ, των οργάνων διοίκησης φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα, των ανεξάρτητων
και ρυθμιστικών αρχών και των φορέων των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού αναρτώνται στους κατά περίπτωση οικείους Δικτυακούς τόπους.
Για την καλύτερη δυνατή εφαρμογή του νόμου, οι αναρτητέες πράξεις
της παραγράφου 2 της παρούσας εγκυκλίου αναρτώνται από την ΟΔΕ
κάθε υπόχρεου φορέα (βλ. παρακάτω) απευθείας σε κεντρική ιστοσελίδα του θνικού Τυπογραφείου που έχει αναπτυχθεί για το σκοπό
αυτό. Σύμφωνα με το σχεδιασμό της διαδικτυακής αυτής εφαρμογής
στο Εθνικό Τυπογραφείο, οι αναρτητέες πράξεις, επιπλέον, θα αναρτώνται αυτομάτως και σε διαδικτυακό τόπο ειδικού σκοπού κάθε
φορέα, της μορφής http://xxxxx.diavgeia.gov.gr, ο οποίος σχεδιάζεται κεντρικά, χωρίς απαίτηση για οποιαδήποτε σχετική δραστηριοποίηση του κάθε φορέα.
Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση συναρμοδιότητας η πράξη αναρτάται
με μέριμνα των συναρμοδίων σε όλους τους αντίστοιχους Δικτυακούς
τόπους.

4. Ισχύς των πράξεων που αναρτώνται στο Διαδίκτυο.
Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 του νόμου αυτού όταν οι πράξεις που κατά το νόμο 3861/2010 αναρτώνται στο Διαδίκτυο (βλ.
ανωτέρω παρ. 2) δημοσιεύονται κατά νόμο και στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως, τότε η ισχύς τους αρχίζει από τη δημοσίευσή τους στο
φύλλο της ΕτΚ, εκτός αν στο νόμο ή στη δημοσιευθείσα πράξη ορίζεται διαφορετική έναρξη ισχύος.
Επομένως, στην περίπτωση αυτή η ανάρτηση των εν λόγω πράξεων
στο διαδίκτυο ουδόλως διαφοροποιεί και επηρεάζει το χρόνο έναρξης της ισχύος τους. Απλώς η ανάρτησή τους στο Διαδίκτυο συμβάλλει στην περαιτέρω
δημοσιοποίησή τους στο πλαίσιο της διαφάνειας που πρέπει να διέπει
και να χαρακτηρίζει τις ενέργειες των αρμοδίων οργάνων και φορέων.
Όταν, όμως, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, για τις αναρτώμενες στο Διαδίκτυο πράξεις δεν προβλέπεται δημοσίευσή τους στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, η μη ανάρτησή τους συνεπάγεται αδυναμία εκτέλεσής τους. Τούτο σημαίνει ότι στην περίπτωση αυτή η εκτελεστότητα της συγκεκριμένης πράξης συναρτάται άμεσα με την

ανάρτησή της στο Διαδίκτυο, αφού η ανάρτηση ανάγεται σε όρο εκτέλεσης της πράξης.
Ωστόσο, σύμφωνα με ρητή διάταξη του νόμου (άρθρο 4 παρ. 3) από
την αναγωγή της ανάρτησης σε όρο της εκτελεστότητας δεν θίγονται
οι δικονομικές διατάξεις για την άσκηση ενδίκων μέσων και βοηθημάτων (προθεσμίες άσκησης κλπ.) καθώς και διοικητικών προσφυγών.
Και τούτο, προκειμένου να μην περιοριστούν τα δικαιώματα των ατόμων και κυρίως το δικαίωμα έννομης προστασίας (άρθρο 20 § 1 Σ).
Περαιτέρω, σε περίπτωση που το κείμενο της κατά νόμο δημοσιευμένης πράξης δεν ταυτίζεται με το αντίστοιχο κείμενο που είναι αναρτημένο στον οικείο Δικτυακό τόπο, ισχύει το κείμενο που έχει κατά νόμο
δημοσιευθεί.
Ως προς τις πράξεις που δεν δημοσιεύονται με οποιονδήποτε άλλο
τρόπο, στην περίπτωση που υπάρχει διαφορά μεταξύ του κειμένου που
αναρτήθηκε και του κειμένου της πράξης, ισχύει το τελευταίο.
Οι αναγκαίες διορθώσεις στο κείμενο που έχει αναρτηθεί στον οικείο
δικτυακό τόπο, σε κάθε περίπτωση, γίνονται αμελλητί με ευθύνη του
οργάνου που έχει εκδώσει την πράξη.
5. Περιορισμοί στην ανάρτηση των πράξεων στο Διαδίκτυο.
Καθώς η ανάρτηση στο Διαδίκτυο πράξεων που περιλαμβάνουν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα συνιστά επεξεργασία προσωπικών
δεδομένων, πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η σχετική νομοθεσία και συγκεκριμένα οι ρυθμίσεις του ν. 2472/1997 (ΦΕΚ 50 Α΄) για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού
χαρακτήρα. Λόγω της φύσης των δεδομένων και της ευρύτατης δημοσιότητας που συνεπάγεται η διαδικτυακή δημοσιότητα ο ν. 3861/2010
απαγορεύει ρητά την ανάρτηση πράξεων στις οποίες αναφέρονται ευαίσθητα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, όπως ορίζονται στην οικεία
νομοθεσία. Συγκεκριμένα σύμφωνα με το ισχύον άρθρο 2β του ν.
2472/1997 ευαίσθητα δεδομένα είναι «τα δεδομένα που αφορούν
στη φυλετική ή εθνική προέλευση, στα πολιτικά φρονήματα, στις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις, στη συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση, στην υγεία, στην κοινωνική πρόνοια και στην ερωτική
ζωή, στα σχετικά με ποινικές διώξεις ή καταδίκες, καθώς και στη συμμετοχή σε συναφείς με τα ανωτέρω ενώσεις προσώπων».
Για τους αντίστοιχους λόγους θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα κρατικά απόρρητα, οι κανόνες πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας
και εν γένει τα απόρρητα που προβλέπονται από το νόμο.
Καθώς πρόκειται για περιορισμούς της ανάρτησης, θα πρέπει να εφαρμόζονται με συνέπεια αλλά και φειδώ. Η μη ανάρτηση με επίκληση των
περιορισμών αυτών θα πρέπει να αιτιολογείται. Σε καμία περίπτωση
δεν θα πρέπει να γίνεται προσχηματική, υπερβολική ή καταχρηστική
επίκληση της προστασίας των προσωπικών δεδομένων ή των απορρήτων για να περιορίζεται δραστικά η δημοσιότητα.

6. Διαδικασία ανάρτησης των πράξεων στο Διαδίκτυο.
Η εφαρμογή της διαδικασίας ανάρτησης δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση τη σύσταση νέων οργανικών μονάδων στους υπόχρεους φορείς ή όργανα ή την πρόσληψη νέου προσωπικού ειδικά για το σκοπό
αυτό. Κατά συνέπεια, η διαδικασία ανάρτησης θα πραγματοποιείται
από τους υπόχρεους στο πλαίσιο της προβλεπόμενης από τις ισχύουσες οργανικές διατάξεις οργανωτικής δομής και λειτουργίας των υπηρεσιών τους και με το υπάρχον προσωπικό.
Συγκεκριμένα, η εφαρμογή της ανάρτησης των πράξεων στο Διαδίκτυο
συνδέεται πρωτίστως με τη διαπίστωση ότι μία πράξη είναι αναρτητέα
σύμφωνα με το νόμο. Για το σκοπό αυτό, ο συντάκτης κάθε πράξης με
βάση τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 4 του νόμου
αυτού προβαίνει στο χαρακτηρισμό της πράξης ως «αναρτητέας στο
διαδίκτυο» επί του σχεδίου του εγγράφου της.
Εν συνεχεία, εφόσον δεν υπάρξει τυχόν διαφοροποίηση του χαρακτηρισμού της πράξης ως «αναρτητέας» από τα υπερκείμενα σ΄ αυτόν
όργανα της ιεραρχίας, μετά την ολοκλήρωση της έκδοσής της, ο συντάκτης της τη διαβιβάζει αμελλητί για ανάρτηση στην Ομάδα Διοίκησης
Έργου (ΟΔΕ) που λειτουργεί για το σκοπό αυτό στον οικείο φορέα ή
όργανο.
Ειδικότερα, η διαβίβαση της προς ανάρτηση πράξης στην οικεία ΟΔΕ
πραγματοποιείται από τον αρμόδιο υπάλληλο/συντάκτη του εγγράφου, ως εξής:
Για τα νομοθετήματα, τις κανονιστικές πράξεις και τις λοιπές πράξεις
που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ευθύς μόλις
λάβει γνώση του κωδικού αριθμού δημοσίευσης από το Εθνικό Τυπογραφείο.
Για τις πράξεις που δημοσιεύονται με άλλο τρόπο, π.χ. με ανάρτηση στο Κατάστημα της οικείας Υπηρεσίας, από την ανάρτησή τους
στο Κατάστημα.
Για τις λοιπές πράξεις που δεν δημοσιεύονται, ταυτόχρονα με τη
διεκπεραίωσή τους από την οικεία υπηρεσία πρωτοκόλλου ή Γραμματείας.
Η αποστολή των αναρτητέων πράξεων προς την ΟΔΕ λαμβάνει χώρα
με ηλεκτρονικά μέσα.
Επισημαίνεται ότι η παράβαση της υποχρέωσης για ανάρτηση στο Διαδίκτυο συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Υ.Κ. (άρθρο 107, περ. ε και στ του ν. 3528/2007).
Ειδικότερα, όσον αφορά την Ομάδα Διοίκησης Έργου (ΟΔΕ), που
προβλέπεται από το ν. 3861/2010, επισημαίνεται ότι συνιστάται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις σε κάθε φορέα ή όργανο που είναι
υπόχρεο για ανάρτηση στο Διαδίκτυο και έχει ως αντικείμενο την τεχνική, διαδικαστική και οργανωτική υποστήριξη της ανάρτησης νόμων
και πράξεων στο Διαδίκτυο. Συγκεκριμένα, η εκάστοτε ΟΔΕ είναι αρμόδια κυρίως για την:

Πρόσβαση και χρήση του συστήματος
ανάρτησης.
Ανάρτηση και κατηγοριοποίηση του αναρτώμενου υλικού στο διαδικτυακό τόπο ειδικού σκοπού, ανάλογα με το περιεχόμενό του και κυ-

ρίως η μέριμνα για τη διασφάλιση της επιλογής και προσθήκης των κατάλληλων θεματικών ενοτήτων.
Επίσης, η ΟΔΕ, για την καλύτερη και αποτελεσματικότερη πραγματοποίηση του έργου της, μπορεί να συλλέγει και να αξιοποιεί τα σχόλια,
τις ιδέες και προτάσεις που θα καταθέτουν οι πολίτες αναφορικώς με
τη λειτουργία του Διαδικτυακού τόπου ανάρτησης.
Η ΟΔΕ στελεχώνεται από υπαλλήλους του οικείου φορέα οι οποίοι
διαθέτουν κατάλληλες διοικητικές και τεχνικές γνώσεις και εκδηλώσουν ενδιαφέρον για τη συμμετοχή τους σε αυτή, ύστερα από πρόσκληση της υπηρεσίας. Ειδικά για τα Υπουργεία, η πρόσκληση για
στελέχωση των ΟΔΕ αναρτάται στο http://opengov.gr/. Σε περίπτωση
που δεν υπάρξει ενδιαφέρον συμμετοχής, εντός ευλόγου χρόνου και
σε κάθε περίπτωση στον προβλεπόμενο από το νόμο χρόνο, η οικεία
υπηρεσία προβαίνει με πρωτοβουλία της στη συγκρότηση αυτής.
Σημειώνεται ότι τα μέλη των ΟΔΕ θα λάβουν ειδική εκπαίδευση για το
έργο τους, η οποία θα πραγματοποιηθεί με φροντίδα του Υπουργείου
Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
Οι εν λόγω Ομάδες Διοίκησης Έργου για όλους τους υπόχρεους φορείς πρέπει να συγκροτηθούν εντός μηνός από τη δημοσίευση του
νόμου αυτού, δηλ. μέχρι 13 Αυγούστου 2010, με εξαίρεση του Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού,
στους οποίους οι Ομάδες αυτές πρέπει να συγκροτηθούν τριάντα (30)
ημέρες πριν από την έναρξη ισχύος του νόμου, δηλ. μέχρι 15 Φεβρουαρίου 2011.
Ειδικά, στο Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης θα πραγματοποιηθεί πιλοτική εφαρμογή της ανάρτησης, με σύσταση και λειτουργία ΟΔΕ πριν από την προαναφερθείσα
ημερομηνία, με σκοπό η εμπειρία και οι γνώσεις που θα αποκτηθούν
στο διάστημα αυτό να γνωστοποιηθούν στις λοιπές ΟΔΕ όταν λειτουργήσουν και να συμβάλουν τόσο στη διευκόλυνση του έργου τους
όσο και στην αποτελεσματικότερη εφαρμογή της ανάρτησης.
Διευκρινίζεται ότι στα μέλη των ΟΔΕ σύμφωνα με ρητή αναφορά του
νόμου, δεν καταβάλλεται αμοιβή ή αποζημίωση.
Σε κάθε υπόχρεο φορέα για ανάρτηση, τηρείται αρχείο των νόμων,
προεδρικών διαταγμάτων, πράξεων και αποφάσεων που αναρτώνται
αυτομάτως στον οικείο διαδικτυακό τόπο ειδικού σκοπού, όπως προαναφέρθηκε στην Ενότητα 3. Κεντρικό αρχείο αυτών δημιουργείται
και τηρείται στο Εθνικό Τυπογραφείο, στο οποίο αναρτώνται, από την
οικεία ΟΔΕ, οι προς ανάρτηση πράξεις κάθε υπόχρεου φορέα ή οργάνου. Είναι αυτονόητο ότι τα αρχεία αυτά είναι προσιτά σε κάθε ενδιαφερόμενο και με ηλεκτρονικά μέσα.

7.Δωρεάν πρόσβαση στα τεύχη της Εφημερίδας της
Κυβερνήσεως
Η δημοσιότητα και η διαφάνεια ενισχύονται περαιτέρω καθώς καθιερώνεται πλέον η δωρεάν πρόσβαση στο περιεχόμενο της Εφημερίδας
της Κυβερνήσεως. Και τούτο επειδή η πρόσβαση στην πληροφόρηση
και πιο συγκεκριμένα στα κανονιστικά και άλλα κείμενα που ο νομοθέτης έχει κρίνει ως δημοσιευτέα στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως,
συνιστά συνταγματικό δικαίωμα, η απόλαυση του οποίου δεν επιτρέπεται να εξαρτάται από την επιβολή και καταβολή αντιτίμου ή συνδρομής (άρθρο 7 του νόμου).

III. Ενέργειες των Υπηρεσιών.
Οι Υπηρεσίες για την εφαρμογή του νόμου αυτού οφείλουν να προβούν στις ακόλουθες ενέργειες:
α) στη σύσταση της Ομάδας Διοίκησης Έργου (ΟΔΕ), η οποία προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 6 του νόμου, εντός του προβλεπόμενου χρονοδιαγράμματος εφαρμογής του νόμου αυτού.
β) Αμέσως μετά τη σύσταση της Ομάδας Διοίκησης Έργου οφείλουν
να ενημερώσουν την ΟΔΕ του ΥΠΕΣΑΗΔ για τη σύνθεσή της (Όνομα,
Επώνυμο, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κάθε μέλους), προκειμένου τα
μέλη των ΟΔΕ να ειδοποιηθούν έγκαιρα για την εκπαίδευση που θα
λάβουν και για λοιπή απαιτούμενη πληροφόρηση. Για το σκοπό αυτό
απαιτείται να καταχωρήσουν τα στοιχεία των μελών της ΟΔΕ σε κεντρική διαδικτυακή εφαρμογή που θα λειτουργήσει στο διαδικτυακό
τόπο http://diavgeia.gov.gr και να ενημερώσουν το προσωπικό τους
για τον παραπάνω διαδικτυακό τόπο, από όπου θα μπορούν να αντλούν χρήσιμη πληροφόρηση για το ν.3861/2010.

IV. Χρόνος Εφαρμογής.
Οι υπόχρεοι φορείς οφείλουν να εφαρμόσουν τις διατάξεις του νέου
νόμου, ως ακολούθως:
α) σε ό,τι αφορά πράξεις του Πρωθυπουργού, του Υπουργικού Συμβουλίου και των συλλογικών κυβερνητικών οργάνων, των Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών, Υφυπουργών, Γενικών και Ειδικών Γραμματέων Υπουργείων και Περιφερειών, Ειδικών Γραμματέων Υπουργείων και των οργάνων, στα οποία τα ως άνω όργανα έχουν
χορηγήσει εξουσιοδότηση υπογραφής ή μεταβιβάσει αρμοδιότητα,
από την 1η Οκτωβρίου 2010.
β) σε ό,τι αφορά πράξεις των οργάνων διοίκησης των ΝΠΔΔ, των οργάνων διοίκησης των φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα, των
ανεξαρτήτων και ρυθμιστικών αρχών και του Νομικού Συμβουλίου του
Κράτους, από την 1η Νοεμβρίου 2010.
γ) σε ό,τι αφορά αποφάσεις και πράξεις των φορέων των Οργανισμών
Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού, από την 15η
Μαρτίου 2011.
δ) σε ό,τι αφορά στη διάθεση των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως από το Εθνικό Τυπογραφείο, από τη δημοσίευση του νόμου
αυτού (13-7-2010).
ε) Τέλος, σε ό,τι αφορά στην ανάρτηση του οργανογράμματός τους
καθώς και της διάθρωσης των υπηρεσιών και μονάδων, της περιγραφής των αρμοδιοτήτων και των οργανικών θέσεων καθώς και των
ονομάτων, των ιδιοτήτων και των στοιχείων επικοινωνίας των υπηρετούντων σε αυτούς, με οποιαδήποτε μορφή ή σχέση εργασίας και απασχόλησης, ανάλογα με τα οριζόμενα στις κατά τα ανωτέρω περιπτώσεις
α – γ.
Οι Διευθύνσεις Διοικητικού των Υπουργείων παρακαλούνται να γνωστοποιήσουν την εγκύκλιο σε όλους τους φορείς του δημόσιου και
του ευρύτερου δημόσιου τομέα που εποπτεύουν.
Επίσης, οι Διευθύνσεις Διοίκησης των Περιφερειών παρακαλούνται να
γνωστοποιήσουν την εγκύκλιο αυτή σε όλους τους φορείς του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα που εποπτεύουν συμπεριλαμβανομένων και των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού της περιοχής τους.
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ρεπορτάζ γεύσης

Cafe Brasserie

EPMOY 1, ΠΛATEIA BOYΛIAΓMENHΣ

Απολαύστε υπέροχο, εξαιρετικής
ποιότητας καφέ, της προτίµησής σας,
στον όµορφο χώρο του Cafe Brasserie Crystal noir,
στην πλατεία της Βουλιαγµένης.

THΛ.

210 89 64 310

Ιδανικό µέρος για να ξεκούραση,
και για συνάντηση µε τους φίλους σας.
Εκτός από καφέ, για πρόχειρα γεύµατα, µπορείτε να βρείτε,
γευστικότατα κλαµπ σάντουϊτς
για κλασσικούς καλοφαγάδες, αλλά και για χορτοφάγους,
µε ψητά µανιτάρια πλευρώτους, ψητή µελιτζάνα, πιπεριά, ντοµάτα και
τσένταρ, χαριτωµένα µπριος και υπέροχες τάρτες
µε µπρόκολο και προσούτο, µε αγγινάρες και γαρίδες, µε καραµελωµένα κρεµµύδια
αλλά και µε πράσο και τραγανό µπέϊκον.

Crystal noir

Ένας ξεχωριστός χώρος για κάθε περίπτωση

il segreto Lounge restaurant

Ε

ίναι πράγµατι ένα µυστικό, όπως λέει και το όνοµά
του, το νέο Ιταλικό εστιατόριο που ξεκίνησε τη ζωή
του πριν λίγο καιρό στο Πανόραµα της Βούλας, στον Άγιο
Nεκτάριο.
Γνήσια ιταλική κουζίνα, απλή, ανεπιτήδευτη, σε τιµές που
επιτρέπουν τακτικές επισκέψεις και σ’ ένα περιβάλλον κοµψότητας και καλαισθησίας, αυτά είναι τα στοιχεία που χαρακτηρίζουν το Il Segreto.
O σεφ Θωµάς Kίτσιος µε πολλά εύσηµα στο χώρο της
ιταλικής κουζίνας, δηµιουργεί για σας γεύσεις MARE και
MONTI µε απλότητα αλλά και φαντασία, χρησιµοποιώντας
γνήσια και αγνά υλικά. Στο τέλος του γεύµατος οι γλυκιές
προτάσεις του θα σας καταπλήξουν.

Έξω από κλασικές πιάτσες,
δύο λεπτά από τη Λεωφόρο Bουλιαγµένης,
σ’ ένα καταπράσινο περιβάλλον,
ανακαλύψτε το µυστικό του Il Segreto!

Λειτουργεί:
Tρίτη - Παρασκευή από 20.00 µµ.
Σάββατο: Mεσηµέρι - Bράδυ.
Kυριακή και αργίες: Tα µεσηµέρια.
Άνετο πάρκινγκ. ∆εκτές πιστωτικές
κάρτες VISA και MASTER.

Mπιζανίου 3 - Πανόραµα Bούλας

THΛ.: 210-9659.526 - FAX: 210-9659.469
e-mail: info@ilsegreto.gr - www.ilsegreto.gr.
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Μόλις έξι χιλιόµετρα από το κέντρο της Αθήνας, στη Μαρίνα του
Φλοίσβου βρίσκεται ένας σταθερός
πόλος έλξης για εντυπωσιακά
mega-yachts απ’ όλο τον κόσµο.
Ανακαλύψτε το νέο πολυχώρο που
δηµιουργήθηκε για να σας προσφέρει µοναδικές εµπειρίες στη
στεριά.
Περιπλανηθείτε στα εµπορικά καταστήµατα, απολαύστε δυνατές
µεσογειακές γεύσεις στα εστιατόρια και χαλαρώστε σε cafe - bars
µε πρωτότυπα cocktails.
Είτε για ένα δυναµικό ξεκίνηµα
της ηµέρας σας, είτε για µια νυχτερινή ροµαντική απόδραση στο
απέραντο γαλάζιο, η Μαρίνα Φλοίσβου είναι η εµπειρία που θέλετε
να ζήσετε.

Athens, Greece
T: +30 210 987 1000-2
F: +30 210 987 1060
E: info@flisvosmarina.com
W: www.flisvosmarina.com

