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ΣΕΛ. 6

Μια πρόταση µε εξαιρετική σχέση ποι-
ότητας – τιµής, το Notos Café σάς φι-
λοξενεί από το πρωί για καφέ και
ελαφρύ γεύµα έως το βράδυ για φα-
γητό ή ποτό.

Λεωφόρος Κ. Καραµανλή 12, Παραλία Βούλας
Τηλέφωνο 210 8993702 -3

Ποσό 456.288,17€ βρέθηκε σε τραπεζικό λο-
γαριασμό εργαζόμενου σε πολεοδομία δήμου

Αττικής, το οποίο όπως προέκυψε από τον έλεγχο
του σώματος Επιθεωρητών ? Ελεγκτών Δημόσιας Δι-
οίκησης, προερχόταν από τις... διευκολύνσεις που
παρείχε σε μηχανικούς και ιδιοκτήτες ακινήτων για
την έκδοση οικοδομικών αδειών.
Αρχικά, το Δ΄ Υπηρεσιακό Συμβούλιο ΟΤΑ Νομαρ-
χίας Αθήνας είχε απαλλάξει τον υπάλληλο από τις
κατηγορίες που τον βάραιναν. Μάλιστα μεταξύ των
κατηγοριών γινόταν λόγος για «εξυπηρέτηση ιδιω-
τικών συμφερόντων του ιδίου ή τρίτων προσώ-
πων».

ΣΕΛ. 3

ΣΠΥΡΟΣ ΠΑΝΑΣ:
Καταλύεται ο κοινωνικός ρόλος

της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

ΟΔήμαρχος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, επισημαίνει πως ήδη την τε-
λευταία τριετία οι δήμοι αντιμετωπίζουν μείωση των πόρων της Τοπικής

Αυτοδιοίκησης για λειτουργικές δαπάνες (ΚΑΠ) κατά 60% και της επιχορή-
γησης για επενδύσεις (ΣΑΤΑ) κατά 55%. Σε αυτή τη δυσμενή πραγματικότητα
έρχεται να προστεθεί η απόφαση της Κυβέρνησης να προχωρήσει σε νέες πε-
ρικοπές των Κεντρικών Αυτοτελών της Πόρων της τάξης του 30%.

ΣΕΛ. 5

Το έπος της διαφθοράς
στο δηµόσιο

Ένα «µετέωρο» βήµα προς
τη Μελέτη Ανάπλασης

του Ρέµατος Πικροδάφνης
Ανακοίνωση της Δημάρχου Αγ. Δημη-
τρίου Μαρίας Ανδρούτσου για το ρέμα
της Πικροδάφνης.

σελ. 7

ΤΑΦΟΠΛΑΚΑ για την
Τ.Α. η κατάργηση εί-
σπραξης δηµοτικών
τελών µέσω της ∆ΕΗ

ΣΕΛ. 12

Η Γεωργία
Μαρτίνου "έβαλε
πλάτη" για τα
καύσιµα του δήµου
Βάρης-Βούλας
Βουλιαγµένης

σελ. 2
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ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ ΣΤΟ ΒΗΜΑ

Συγγνώμη, αλλά όλοι οι άλλοι νέοι (αλλά και οι μεγαλύτεροι) που
χάνουν τον χρόνο τους στο facebook και στο twitter, είναι για

πέταμα; Ρωτώ, διότι μεγάλος θόρυβος προκλήθηκε ένθεν κακείθεν γύρω
από τον αποκλεισμό από τους Ολυμπιακούς Αγώνες αθλήτριας που δια-
σκέδασε με έναν εξυπνακισμό ρατσιστικού περιεχομένου και μετά τον
αναπαρήγαγε δια της ιδίας γελοίας οδού.

Δηλαδή, αν δεν υπήρχαν οι Ολυμπιακοί Αγώνες - των οποίων η
Ελλάς είναι πράγματι θεματοφύλακας, αλλά μόνο σε θεωρητικό επίπεδο,
διότι στους Αγώνες του 2004 η μίζα πήγε σύννεφο, ενώ δεν προλαβαί-
ναμε να μετράμε «ντόπες» – δεν θα ενοχλούσε κανέναν το συγκεκριμένο
σχόλιο;

Θέλω να πω, δεν βρίσκουμε κανέναν λόγο να ενοχληθούμε από
όλες τις ανοησίες, τους προπηλακισμούς, τις αγραμματοσύνες, τα ανελ-
λήνιστα σχόλια, τις ανιστόρητες επισημάνσεις, τις ύβρεις, τις προσωπικές
επιθέσεις, αυτό το απίστευτο διαδικτυακό bullying που διεξάγεται καθη-
μερινά και εκπαιδεύει εκατομμύρια (στην Ελλάδα) και δισεκατομμύρια
(στον κόσμο) ανθρώπους στον πιο επικίνδυνο τρόπο σκέψης;

Δεν βρίσκουμε κανέναν λόγο να ενοχληθούμε για το γεγονός ότι με
τέτοιου είδους αμερικανιές το διαδίκτυο έχει μετατραπεί σε ένα απέραντο
χαμαιτυπείο; Όλη μέρα βρίζονται ως μαουνιέρηδες οι Έλληνες, παριστά-
νοντας ότι επικοινωνούν μέσα από τα λεγόμενα κοινωνικά δίκτυα.

Αντί να ανοίξουν ένα βιβλίο, να πάνε μια βόλτα, να μιλήσουν στο
τηλέφωνο με έναν φίλο, να πάνε για καφέ με την παρέα τους, να επικοι-
νωνήσουν πραγματικά, κάθονται μπροστά στον υπολογιστή με τις ώρες
ή στραβώνονται πάνω από το κινητό τους και βρίζονται με αγνώστους
που ούτε ξέρουν από πού κρατάει η σκούφια τους.

Και πού βρίσκεται το δικαίωμα στην ελευθερία της γνώμης; Δεν προ-
λαβαίνει κάποιος να πει μια άποψη και νάτος από κάτω ο επόμενος που
περίπου του απαντά πως «δεν δικαιούται δια να ομιλεί», διότι είναι απα-
τεώνας, προδότης, τσιράκι του τάδε πολιτικού, σίχαμα της κοινωνίας!

Φτωχά επιχειρήματα – τα οποία αναγκαστικά «διανθίζονται» με διά-
φορες αθυροστομίες – μικρονοϊκές συμπεριφορές, μισαλλόδοξες επιθέ-
σεις από το πουθενά: Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν εξελιχθεί σε
βήμα μίσους, ανθρωποφαγίας και απαξίωσης των πάντων.

Λες και ξαφνικά άνοιξε μια πόρτα και δόθηκε διέξοδος στα πιο τα-
πεινά ένστικτα, απελευθερώθηκαν οι πιο ποταπές σκέψεις, ξεχύθηκαν πο-
ταμοί δηλητηρίου.

Το διαδίκτυο είναι χωρίς αμφιβολία ένα επαναστατικό μέσο διάδο-
σης των πληροφοριών και των ιδεών, αλλά τελικά πόσες από τις πληρο-
φορίες αυτές είναι ελεγμένες και διασταυρωμένες;

Δίνει την ευκαιρία – όπως και η τηλεόραση – σε εκατομμύρια, σε δι-
σεκατομμύρια ανθρώπους να πληροφορούνται την ίδια είδηση, την ίδια
στιγμή και σε χρόνο παράλληλο με τον πραγματικό. Αλλά πόσες από
αυτές τις πληροφορίες είναι πραγματικά χρήσιμες για τη ζωή των ανθρώ-
πων; Πόσες από αυτές τις (δισεκατομμύρια) πληροφορίες μπορούν να
βελτιώσουν τη ζωή των ανθρώπων;

Οι περισσότερες είναι άχρηστες, σκέτα κουτσομπολιά, ψευδοειδή-
σεις για ψευδογεγονότα, εργαλεία παραπληροφόρησης, που μέσα από
την επιλεκτική και την εναλλακτική ενημέρωση, χρησιμεύουν στο να κρύ-
βουν τις πραγματικές ειδήσεις.

Στον προπερασμένο αιώνα, οι ειδήσεις έφθαναν στους ανθρώπους
με καθυστέρηση, με αποτέλεσμα στη διαδρομή να χάνονται οι άχρηστες,
αυτές που δεν αντέχουν στα μεγάλα και δύσκολα ταξίδια της επιβεβαί-
ωσης. Αναπαρήγαγε, λοιπόν, το ρατσιστικό σχόλιο η αθλήτρια και όλοι
– είτε συμφωνούν, είτε όχι με τον αποκλεισμό της από τους Αγώνες –
συμφώνησαν ότι επρόκειτο για μια νεανική ανοησία.

Και, ως γνωστόν, οι ανοησίες γίνονται για να συγχωρούνται – σε

TΗΣ ΣΟΦΙΑΣ ΒΟΥΛΤΕΨΗ

Αναρτήθηκε ΣΤΟ ΠΟΝΤΙΚΙ

Social Media

ΣΥΝΘΗΜΑΤΑ ΣΤΟΝ ΤΟΙΧΟ

Άλλη μια περίπτωση πρόθεσης
αυτοκτονίας απετράπη από

τη Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος

Άλλη μία περίπτωση πρόθεσης αυτοκτονίας απετράπη, προχθές (29-7-2012) το απόγευμα,
από την Υπηρεσία Οικονομικής Αστυνομίας και Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος.

Ειδικότερα, η Υποδιεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος ενημερώθηκε προχθές, ότι
22χρονος εκδήλωσε, σε ιστοσελίδα κοινωνικής δικτύωσης, την πρόθεση
του να αυτοκτονήσει.
Υπήρξε άμεση κινητοποίηση των αστυνομικών της Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος και μετά
από συνεργασία με την εταιρεία της ιστοσελίδας, εντοπίστηκαν τα ηλεκτρονικά του ίχνη και
ταυτοποιήθηκαν ψηφιακά τα στοιχεία του 22χρονου.
Σε επικοινωνία που είχαν μαζί του, ειδικευμένοι ψυχολόγοι της Μ.Κ.Ο «Κλίμακα», επιβεβαί-
ωσε τη πρόθεση του να αυτοκτονήσει και υπέδειξε το σημείο στο οποίο βρισκόταν.
Άμεσα αστυνομικοί κινητοποιήθηκαν και εντόπισαν τον 22χρονο, το οποίο έφερε τραύμα
στο αριστερό χέρι, από κόψιμο λεπίδας και μεταφέρθηκε σε Νοσοκομείο για την παροχή των
πρώτων βοηθειών.
Υπενθυμίζεται ότι οι πολίτες μπορούν να επικοινωνούν όλο το 24ωρο με το 11012 ή την
ηλεκτρονική διεύθυνση 11012@hellenicpolice.gr και να ενημερώνουν για παρόμοια περιστα-
τικά, με σκοπό την άμεση κινητοποίηση των αστυνομικών.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛ. 4
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Το έπος της διαφθοράς στο δηµόσιο
Ηκρίση μπορεί να μείωσε, αλλά δεν εξάλειψε

τα κρούσματα αδιαφάνειας. Συνολικά εξετά-
στηκαν 1.403 υποθέσεις, με τις εφορίες να

καταλαμβάνουν τη μερίδα του λέοντος. 186 ενστά-
σεις για πειθαρχικές αποφάσεις που κρίθηκαν επιει-
κείς.
Μπορεί η οικονομική κρίση να μείωσε το «φακε-
λάκι», ωστόσο η διαφθορά στο Δημόσιο συνεχίζε-
ται, με τους δήμους, τα ασφαλιστικά ταμεία και τις
εφορίες να διατηρούν σταθερά την πρωτιά στη λίστα
κακοδιοίκησης.
Σύμφωνα με την όγδοη ετήσια έκθεση του γενικού
Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης, Λέανδρου Ρακιν-
τζή, ο μεγαλύτερος αριθμός των υποθέσεων με
επίορκους υπαλλήλους προέρχονται από υπηρεσίες
με οικονομικές συναλλαγές.

Ειδικότερα, στο γραφείο του κ. Ρακιντζή, το 2011 κοι-
νοποιήθηκαν 1.900 πρωτοβάθμιες πειθαρχικές απο-
φάσεις μονομελών και συλλογικών πειθαρχικών
οργάνων.
Από αυτές οι 1.245 αφορούσαν τον στενό δημόσιο
τομέα, (δημόσιες υπηρεσίες, νομικά πρόσωπα, δήμοι
και περιφέρειες) και οι 655 ΔΕΚΟ και οργανισμούς.
Προϊσταμένη σε ΔΟΥ εξέδωσε φορολογική ενημερό-
τητα στον αρραβωνιαστικό της και τον αδελφό της,
παρά το γεγονός ότι χρωστούσαν δεκάδες χιλιάδες
ευρώ
Συνολικά ο επιθεωρητής εξέτασε 1.403 υποθέσεις και
παρέπεμψε στον εισαγγελέα 393. Συγκεκριμένα, εξετά-
στηκαν 608 υποθέσεις για διαφθορά σε εφορίες και
άλλες οικονομικές υπηρεσίες, 162 για κρούσματα στον
τομέα της Υγείας, 122 υποθέσεις σε πολεοδομίες και
83 υποθέσεις σε ασφαλιστικά ταμεία.
Ακολούθως ο κ. Ρακιντζής άσκησε συνολικά 13 προ-
σφυγές κατά τελεσίδικων πειθαρχικών αποφάσεων και
186 ενστάσεις (ποσοστό 9,8%) κατά αποφάσεων συλ-
λογικών ή μονομελών πειθαρχικών οργάνων, οι οποίες
αφορούσαν στον στενό δημόσιο τομέα.
Ο υπάλληλος ξυλοφόρτωσε γυναίκα συνάδελφό του
στέλνοντάς την στο νοσοκομείο
Η παρέμβαση του Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης
προέκυψε, καθώς διαπιστώθηκε σε πολλές περιπτώσεις
ότι οι ποινές που επιβλήθηκαν στους υπαλλήλους ήταν
υπερβολικά επιεικείς σε σχέση με τη βαρύτητα των πει-
θαρχικών παραπτωμάτων.

Αιχμές για νέο νόμο

Πάντως, όπως τόνισε ο ίδιος, η οικονομική κρίση οδή-
γησε σε λιγότερα φαινόμενα διαφθοράς, τα οποία
όμως ενδέχεται να αυξηθούν ξανά, καθώς πρόσφατος
νόμος του περιορίζει το δικαίωμα της υποβολής έν-
στασης στις πειθαρχικές αποφάσεις των οργάνων ελέγ-
χου του Δημοσίου.
Ο κ. Ρακιντζής έκανε και ειδική αναφορά σε επίορκους
υπαλλήλους του υπουργείου Ανάπτυξης που εμπλέκον-
ται σε υποθέσεις παράνομης εκταμίευσης επιχορηγή-
σεων σε επιχειρηματίες για επενδυτικές δραστηριότητες,
παρά το γεγονός ότι οι ωφελούμενοι είχαν προσκομί-
σει πλαστά δικαιολογητικά. Ο πειθαρχικός έλεγχος,
όπως ανέφερε ο κ. Ρακιντζής, συνεχίζεται καθώς και ο
έλεγχος «πόθεν έσχες» στελεχών του υπουργείου με
στόχο την εκπόνηση και νέου πορίσματος μέχρι το
τέλος του χρόνου.

Επίορκοι εφοριακοί
Εβαλε στην τσέπη του 174.000 ευρώ

Ο ένας εφοριακός «τσέπωσε» με πλαστά εντάλματα
χρήματα που υποτίθεται προορίζονταν για δήμους. Η
άλλη υπάλληλος, που... συμπτωματικά ήταν και προ-
ϊσταμένη σε ΔΟΥ, εξέδωσε φορολογική ενημερότητα
στον αρραβωνιαστικό της και τον αδελφό της, παρά το

γεγονός ότι χρωστούσαν δεκάδες χιλιάδες ευρώ και
δεν είχαν υποβάλει ποτέ φορολογική δήλωση ΦΠΑ.Και
στις δύο περιπτώσεις, οι υπάλληλοι είχαν πέσει στα
«μαλακά» από τις πειθαρχικές διώξεις που είχαν ασκη-
θεί από τις υπηρεσίες τους.
Η πρώτη χαρακτηριστική υπόθεση για την οποία ο Επι-
θεωρητής υπέβαλε ένσταση ήταν αυτή του εφοριακού,
ο οποίος ως διαχειριστής του Γραφείου Παρακαταθη-
κών εισέπραξε με πλαστά εντάλματα 174 χιλιάδες ευρώ.
Το σώμα επιθεωρητών άσκησε ένσταση κατά της από-
φασης του Υπηρεσιακού Συμβουλίου του υπουργείου
Οικονομικών, το οποίο είχε... καταδικάσει τον συγκε-
κριμένο υπάλληλο με προσωρινή παύση έξι μηνών και
με πλήρη στέρηση αποδοχών.
Ωστόσο, οι επιθεωρητές ανακάλυψαν πως ο συγκεκρι-
μένος υπάλληλος από 1-3-1995 έως 22-9-2006 προ-
έβη στην έκδοση τριών χρηματικών ενταλμάτων
πληρωμής σε εξόφληση των χρηματικών εντολών της
Κεντρικής Υπηρεσίας του Τ.Π. & Δανείων, συνολικού
ποσού 174.964,16€, χωρίς να είναι προσαρτημένα κα-
νένα από τα νόμιμα δικαιολογητικά πληρωμής σε δή-
μους, στους οποίους ουδέποτε τα απέδωσε, αφού τα
ιδιοποιήθηκε.

Για τον αρραβωνιαστικό

Η δεύτερη υπόθεση αφορά προϊσταμένη του τμήματος
εσόδων σε ΔΟΥ, η οποία εξέδωσε φορολογική ενη-
μερότητα (ΑΦΕ) στον μνηστήρα της, παρά το γεγονός
ότι ο συγκεκριμένος φορολογούμενος εμφανιζόταν να
μην έχει υποβάλει ποτέ φορολογική δήλωση ΦΠΑ ούτε
δήλωση φορολογίας εισοδήματος, ενώ παράλληλα είχε
και ληξιπρόθεσμες οφειλές που ξεπερνούσαν τις 178
χιλιάδες ευρώ!
Κάτι ανάλογο η συγκεκριμένη εφοριακός έπραξε και για
τον αδελφό της, παρόλο που στο υποσύστημα ενημε-
ροτήτων του TAXIS ο συγκεκριμένος φορολογούμε-
νος εμφανιζόταν να μην έχει υποβάλει δηλώσεις
φορολογίας εισοδήματος από το οικονομικό έτος
2004 και μετά καθώς και φορολογικές δηλώσεις ΦΠΑ
(περιοδικές και εκκαθαριστικές) από το έτος 2000 και
μετά. Επιπρόσθετα είχε ληξιπρόθεσμες οφειλές προς
ΔΟΥ πλέον προσαυξήσεων, συνολικά οφειλόμενο
ποσό 5.460,45€.
Τη συγκεκριμένη φορολογική ενημερότητα -μηνιαίας
ισχύος- την εξέδωσε, χρησιμοποιώντας πάλι τον κω-
δικό πρόσβασης άλλης υπαλλήλου.
Το υπέγραψε, θέτοντας επίσης επί του σώματος της ενη-
μερότητας την υπηρεσιακή σφραγίδα της ίδιας υπαλλή-
λου, χωρίς για τις ενέργειές της αυτές να διαθέτει την

κατά νόμο αρμοδιότητα.
Κι όμως η πειθαρχική ποινή που της είχε επιβάλει το
υπηρεσιακό συμβούλιο του υπουργείου Οικονομικών
ήταν μόλις τρεις μήνες παύση από την εργασία της με
πλήρη στέρηση αποδοχών.

ΔΕΗ - ΕΛΤΑ
Παθογένειες και κρατικοδίαιτος
συνδικαλισμός

Ειδικά πορίσματα για ατασθαλίες στη ΔΕΗ και στα
ΕΛΤΑ διενήργησε το Σώμα Ελεγκτών Δημόσιας Διοί-
κησης.
Μεταξύ άλλων στην έκθεση γίνεται λόγος για «ανά-
γλυφη παθογένεια ενός κρατικοδίαιτου συνδικαλι-
σμού».
Επιπλέον στην έκθεση διαπιστώνεται πως «παραβιάζε-
ται κατάφωρα το πνεύμα του νόμου για οικονομική αυ-
τοτέλεια των συνδικαλιστικών οργανώσεων» και αυτό
γίνεται, όπως ερμηνεύει το πόρισμα «με την ανοχή-συμ-
μετοχή των εκάστοτε διοικήσεων, οι οποίες, προκειμέ-
νου να διατηρήσουν την εργασιακή ειρήνη, ουσιαστικά
επέτρεψαν και καλλιέργησαν μια συναλλακτική σχέση
με τις ηγεσίες του συνδικαλιστικού κινήματος».

Υπάλληλος ΟΑΕΔ
«Τακτοποίησε» την... οικογένεια
με επιδόματα

Υπάλληλος του ΟΑΕΔ... επιδοτούσε την αδελφή της
και τον γαμπρό της με οικογενειακά επιδόματα, καθώς
και ανεργίας, χωρίς όμως να το δικαιούνται.
Ειδικότερα, η αδελφή της υπαλλήλου έλαβε επίδομα,
λόγω ανεργίας, μεγαλύτερης διάρκειας κατά 8 μήνες
από εκείνο που θα δικαιούνταν βάσει των ημερών
ασφάλισης. Ετσι, εισέπραξε αχρεωστήτως για επιδό-
τηση ανεργίας το επιπλέον ποσό των 3.819,09€.
Επίσης, στην ίδια ασφαλισμένη χορηγήθηκε οικογενει-
ακό επίδομα για τα έτη 2009 και 2010, χωρίς να είναι
δικαιούχος, λαμβάνοντας έτσι το ποσό του σχετικού
επιδόματος και για τα δύο αυτά έτη αθροιστικά, που
ανέρχεται σε 1.665,84€. Στον σύζυγο της αδελφής της
χορηγήθηκε επιδότηση ανεργίας για το διάστημα από
21-11-2009 έως 04-02-2010 και από 24-03-2010
έως 11-01-2011. Εισέπραξε αχρεωστήτως το ποσό
των 5.711,60€, ενώ έλαβε την 21-12-2009 και «έκτα-
κτη οικονομική ενίσχυση κοινωνικής αλληλεγγύης»

ποσού 200€ και οικογενειακό επίδομα ετών 2009 και
2010, που ανέρχεται αθροιστικά και για τα δύο έτη στο
ποσό των 661,92 ευρώ.
Ο επιθεωρητής άσκησε ένσταση κατά απόφασης του
Β' Πρωτοβάθμιου Υπηρεσιακού Συμβουλίου ΟΑΕΔ,
καθώς είχε επιβάλει στην υπάλληλο την πειθαρχική
ποινή της προσωρινής παύσης τεσσάρων μηνών με
πλήρη στέρηση αποδοχών, για το πειθαρχικό παρά-
πτωμα της χρησιμοποίησης της υπαλληλικής ιδιότητας
που κατέχει ο υπάλληλος λόγω της θέσης του για εξυ-
πηρέτηση συμφερόντων τρίτων προσώπων.

Πολεοδομία
456.288 από... διευκολύνσεις

Ποσό 456.288,17€ βρέθηκε σε τραπεζικό λογαρια-
σμό εργαζόμενου σε πολεοδομία δήμου Αττικής, το
οποίο όπως προέκυψε από τον έλεγχο του σώματος
Επιθεωρητών ? Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης, προερ-
χόταν από τις... διευκολύνσεις που παρείχε σε μηχανι-
κούς και ιδιοκτήτες ακινήτων για την έκδοση
οικοδομικών αδειών.
Αρχικά, το Δ΄ Υπηρεσιακό Συμβούλιο ΟΤΑ Νομαρχίας
Αθήνας είχε απαλλάξει τον υπάλληλο από τις κατηγο-
ρίες που τον βάραιναν. Μάλιστα μεταξύ των κατηγο-
ριών γινόταν λόγος για «εξυπηρέτηση ιδιωτικών
συμφερόντων του ιδίου ή τρίτων προσώπων».

Καταθέσεις

Ωστόσο, ο υπάλληλος έπεσε στα «μαλακά», μέχρι που
η κραυγαλέα περίπτωση τράβηξε το ενδιαφέρον των
Επιθεωρητών. Κατά τον έλεγχο που διεξήγαγαν στους
τραπεζικούς λογαριασμούς του ίδιου και της συζύγου
του, προέκυψε πως από το 2000 και μετά είχαν κατα-
τεθεί αρκετά ποσά, εκ των οποίων 456.288 ευρώ κρί-
θηκε ότι δεν προέρχονται από νόμιμα και εμφανή
εισοδήματα και αποτελούν προϊόν αδιαφανών συναλ-
λαγών του με τρίτους.
Παράλληλα, εντοπίστηκαν καταθέσεις οι οποίες πραγ-
ματοποιήθηκαν από πρόσωπα που συνδέονται με το
αντικείμενο εργασίας της υπηρεσίας του. Επίσης εντο-
πίστηκαν επώνυμες καταθέσεις από επαγγελματίες ή
ιδιώτες. Από την έρευνα στο αρχείο έκδοσης οικοδο-
μικών αδειών της Δ/νσης Πολεοδομίας του δήμου προ-
έκυψε ότι πρόσωπα με τα ίδια ονόματα σχετίζονται, ως
μηχανικοί ή ιδιοκτήτες, με οικοδομικές άδειες που εκ-
δόθηκαν από την υπηρεσία του εγκαλουμένου.
Ξυλοκόπησε συνάδελφό του

Πέντε μήνες μόνο
στον νταή αδιόρθωτο υπάλληλο

Από γραφική έως επικίνδυνη, για τη σωματική ακεραι-
ότητα των συναδέλφων του χαρακτηρίζεται η συμπερι-
φορά υπαλλήλου του Κέντρου Περιθάλψεως Παίδων
(ΚΕΠΕΠ) στην Περιφέρεια Μακεδονίας - Θράκης.
Ο συγκεκριμένος υπάλληλος δεν δίστασε να ξυλο-
φορτώσει γυναίκα συνάδελφό του εν ώρα εργασίας
στέλνοντάς την στο νοσοκομείο. Η ποινή που του επι-
βλήθηκε ήταν μόλις 5 μήνες παύση από την εργασία
του. Ετσι, όταν επανήλθε στην υπηρεσία του, συνέχισε
απτόητος τη δράση του, απευθύνοντας απειλές ακόμα
και σε ανωτέρους του.
Χαρακτηριστικές είναι οι ατάκες -και μάλιστα με την
προφορά που χαρακτηρίζει την περιοχή- οι οποίες κα-
ταγράφονται στην έκθεση και ανήκουν στον συγκεκρι-
μένο υπάλληλο: «Χώνεψέ του, εγώ κάνω κουμάντο
εδώ...», «σου το λέω για να μην κλαίτε, και εσένα θα σε
κάνω αλοιφή...». Μάλιστα προς τη Διοικητή του ΚΕΠΕΠ
είχε πει: «Ποια είσαι εσύ που κάνεις ό,τι θέλεις εδώ
μέσα;».

πηγη: ΕΘΝΟΣ
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Δημοτικό ρεπορτάζ

Η Γεωργία Μαρτίνου "έβαλε
πλάτη" για τα καύσιµα του δήµου

Βάρης-Βούλας-Βουλιαγµένης

Με μοναδικό θέμα την απ΄ ευθείας ανάθεση προμήθειας
υγρών καυσίμων για τους μήνες Αύγουστο και Σεπτέμβριο,

συνεδρίασε κατεπειγόντως το δημοτικό συμβούλιο του δήμου

Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης την Τρίτη 14 Αυγούστου.
Με προεδρεύουσα, απόντων του προέδρου και αντιπροέδρου
του δ.σ., βουλευτίνα και δημοτική σύμβουλο Γεωργία Μαρτίνου,
το δημοτικό συμβούλιο ψήφισε ομόφωνα την απ' ευθείας ανά-
θεση προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι άμεσες ανάγκες του
δήμου.
Η έλλειψη καυσίμων, όπως είπε ο δήμαρχος Σπύρος Πανάς είναι
ένα ακόμα παρεπόμενο ενός προβληματικού από τη γέννησή του
προϋπολογισμού κατηγορώντας εμμέσως τον αρμόδιο για την
σύνταξή του, πρώην αντιδήμαρχο οικονομικών Δ. Δαβάκη, για
κωλυσιεργία και προχειρότητα.
Ζήτησε δε να ψηφιστεί ομόφωνα η προμήθεια για δύο μήνες
ώστε να δοθεί η δυνατότητα στην αρμόδια υπηρεσία να προκη-
ρύξει σχετικό διαγωνισμό.
Επίσης, ευχαρίστησε δημόσια την κυρία Γεωργία Μαρτίνου γιατί
με δικά της έξοδα κάλυψε τις ανάγκες του δήμου σε πετρέλαιο κί-
νησης για διάστημα δεκαπέντε ημερών, σε μια ευαίσθητη περίοδο
καθώς τα πυροσβεστικά του δήμου κινούνται συνεχώς φυλάσ-
σοντας τις δασικές περιοχές του δήμου.
Μπορεί η Γεωργία Μαρτίνου να εκλέχθηκε βουλευτής με την ΝΔ
και μεγάλο μέρος του χρόνου της να τον καταναλώνει στα βου-
λευτικά της καθήκοντα, δεν ξεχνά όμως ότι οι δημότες του δήμου
Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης της εμπιστεύθηκαν την ψήφο τους
και την εξέλεξαν πρώτη δημοτική σύμβουλο της περιοχής.
Ενημερώνεται καθημερινα για τα προβλήματα της περιοχής και δη-
λώνει παρούσα στα δημοτικά δρώμενα.

Τ
ην Παρασκευή 7 Σεπτεμβρίου ΠΟΔΗ-
ΛΑΤΕΣ ΕΝ. ΔΡΑΣΗ προγραμματίζουμε
βραδινή παραλιακή ποδηλατοβόλτα στο

Φάληρο. Εδώ θα σταματήσουμε για λίγο θα πι-
ούμε ένα ποτάκι και θα κουβεντιάσουμε.
Η ποδηλασία, θα ξεκινήσει από την αφετηρία
του Τραμ στη Βούλα και θα ακολουθήσουμε
την εσωτερική παραλιακή κοντά στη θάλασσα

και περνώντας από Γλυφάδα-Άγιο Κοσμά-Κα-
λαμάκι θα τερματίσουμε στο Φάληρο.
Το σύνολο της ποδηλασίας υπολογίζεται σε 2
ώρες με την επιστροφή. χωρίς τη στάση
Σας περιμένουμε λοιπόν μόνους ή με την παρέα
σας την Παρασκευή 7 Σεπτεμβρίου στις 8,30
το βράδυ στην αφετηρία του Τραμ στη Βούλα
(Πάρκινκ Α Πλαζ στο Ασκληπιείο ) για μια

όμορφη και ευχάριστη ποδηλατοβόλτα.
Σημ. Οι ποδηλάτες πρέπει να έχουν μαζί τους
μια ανταλλακτική σαμπρέλα, ένα μπουκάλι νερό
και οπωσδήποτε φώτα εμπρός και πίσω στο
ποδήλατο
Περισσότερες πληροφορίες www.enallaktiki-
drasi.gr ή στο κινητό 6974767750 Κώστας
Ρούμπης

όλες τις περιπτώσεις, εκτός από τους Ολυμπιακούς. Η ουσία, όμως, βρί-
σκεται σ’ αυτή καθαυτή την ανοησία. Και στην εκπαίδευση στην ανοησία.

Η σύντροφος του Ολάντ, έγραψε στο twitter, πως στο μέλλον θα
στριφογυρίζει επτά φορές τα δάχτυλά της πριν χρησιμοποιήσει τον προ-
σωπικό της λογαριασμό. Ενδεχομένως, το ίδιο θα κάνει από εδώ και πέρα
και η τιμωρημένη αθλήτρια.

Τι θα γίνει, όμως, με όλους τους άλλους συνομηλίκους της πρώτης και
της δεύτερης «παραβάτου»; Αυτοί δεν έχουν ψυχή, δεν πρέπει να προ-
στατευτούν; Δεν πρέπει να μάθουν κι' αυτοί να «στριφογυρνάνε τα δά-
χτυλά τους»; Πρέπει να συνεχίσουν να βλέπουν τα περίφημα μέσα
κοινωνικής δικτύωσης – που τελικά σε απομόνωση οδηγούν – ως τρόπο
εκτόνωσης και εγκληματικής απώλειας χρόνου;

Αν δηλαδή δεν επρόκειτο να λάβει μέρος στους Ολυμπιακούς Αγώ-
νες, η συγκεκριμένη αθλήτρια μπορούσε, ως άτομο, να λέει και να γράφει
ό,τι θέλει;

Οπότε, δηλαδή, όλοι οι άλλοι μπορούν να συνεχίσουν να βρίζονται
με την άνεσή τους – αφού δεν πρόκειται να πάνε στους… Ολυμπιακούς;

Ο μυωπικός τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίστηκε το θέμα – μια νε-
ανική βλακεία, κόβονται τα όνειρα μιας αθλήτριας, η Ελλάδα μπορεί να
χάσει ένα μετάλλιο – δείχνει πόσο αποσπασματικοί έχουμε καταντήσει,
πόσο έχουμε εκπαιδευτεί να βλέπουμε το δένδρο και να χάνουμε το
δάσος.

Και με συγχωρείτε, αλλά - αν ξεχάσουμε τους Ολυμπιακούς - μπο-
ρούμε να πούμε πως όλα αυτά είναι φυσιολογικά;

Είναι φυσιολογικά όλα αυτά τα σεξιστικά σχόλια που καθημερινά ανα-
παράγονται;

Και, επιτέλους, ο ρατσισμός όσον αφορά στη φυλή και στο χρώμα
είναι χειρότερος από τον ηλικιακό ρατσισμό, για παράδειγμα;

Μήπως θυμάστε τι έγινε κατά την προεκλογική περίοδο;
Μήπως θυμάστε πόσες φορές αναπαρήχθη η εξυπνάδα «κλείστε τους

ηλικιωμένους στο σπίτι για να μην πάνε να ψηφίσουν» - μπας και πάνε στις
κάλπες μόνο οι νεώτεροι και… εξυπνότεροι (προφανώς και ωριμότεροι)
για να αποφασίσουν αυτοί για λογαριασμό των μεγαλυτέρων;

Αυτό δεν ήταν ρατσισμός; Τι ήταν; Σκέτη εξυπνάδα ή σκέτη ανοησία
– διαλέγετε και παίρνετε;

Κατά το προσφιλές εθνικό σπορ του διχασμού, ο αποκλεισμός της
αθλήτριας χώρισε και πάλι την Ελλάδα στα δύο – σ’ αυτούς που συμφω-
νούν και σ’ αυτούς που διαφωνούν.

Όπως συμβαίνει πάντα στους εμφυλίους, κανένα από τα δύο στρα-
τόπεδα δεν βλέπει πέρα από τη μύτη του.

Και επομένως δεν υπάρχει ελπίδα να δούμε το πραγματικό πρόβλημα.
Με αποτέλεσμα και τα δύο στρατόπεδα να βλάπτουν το ίδιο:
Όσοι πιστεύουν ότι δεν ήταν παρά μια ανοησία, ουσιαστικά δίνουν

άφεση αμαρτιών σε όλες τις «ανοησίες» και ανάβουν το πράσινο φως για
να συνεχίζονται και μάλιστα να φουντώνουν.

Όσοι πιστεύουν ότι επρόκειτο για – έστω και ακούσια – εκδήλωση
ρατσισμού, θεωρούν ότι «καθάρισαν» με την τιμωρία, έπραξαν το καθή-
κον τους απέναντι στην ανάγκη για σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμά-
των και της αξίας του ανθρώπου και κλείνουν τα μάτια μπροστά σε όλες
τις άλλες εκδηλώσεις ρατσισμού και απαξίας.

Φυσικά, ούτε οι μεν ούτε οι δε ανησυχούν για το γεγονός ότι εκα-
τομμύρια Έλληνες χάνουν πολύτιμο χρόνο από την (ούτως ή άλλως πε-
ριορισμένης διάρκειας) ζωή τους βουτηγμένοι μέσα σε ένα δηλητηριώδες
μίσος. Ούτε που τους περνά από το μυαλό πως μια αθλήτρια που προ-
ετοιμάζεται για τους Ολυμπιακούς έπρεπε να έχει αλλού το μυαλό της και
να βρίσκει άλλες, πιο υγιεινές, διεξόδους για να εκτονώνει το άγχος της.

Ούτε που τους περνά από το μυαλό πως ένας νέος, ένας επιστήμονας,
ένας υπάλληλος, ένας εργάτης, ένας μαθητής, ένας φοιτητής, ένας συντα-
ξιούχος, δεν επιτρέπεται να εθίζεται στη βλακεία, η οποία άλλωστε είναι
μεταδοτική και ανίκητη.

Με λίγα λόγια, είναι άλλης τάξεως ζήτημα αν τιμωρήθηκε ή όχι η αθλή-
τρια, αν έπρεπε ή όχι να τιμωρηθεί, αν οι (λεγόμενοι) «Αθάνατοι» είναι ή
όχι διεφθαρμένοι, αν μεγαλύτερη αξία έχουν τα μετάλλια ή οι ντόπες ή
τίνος το αίμα ρουφάει το κουνούπι του Δυτικού Νείλου.

Προς το παρόν, αυτό που μας ρουφάει το αίμα είναι η αθώωση της
ανοησίας και η δειλία της ανωνυμίας, που επιτρέπει κάθε είδους ασυδο-
σία.

Υ.Γ.1 Ακριβώς την ημέρα που ξέσπασε ο «πόλεμος του (βλακώδους)
τιτιβίσματος», πληροφορηθήκαμε πως στο ΜΙΤ ανέπτυξαν έναν αλγόριθμο
που θα εντοπίζει άμεσα περιπτώσεις online bullying στα κοινωνικά δί-
κτυα, με σκοπό να αποτρέπει ηλεκτρονικές επιθέσεις εκφοβισμού, που
πολλές φορές οδηγούν τα θύματά τους σε αυτοκτονία. Όπως καταλάβατε,
πρώτα βρίσκουν το δηλητήριο και μετά το αντίδοτο…

Αλλά για την βλακεία αντίδοτο δεν πρόκειται να βρουν ποτέ εκεί στο
ΜΙΤ. Ως γνωστόν, η αποβλάκωση είναι το πιο χρήσιμο όπλο.

Υ.Γ.2 Δεν ξέρω ποια γεύση αίματος προτιμούν τα κουνούπια του Δυ-
τικού Νείλου, είμαι σίγουρη όμως πως στο twitter αρέσει η γεύση του
μυαλού. Και το ρουφάει με το καλαμάκι…

Social Media
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΕΛ. 2

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 7 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 8,30 μμ

ΠΑΡΑΛΙΑΚΗ ΠΟΔΗΛΑΤΟΒΟΛΤΑ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΦΑΛΗΡΟ

Τη γνησιότητα της υπογραφής της σε
έγγραφο της υπηρεσίας της, αμφισβή-

τησε στο δημοτικό συμβούλιο της 30ης
Μαϊου 2012 η Διευθύντρια Οικονομικού
του Δήμου Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμέ-
νης, Μαρία Χιώτη.

Συγκεκριμένα, στη συζήτηση για τον ορισμό
Ορκωτών Ελεγκών για την εκκαθάριση της
ΔΕΑΒ ο δήμαρχος Σπύρος Πανάς προκειμέ-
νου να δείξει πως όλα έγιναν κατά τη συ-
νήθη πρακτική επικαλέσθηκε το από
15-2-2012 έγγραφο της διεύθυνσης Οικο-
νομικών υπογεγραμμένο από την κυρία
Χιώτη, με το οποίο γινόταν γνωστό πως κα-
τόπιν αιτήματος του τότε αντιδημάρχου Σπύ-
ρου Πανά συγκεντρώθηκαν προσφορές από

εταιρείες Ορκωτών Λογιστών για την εκκα-
θάριση της ΔΗ.Κ.Ε.Β.Β.Β.
Το συγκεκριμένο έγγραφο κοινοποιήθηκε
και προς τον τότε αντιδήμαρχο διοίκησης
και οικονομικών Δημήτρη Δαβάκη, ο οποίος
διατύπωνε αντιρρήσεις για τις διαδικασίες
που τηρήθηκαν στην περίπτωση της ΔΕΑΒ.
Μετά την αμφισβήτηση της υπογραφής της
κυρίας Χιώτη και τη διατύπωση εκ μέρους της
πως πρόκειται περί πλαστού εγγράφου, ο
δήμαρχος Σπύρος Πανάς διέταξε τη διενέρ-
γεια Ενορκης Διοικητικής Εξέτασης.
Αξιόπιστη πηγή μας ανέφερε πως το επίμαχο
έγγραφο εξετάστηκε από γραφολόγο της
Ελληνικής Αστυνομίας ο οποίος απεφάνθη
πως η υπογραφή της κυρίας Χιώτη είναι γνή-
σια.

Τα αποτελέσματα τόσο της ΕΔΕ όσο και της
γραφολογικής εξέτασης απ' ότι πληροφο-
ρούμαστε θα ανακοινωθούν στο επόμενο
δημοτικό συμβούλιο, το οποίο, ομολογου-
μένως, αναμένεται με εξαιρετικό ενδιαφέ-
ρον.

Στο Συμβούλιο της Τετάρτης 31-7-2012
που αναβλήθηκε λόγω μη απαρτίας, επιβε-
βαιώθηκαν οι πληροφορίες του ρεπορτάζ
μας. Από τον Δήμαρχο Σπύρο Πανά, ανα-
κοινώθηκε το αποτέλεσμα της γραφολογι-
κής εξέτασης της υπογραφής της κυρίας
Χιώτη, από τον ειδικό γραφολόγο της Ελ-
ληνικής Αστυνομίας. Η υπογραφή είπε ο ει-
δικός, είναι γνήσια.

Γνήσια έβγαλε την υπογραφή της Διευθύντριας Οικονομικών του Δήμου
Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης ειδικός γραφολόγος της ΕΛ.ΑΣ
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ΟΔήμαρχος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης Σ.
Πανάς, συμμετείχε στη έκτακτη συνεδρίαση

της Γενικής Συνέλευσης της ΚΕΔΕ, με θέμα την αν-
τιμετώπιση της τραγικής οικονομικής κατάστασης
στην οποία έχουν περιέλθει οι δήμοι της χώρας.
Την έναρξη της συνεδρίασης κήρυξε με ομιλία
του ο Υπουργός Εσωτερικών Ευρυπίδης Στυλια-

νίδης.
Όπως επισημαίνει ο Δήμαρχος Βάρης Βούλας
Βουλιαγμένης, ήδη την τελευταία τριετία οι δήμοι
αντιμετωπίζουν μείωση των πόρων της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης για λειτουργικές δαπάνες (ΚΑΠ)
κατά 60% και της επιχορήγησης για επενδύσεις
(ΣΑΤΑ) κατά 55%. Σε αυτή τη δυσμενή πραγμα-
τικότητα έρχεται να προστεθεί η απόφαση της Κυ-
βέρνησης να προχωρήσει σε νέες περικοπές των
Κεντρικών Αυτοτελών της Πόρων της τάξης του
30%.
Με τα δεδομένα αυτά το έκτακτο συνέδριο της
ΚΕΔΕ με ψήφισμά του προειδοποιεί για την κα-
τάρρευση της λειτουργίας των Δήμων και κατ΄
επέκταση την κατάλυση του κοινωνικού ρόλου
του θεσμού και την αδυναμία πληρωμής μισθών
και άλλων υποχρεώσεων.
Για το λόγο αυτό η Τοπική Αυτοδιοίκηση της
χώρας εξακολουθεί να διεκδικεί την καταβολή
θεσμοθετημένων πόρων, θέτοντας ως κόκκινη
γραμμή:
• την απόδοση των 2,7 δις ευρώ, σύμφωνα με
τον κρατικό προϋπολογισμό και τις δεσμεύσεις
του Υπουργείου Οικονομικών και του πρώην
Πρωθυπουργού,
• την απόδοση των 380 εκ. Ευρώ για επενδύσεις

(ΣΑΤΑ), όπως προβλέπεται στον κρατικό προ-
ϋπολογισμό.
• Την απόδοση της 4ης δόσης των παρακρατη-
θέντων για το 2012, ύψους 214 εκ. Ευρώ.
• Την απόδοση των κονδυλίων από το Φόρο
Ζύθου, ΤΑΠ και τα τέλη διαφήμισης.
Ήδη, έχει ζητηθεί συνάντηση με τον αρμόδιο
υπουργό Οικονομικων Γ. Στουρνάρα αλλά και με
το κλιμάκιο της Τρόικας προκειμένου να συζητη-
θούν τα ζητήματα και να εξευρεθεί λύση.
«Στόχος όλων των μελών της Τοπικής Αυτοδιοί-
κησης είναι να υπερασπιστούμε με κάθε τρόπο
την απρόσκοπτη συνέχιση της λειτουργίας των
Δήμων και της εξυπηρέτησης των πολιτών μας.
Ήδη η Τοπική Αυτοδιοίκηση σηκώνει το βάρος
της κοινωνικής πολιτικής της συντεταγμένης πο-
λιτείας μετά τις νέες ρυθμίσεις του νόμου Καλλι-
κράτη, συγχρόνως όμως με συνεχώς μειωμένους
πόρους. Παρόλα αυτά η κοινωνική πρόνοια είναι
ευθύνη της τοπικής αυτοδιοίκησης και αναφαί-
ρετο δικαίωμα των πολιτών μας ιδιαίτερα σή-
μερα. Δεν θα επιτρέψουμε σε κανέναν να
καταλύσει κοινωνικά κεκτημένα δεκαετιών» ση-
μειώνει σε μήνυμά του προς τους πολίτες Βάρης
– Βούλας – Βουλιαγμένης ο Δήμαρχος Σ. Πανάς.

Σπύρος Πανάς - Δήμαρχος Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης:
Καταλύεται ο κοινωνικός ρόλος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Εκστρατεία Παιδικού Εμβολια-
σμού για παιδιά ανασφάλι-

στων γονέων και γονέων
χρονίως ανέργων, καθώς και για
παιδιά που ζουν στην Ελλάδα
χωρίς καμία ιατρική παρακολού-
θηση, ξεκινά το Ιατρείο Κοινωνι-
κής Αποστολής από 20
Αυγούστου 2012. Σε πέντε ση-
μεία της Αθήνας - στο Ιατρείο
Κοινωνικής Αποστολής και στα
τέσσερα παραρτήματά του στους
Δήμους Ίλιου, Βάρης-Βούλας-
Βουλιαγμένης, Ηλιούπολης και
Ηρακλείου, θα καταγράφονται
τα εμβόλια που χρειάζεται κάθε
ανασφάλιστο παιδί από εθελον-
τές παιδιάτρους που στελεχώ-
νουν τους εμβολιαστικούς
σταθμούς.
Η δράση υλοποιείται με τη στή-

ριξη των Δημάρχων Ίλιου κου
Ζενέτου, του Δημάρχου Ηλιού-
πολης κου Βαλασσόπουλου, του
Δημάρχου Βάρης-Βούλας-Βου-
λιαγμένης κου Πανά και του Δη-
μάρχου Νέου Ηρακλείου κου
Βαλασσόπουλου, καθώς επίσης
και στα δύο Κοινωνικά Ιατρεία
του Περιστερίου, που λειτουρ-
γούν υπό την αιγίδα του Μητρο-
πολίτη Περιστερίου κ

Χρυσόστομου και του Δημάρχου
Περιστερίου κου Παχατουρίδη.
Οι εμβολιασμοί θα διεξάγονται
στα 6 Παραρτήματα του Ιατρείου
Κοινωνικής Αποστολής που δη-
μιουργήθηκαν στη Μητρόπολη
Περιστερίου, στο Δήμο Περιστε-
ρίου, στο Δήμο Ίλιου, στο Δήμο
Νέου Ηρακλείου, στο Δήμο
Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης και
στο Δήμο Ηλιούπολης.

Πληροφορίες για τους τόπους
και το χρονοδιάγραμμα εμβολια-
σμών θα δίνονται από 20 Αυ-
γούστου στο Ιατρείο Κοινωνικής
Αποστολής, Σεβαστουπόλεως
113, 3ος όροφος. στο τηλέ-
φωνο 210 3847374
Οι γονείς θα μπορούν να προ-
σκομίζουν τα βιβλιάρια υγείας
των παιδιών τους από Δευτέρα
27 Αυγούστου έως Παρασκευή
28 Σεπτεμβρίου 2012, να κατα-
γράφονται στις λίστες τα εμβόλια
που χρειάζονται τα παιδιά τους.
Οδηγίες για το πρόγραμμα εμ-
βολιασμών θα τους δοθούν
στους ανωτέρω σταθμούς, ενώ
οι εμβολιασμοί θα ξεκινήσουν
αρχές Οκτωβρίου στους κατόπιν
ραντεβού. Παιδιά που είναι πλή-
ρως ανεμβολίαστα, θα κάνουν
το λεγόμενο "catch up" στην
εμβολιαστική τους φαρέτρα, με
προτεραιότητα στα πιο ζωτικής
σημασίας εμβόλια του Βασικού
Εμβολιασμού. Είναι σημαντικό
να τονιστεί, ότι στον παιδικό εμ-
βολιασμό καμία δόση και κανένα
εμβόλιο δε χάνεται, όσος καιρός
και αν περάσει από την προβλε-
πόμενη για την ηλικία τους κά-
λυψη.

Εκστρατεία
παιδικού
εµβολιασµού

Χωρίς τα 11,5 δις στο τραπέζι , κου-
βέντα δεν γίνεται… Κι αν από την

πλευρά των Τροϊκανών φαίνεται να υπάρχει
αδιαλλαξία, από τη πλευρά μας φαίνεται να
μην υπάρχει κάτι «χειροπιαστό» για να μπο-
ρεί να γίνει διαπραγμάτευση.
Η λήψη μέτρων που αφορούν σε περικοπές
, έχουμε εμπεδώσει όλοι με τον πιο μπακα-
λίστικο τρόπο ότι το μόνο που προσφέρει
είναι να εξασφαλίσει τα περί χρεών μας
αλλά δημιουργεί τέτοια ύφεση που ταυτίζε-
ται με τον αργό θάνατο. Σε αυτή την περί-
πτωση όμως για ποιο σχέδιο μιλάμε;
Ο Στουρνάρας δεν βλέπει παρά μόνο αριθ-
μούς, οι Βενιζέλος και Κουβέλης τρέχουν
να συναγωνιστούν σε φιλολαϊκότερο προ-
φίλ ώστε να μην εξαφανιστούν από τον
πολιτικό χάρτη και όσο για τον Πρωθυ-
πουργό, αν σκέφτεται να ρίξει στο τραπέζι
μόνο ιδέες τότε ας ξεκινήσουμε από τώρα
να μετράμε αντίστροφα.
Το συγκυριακό γεγονός των διακοπών για
τη πλειονότητα των Ελλήνων λύνει, επί του
παρόντος, στην κυβέρνηση το πρόβλημα
της κοινωνικής αγανάκτησης που κυοφο-
ρείται με τα φορολογικά έντυπα αλλά δεν
αποτρέπει από το να αποφευχθεί η έκρηξη
λίγο αργότερα, με τις πρώτες περικοπές μι-
σθών και συντάξεων που όσο κι αν προ-
σπαθούν να αποφύγουν στο τέλος δεν
φαίνεται να γλυτώνουν.
Κάποια στιγμή θα αναγκαστούν να ανακοι-
νώσουν μέτρα που ήδη γνωρίζουν και ως
προς τη φύση αλλά και το μέγεθός τους.
Όμως τότε τίποτα δεν θα μπορεί να συγ-
κρατήσει τον κόσμο που θα λειτουργήσει
με την πεποίθηση ότι για ακόμα μια φορά
πιάστηκε κορόιδο. Υπήρχε σχέδιο αλλά
ΔΕΝ ΥΠΗΡΞΑΝ ΠΟΤΕ ΕΠΑΦΕΣ που θα
εξασφάλιζαν επενδύσεις και ανάπτυξη
όπως έλεγαν προεκλογικά και τα έκαναν
όλα να φαντάζουν πιο εύκολα. Τώρα;
Τώρα, αποχαιρέτα τη την Αλεξάνδρεια που
φεύγει…
Η επιμήκυνση χωρίς άνοιγμα αγοράς δεν
οδηγεί πουθενά. Λύση σύμφωνα με τους
ειδήμονες δεν προκύπτει. Άρα αν με τη λο-
γική δεν βγαίνουμε από το αδιέξοδο τότε
ας δοκιμάσουμε αυτό που μοιάζει για πολ-
λούς ανορθόδοξο!
ΑΣ ΤΡΙΞΟΥΜΕ ΤΑ ΔΟΝΤΙΑ στους δια-
πραγματευτές. Μόνο που αυτό προϋποθέ-
τει να είναι η κυβέρνηση αρραγής και επ’
ουδενί να μην τους περάσει από το μυαλό
να τραβήξει ο ένας το χαλί από τον άλλο,
γιατί κάτι τέτοιο από τις δηλώσεις τους
πλανάται ως πιθανό…

TΗΣ ΝΑΝΣΙΑΣ ΚΩΣΤΑΡΑ

Αποχαιρέτα τη
την Αλεξάνδρεια
που φεύγει…
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Ένα ακόμα αποδεικτικό στοιχείο του αυ-
θαίρετου τρόπου με τον οποίο ασκεί τα

καθήκοντά του ο δήμαρχος Ελληνικού - Αρ-
γυρούπολης Χρ. Κορτζίδης, αποτελούν τα
έγγραφα που υπογράφονται από τις υπηρε-
σίες Προμηθειών, Λογιστηρίου και Δ/νση
Οικονομικών και αφορούν στην δωρεάν
παροχή γάλακτος και μέσων ατομικής προ-
στασίας στους υπαλλήλους της Δ/νσης Πε-
ριβάλλοντος.
Με το πρώτο έγγραφο που απευθύνεται
προς τον Δήμαρχο επισημαίνεται πως στην
κατάσταση των δικαιούχων συμπεριλαμβά-
νονται παρανόμως και οι υπάλληλοι που
πληρώνονται με το περίφημο "ΕΝΤΕΛΕ-
ΣΘΕ", και που όπως είναι γνωστό, η υπό-
θεση αυτή έχει παραπεμφθεί στον
Εισαγγελέα.
Με το έγγραφό τους αυτό οι υπηρεσίες ζη-
τούσαν να διορθωθούν οι καταστάσεις των
δικαιούχων υπαλλήλων, κι επειδή ο δήμαρ-

χος δεν το έλαβε υπόψιν του επανέρχονται
δριμύτερες και με δεύτερο έγγραφο καθι-
στούν απολύτως σαφές πως δεν πρόκειται
να εκτελέσουν την εντολή γιατί είναι παρά-
νομη. Στην περίπτωση δε που ο δήμαρχος
επιμείνει, ζητούν να τους στείλει άλλο έγ-
γραφο υπογεγραμμένο από τον ίδιο.

Όλα τα παραπάνω έγιναν τον Μάϊο του
2012. Μετά από λίγο καιρό ο Δήμαρχος δή-
λωσε στους εργαζόμενους πως το ταμείο
του δήμου είναι στο κόκκινο και πως ενδε-
χομένως να υπάρξει πρόβλημα στη μισθο-
δοσία. Τους καλούσε δε σε δυναμικές
κινητοποιήσεις. Ο Δήμαρχος έκλεισε στις
24 Ιουλίου το Δήμο και άνθρωποι που γέ-
μισαν δύο πούλμαν, πήγαν στο αρμόδιο
υπουργείο, απλώς, για παράσταση διαμαρ-
τυρίας.
Τελικά οι αμειβόμενοι με εντολή δημάρχου
συμβασιούχοι, απωλήθηκαν αφού τα χρή-
ματα εξαντλήθηκαν και ο λόγος που αναφέ-
ρονται αυτά τα έγγραφα σήμερα είναι για να
καταδείξουν τον αυθαίρετο τρόπο με τον
οποίο διοικείται ο δήμος Ελληνικού - Αρ-
γυρούπολης από τον δήμαρχο του ΣΥΡΙΖΑ
Χρ. Κορτζίδη.
Αυτούσια τα έγγραφα μπορείτε να τα δείτε
στην ηλεκτρονική έκδοση vimaonline.gr

Την παραίτησή του από τη θέση του
Γραμματέα της παράταξης "Ελληνικό -

Αργυρούπολη Σύγχρονη Πόλη" έθεσε
στη διάθεση του προέδρου της Χάρη Πα-
σβαντίδη ο Βασίλης Κρητικός. Συγκεκρι-
μένα στην επιστολή παραίτησης
αναφέρονται τα ακόλουθα:

Αργυρούπολη 30/7/2012

Προς: Πρόεδρο Χάρη Πασβαντίδη

Αγαπητέ Πρόεδρε

Μετά τα πρόσφατα γεγονότα, την στάση σας
απέναντί μου, την προσπάθεια να με ταυτί-
σουν με ενέργειες που το μόνο που εξυπη-
ρετούν είναι τα προσωπικά εγώ, και ιδιαίτερα
την αντίθεσή μου στην προσπάθεια αλλοί-
ωσης της απόφασης του Κεντρικού Συμβου-
λίου, που με εκφράζει απόλυτα,
θέτω στην διάθεση σας την παραίτησή μου,
από τον ιδιαίτερα τιμητικό αλλά όχι διακο-
σμητικό θεσμικό ρόλο του Γραμματέα.

Δηλώνω απερίφραστα την αταλάντευτη θέση
μου για ενότητα όπως αυτή εκφράστηκε στη
συνεδρίαση του Κεντρικού Συμβουλίου, που
ψηφίστηκε ομόφωνα και δημοσιεύτηκε σε
δελτίο τύπου της 3 Ιουλίου 2012.

Ενότητα που πίστεψα και λειτούργησα μέσα

από την επιτροπή διαβούλευσης που εσείς με
επιλέξατε.
Η κοινή διακήρυξη, οι υπογραφές μας και οι
έως τώρα κοινές εκδηλώσεις είναι το έργο
βάσης των συνεργατών των επιτροπών δια-
βούλευσης των παρατάξεων.

Παραμένω θιασώτης του ΕΜΕΙΣ και όχι του
εγώ.

Με εκτίμηση

Βασίλης Κρητικός

Όπως είναι γνωστό, εδώ και ένα χρόνο,
μετά από πρόταση του Γιάννη Τσαρπαλή, τ.

δημάρχου Αργυρούπολης και επικεφαλής
της παράταξης "Αναγέννηση" είχε συμφω-
νηθεί και ξεκινήσει διαδικασία ενοποίησης
των τριών παρατάξεων της αντιπολίτευσης
"Αγώνας για το Μέλλον", "Σύγχρονη
Πόλη" και "Αναγέννηση".
Οι επιτροπές που είχαν συσταθεί για το
σκοπό αυτό, είχαν προχωρήσει τη διαδικα-
σία και τα αποτελέσματα ήταν θετικά μέχρι
τη στιγμή που ο επικεφαλής της παράταξης
"Σύγχρονη Πόλη" Χάρης Πασβαντίδης δη-
λώνει πως δεν θα είναι εκ νέου υποψήφιος
δήμαρχος.
Το γεγονός αυτό πυροδότησε εξελίξεις και
ανατροπές, αφού η Κεντρική Επιτροπή της
παράταξης με απόφασή της ουσιαστικά ακυ-
ρώνει την μέχρι εκείνη τη στιγμή διαδικασία
ενοποίησης, θέτοντάς την από την αρχή και
σε διαφορετική βάση, επικαλούμενη τις ρα-
γδαίες εξελίξεις και ανατροπές στην κεντρική
πολιτική σκηνή.
Για τους "παροικούντες την Ιερουσαλήμ"
σαθρή φαντάζει η αιτιολογία της αλλαγής
του κεντρικού πολιτικού σκηνικού, και θεω-
ρείται πως άλλοι είναι οι λόγοι που υπαγό-
ρευσαν την αλλαγή πλεύσης της "Σύγχρονης
Πόλης".
Μετά την παραίτηση από τη θέση του γραμ-
ματέα του αξιόλογου στελέχους της, λοιπόν,
με εξαιρετικό ενδιαφέρον αναμένονται οι
εξελίξεις.

Παραιτήθηκε ο Γραµµατέας της παράταξης
“ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΟΛΗ” Βασίλης Κρητικός

ΠΑΡΑΤΑΞΗ
“ΑΓΩΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ”

Αρχίζει ο αγώνας για την
αναγέννηση του Δήμου μας

Εκ μέρους της Κεντρικής Επιτροπής του
«Αγώνα για το Μέλλον», χαιρετίζουμε
και την εκ μέρους της Κ.Ε της «Αναγέν-
νησης Ελληνικού-Αργυρούπολης»
αποδοχή των καταληκτικών προτά-
σεων της ιδιαίτερα σημαντικής συνάν-
τησης, στις 11-7-2011, των δύο
επιτροπών διαλόγου των παρατάξεών
μας, για την ενοποίηση των δυνάμεών
μας, με τη δημιουργία ενός νέου, ενι-
αίου, ισχυρού, δημιουργικού και ανε-
ξάρτητου δημοτικού κινήματος, που θα
είναι ανοιχτό σε κάθε υγιή και δημι-
ουργική ομάδα του δήμου που θα
θέλει να ενταχθεί σε αυτό.
Ο αγώνας πλέον για την αναγέννηση
του δήμου και της πόλης μας αποκτά
μια νέα και πολλά υποσχόμενα δυνα-
μική, που θα λειτουργήσει πολλαπλα-
σιαστικά προς όφελος των
συμπολιτών μας και του ενιαίου δήμου
μας.
Καλούμε και αναμένουμε και τις άλλες
υγιείς και δημιουργικές δυνάμεις του
δήμου να συμμετάσχουν στο μεγάλο
αυτό εγχείρημα, δίχως όρους και προ-
ϋποθέσεις που δημιουργούν αδιέ-
ξοδα, προτάσσοντας μόνο το
συμφέρον της πόλης, για να γίνουν
έτσι συμμέτοχοι της κοινής πορείας για
τη δημιουργία ενός λαμπρού μέλλον-
τος, του μόνου που αξίζει στον ιστο-
ρικό μας Δήμο.
Ευχόμαστε σε όλες και όλους τους
συμπολίτες μας καλό καλοκαίρι και δί-
νουμε ραντεβού τον προσεχή Σεπτέμ-
βρη για τα οργανωτικά μας ζητήματα!

Επικύρωσε η Κεντρική Επιτροπή
της "ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ"

τη δημιουργία νέας παράταξης

Πραγματοποιήθηκε την 18/07/12 η
προγραμματισμένη συνεδρίαση της
κεντρικής επιτροπής της παράταξής
μας με σκοπό , εκτός των άλλων, να
συζητηθούν τα αποτελέσματα της
συνάντησης της 11/07/12 με την πα-
ράταξη ΑΓΩΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ
του Ι.ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΤΟΥ.
Η συνάντηση αυτή έγινε μέσα σε ένα
ιδιαίτερα θετικό και εποικοδομητικό
κλίμα και οι παρευρισκόμενοι συμ-
μετείχαν ενεργά ανταλλάσοντας από-
ψεις.
Αποφασίστηκε ότι είναι απαραίτητη
η δημιουργία ενός νέου ανεξάρτη-
του σχήματος το οποίο θα είναι
ανοιχτό σε όλες τις υγιείς και δη-
μιουργικές δυνάμεις του ενοποιημέ-
νου δήμου μας.
Σε επόμενη συνάντηση θα αποφασι-
σθεί, από κοινού, το κεντρικό πλαί-
σιο ενεργειών.

Υπάλληλοι του δήμου Αργυρούπολης-Ελληνικού αρνούνται να
εκτελέσουν παράνομες εντολές δημάρχου Κ. Κορτζίδη
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Δημοτικό ρεπορτάζ

Ανακοίνωση της Δημάρχου Αγ. Δημη-
τρίου κας. Μαρίας Ανδρούτσου για το
ρέμα της Πικροδάφνης.

Η οικολογική σημασία των ρεμάτων είναι
ιδιαίτερα σημαντική για περιοχές με μεγάλη
οικιστική ανάπτυξη και έγκειται στο γεγονός
ότι κατά κανόνα τα ρέματα αποτελούν ζώνες
πράσινου που τόσο τις έχει ανάγκη η πόλη,
αλλά και φυσικούς αγωγούς μετακίνησης

του αέρα από τη θάλασσα προς την ενδο-
χώρα και αντιστρόφως.
Ακόμη, τα ρέματα λειτουργούν ως φυσικοί
συλλέκτες των ομβρίων υδάτων, και είναι
αποδεδειγμένο πόσο χρήσιμη είναι η λει-
τουργία τους αυτή σε έντονες βροχοπτώ-
σεις.
Μπορούμε, με σιγουριά, να πούμε ότι το
ρέμα συντελεί στη βελτίωση των όρων ζωής
και θα πρέπει κάθε ανθρώπινη παρέμβαση σ’
αυτό να γίνεται με πολύ μεγάλη προσοχή και
κατόπιν εμπεριστατωμένης μελέτης.
Από τα προηγούμενα βγαίνει αβίαστα το
συμπέρασμα ότι η χρησιμότητα του ρέματος
Πικροδάφνης για την πόλη μας είναι πολύ
σημαντική και δεν είναι τυχαίο το γεγονός
ότι έχει χαρακτηρισθεί ως χώρος ιδιαίτερου
περιβαλλοντικού κάλους.
Δυστυχώς, το ρέμα κατ’ επανάληψη έχει
«πέσει θύμα» ανθρώπινων συμπεριφορών
και δραστηριοτήτων όπως είναι η παράνομη
διοχέτευση λυμάτων και η απόρριψη μπαζών
και διάφορων άχρηστων αντικειμένων ή
ακόμα και η καταπάτηση των πρανών του.
Από τη δεκαετία του ’80 που ουσιαστικά
έκλεισαν όλα τα μεγάλα ρέματα που «χαρά-
κωναν» την πόλη μας, το ρέμα Πικροδάφ-

νης, που δεσπόζει και χωρίζει τον Άγιο Δη-
μήτριο σε δύο μέρη, πέρασε από πολλά στά-
δια.
Με τη δυναμική στάση του λαού και του Δη-
μοτικού Συμβουλίου της πόλης αποφεύχ-
θηκε ο αρχικός σχεδιασμός της πολιτείας
που προέβλεπε κάλυψη του ρέματος και δη-
μιουργία κλειστής λεωφόρου ταχείας κυ-
κλοφορίας που θα ένωνε τη λ. Βουλιαγμένης
με τη λ. Ποσειδώνος.
Στη συνέχεια και με παρεμβάσεις όλων των
δημοτικών αρχών κατεβλήθησαν διαρκείς
προσπάθειες να ολοκληρωθούν οι προ-
απαιτούμενες μελέτες και να ενταχθεί το
έργο ανάπλασης σε κάποιο χρηματοδοτικό
πρόγραμμα.

Μέσα από χρονοβόρες διαδικασίες στις
οποίες εμπλέκονταν οι παραρεμάτιοι Δήμοι,
η Νομαρχία, το τότε ΥΠΕΧΩΔΕ και η
ΕΥΔΑΠ, έγινε εφικτό σήμερα να ολοκληρω-
θεί η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων,
απαραίτητη προϋπόθεση για το επόμενο
βήμα της Μελέτης Ανάπλασης του Ρέματος
Πικροδάφνης.
Ωστόσο, το επείγον της όλης διαδικασίας
για την έγκριση της ΜΠΕ, δεν βρίσκει σύμ-
φωνους ούτε τις ενδιαφερόμενες δημοτικές
αρχές ούτε τους φορείς και πρωτοβουλίες
πολιτών που συνολικά διατυπώνουν ενστά-
σεις για τη μέθοδο που προτείνεται για τη
διαμόρφωση της κοίτης του ρέματος.
Το συγκεκριμένο έργο θα χαρακτηρίσει τις
αναπτυξιακές προοπτικές του Δήμου Αγ. Δη-
μητρίου και της ευρύτερης περιοχής για τις
επόμενες δεκαετίες. Άρα, η προσέγγισή του
πρέπει να γίνει με πολύ μεγάλη προσοχή και
η υλοποίησή του να τύχει της γενικότερης
αποδοχής ώστε να αγκαλιαστεί από την το-
πική κοινωνία και να αποτελέσει ένα μικρό
όραμα, ιδιαίτερα για τη νέα γενιά που θα το
βιώσει στο μέλλον ως χώρο αναψυχής και
ποικίλων δραστηριοτήτων.
Η οριστική έγκριση, λοιπόν, της ΜΠΕ του
ρέματος Πικροδάφνης, που θέτει τα όρια της
οικολογικής ευαισθησίας όλων μας, δεν
μπορεί να αποτελέσει μια τυπική διαδικασία
που θα περιορίζεται από χρονοδιαγράμματα
και πρωτόκολλα, αλλά μια ουσιαστική δια-
δικασία απόλυτης διαφάνειας και πλήρους
αμφίδρομης ενημέρωσης μέσα από διαβού-
λευση με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς,
που θα αναδείξει την τεράστια σημασία του
έργου και θα το κάνει αντικείμενο προβλη-
ματισμού και συμμετοχής για όλους τους κα-
τοίκους του Αγ. Δημητρίου.
Προς αυτή την κατεύθυνση εργαζόμαστε και
αυτές τις προϋποθέσεις διεκδικούμε από την
Περιφέρεια, ώστε να καταλήξουμε σε μια με-
λέτη ανάπλασής του ρέματος Πικροδάφνης
συμβατή με τις σύγχρονες αναπτυξιακές αν-
τιλήψεις και με σεβασμό στο οικοσύστημα
της περιοχής.

Ένα «µετέωρο» βήµα προς τη Μελέτη
Ανάπλασης του Ρέµατος Πικροδάφνης

Ξεκινά το κοινωνικό
παντοπωλείο στον

Άγιο Δημήτριο

Στο πλευρό των οικογενειών που έχουν
ανάγκη, για ακόμη μια φορά η Κοινωνική

Υπηρεσία του Δήμου.
Το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Αγ. Δη-
μητρίου ξεκινάει τη λειτουργία του τον Οκτώ-
βριο, έπειτα από την ολοκλήρωση της
προετοιμασίας που αφορά σε διαδικαστικές και
λειτουργικές λεπτομέρειες. Με εξειδικευμένο
επιστημονικό και διοικητικό προσωπικό, στε-
γαζόμενο σε ιδιόκτητο κτήριο του Δήμου, θα
ανοίξει τις πόρτες του σύντομα σε όλους εκεί-
νους που πραγματικά έχουν ανάγκη.
Ο Δήμος Αγ. Δημητρίου, κατανοώντας τις ολο-
ένα αυξανόμενες οικονομικές δυσκολίες μερί-
δας πολιτών, δίνει προτεραιότητα και
επικεντρώνει τις πολιτικές του δράσεις και προ-
σπάθειες σε άμεσες παρεμβάσεις που έχουν ως
γνώμονα την ανακούφιση και υποστήριξη των
δημοτών.

Σε ποιους απευθύνεται;
Στο πλαίσιο αυτό, η λειτουργία του Κοινωνικού
Παντοπωλείου του Δήμου απευθύνεται σε κα-
τοίκους του Δήμου και αφορά στη δωρεάν κά-
λυψη οικογενειών σε τυποποιημένα τρόφιμα
μακράς διαρκείας και είδη ατομικής υγιεινής και
καθαριότητας.

Κριτήρια ένταξης
Κύριο κριτήριο ένταξης στο πρόγραμμα του Κοι-
νωνικού Παντοπωλείου είναι το εισόδημα, ενώ
θα λαμβάνονται υπόψη παράγοντες όπως η οι-
κογενειακή κατάσταση, η ανεργία, προβλήματα
ψυχικής και σωματικής υγείας (αναπηρίες).

Απαραίτητα δικαιολογητικά
Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη συμ-
μετοχή στο πρόγραμμα είναι:
Αίτηση (παρέχεται από την Κοινωνική Υπηρεσία)
Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
Κάρτα ή κάρτες ανεργίας σε ισχύ
Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατη-
ρίου σε ισχύ
Αντίγραφο του Ε1και του Ε9 από τη Δ.Ο.Υ. περί
μη υποχρέωσης καταβολής δήλωσης και αναλυ-
τική κατάσταση χρεών
Βεβαίωση μονίμου κατοικίας ή λογαριασμούς
ΔΕΚΟ
Το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Αγ. Δη-
μητρίου που βρίσκεται στο τελικό στάδιο της
δημιουργίας του θα στεγαστεί στο ισόγειο της
οδού Δυρραχίου 11 στον Άγ. Δημήτριο και η
λειτουργία του θα υποστηρίζεται με προσωπικό
της Κοινωνικής Υπηρεσίας του Δήμου με την
ενεργό και πολύτιμη συμμετοχή του Ανοιχτού
Δικτύου Εθελοντών του Δήμου Αγ. Δημητρίου.

Αξίζει να σημειωθεί πως η εποπτεία της λει-
τουργίας του Κοινωνικού Παντοπωλείου του
Δήμου θα πραγματοποιείται από Διαπαρατα-
ξιακή Επιτροπή.
τηλ: 210 97 03 607 – 210 97 30 132ΒΑΡΗ: Βάκχου 1-3, Τηλ.: 210-96 54 740
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