
Την απαράδεκτη στάση της Διοίκησης 
του Δήμου, και ειδικά του Προέδρου του 
Δημοτικού Συμβουλίου Τ. Καρασαρλή, 
που δεν κάλυψαν τους δημοτικούς συμ-
βούλους στην υπόθεση της μήνυσής τους 
από τον Εξωραϊστικό Σύλλογο Διονύσου 
για τα Ο.Τ. ΑΛΦΑ στο Διόνυσο, κατήγγει-
λε σ’ όλους τους τόνους η δ. σ. της Συμμα-
χίας για τον Πολίτη Λ. Παπαπαναγιώτου 
στο περιθώριο της Επιτροπής Ποιότητας 
Ζωής που συνεδρίασε την Παρασκευή 17 
Ιανουαρίου.

Η κ. Παπαπαναγιώτου έθεσε το δίλημ-
μα, που όμως είναι εδώ και χρόνια συνταγ-
ματικά λυμένο: Ψήφος κατά συνείδηση ή 
ψήφος υπό το κράτος του φόβου; Θα συ-
νεχίσουν οι δημοτικοί σύμβουλοι, οι όποιοι 
εκλεγμένοι, να ψηφίζουν ελεύθερα και α-
φού σταθμίσουν τα στοιχεία της κάθε υ-
πόθεσης; Ή θα φοβούνται σε κάθε περί-
πτωση πως κάποιος- ιδιώτης ή σύλλογος- 
επικαλούμενος έννομο συμφέρον θα τους 
σύρει στα δικαστήρια κατηγορούμενους 
για κακούργημα;

Συνέπειες από τα παραπάνω είδαμε 

πολύ γρήγορα: Ο Ηλ. Παπαχαρτοφύλης, 
δημοτικός σύμβουλος της Διοίκησης,  απεί-
χε από την ψηφοφορία για την έγκριση της 
απογραφής του Δήμου, διαμαρτυρόμενος 
για την ποινικοποίηση της κατά συνείδηση 
ψήφου των δημοτικών συμβούλων.

Ενώ στη διάρκεια πρόσφατης συνεδρία-
σης της Συμμαχίας για τον Πολίτη, έντονοι 
ήταν οι διαξιφισμοί ανάμεσα στους μηνυ-
θέντες Λ. Παπαπαναγιώτου και Θ. Κυρια-
κόπουλο από τη μια πλευρά και τον Πρό-
εδρο του μηνυτή Συλλόγου Κ. Μπομπή, α-

πό την άλλη, συνοδοιπόρων και των τριών 
στην ίδια παράταξη.

Στην ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου για την απογραφή, η Αντιδή-
μαρχος Διονύσου Θ. Σαραντάκη υποστή-
ριξε επί λέξει- και είχε όλο το δίκιο με το 
μέρος της- πως «κάθε δημοτικός σύμβου-
λος δικαιούται να υποστηρίζει και να εκθέ-
τει εδώ την άποψη που πιστεύει πως είναι 
σωστή». Ακριβώς: Οι 31 δημοτικοί σύμβου-
λοι ψήφισαν ό, τι ψήφισαν για τα ΑΛΦΑ πι-
στεύοντας ότι η άποψή τους είναι σωστή. 
Η ίδια η κ. Σαραντάκη και ο συνάδελφός 
της από τη Διοίκηση Θ. Λίτσας ψήφισαν α-
ντίθετα- πιστεύοντας όμως και αυτοί στην 
ορθότητα της δικής τους άποψης. 

Και οι δυο πλευρές- και σ’ αυτή την πε-
ρίπτωση αλλά και σε όλες- απήλαυσαν 
του δικαιώματος της ελεύθερης έκφρα-
σης. Αν αυτό το δικαίωμα το στερηθούν 
αυτοί που είναι εντεταλμένοι να (συν)δια-
μορφώνουν με τις αποφάσεις τους το πα-
ρόν και το μέλλον της πόλης, τότε για ποια 
ψήφο, για ποια δημοκρατία, για ποια ε-
λεύθερη συνείδηση μιλάμε;

Τα Οικοδομικά Τετράγωνα ΑΛΦΑ της 
Δημοτικές Κοινότητας Διονύσου, τα ί-
δια που οδήγησαν τον τοπικό Εξωραϊ-
στικό Σύλλογο να μηνύσει τα 3/4 των με-
λών του Δημοτικού Συμβουλίου, αποτέ-
λεσαν και πάλι το μήλον της έριδος, στην 
ειδική συνεδρίαση του Δ.Σ. την Τρίτη 21 
Ιανουαρίου 2014.

Η συνεδρίαση αφορούσε στην- με κα-
θυστέρηση 3 χρόνων και αλλεπάλληλες 
προσφυγές και ακυρώσεις- έγκριση της 
απογραφής της κινητής και ακίνητης πε-
ριουσίας του Δήμου, στην οποία περι-
λαμβάνονταν τα επίμαχα Ο.Τ., άσχετα 
αν εκεί έχουν χτίσει ή διατηρούν ακίνητο 
δεκάδες ιδιοκτητών!

Στο κείμενο της απογραφής που κατα-
τέθηκε στην εν λόγω συνεδρίαση τα Ο.Τ. 
ΑΛΦΑ παρουσιάζονταν με μηδενική α-
ξία 0,1 ευρώ, εν αναμονή της απόφασης 
του Κτηματολογίου, αναφορικά με το ι-

διοκτησιακό τους καθεστώς. Υπενθυμίζε-
ται πως απόφαση του Δ.Σ., που είχε λη-
φθεί με συντριπτική πλειοψηφία, ήταν 
να άρει ο Δήμος Διονύσου όλες τις δηλώ-
σεις του στο Κτηματολόγιο που αφορού-
σαν σε ιδιώτες ιδιοκτήτες στην επίμαχη 
έκταση. Αυτή την απόφαση, που ελήφθη 
τον Απρίλιο του 2013, η Διοίκηση του Δή-
μου ουδέποτε κατέθεσε στην Επιτροπή 
του Κτηματολογίου!

Νόμιμοι ιδιοκτήτες
Το καινούργιο στοιχείο που ήρθε στο 

φώς, με την έναρξη της συζήτησης για 
την απογραφή, ήταν ακριβώς η απόφα-
ση της Επιτροπής, την οποία προσκόμι-
σε και επικαλέστηκε ο Αντιπρόεδρος του 
Δ.Σ. και σύμβουλος της μείζονος μειοψη-
φίας (ΑΔΚ) Θ. Στάικος, ιδιοκτήτης ο ίδιος 
σε επίμαχο Ο.Τ. ΑΛΦΑ. Σύμφωνα με το 
σκεπτικό της, η Επιτροπή αποδέχεται ό-

τι ο κ. Στάικος και οι γείτονές του στο 
Ο.Τ. 154Α- αλλά και οι δεκάδες ιδιοκτη-
τών που έχουν κάνει αντίστοιχες ενστά-
σεις- είναι νόμιμοι ιδιοκτήτες και όχι κα-
ταπατητές του Δημοσίου.

Συνεπώς, σύμφωνα με τον κ. Στάικο, 
αλλά και με τους συναδέλφους του από 
την ΑΔΚ Α. Πασιπουλαρίδη και Δ. Ζα-
μάνη, τον ανεξάρτητο Γ. Ζυγούνα και 
τον Π. Λουκάτο από τη Λαϊκή Συσπεί-
ρωση, η απογραφή θα έπρεπε άμεσα να 
διορθωθεί, ώστε να μην περιλαμβάνο-
νται στην περιουσία του Δήμου και ξέ-
νες ιδιοκτησίες. Με την άποψη αυτή συ-
ντάχθηκε και ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών 
Υπηρεσιών Ν. Παππάς, που ήταν και ο 
εισηγητής για τα Οικοδομικά Τετράγω-
να ΑΛΦΑ στις σχετικές παλαιότερες συ-
νεδριάσεις.

Ψηφίστηκε η απογραφή τής περιουσίας του Δήμου, 
με την εκκρεμότητα των Ο.Τ. ΑΛΦΑ
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Eπισκεφθείτε μας, στο... www.odosdionysou.gr

Συνέχεια στην 4η σελίδα



Το Δημοτικό Πολυϊατρείο του Δήμου 
Διονύσου με έδρα τον  Άγιο Στέφανο,  έ-
χει και πάλι τη δυνατότητα να  σας  α-
νακοινώσει, ότι στις  14 και 27 Φλεβάρη 
2014 και στις 13 Μάρτη θα οργανώσει 3 
Αποστολές Γυναικών για Ψηφιακή  Μα-
στογραφία στο  Κέντρο Μαστού, του 
Συλλόγου Φίλοι του Γενικού  Ογκολογι-
κού Νοσοκομείου «οι Άγιοι Ανάργυροι». 
Για να δηλώσετε  συμμετοχή  πρέπει:

1. Να είστε Δημότισσες του Δήμου 
Διονύσου

2. Να έχετε ηλικία 40- 69 ετών και να 
μην έχετε κάνει στο παρελθόν κάποια 
επέμβαση μαστού. Και μαζί σας να έχε-
τε την ταυτότητά σας.

3. Πρέπει να έχει περάσει τουλάχι-
στον ένας χρόνος από την προηγούμε-
νη Μαστογραφία σας και να έχετε μαζί 
σας την προηγούμενη Μαστογραφία.

4. Το ραντεβού κλείνεται από την ί-

δια την ενδιαφερόμενη από 03/02/2014 
έως  07/02/2014 και ώρα  12:00 – 14:00 
μ. μ. στο  τηλέφωνο του Δημοτικού Πο-
λυϊατρείου του Δήμου Διονύσου  210 – 
6217830

5. Οι  αποστολές  θα συγκεντρώνο-
νται στο Δημοτικό  Πολυϊατρείο στις  
07:45 π. μ. από όπου και θα αναχω-
ρούν για  το Κέντρο.

Παρακαλούνται οι συμμετέχουσες 
να βρίσκονται στο πούλμαν του Δήμου 
για  την επιστροφή στις 11:15.

Σας περιμένουμε. Η πρόληψη σώζει 
ζωές.

Υπεύθυνη Οργάνωσης & Λειτουργίας
Βάσω Δρακούλη

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΟ 
ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

Έδρα: Αγιος Στέφανος
Γρ. ΛΑΜΠΡΑΚΗ 6 & Ναπ. ΖΕΡΒΑ

Τηλέφωνο 210-6217830
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Mηνιαία Tοπική Eφημερίδα

Iδιοκτήτης:

Eταιρία Προβληματισμού 

Διονύσου

Eκδότης:

Mαρία Xαζάπη

Διεύθυνση:

Xατζηαντωνίου 5, 

Mαρούσι

Tηλέφωνο: 6210158

Fax: 6210125

e-mail: 

mariachazapi@yahoo.com

site:

www.odosdionysou.gr

ΔIANEMETAI ΔΩPEAN

Σημεία διανομής:

Δημοτικά Καταστήματα

στις 7 Δημ. Κοινότητες

Πολιτιστικά Κέντρα

Πρατήριο βενζίνης EKO

Περίπτερο 
(Kυδωνιών & Λ. Διονύσου)

Oδός
ΔIONYΣOY

Δημοτικό Kατάστημα Διονύσου: ……… 213.213.99.00
Δημοτικό Kατάστημα Διονύσου: ……… FAX: 8150821
Δημοτικό Kατάστημα Αγ. Στεφάνου: ……213.2030600
Δημοτικό Kατάστημα Δροσιάς: ………… 210.81.31332
Τεχν. Υπηρεσίες (Δροσιά):  210.81.37.526, 213.214.01.24
Ιστοσελίδα Δήμου Διονύσου: …… www.dimosdionysou.gr
Nαός Aγίου Γεωργίου: ………………………………8150818
Nαός Aγ. Διονυσίου …………………… 8152438-8150556
A’ Nηπιαγωγείο ………………………………………8150000
B’ Nηπιαγωγείο ………………………………………6211207
A’ Δημοτικό ……………………………………………8150500
B’ Δημοτικό ……………………………………………8152266
Γυμνάσιο …………………………………………………6211200
Λύκειο ……………………………………………………6210095
Πυροσβεστική Yπηρεσία: ……………………………… 199
Aστυνομικό Tμήμα Eκάλης: ………………………8131101
IKA Aγίου Στεφάνου:  ………………… 6218600-8142335
Eφορία Aγίου Στεφάνου:  …………… 8140885-6217700
Δασαρχείο Aγ. Στεφάνου:  ………… 8142100-6217580
Yποθηκοφυλάκιο Kαπανδριτίου:  ……… (22950)53002
Πολεοδομία Kαπανδριτίου:  …… (22950) 53005-52296
ΔEH Kηφισιάς:  ………………………………………8080011
ΔEH (βλάβες):  ………………………… 8012231 και 10508
OTE (βλάβες):  …………………………………………8069099
PAΔIO TAXI KHΦIΣIAΣ: 8084000 - 8084101 - 8084408 

Χρήσιμα

τηλέφωνα

ΔΗΜοΤιΚο ΠοΛυϊΑΤρειο

Τρεις αποστολές γυναικών για μαστογραφία

Μελέτη για υπογειοποίηση 
γραμμών υψηλής τάσης  

ζήτησε ο Δήμος Διονύσου
Αλληλογραφία υπήρξε ανάμεσα στο Δήμο Διο-

νύσου και τον Ανεξάρτητο Διαχειριστή Μεταφο-
ράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. (ΑΔΜΗΕ) με θέμα 
την υπογειοποίηση γραμμών υψηλής τάσης της 
ΔΕΗ που διέρχονται από τον οικιστικό ιστό της 
πόλης. 

Πρόκειται για τις δύο εναέριες γραμμές Γ.Μ. 
400 kV διπλού κυκλώματος, που διέρχονται α-
πό τις Δ.Ε. Κρυονερίου, Δροσιάς, Άνοιξης, Εκάλης 
(Δήμος Κηφισιάς) και μία εναέρια Γ.Μ. 150 kV μο-
νού κυκλώματος η οποία διέρχεται από τις Δ.Ε. 
Κρυονερίου, Άνοιξης, Σταμάτας. 

Ειδικότερα σε επιστολή του προς την ΑΔΜΗΕ ο 
Δήμος Διονύσου ζητεί από την υπηρεσία να εξε-
τάσει το ενδεχόμενο «εκπόνησης μελέτης για την 
υπογειοποίηση των γραμμών υψηλής τάσης που 
διέρχονται από την επιβαρυμένη αισθητικά και 
περιβαλλοντικά πόλη μας» 

Η απάντηση του ΑΔΜΗΕ ήταν εξαιρετικά κα-
τατοπιστική:

Για την εκπόνηση μελέτης υπογειοποίησης α-
παιτούνται 14.000 ευρώ. Ενώ η οριστική μελέτη 
κατασκευής του έργου θα κοστίσει 144.000 ευρώ. 

Για να προχωρήσει ο Διαχειριστής κατ’ αρχάς 
στην προμελέτη, θα πρέπει ο Δήμος να καταβά-
λει το 30% του ποσού με την αποδοχή έναρξης 
εκπόνησής της, και το υπόλοιπο 70% με την ολο-
κλήρωσή της. Πάντως, και σύμφωνα με την επι-
στολή του ΑΔΜΗΕ, η εκπόνηση της μελέτης δεν 
αποτελεί δέσμευση για ένταξη του έργου της υ-
πογειοποίησης στο δεκαετές αναπτυξιακό πρό-
γραμμα της Εταιρείας.

Νέο Δ.Σ. από το Σύλλογο  
Γυναικών Αγίου Στεφάνου

Συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Διοικητικό Συμ-
βούλιο του Συλλόγου Γυναικών Αγίου Στεφάνου. 
Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, με-
τά τη διενέργεια των εκλογών στις 12-1-14 , η συ-
γκρότηση του νέου ΔΣ έχει ως εξής:

Πρόεδρος: Σ. Βλασιάδου, Αντιπρόεδρος: ε. 
Παπαστεφανίδου, Γραμματέας: Μ. Φορμόζη, 
Ταμίας: Α. Κωσταρέλλη, Μέλη: Β. Κοροβέση, 
ρ.Γαϊτάνου, Ν. Πρωτοπαππά, Αναπληρωματι-
κά μέλη: Α. Κεφάλα, Β. Μαρκάτου, Ν. Αθανα-
σίου.

Την 1η Φεβρουαρίου ο ετήσιος χορός
Εξάλλου με άλλη ανακοίνωση που εξέδωσε το 

Δ.Σ. του Συλλόγου Γυναικών Αγίου Στεφάνου, 
προσκαλεί στην ετήσια εκδήλωσή του η οποία 
θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 1 Φεβρουα-
ρίου μετά τις 9μ.μ. στο Κτήμα Νικολέλη, «για να 
διασκεδάσουμε όλοι μαζί ξεχνώντας για λίγο ‘τα 
πάθη’ μας».

Αιμοδοσία την Κυριακή 9 Φεβρουαρίου
Ο Σύλλογος Γυναικών Αγίου Στεφάνου, ανα-

κοινώνει την διοργάνωση αιμοδοσίας την Κυρια-
κή 9 Φεβρουαρίου. Η αιμοδοσία θα διενεργηθεί 
στα γραφεία του Συλλόγου (Λ. Μαραθώνος 4) α-
πό τις 9.30 το πρωί έως τις 13.30 το μεσημέρι.

εκδήλωση από το «ΠΛΑΤυ ΧΩρΑΦι»
Το Δ.Σ. του  Οικισμού «ΠΛΑΤΥ ΧΩΡΑΦΙ» Διονύσου σας προσκαλεί να τι-

μήσετε με την παρουσία σας  την πολιτιστική  μας εκδήλωση στην Αίθουσα 
Πολιτιστικών εκδηλώσεων της Δημοτικής Κοινότητας Διονύσου (Πλαστή-
ρα 50), το Σάββατο 8/02/2014 και ώρα 20.00.

Θα τραγουδήσουν: Μέλη και φίλοι του Οικισμού, ο Γιώργος Δανέζης, η 
Διονυσιακή  Κομπανία και ο Παντελής Παραμάνης. Το κέφι των παρευ-
ρισκομένων θα «τονώσει» Τσίπουρο, Διονυσιακός Οίνος και κεράσματα.

Με την υποστήριξη της Δημ. Κοιν. Διονύσου



Περίεργες αποφάσεις 
της Σχολικής Επιτροπής

για το πινγκ πονγκ του ΑΟΔ
Εικοστή δεύτερη θέση επί 142 Σωματεί-

ων στην Ελλάδα. Πανελλήνιες πρωτιές, χρυ-
σά, ασημένια και χάλκινα μετάλλια, ευρω-
παϊκές διακρίσεις, ελπίδες για συμμετοχή 
των αθλητών και των αθλητριών του στις 
εθνικές ομάδες. Αυτά έχει πετύχει από το 
2007 το Τμήμα Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης 
(πινγκ πονγκ) του Αθλητικού Ομίλου Διονύ-
σου. Αλλά ακόμη περισσότερο, έχει μυήσει 
μικρά και μεγαλύτερα παιδιά στον κόσμο 
του αθλητισμού, διαπαιδαγωγώντας τους 
στην πειθαρχία, τους στόχους, τη σκληρή 
δουλειά, την άμιλλα. Αυτό το τμήμα, για το 
οποίο ο Αθλητικός Όμιλος Διονύσου δηλώ-
νει περήφανος, από την Πέμπτη 23 Ιανου-
αρίου- εν μέσω διεξαγωγής Πανελληνίου 
Πρωταθλήματος-  είναι άστεγο, κυριολεκτι-
κά διωγμένο από την υπόγεια αίθουσα στο 
Γυμνάσιο-Λύκειο Διονύσου, όπου προπονεί-
το μέχρι τώρα!

Ομοφωνία Νο 1
Ο ΑΟΔ έχει επιβάλει υπέρογκη συνδρομή 

στα παιδιά του πινγκ πονγκ, «το οποίο αντί-
κειται σαφώς προς το Ν.3852/2010, τις δια-
τάξεις περί των Σχολικών Επιτροπών και τις 
αποφάσεις αυτών». Επιπλέον, «Οι διαθέσι-
μοι χώροι είναι ανεπαρκείς και παρεμποδίζε-
ται η ομαλή λειτουργία του σχολείου». 

Αυτά έγραφε η ομόφωνη απόφαση της 
Σχολικής Επιτροπής με ημερομηνία 20 Δε-
κεμβρίου και αιτιολογούσε γιατί αρνείται να 
παραχωρήσει την αίθουσα στο Γυμνάσιο για 
τις προπονήσεις των αθλητών. Τους παρα-
πάνω λόγους υποστήριξαν κατ’ εξοχήν η Γυ-

μνασιάρχης και ο Λυκειάρχης Διονύσου, μέλη 
και οι δύο της Σχολικής Επιτροπής. Επιπλέον 
η απόφαση κάνει λόγο και για δυο ακόμη ζη-
τήματα: Ο Πρόεδρος του ΑΟΔ Β. Δαρδαμά-
νης δεν παρέστη στη συνεδρίαση, αν και είχε 
κληθεί, ενώ τα έγγραφα που εστάλησαν από 
τον ΑΟΔ στη Σχολική Επιτροπή αναφορικά 
με την επαγγελματική επάρκεια του προπο-
νητή δεν ήταν πλήρη.

Αυτή η απόφαση κοινοποιήθηκε στη Δι-
οίκηση του ΑΟΔ στις 20 Ιανουαρίου. Και την 
Πέμπτη 23 Ιανουαρίου τα παιδιά πήγαν κα-
νονικά για προπόνηση και βρήκαν τις κλει-
δαριές στην αίθουσα αλλαγμένες!!!

«Δεν υπάρχει πρόβλημα»  
Στις αγωνιώδεις κλήσεις του Προέδρου 

του ΑΟΔ αλλά και στις επιστολές διαμαρ-
τυρίας των γονιών που έβλεπαν τα παιδιά 
τους να χάνουν την ασφαλή διέξοδο του α-
θλητισμού σε ιδιαιτέρως κρίσιμες ηλικίες, ο 
Δήμαρχος Διονύσου Γ. Καλαφατέλης ήταν 
ιδιαιτέρως καθησυχαστικός: «Μέχρι να γίνει 
το Κλειστό στην περιοχή (σ.σ. εκεί θα προ-
πονούνται επισήμως οι αθλητές του Τμήμα-
τος), πρόβλημα με το πινγκ πονγκ δεν θα υ-
πάρξει». Η κλειδαριά στην αίθουσα παρέμε-
νε εντούτοις αλλαγμένη, και τα παιδιά απο-
κλεισμένα από την προπόνηση, με Πανελ-
λήνιο Πρωτάθλημα σε εξέλιξη!

Ομοφωνία Νο 2!
Την Παρασκευή, 31 Ιανουαρίου το πρωί, 

ο κ. Δαρδαμάνης ενημερώθηκε για την ίδια 
απόφαση  της Σχολικής Επιτροπής, αλλά σε 
ορθή επανάληψη: Σύμφωνα με αυτήν, τα 
μέλη στις 20 Δεκεμβρίου δεν είχαν αποφα-
σίσει ομόφωνα να μην παραχωρήσουν την 
αίθουσα (σ.σ. εν τοιαύτη περιπτώσει, την 
κλειδαριά ποιος την άλλαξε;;;;), αλλά να μην 
συζητήσουν το θέμα!!!!

Η ορθή επανάληψη, δηλαδή, μιλάει για 
τελείως διαφορετική  απόφαση- η οποία 
πότε, από ποιους, και για ποιους λόγους ε-
λήφθη; Θα δώσουν τα μέλη της Σχολικής Ε-
πιτροπής και ο Πρόεδρός της Κ. Παλιγγί-
νης μια ικανοποιητική εξήγηση για τις περί-
εργες ομοφωνίες αλλά και για αυτό το αλα-
λούμ που δημιούργησε τέτοια αναστάτωση 
στους αθλητές και στους γονείς τους;

Ο Πρόεδρος του ΑΟΔ, μιλώντας στην Ο-
δό Διονύσου,  κάνει λόγο για ανεπίτρεπτες 
ενέργειες εκ μέρους της Επιτροπής που έ-
βαλε πάνω από το συμφέρον των παιδιών 
προσωπικές αντιπαραθέσεις και αντεγκλή-
σεις, ενώ επιπλέον μας ενημέρωσε πως έ-
χει δρομολογηθεί συνάντηση σχετική με το 
θέμα που έχει ανακύψει, όπου εκτός από 
τον ίδιο θα συμμετάσχει ο Δήμαρχος, η Γυ-
μνασιάρχης Αν. Δαδιώτου, ο έφορος πινγκ 
πονγκ Γ. Πάντζιος και ο Πρόεδρος της Σχο-
λικής Επιτροπής.
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Παραίτηση Αν. Κώνστα 
από τη Σχολική επιτροπή

Παραιτήθηκε από Γραμματέας  της 
Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης για ηθικούς προσωπικούς 
λόγους, όπως τονίζει  στη σχετική επι-
στολή της, η Αν. Κώνστα.

Στην ίδια επιστολή αναφέρει η κ. 
Κώνστα πως από την αρχή της σύστα-
σης του οργάνου λειτούργησε και ως 
τακτικό και ως αναπληρωματικό μέ-
λος της Επιτροπής, και πάντα στη βά-
ση της εθελοντικής και ανιδιοτελούς 
προσφοράς  στο χώρο της εκπαίδευ-
σης, προσπαθώντας να καλύψει το κε-
νό που υπάρχει λόγω έλλειψης γραμμα-
τειακής υποστήριξης.

Σύμφωνα πάντως με ασφαλείς πλη-
ροφορίες, η παραίτηση της κ. Κών-
στα είναι άμεση απόρροια της πρακτι-
κής που ακολούθησε η Σχολική Επιτρο-
πή στην υπόθεση του Τμήματος πινγκ 
πονγκ του Αθλητικού Ομίλου Διονύσου 
το τελευταίο διάστημα.

Αντισυνταγματική έκρινε η Ολομέλεια του 
Συμβουλίου της Επικρατείας με την υπ’ αριθμ. 
27/2014 απόφασή της τη ρύθμιση του νόμου 
3044/2002 κατά το μέρος εκείνο που επιτρέ-
πει τη χρήση γενικής κατοικίας σε περιοχή της 
Κοινότητας Ροδόπολης (ήδη Δήμος Διονύσου) 
Αττικής, στην οποία προηγουμένως ίσχυε η 
χρήση αμιγούς κατοικίας (δηλαδή επιτρέπε-
ται μόνο η κατασκευή κατοικιών).

Συγκεκριμένα, το Ανώτατο Ακυρωτικό Δικα-
στήριο απασχόλησε η συνταγματικότητα και 
η νομιμότητα χορήγησης άδειας και λειτουργί-
ας επαγγελματικού εργαστηρίου ραπτικής γυ-
ναικείων ενδυμάτων, επί της οδού Κολοκοτρώ-
νη, στη Ροδόπολη.

Η δικαστική διένεξη για το θέμα αυτό έχει 
αρχίσει από τη δεκαετία του ’90, ενώ κατά τα 
έτη 1999 και 2001 είχαν εκδοθεί και πάλι σχε-
τικές αποφάσεις από το ΣτΕ, ωστόσο υπήρξε 
τροποποίηση από το Γενικό Πολεοδομικό Σχέ-
διο της Ροδόπολης και έτσι ξεκίνησε νέος δικα-
στικός γύρος.

Η Ολομέλεια του ΣτΕ έκρινε ότι η διάταξη 
εκείνη «του άρθρου 9 του Ν. 3044/2002 κατά 
το μέρος ειδικώς που με αυτήν επιτρέπεται 
η χρήση γενικής κατοικίας στα οικοδομικά τε-
τράγωνα της οδού 25ης Μαρτίου (δηλαδή ε-
κεί που βρίσκεται το επίδικό εργαστήριο), εί-
ναι αντίθετη στο άρθρο 24 του Συντάγματος». 
Και είναι αντισυνταγματική γιατί μεταβάλλει 
το καθεστώς χρήσεων στην περιοχή, χωρίς να 

στηρίζεται στην 
αναγκαία ειδική 
προβλεπόμενη 
μελέτη.

Για την από-
φαση αυτή ο Α-
ντιδήμαρχος Οι-
κονομικών του 

Δήμου Διονύσου, και πρώην Αντινομάρχης 
Αν. Αττικής, Ν. Πέππας προέβη στην παρα-
κάτω δήλωση:

«Δυστυχώς με την πρόσφατη απόφαση της 
Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας 
(27/2014) κρίθηκε αντισυνταγματική η ρύθμι-
ση του νόμου 3044/2002 κατά το μέρος εκείνο 
που επιτρέπει τη χρήση γενικής κατοικίας σε 
περιοχή της Δ.Ε. Ροδόπολης. Με προσωπικές 
προσπάθειες και πιέσεις ως Αντινομάρχης Αν. 
Αττικής έως τις 31-12-2010 πετυχαίναμε την 
έκδοση οικοδομικών αδειών. Έκτοτε όχι μόνο 
δεν εκδίδονται οικοδομικές άδειες, αλλά υπάρ-
χει σοβαρότατο πρόβλημα ακόμα και για τον 
καθορισμό χρήσης γης – βασική προϋπόθεση 
οικονομικής και οικοδομικής δραστηριότητας, 
όπως προκύπτει και από την 27/2014 Από-
φαση του ΣτΕ. Οι επίπονες προσπάθειες που 
κατέβαλα δεν έτυχαν της απαραίτητης πολιτι-
κής προθυμίας ώστε να υπάρξει η απαιτούμε-
νη κινητικότητα, αλλά και «πίεση» για να επι-
λυθεί το σοβαρότατο πρόβλημα του οικισμού 
της Ροδόπολης. Η μη επίλυσή του όμως, βυθί-
ζει την περιοχή, ακόμη περισσότερο σε συνθή-
κες υπανάπτυξης και κρίσης επαγγελματικής 
και οικιστικής. Τα οξύτατα προβλήματα των 
οικισμών του Δήμου μας πρέπει να αντιμετω-
πισθούν ριζικά και ουσιαστικά και να σταμα-
τήσει η επιδερμική τους αντιμετώπιση και η α-
νέξοδη μικροπολιτική σκοπιμότητα των τοπι-
κών παραγόντων που λένε «ναι σε όλα», αλλά 
από ουσία, μηδέν!»

Στε: οΧι
στην αλλαγή 
χρήσεων γης 
στη ροδόπολη
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Εκδόθηκε η απόφαση επί της αγωγής που 127 συμβασι-
ούχοι ορισμένου χρόνου του Δήμου Διονύσου, κυρίως στον 
τομέα της καθαριότητας, είχαν ασκήσει κατά του Δήμου, με 
το αίτημα να αναγνωριστούν οι συμβάσεις τους ως αορίστου 
χρόνου, μια που με την εργασία τους κάλυπταν πάγιες και 
διαρκείς ανάγκες του Δήμου.

Σύμφωνα με την απόφαση 271/2014 του Μονομελούς 
Πρωτοδικείου Αθηνών, στο οποίο προήδρευε η ειρ. Κατι-
νιώτη, πρόεδρος Πρωτοδικών, το Δικαστήριο δέχθηκε ότι οι 
ενάγοντες συμβασιούχοι συνδέονται με το Δήμο με συμβά-
σεις εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρό-
νου, συνεπώς υποχρεώνεται ο Δήμος να αποδέχεται προ-
σωρινά την προσφερόμενη εργασία τους, στη θέση και με 
την ειδικότητα με την οποία αυτοί απασχολούνταν, με την 
ταυτόχρονη καταβολή των νόμιμων αποδοχών τους, μέχρι 
να εκδοθεί τελεσίδικη απόφαση για την αγωγή.

Μετά και την παραπάνω εξέλιξη, αναμένεται πως ο Δή-
μος Διονύσου θα ασκήσει έφεση στην πρωτόδικη απόφαση, 
σε συμμόρφωση με την πρόσφατη (129/2013) σχετική εγκύ-
κλιο  του Υπουργείου Εσωτερικών.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο αυτή, απειλούνται με πειθαρχι-
κές ή και ποινικές κυρώσεις όσοι Δήμαρχοι και νομικοί σύμ-
βουλοι ΟΤΑ δεν εξαντλούν τις ένδικες δυνατότητες αντίδρα-
σης, στις υποθέσεις μονιμοποίησης συμβασιούχων.

Υπενθυμίζεται πως προκαταρκτική εξέταση για το ίδιο 
θέμα έχει διατάξει και η Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου ευτ. 
Κοτζαμάνη, προκειμένου να διαπιστωθεί αν έχουν βάση οι 
καταγγελίες σχετικά με παράνομες μονιμοποιήσεις συμβα-
σιούχων.

Αορίστου χρόνου οι 127 
συμβασιούχοι του Δήμου 
με πρωτόδικη απόφαση

Ψηφίστηκε η απογραφή του Δήμου
Συνέχεια από 1η σελίδα

Συναφής ήταν και η σολο-
μώντεια, όπως την αποκάλε-
σε, πρόταση του Αντιδημάρ-
χου Οικονομικών Ν. Πέππα, ο 
οποίος υπενθύμισε πως, αφού 
αφαιρεθούν τα Ο.Τ. ΑΛΦΑ από 
το κείμενο της απογραφής, υ-
πάρχει η δυνατότητα τοποθέ-
τησής τους σε ξεχωριστό λο-
γαριασμό («λογαριασμός τάξε-
ως ή μνείας»), μέχρι να κοινο-
ποιηθούν στο Δήμο οι σχετικές 
αποφάσεις της Επιτροπής Εν-
στάσεων Κτηματολογίου που 
δικαιώνουν ένα προς ένα όλους 
τους ιδιοκτήτες στα ΑΛΦΑ.

Σιωπή
Για το θέμα που έχει διχάσει 

τη δημοτική του ομάδα, της ο-
ποίας η συντριπτική πλειονό-
τητα βρίσκεται κατηγορούμε-
νη για κακούργημα (σ.σ. εξαι-
ρούνται της μήνυσης η Αντι-
δήμαρχος Θ. Σαραντάκη και ο 
δ.σ. Θ. Λίτσας που είχαν δια-
φορετική άποψη για το θέμα), 
προσωπική τοποθέτηση απέ-
φυγε μέχρι τέλους να κάνει ο 

Δήμαρχος  Διονύσου Γ. Καλα-
φατέλης δηλώνοντας πως «ό-
ταν θέλω εγώ, θα απαντήσω». 
Αντί της προσωπικής του θέ-
σης, ο κ. Καλαφατέλης επέλε-
ξε: 1) να εξαπολύσει κατηγορί-
ες προς όσους, όπως δήλωσε, 
πρώτοι ποινικοποίησαν τη δη-
μόσια ζωή της πόλης με αφορ-
μή τις εργασιακές υποθέσεις 
του Δήμου, χωρίς να τους κα-
τονομάζει σαφώς 2)να μεμφθεί 
τον Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. ότι 
καθυστέρησε να γνωστοποιή-
σει την απόφαση της Επιτρο-
πής του Κτηματολογίου, που 
τον αφορά, στη Διοίκηση του 
Δήμου 3) επικαλούμενος κυρώ-
σεις στο Δήμο αν η απογραφή 
δεν ψηφιζόταν, να μη βάλει σε 
καμία συζήτηση ή διαπραγμά-
τευση τη συμβιβαστική λύση 
του Αντιδημάρχου Οικονομι-
κών, που ίσως έκαμπτε τις α-
ντιρρήσεις των μειοψηφιών για 
το θέμα, μια που τα ΑΛΦΑ θα 
έφευγαν από το κυρίως σώμα 
της απογραφής.

Το θέμα τελικώς ψηφίσθηκε 
κατά πλειοψηφία από τη δημο-
τική ομάδα της Διοίκησης πλην 

Πέππα (ΟΧΙ), και από τη Συμ-
μαχία για τον Πολίτη, πλην Κ. 
Τσαλτούμη που ψήφισε λευκό. 
Απών επιπλέον θεωρήθηκε και 
δεν ψήφισε ο Αντιπρόεδρος του 
Δ.Σ., για τη διευκόλυνση της δι-
αδικασίας, παρόλο που όπως ο 
ίδιος υποστήριξε, δεν έχει πλέ-
ον έννομο συμφέρον στην υπό-
θεση.  Αξίζει εδώ να σημειωθεί 
πως ο δ.σ. της Διοίκησης Ηλ. 
Παπαχαρτοφύλης, καταγγέλ-
λοντας την ποινικοποίηση της 
κατά συνείδηση ψήφου των δη-
μοτικών συμβούλων απείχε με 
δήλωσή του από την ψηφοφο-
ρία: «Κάποιοι έχουν ανοίξει τον 
ασκό του Αιόλου, σε λίγο δεν θα 
ξέρουμε ποιος μηνύει ποιον. 
Λυπάμαι πολύ αλλά απέχω α-
πό την ψηφοφορία αυτού του 
θέματος, διότι αφ’ ης στιγμής 
άρχισε να ποινικοποιείται η κα-
τά συνείδηση ψήφος του συμ-
βούλου από τον καθένα, από 
κει και πέρα θα ακολουθήσουν 
τέτοιες διαδικασίες».

Τώρα σπουδή!
Τέλος, είναι χαρακτηριστι-

κό πως τη σπουδή που η Δι-

οίκηση του Δήμου δεν επέδειξε 
στην κατάθεση της απόφασης 
του Δ.Σ. για τα ΑΛΦΑ στο Κτη-
ματολόγιο, την επιδεικνύει τώ-
ρα με επιστολή της προς την Ε-
πιτροπή Ενστάσεων, μια μόλις 
ημέρα μετά τη συνεδρίαση για 
την απογραφή.  

Στην επιστολή που απευ-
θύνεται προς την ΚΤΗΜΑΤΟ-
ΛΟΓΙΟ Α.Ε. (Γραφείο κτηματο-
γράφησης Διονύσου,  Αγ. Στε-
φάνου, Σταμάτας, Ροδόπολης) 
ζητείται η άμεση και κατά προ-
τεραιότητα χορήγηση επικυ-
ρωμένων αντιγράφων των α-
ποφάσεων της Επιτροπής Εν-
στάσεων που αφορούν ενστά-
σεις σχετικές με τα οικοδομι-
κά τετράγωνα Α στην περιοχή 
της Δ.Ε. Διονύσου προκειμένου 
ο Δήμος να προβεί σε όλες τις 
νόμιμες ενέργειες για την τα-
κτοποίηση του περιουσιολογί-
ου του. 

Μάλιστα στην επιστολή γί-
νεται ειδική μνεία και ζητείται 
να επιδειχθεί ιδιαίτερη προσο-
χή για τα Οικοδομικά Τετράγω-
να 153Α, 154Α, 29Α, 31Α, 67Α, 
34Α, 41Α και 52Α.

Μείωση κατά 25% των προστίμων  
για τον Κανονισμό Περιβάλλοντος

Κατά 25% οριζόντια μείωση σε όλα τα πρόστιμα που προβλέπονταν 
στη αρχική εισήγηση της Διοίκησης για τις παραβάσεις του Κανονισμού 
Προστασίας Περιβάλλοντος και Καθαριότητας, αποφάσισε κατά πλειο-
ψηφία η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Διονύσου, στη συνεδρίασή της 
τη Δευτέρα 20 Ιανουαρίου. Επιπλέον αυτόματη μείωση κατά 50% αποφα-
σίσθηκε, εφόσον τα πρόστιμα εξοφληθούν από τους παραβάτες, μέσα σε 
10 ημέρες από την επομένη της βεβαίωσης της παράβασης. Από την ανω-
τέρω μείωση εξαιρείται μόνον η τοποθέτηση κεραίας κινητής τηλεφωνίας 
στον οικιστικό και δομημένο ιστό: Για τη συγκεκριμένη παράβαση, και σε 
κάθε περίπτωση, το πρόστιμο διατηρείται στις 10.000 ευρώ. 

Η μείωση των προστίμων αναγνωρίσθηκε ως ανάγκη στο πλαίσιο της 
σημερινής οικονομικής κρίσης, από όλες τις πλευρές. Όπως υποστήριξε 
ο επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας (ΑΔΚ) και μέλος της Επιτροπής Α. 
Πασιπουλαρίδης:  «Τα πρόστιμα είναι εξόχως επιβαρυντικά. Κατά  συνέ-
πεια, αν δεν μειωθούν  δραστικά, θα βεβαιώνονται αλλά δεν θα εισπράτ-
τονται, και έτσι δεν θα επιτευχθεί ο επιδιωκόμενος στόχος». 

«Τα χαμηλότερα πρόστιμα από όσα πρότειναν οι 7 Δημοτικές Κοινότη-
τες επιλέχθηκαν για την πρότασή μας», υποστήριξε ο Αντιδήμαρχος Διο-
κητικών Υπηρεσιών Δ. Σακελλαρίου, ο οποίος επιπλέον τόνισε πως τα 
πρόστιμα δεν επιβάλλονται από το Δήμο στη λογική της είσπραξης, αλλά 
της διαμόρφωσης συνειδήσεων. Συνήνεσε εντούτοις, όπως και ο Δήμαρ-
χος Γ. Καλαφατέλης και ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών Ν. Πέππας στη μεί-
ωσή τους. Επιπλέον ο κ. Πέππας έθιξε το θέμα αδυναμίας στελέχωσης ε-
νός μηχανισμού επιβολής, ελέγχου και είσπραξης των προστίμων, ώστε ο 
Κανονισμός Περιβάλλοντος να γίνεται σεβαστός  από τους πολίτες.

Για την ιστορία να αναφέρουμε πως το χαμηλότερο πρόστιμο αφο-
ρά στην κατάληψη κοινόχρηστων χώρων, πεζοδρομίων, πλατειών κ.λπ. 
(0,75ευρώ/τ.μ.) και το υψηλότερο στην κεραία κινητής τηλεφωνίας (10.000 
ευρώ). Η απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής αναμένεται να έρθει προς 
συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για περαιτέρω διαμόρφωση.
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Ανεξάρτητος- με
καθυστέρηση δύο ετών-

ο Γρ. Ίσσαρης από την ΑΔΚ

Αιτήσεις από ανέργους, 
νέους επιστήμονες κ.ά. για 

Τοπικές Δράσεις Απασχόλησης

Ιδρυση Συλλόγου Τριτέκνων Δήμου Διονύσου

Παραιτήθηκε τη Δευτέρα 27 Ιανου-
αρίου από την παράταξη της Δημο-
τικής Αρχής, την Ενωτική Πρωτοβου-
λία, και ανεξαρτητοποιήθηκε ο το-
πικός σύμβουλος της Ροδόπολης Μ. 
Κόκκαλης, με επιστολή που την α-
πευθύνει προς το Δήμαρχο, και τον 
Πρόεδρο και τα μέλη του Δημοτικού 
και του Τοπικού Συμβουλίου. Στην ε-
πιστολή του, ο κ. Κόκκαλης κατηγορεί 
αφενός μεν τη Διοίκηση του Δήμου ό-
τι δεν τήρησε τις 
δεσμεύσεις του 
προεκλογικού 
της προγράμμα-
τος όσον αφορά 
στην αναβάθμι-
ση της ποιότη-
τας ζωής στη Δημοτική Κοινότητα 
Ροδόπολης αλλά και ότι απαξίωσε το 
θεσμό των Τοπικών Συμβουλίων και 
αφετέρου την παράταξη, με την ο-
ποία ο ίδιος εξελέγη τοπικός σύμβου-
λος, ότι «δεν έχει δείξει πραγματική δι-
άθεση να προσφέρει έργο,  μία παρά-
ταξη χωρίς αίσθηση της συλλογικότη-
τας, μία παράταξη η οποία αποφεύ-
γει πεισματικά να απαντά σε πολύ 
σοβαρές κατηγορίες που της προσά-
πτουν». 

Κύμα παραιτήσεων  
και ανεξαρτητοποιήσεων
Η παραίτηση του κ. Κόκκαλη από 

την παράταξη της Δημοτικής Αρχής 
και η ανεξαρτητοποίησή του έρχεται 

να προστεθεί σε αυτήν του συναδέλ-
φου του Β. Πέππα από τη Δημοτική 
Κοινότητα Σταμάτας, πριν από λίγες 
ημέρες, του Τ. Μπάση από τη Δημο-
τική Κοινότητα Διονύσου  το περα-
σμένοι καλοκαίρι και του Δ. Χιώτη α-
πό τη Δημοτική Κοινότητα Κρυονε-
ρίου λίγο αργότερα, και σύμφωνα με 
τις πληροφορίες της Οδού Διονύσου, 
είναι μόνο το πρώτο κύμα των απο-
χωρήσεων από την Ενωτική Πρωτο-

βουλία, ενώ α-
ναμένονται ε-
ντός των ημε-
ρών οι αποχω-
ρήσεις και δη-
μοτικών συμ-
βούλων.

Να σημειωθεί εδώ πως ο κ. Κόκκα-
λης στην επιστολή του αφήνει ανοι-
χτό το ενδεχόμενο της συμμετοχής 
του στις προσεχείς δημοτικές εκλο-
γές. Εντούτοις δεσμεύεται πως θα υ-
πηρετήσει τη Ροδόπολη, είτε ως αιρε-
τός είτε ως απλός ενεργός πολίτης, 
θέτοντας την εμπειρία και τη γνώση 
του στη διάθεση της πόλης. 

Αξίζει τέλος να σημειωθεί η ανα-
φορά του στην πρόσφατη απόφαση 
του ΣτΕ για τις χρήσεις γης στη Ροδό-
πολη, για την οποία όπως καταγγέλ-
λει ότι «ουδεμία ενημέρωση είχα εγώ 
ή το Τοπικό Συμβούλιο Ροδόπολης α-
πό τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου 
ή τον ίδιο τον Δήμαρχο και για την ο-
ποία ενημερώθηκα τυχαία από το δι-
αδίκτυο».

Ανεξάρτητος 
ο Μ. Κόκκαλης 
στη Ροδόπολη!

Με μια λιτή ανακοίνωση στη συνεδρίαση του Δημοτι-
κού Συμβουλίου την Τρίτη 21 Ιανουαρίου, ο Γ. Ίσσαρης 
επιβεβαίωσε- 4 μήνες πριν τις προσεχείς δημοτικές ε-
κλογές- την ανεξαρτητοποίησή του από την Αδέσμευτη 
Δημοτική Κίνηση, με την οποία εξελέγη δημοτικός σύμ-
βουλος το 2010- και της οποίας, απ’ ό, τι φαίνεται στα 
απομαγνητοφωνημένα πρακτικά, έχει λησμονήσει ακό-
μη και την ορθή ονομασία!  Όπως είχε αρκετές φορές ε-
πισημάνει η Οδός Διονύσου, ο κ. Ίσσαρης είχε από και-
ρό αποστασιοποιηθεί από την πολιτική και τη στρατη-
γική τής παράταξης της ΑΔΚ, ενώ εδώ και μήνες συμ-
μετέχει κανονικά στις συνεδριάσεις της δημοτικής ομά-
δας της Διοίκησης του Δήμου.  

Στην ανακοίνωσή του, που παρατίθεται πιο κάτω, α-
πουσιάζουν παντελώς οι λόγοι αυτής της κίνησής του, 
καθώς και η οποιαδήποτε εξήγηση για την περίπου δι-
ετή καθυστέρηση στη γνωστοποίηση της απόφασής 
του: «Πρόεδρε, θέλω να σας δηλώσω ότι από σήμερα εί-
μαι ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος. Τυπικά βέβαια, 
γιατί ουσιαστικά έτσι και αλλιώς είμαι μακριά από την 
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ κλπ., και έτσι και 
αλλιώς δεν ζητάω θέση, γιατί την έχω».

Για την υλοποίηση της πράξης «Τοπικές Δράσεις Α-
πασχόλησης Πεντελικού» ατο πλαίσιο της δράσης 7: 
«Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση Προσαρμοσμένα 
στις Ανάγκες τον Τοπικών Αγορών Εργασίας», της Κα-
τηγορίας Παρέμβασης 1: «Ενεργητικές πολιτικές απα-
σχόλησης» του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 08: 
« Διευκόλυνση της Απασχόλησης στις 3 Περιφέρειες 
Σταδιακής Εξόδου», του Επιχειρησιακού Προγράμμα-
τος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007 - 2013, 
που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνι-
κό Ταμείο (ΕΚΤ), καλούνται να υποβάλλουν αίτηση συμ-
μετοχής:

Α) Άνεργοι/ες, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανεργίας 
του ΟΑΕΔ

Β) Νέοι επιστήμονες (ιατροί, οδοντίατροι, κτηνίατροι, 
φαρμακοποιοί, δικηγόροι, μηχανικοί που είναι απόφοι-
τοι Πανεπιστημιακών, Πολυτεχνικών Σχολών).

Γ) Ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ, με ατομικό εισόδημα α-
πό γεωργικές δραστηριότητες που δεν υπερβαίνει τις 
3.000,00 ευρώ για το οικονομικό έτος 2013, το δε ατομικό 
πραγματικό, ή αντικειμενικό εισόδημα τους από τις λοι-
πές πηγές δεν υπερβαίνει το ποσό των 9.000,00 ευρώ. 
Επισημαίνεται ότι δεν πρέπει να υπερβαίνουν ανά κα-
τηγορία τα όρια εισοδήματος.

Φορέας υλοποίησης της Πράξης «ΤΟΠΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΕΝΤΕΛΙΚΟΥ» είναι η Α.Σ. «ΠΕΝΤΕΛΙ-
ΚΟ» με συμπράττοντες φορείς τον Δήμο Διονύσου, την 
δημοτική εταιρία «ΕΞΕΛΙΞΗ Α.Ε.», το Δήμο Πεντέλης κ.ά. 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι 
μπορούν να απευθύνονται στο κεντρικό Δημαρχείο Δή-
μου Διονύσου Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου, Άγιος 
Στέφανος, 14565.

Τηλ. Επικοινωνίας 213 2030600 & 213 2030614 (Δ. 
Γιδαράκου). 

Αξίζει να σημειωθεί ότι η παραπάνω πράξη είναι μία 
από τις τέσσερις στις οποίες συμμετέχει ο Δήμος μας, 
ενώ οι υπόλοιπες τρεις θα ακολουθήσουν στο αμέσως 
επόμενο διάστημα.

Ιδρύθηκε ο Σύλλογος 
Τριτέκνων Δήμου Διονύ-
σου, με τις εγγραφές με-
λών να έχουν ξεκινή-
σει από τις 17 Δεκεμβρί-
ου 2013, μετά από τηλε-
φωνική – μέχρι την εύρε-
ση γραφείου- επικοινωνία 
με τον Πρόεδρο του Συλ-
λόγου Γ. Καλαϊτζή (τηλ. 
6936 501539) ή με τον Α-
ντιπρόεδρο Θ. Κοντάκη 
(τηλ. 6947 240483).

Τα νέα του Συλλόγου 
δημοσιεύονται στη σελί-
δα στο facebook ΣΥΛΛΟ-
ΓΟΣ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΔΗΜΟΥ 
ΔΙΟΝΥΣΟΥ και σε λίγο 
στη νέα ιστοσελίδα www.
triteknoidionysou.gr.

Για την εγγραφή στο 
Σύλλογο απαιτούνται τα 
παρακάτω:

-  Πρόσφατο πιστοποι-
ητικό οικογενειακής 
κατάστασης

-  Από μια φωτογραφία 
των μελών της οικο-

γένειας που θα εκδο-
θούν ταυτότητες

-  Φωτοτυπία και των 
δύο όψεων των ταυ-
τοτήτων των 2 γονέων 

-  Ετήσια οικογενειακή 
συνδρομή 15 ευρώ για 
το 2014-01-29 

-  Αίτηση εγγραφής (έ-
ντυπο που δίνεται α-
πό το Σύλλογο) 

Όπως τονίζει η σχετι-
κή πρόσκληση του Συλ-

λόγου, οι λόγοι εγγραφής 
είναι πολλοί: Οργανωμέ-
νη διεκδίκηση αιτημάτων, 
εκπτώσεις σε επιχειρή-
σεις του Δήμου- εισιτή-
ρια- αρχαιολογικούς χώ-
ρους, προστασία της μο-
ριοδότησης για διορισμό 
στο Δημόσιο, συμμετοχή 
στο πρόγραμμα δωρεάν 
διανομής τροφίμων, ορ-
γανωμένη διεκδίκηση για 
μειωμένα δημοτικά τέλη 
κ.λπ.
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«Από την παραγωγή στην επιχειρηματικότητα» μέσω συμπράξεων
Στις πέντε έχουν φθάσει πλέον οι Κοινω-

νικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις, στις ο-
ποίες συμμετέχει ο Δήμος Διονύσου και η 
Δημοτική Επιχείρηση ΕΞΕΛΙΞΗ Α.Ε., μέσω 
των αναπτυξιακών συμπράξεων με άλ-
λους Δήμους και φορείς. Αυτό αλλά και η 
προοπτική σύνδεσης των Επιχειρήσεων αυ-
τών με την αγορά ανακοινώθηκε σε σχετι-
κή εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε την 
Πέμπτη 30 Ιανουαρίου στη Δημοτική Κοι-
νότητα Σταμάτας, παρουσία αρκετών δη-
μοτών και αιρετών. 

Στόχος της εκδήλωσης η παρουσίαση 
των αποτελεσμάτων του προγράμματος 
της αναπτυξιακής σύμπραξης «Τοπικό Δί-
κτυο για την Παραγωγή, Μεταποίηση και 
Προώθηση Οπωροκηπευτικών –Βιολογι-
κών Γεωργικών Προϊόντων και Ειδών Ανθο-
κομίας» με διακριτικό τίτλο: «ΠΡΑΣΙΝΗ ΓΕ-
ΦΥΡΑ».

Ο Πρόεδρος της ΕΞΕΛΙΞΗ Α.Ε. και Δήμαρ-
χος Διονύσου Γ. Καλαφατέλης, επισήμανε 
ότι ο Δήμος Διονύσου μέσα από την «Εβδο-
μάδα Τοπικής Ανάπτυξης και Επιχειρηματι-
κότητας» που σχεδιάζει (σ.σ. αμέσως μετά 
το Πάσχα), κάνει το δεύτερο βήμα της προ-
σπάθειας που είναι η διασύνδεση της παρα-
γωγής και μεταποίησης προϊόντων με την 
τοπική αγορά και επιχειρηματικότητα. Με-
ταξύ άλλων ο κ. Καλαφατέλης, σημείωσε: 

«Μετά την προετοιμασία  ενός πεδίου υ-
γιούς τοπικής επιχειρηματικότητας και την 
παροχή απασχόλησης σε νέους ανθρώ-
πους που παρά τις αντίξοες συνθήκες α-
ντιμετωπίζουν το μέλλον δυναμικά, ως Δή-
μος, μέσα από την ανάληψη συγκεκριμένων 
πρωτοβουλιών και την διοργάνωση δράσε-
ων, προσπαθούμε να κάνουμε τα επόμενα 
βήματα στήριξης και εξασφάλισης νέων θέ-
σεων εργασίας.

Ένα από αυτά τα βήματα, είναι να πετύ-
χουμε την διασύνδεση των Κοινωνικών Συ-
νεταιριστικών Επιχειρήσεων με την αγορά 
αλλά και την υπόλοιπη τοπική επιχειρημα-
τικότητα.

Ο Δήμος Διονύσου έχει αρχίσει να οργα-
νώνει την «Εβδομάδα Τοπικής Ανάπτυξης 
και Επιχειρηματικότητας», όπου πέρα α-
πό την ενημέρωση, την ανταλλαγή απόψε-
ων και εμπειριών θα τεθεί και το θέμα των 
Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων 

και θα αναζητηθούν τρόποι απορρόφησης 
των παραγόμενων ή μεταποιημένων προ-
ϊόντων.

Βέβαια προσπάθειες θα γίνουν και στην 
κατεύθυνση της σύναψης συνεργασιών με 
συνεταιριστικούς φορείς άλλων περιοχών 
και γενικά για την αξιοποίηση κάθε δυνατό-
τητας ανάδειξης και στήριξης των Κοινωνι-
κών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων.  

Ήδη έχουν αρχίσει οι αιτήσεις για τα 
προγράμματα της Αναπτυξιακής Σύμπρα-
ξης «Πεντελικό», ενώ αναμένεται μέσα στο 
Φεβρουάριο να ξεκινήσουν οι αιτήσεις και 
για τη συμμετοχή στα προγράμματα των 
Αναπτυξιακών Συμπράξεων: Τετράπολις, 
Ζέα Αττικής, και Κηφισός, που αναπτύχτη-
καν μεταξύ του Δήμου μας και των Δήμων, 
Αχαρνών, Μαραθώνα, Ωρωπού, Κηφισιάς, 
Ραφήνας και Μεταμόρφωσης».

Ενώ ειδική αναφορά σε κάθε μία από τις 
Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις ξε-
χωριστά και τα αποτελέσματα που έχουν 
παραχθεί μέχρι σήμερα, έκανε ο διευθύνων 
σύμβουλος της ΕΞΕΛΙΞΗ Κ. Μεταξάς.

Οι  Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχει-
ρήσεις, που δραστηριοποιούνται ή βρίσκο-
νται στο τελικό στάδιο ιδρύσεώς τους, εί-
ναι οι εξής:

• «ΑΝΘΕΣΤΗΡΙΣ» που δραστηριοποιεί-
ται στην παραγωγή αγροτικών-ανθοκομι-

κών προϊόντων.
• «ΚΑΡΠΩΝ ΕΛΕΥΣΙΣ» που δραστηριο-

ποιείται στην τυποποίηση-μεταποίηση-ε-
μπορία ελαίου και πάσης φύσεως αγροτι-
κών προϊόντων.

• «Δίκτυο» που πρόκειται να δραστηριο-
ποιηθεί σε υπηρεσίες προώθησης και προ-
βολής.

• «ΑΜΥΛΙΑΝΘΗ» για την παραγωγή-ε-
μπορία-προώθηση παραδοσιακών χειρο-
ποίητων ζυμαρικών

Σε διαδικασία ίδρυσης βρίσκεται και μια 
5η Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση. 
για τον Πολιτισμό.

Μέλη των παραπάνω Επιχειρήσεων, ω-
φελούμενοι του προγράμματος, πήραν τον 
λόγο και αναφέρθηκαν στα αποτελέσμα-
τα των προσπαθειών, ευχαριστώντας τον 
Δήμο και την «ΕΞΕΛΙΞΗ Α.Ε.» για τις δυνα-
τότητες που τους έδωσαν να συνεταιρι-
στούν και να μπουν στην παραγωγική δια-
δικασία, ενώ στη συνέχεια αναπτύχθηκε έ-
νας δημιουργικός και πολύ ενδιαφέρων δι-
άλογος. Μάλιστα παρουσίασαν στην εκδή-
λωση και φυτώρια, που έχουν καλλιεργή-
σει οι ίδιοι.  

Στο πλαίσιο, τέλος, της εκδήλωσης πραγ-
ματοποιήθηκε κοπή της πρωτοχρονιάτικης 
πίτας, την οποία προσέφερε ο πρόεδρος 
του Δημοτικού Συμβουλίου Τ. Καρασαρλής.

εβδομάδα Τοπικής Ανάπτυξης & επιχειρηματικότητας 
στο Δήμο Διονύσου μετά το Πάσχα

Ο Δήμος Διονύσου συνεχίζοντας τις δράσεις στήριξης και ενίσχυσης της τοπι-
κής αγοράς και επιχειρηματικότητας, προτίθεται να διοργανώσει «Εβδομάδα Το-
πικής Ανάπτυξης και Επιχειρηματικότητας», πιθανόν αμέσως μετά το Πάσχα. 
Σκοπός της διοργάνωσης είναι η ενημέρωση, η ανταλλαγή απόψεων και εμπειριών, η 
κατάθεση προτάσεων και η βελτίωση της ικανότητας προσαρμογής των φορέων της 
τοπικής οικονομίας στις αντίξοες σημερινές συνθήκες.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η διοργάνωση θα περιλαμβάνει  
- ενημερωτικές εκδηλώσεις για τους σύγχρονους τρόπους χρηματοδότησης και τις 

ευκαιρίες που αναδύονται από την ολοκλήρωση της οικονομικής δραστηριότητας με 
κοινωνικούς και περιβαλλοντικούς σκοπούς, 

- δράσεις ευαισθητοποίησης και δικτύωσης, καθώς και 
- βιωματικά εργαστήρια που χτίζουν τις απαραίτητες ικανότητες ηγεσίας, σχεδια-

σμού και καινοτόμου προσαρμογής στο ανταγωνιστικό περιβάλλον της αγοράς. 
Για την καλύτερη διερεύνηση των Αναγκών Επιχειρηματικής Κοινότητας Δήμου Διο-

νύσου, έχει εκπονηθεί σχετικό ερωτηματολόγιο, το οποίο απευθύνεται στις επιχειρή-
σεις της πόλης και ανευρίσκεται στην ιστοσελίδα του Δήμου www.dimosdionysou.gr.

5η δράση «Χωρίς Μεσάζοντες» του Δήμου Διονύσου 19 Φεβρουαρίου
Ο Δήμος Διονύσου, μετά και 

τις παραινέσεις των πολιτών 
προς τον Δήμαρχο Γ. Καλαφα-
τέλη, για συχνότερη διοργάνω-
ση της κινηματικής δράσης «Χω-
ρίς μεσάζοντες», ανακοινώνει 
την πραγματοποίηση  νέας δρά-
σης, της 5ης κατά σειρά, την Τε-
τάρτη 19 Φεβρουαρίου 2014, 
στην οδό Ηρώων Πολυτεχνείου 
στη Δημοτική Κοινότητα Αγίου 
Στεφάνου.

Θα διαρκέσει όπως και η προ-

ηγούμενη από τις 8.30 το πρωί 
έως τη 1 το μεσημέρι.

Χαρακτηριστικό της νέας δρά-
σης «Χωρίς μεσάζοντες» είναι η 
προσθήκη κι άλλων προϊόντων 
σε σχέση με την προηγούμενη, η 
οποία υπενθυμίζουμε ότι πραγ-
ματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυ-
χία, την Πέμπτη 19 Δεκεμβρίου.   

Καλούνται οι κάτοικοι που ε-
πιθυμούν να προμηθευτούν 
προϊόντα από την δράση «Χωρίς 
Μεσάζοντες» να αποστείλουν 

σχετική αίτηση, είτε στο fax: 213 
2030630 (με την ένδειξη «για τη 
δράση Χωρίς Μεσάζοντες»), εί-
τε στο e-mail: xorismesazontes.
dionysos@gmail.com

Αξίζει να σημειωθεί ότι προϊ-
όντα που αντιστοιχούν στο 2% 
των ποσοτήτων που θα διατε-
θούν στη δράση «Χωρίς μεσάζο-
ντες», οι παραγωγοί έχουν δε-
σμευτεί και θα τα προσφέρουν 
στο Κοινωνικό Παντοπωλείο 
του Δήμου Διονύσου.
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Προκλητική, στα όρια της εγκλημα-
τικής, αδιαφορία καταλογίζει η Κίνηση 
Πολιτών Κρυονερίου στη Δημοτική Αρ-
χή της πόλης, που στα αγωνιώδη αιτή-
ματά τους για την παράνομη κατοχή και 
χρήση εκτάσεων μέσα στο κτήμα Τατο-
ΐου, χρειάστηκε δυο ολόκληρους μήνες 
για να απαντήσει- στα μισά μόνο από τα 
ερωτήματα των κατοίκων, και μάλιστα 
απάντηση δόθηκε μόνο από ένα εκ των 
δύο αρμοδίων Αντιδημάρχων!

Πιο συγκεκριμένα, με την επιστολή 
τους πριν από δυο μήνες πολίτες από το 
Κρυονέρι, βλέποντας εκτάσεις μέσα στο 
κτήμα Τατοΐου να μετατρέπονται σε χώ-
ρους γεωργικής και κτηνοτροφικής εκμε-
τάλλευσης, ζητούσαν να μάθουν:

1) Το ιδιοκτησιακό καθεστώς που διέ-
πει τις συγκεκριμένες εκτάσεις

2) Εάν και από ποιες ελεγκτικές αρ-
χές ή φορείς ελέγχονται οι δραστηριό-
τητες αυτές σε όλα τα στάδιά τους (φύ-
τευση, χρήση φυτοφαρμάκων, άρδευση, 
διακίνηση, εκτροφή ποιμνίων και πουλε-
ρικών κ.λπ.)

3) Ποιες είναι οι νόμιμες αποστάσεις 
εντατικών αγροτικών καλλιεργειών α-
πό το νόμιμα υφιστάμενο οικισμό και το 
σχέδιο πόλης της Δημοτικής Κοινότητας 
Κρυονερίου.

4)  Εάν και σε ποιες ενέργειες έχει προ-
βεί έως σήμερα ο Δήμος, σχετικά με πα-
ραπάνω καθώς και τα ενδεχόμενα απο-
τελέσματά τους.

5) Εάν τηρούνται οι προβλεπόμενες α-
πό το νόμο διατάξεις υγειονομικής νομο-
θεσίας όσον αφορά στην ίδρυση και λει-
τουργία τέτοιων δραστηριοτήτων

Στα παραπάνω ερωτήματα, τα οποία 
αφορούν και σε πολεοδομικά θέματα αλ-
λά και σε ζητήματα δημόσιας υγείας και 
καθαριότητας, απάντησε μόνο  Αντιδή-
μαρχος Χωροταξίας και Ποιότητας Ζω-
ής Γ. Κανατσούλης, όχι όμως και ο Α-

ντιδήμαρχος Περιβάλλοντος και Πολιτι-
κής Προστασίας Κ. Κοντάκης, προς τον 
οποίο επίσης κοινοποιείτο η επιστολή.

Αλλά και η απάντηση του κ. Κανα-
τσούλη ήταν… λιτή, απέριττη και ά-
κρως περιεκτική: «Σε συνέχεια του υπ. 
Αρ.39256/26-11-2013 εγγράφου σας, θα 
θέλαμε να σας ενημερώσουμε τα εξής:

Ως προς το πρώτο ερώτημά σας που 
αφορά στο ιδιοκτησιακό καθεστώς, οι 
περιοχές αυτές ανήκουν στο Ελληνικό 
Δημόσιο.

Ως προς το δεύτερο και το τρίτο ερώ-
τημά σας, αρμόδιες Υπηρεσίες είναι το 
Υπουργείο Γεωργίας και η Δ/νση Γεωργί-
ας της Περιφέρειας Αττικής οι οποίες εί-
ναι αρμόδιες και για τις ενέργειες που α-
ναφέρεστε στο τέταρτο και πέμπτο ε-
ρώτημά σας».

Συνεπώς, τονίζει σε σχετική ανάρτη-
σή της η Κίνηση Πολιτών στο facebook, 
ουσιαστικά η Δημοτική Αρχή- Δήμαρ-
χος, Αντιδήμαρχοι και Πρόεδρος Κοινό-
τητας- απεμπολεί την «υποχρέωσή της 
να προστατεύει, να αναπτύσσει και να 
βελτιώνει συνεχώς τα συμφέροντα και 
την ποιότητα ζωής της τοπικής κοινω-
νίας» (άρθρο 1 του Κώδικα Δήμων και 
Κοινοτήτων), παραπέμπει τους πολίτες 
στην αρμόδια κρατική Διεύθυνση Γεωρ-
γίας και αδιαφορεί για τα όσα γίνονται 
μέσα στα όρια της πόλης που κλήθηκε 
να διοικήσει, και τα οποία υποβαθμίζουν 
δραματικά το επίπεδο ζωής της.

Η Κίνηση Πολιτών Κρυονερίου απευ-
θύνει κάλεσμα στους συνδημότες για 
μαζική και δυναμική αντίδραση σ’ αυτήν 
την υποβάθμιση, ενώ προειδοποιεί πως 
«τον λόγο τώρα τον έχουν φορείς αρμο-
διότεροι του Δήμου Διονύσου (!) οι οποί-
οι μεταξύ άλλων θα αποφανθούν και για 
το αν και κατά πόσο αναρμόδιος είναι ο 
Δήμος για τα αίσχη που καταγγέλλουμε 
εδώ και μήνες».

Προκλητική αδιαφορία 
του Δήμου Διονύσου, καταγγέλλει

η Κίνηση Πολιτών Κρυονερίου

Με ανακοίνωση- κάλεσμα που υπογράφε-
ται από τον επικεφαλής της και Δήμαρχο Δι-
ονύσου Γ. Καλαφατέλη, η Ενωτική Πρωτο-
βουλία, που στηρίζει τη σημερινή Δημοτική 
Αρχή της πόλης, καλεί τους φίλους, τα μέλη 
και τα στελέχη τής παράταξης, για να τους 
ανακοινωθεί η κάθοδος και πάλι της Ε.Π. στις 
προσεχείς δημοτικές εκλογές. Στο πλαίσιο 
αυτής της εκδήλωσης, σύμφωνα με την ανα-
κοίνωση, θα υπάρξουν συνοπτικές αναφο-
ρές στο έργο που παρήχθη από τη Διοίκηση 
του Δήμου τα τρία προηγούμενα χρόνια, αλ-
λά και οι στόχοι και τα οράματα για την επό-

μενη πενταετία- τόσο θα διαρκέσει, υπενθυ-
μίζουμε η επόμενη δημοτική θητεία σύμφω-
να με τις αλλαγές του Καλλικρατικού νόμου 
για την Αυτοδιοίκηση. Η εκδήλωση θα πραγ-
ματοποιηθεί τη Δευτέρα 17 Φεβρουαρίου, 
στις 7.30 το βράδυ, στο Πολιτιστικό Κέντρο 
του Αγ. Στεφάνου, και εκτός από τα παρα-
πάνω θα περιλαμβάνει συζήτηση σχετικά με 
την προετοιμασία της παράταξης για την ε-
πιτυχή διεξαγωγή του προεκλογικού αγώνα.

• Και κάποιες επισημάνσεις της Οδού Διο-
νύσου: Ποιος και πώς αποφάσισε την εκ νέ-
ου συμμετοχή της Ενωτικής Πρωτοβουλίας 

στις εκλογές; Και ποιος καθόρισε τους στό-
χους και τα οράματα που θα ανακοινωθούν 
στο πλαίσιο της εκδήλωσης; Ήταν τα πα-
ραπάνω προϊόν συλλογικής διαδικασίας ή ό-
χι- και γιατί; Και προς τι η ευρεία συζήτηση 
για τη στρατηγική του προεκλογικού αγώ-
να, όταν σε όλους είναι γνωστές οι «συντα-
γές», που συνήθως ακολουθούνται και που 
στη συντριπτική τους πλειονότητα αποφα-
σίζονται από επικοινωνιολόγους; Ή στη συ-
ζήτηση αυτή εξαντλείται η πρόθεση δημο-
κρατικότητας, διαφάνειας και συλλογικότη-
τας της Εν. Πρωτοβουλίας;

Σε ναυάγιο οδηγήθηκε η διερεύνη-
ση συνεργασίας ανάμεσα στη δημοτι-
κή παράταξη Συμμαχία για τον Πολίτη 
και στην Ενωτική Πρωτοβουλία από την 
μια πλευρά, και το Διόνυσο, Ανοιχτοί Ο-
ρίζοντες από την άλλη.

Σύμφωνα με τα Δελτία Τύπου της 
Συμμαχίας, αντιπροσωπεία της παρά-
ταξης, υλοποιώντας απόφαση της Συνέ-
λευσης Μελών και Φίλων, πραγματοποί-
ησε σειρά συναντήσεων με αντιπροσω-
πείες από τις άλλες δυο δημοτικές πα-
ρατάξεις, στις οποίες -για τη φάση αυτή 
τουλάχιστον- διαπιστώθηκε αδιέξοδο.

Κομβικό σημείο διαφωνίας και με τις 
δυο παρατάξεις αποδείχθηκε το πρό-
σωπο του υποψηφίου Δημάρχου, πα-
ρόλο που όσον αφορά στην Ενωτική 
Πρωτοβουλία- την παράταξη που στη-
ρίζει τη σημερινή Δημοτική Αρχή- υπήρ-
ξε συμφωνία σε όλα τα πολιτικά και αυ-
τοδιοικητικά ζητήματα. 

Μετά από την παραπάνω εξέλιξη, η 
Συμμαχία παγώνει προς το παρόν αυ-
τές τις επαφές και εύχεται στους συ-
νομιλητές της καλή επιτυχία στην προ-
σπάθειά τους.

Εξάλλου, σύμφωνα με πληροφορί-
ες της Οδού Διονύσου, την ίδια τύχη εί-
χαν και οι επαφές με την αντιπροσω-
πεία της Δημοκρατικής Ανατροπής Διο-
νύσου, και μάλιστα για τον ίδιο λόγο, δη-
λαδή το πρόσωπο του υποψηφίου Δη-
μάρχου.

Επόμενο βήμα για τη Συμμαχία για 
τον Πολίτη προφανώς θα αποτελέσει 
η λήψη απόφασης είτε για αυτόνομη 
κάθοδο είτε για μη συμμετοχή στις δη-
μοτικές εκλογές. Αυτόνομη κάθοδος βέ-
βαια σημαίνει πως η εν λόγω δημοτική 
παράταξη πιστεύει πως  θα μπορέσει 
να ανασυντάξει αλλά και να πολλαπλα-
σιάσει τις δυνάμεις της, μετά τον βαρύ 
τραυματισμό της πριν από ένα χρόνο, 
με την αποχώρηση πολλών στελεχών. 
Από την άλλη πλευρά αν αποφασιστεί 
η μη συμμετοχή στις εκλογές, τότε θεω-
ρείται πολύ πιθανό κάποια στελέχη της 
να απορροφηθούν από άλλες κινήσεις.

ΣυΜΜΑΧιΑ ΓιΑ ΤοΝ ΠοΛιΤΗ:

Ακαρπες οι επαφές
για συνεργασία

Κατεβαίνει στις εκλογές και η Ενωτική Πρωτοβουλία
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Εγκαίρως οφείλουν να στείλουν οι δή-
μαρχοι και οι περιφερειάρχες τα αιτήματά 
τους για προσλήψεις έκτακτου προσωπι-
κού για το 2014, δεδομένου ότι για το δί-
μηνο διάστημα πριν τις αυτοδιοικητικές ε-
κλογές αναστέλλονται οι πάσης φύσεως 
προσλήψεις και υπηρεσιακές μεταβολές.

Για το λόγο αυτό, το υπουργείο Εσωτε-
ρικών απέστειλε έγγραφο στους αρμόδι-
ους φορείς που αφορά στον «προγραμμα-
τισμό προσλήψεων έκτακτου προσωπι-
κού έτους 2014 στους ΟΤΑ α’ και β’ βαθ-
μού και στα ΝΠΙΔ της Αυτοδιοίκησης».

Με το έγγραφο αυτό, ο Γ. Μιχελάκης 
ενημερώνει τους Δήμους και τις Περι-
φέρειες πως πριν το πάγωμα των προ-
σλήψεων «θα πρέπει να έχουν ήδη στε-
λεχωθεί με το απαραίτητο προσωπικό 
για την κάλυψη εποχικών, παροδικών ή 
πρόσκαιρων αναγκών, για την πραγμα-
τοποίηση συγκεκριμένων έργων, καθώς 
και στο πλαίσιο υλοποίησης προγραμμά-
των πριν από την έναρξη της εκλογικής 
περιόδου».

Συγκεκριμένα, οι Δήμοι, τα ΝΠΙΔ, η Κε-
ντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας, οι Περιφε-
ρειακές Ενώσεις Δήμων, η Ένωση Περιφε-
ρειών Ελλάδας  και τα Περιφερειακά Τα-
μεία Ανάπτυξης καλούνται να αποστεί-

λουν τα αιτήματά τους, για το προσω-
πικό ορισμένου χρόνου το αργότερο έως 
τις  10.2.2014 στο υπουργείο Εσωτερικών 
και για τις συμβάσεις μίσθωσης έργου ως 
17.2.2014 στο ΑΣΕΠ.

Επιπλέον, στο έγγραφο του υπουργεί-
ου επισημαίνονται τα εξής:

Για την άμεση κάλυψη των αναγκών 
που προκύπτουν σε περίπτωση αποχώ-
ρησης συμβασιούχων ορισμένου χρόνου 
από ευρωπαϊκά προγράμματα παρέχεται 
η δυνατότητα αναπλήρωσής τους με την 
πρόσληψη του αμέσως επόμενου στη σει-
ρά των πινάκων κατάταξης που είχαν εκ-
δοθεί για τον σκοπό αυτό.

Επίσης οι Δήμοι θα πρέπει να απο-
στέλλουν στο υπουργείο Παιδείας -και ό-
χι στο υπουργείο Εσωτερικών- τα αιτήμα-
τα προσλήψεων πτυχιούχων φυσικής α-
γωγής για το Πρόγραμμα «Άθληση για Ό-
λους» και σύναψης συμβάσεων έργου για 
σχολικές καθαρίστριες.

 Όσο για το πρόγραμμα «Βοήθεια στο 
Σπίτι», σημειώνεται ότι έχει παραταθεί εκ 
νέου η διάρκεια των συμβάσεων εργασί-
ας ορισμένου χρόνου τού απασχολούμε-
νου προσωπικού έως 30.9.2014 και επο-
μένως δεν απαιτείται η χορήγηση έγκρι-
σης της ΠΥΣ 33/2006 όπως ισχύει.

ΥΠΕΣ: Προσλήψεις έκτακτου 
προσωπικού στην Αυτοδιοίκηση

Τμήμα πρoετοιμασίας μαθητών για Μαθηματικούς Διαγωνισμούς
Από τον Δήμο Διονύσου ανακοινώνεται ότι σε συνεργασία με 

τον Σύλλογο Γονέων & Κηδεμόνων Γυμνασίου Άνοιξης, θα λει-
τουργήσει τμήμα προετοιμασίας μαθητών Β’ & Γ’ Γυμνασίου 
στα Μαθηματικά, προκειμένου να συμμετάσχουν όσοι ενδια-
φέρονται να λάβουν μέρος στους μαθηματικούς διαγωνισμούς 
του Δήμου Διονύσου και της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας.

Τα μαθήματα του προγράμματος προετοιμασίας προσφέρο-
νται δωρεάν και  θα πραγματοποιούνται στο Γυμνάσιο Άνοιξης 
κάθε Πέμπτη 19:00-20:00 εθελοντικά από τον συνταξιούχο εκ-
παιδευτικό μαθηματικό και Πρόεδρο της Ένωσης Ελλήνων Μα-
θηματικών Γ. Μενδωνίδη.

Για περισσότερες πληροφορίες και αιτήσεις συμμετοχής οι 
ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Δ. Γιδαράκου, 
τηλ. 213 2030614.

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ

Το πρόγραμμα Φεβρουαρίου

Κυριακή 9 Φεβρουαρίου:
Μονοήμερη εκδρομή στη Στενή Ευ-
βοίας. 

Τετάρτη 12 Φεβρουαρίου
Κοπή της  πίτας του Συλλόγου.

Παρασκευή 14 Φεβρουαρίου:
Θέατρο: Κέντρο Πολιτισμού Ελληνι-
κός Κόσμος- «AΝΝΙΕ»
Eνα από τα αγαπημένα μιούζικαλ 
του Broadway. Πρωταγωνιστούν: Α. 
Παναγιωτοπούλου, Μ. Παπακων-
σταντίνου, Μιχ. Χατζηγιάννης, Αρ. 
Αγγέλου, Κατ. Παπουτσάνη, Ι. Πηλι-
χού κ.ά. Ώρα αναχώρησης 5.30μ.μ.

Τετάρτη 26 Φεβρουαρίου:
Θέατρο ΑΘΗΝΩΝ,
«ΠΟΥΠΟΥΛΕΝΙΟΣ».
Πρώτη φορά μαζί επί σκηνής τέσσε-
ρις σημαντικοί έλληνες ηθοποιοί. Οι 
Κ. Μαρκουλάκης, Ν.Κουρής, Ο. Πα-
πασπηλιόπουλος και Γ.Πυρπασό-
πουλος. Ώρα αναχώρησης 7.30 μ.μ.  

ΜΑΡΤΙΟΣ
1-2-3 Μαρτίου (Τριήμερο Καθαράς 
Δευτέρας): Εκδρομή για το εορτα-
στικό αποκριάτικο τριήμερο στην 
πανέμορφη Μεσσηνία.

Διόνυσος, Ανοιχτοί 
Ορίζοντες: Ολοκληρώθηκε

η Πρωτοβουλία Αγάπης
Ολοκληρώθηκε η πρωτοβου-

λία Αγάπης, που διοργάνωσε η δη-
μοτική παράταξη Διόνυσος, Ανοι-
χτοί Ορίζοντες  με τη συλλογή τρο-
φίμων για τη στήριξη συμπολιτών 
μας που δοκιμάζονται από την οι-
κονομική κρίση. Τα τρόφιμα παρα-
δόθηκαν την Κυριακή 26 Ιανουαρί-
ου στην εκκλησία Προφήτης Ηλίας 
της Ροδόπολης, που οργανώνει κα-
θημερινά συσσίτια για δεκάδες συ-
μπολίτες μας, που το έχουν ανάγκη.

Ο Δήμαρχος Διονύσου α-
νακοινώνει ότι: 

Οι γεννηθέντες άρρενες 
το 1996  (κλάσεως 2017) υ-
ποχρεούνται να καταθέ-
σουν στο Στρατολογικό Γρα-
φείο (Π. Ράλλη 2, περιοχή 
ΡΟΥΦ) και ώρες 9.00-13.00 
Δελτίο Απογραφής ή στα 
ΚΕΠ εργάσιμες μέρες και ώ-
ρες από 3 Ιανουαρίου 2014 
έως 31 Μαρτίου 2014.

Για την κατάθεση του Δελ-

τίου απογραφής πρέπει να 
έχουν μαζί τους: 

1) Επικυρωμένη φωτοτυ-
πία των δύο όψεων της ταυ-
τότητας 

2) Πιστοποιητικό Δήμου 
περί εγγραφής στα Μητρώα 
Αρρένων

3) Σχετική ιατρική γνωμά-
τευση ή βεβαίωση για όσους 
έχουν σοβαρό πρόβλημα υ-
γείας 

Σημειώνεται ότι μη κατά-

θεση του Δελτίου Απογρα-
φής εντός της παραπάνω η-
μερομηνίας συνεπάγεται δι-
οικητικές κυρώσεις για τους 
παραβάτες.

Για περισσότερες πληρο-
φορίες ή περαιτέρω διευ-
κρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι 
μπορούν να επικοινωνούν 
με το τμήμα δημοτολογίου 
στο τηλ. 210 8004830. 

Ο Δήμαρχος
ιωάννης Καλαφατέλης

Ανακοίνωση για τη στρατολογία 


