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Τι γίνεται με τους λογαριασμούς 
του νερού στην Επίδαυρο;    Σελ. 13

Ο Άη Βασίλης ήρθε 
νωρίς για τους 
Δημάρχους   

Μια χαρά επάγγελμα το να είσαι Περιφε-
ρειάρχης, αντιπεριφερειάρχης, δήμαρχος, 
αντιδήμαρχος και πρόεδρος, αφού το μονα-
δικό προσόν είναι να πείσεις τον κόσμο για 
να εκλεγείς, χωρίς να χρειάζονται σπουδές, 
μόρια ανεργίας...

Σελ. 8

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΤΟ 90% ΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ 
ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΕΊΝΑΊ «ΚΑΛΟΊ» 
ΟΤΑΝ ΔΟΥΛΕΥΟΥΝ 

ΑΠΛΗΡΩΤΟΙ ΑΠΟ ΔΕΗ 

ΑΧΛΑΔΟΚΑΜΠΟΣ, ΔΙΔΥΜΑ, ΑΡΑΧΝΑΙΟ, 
ΘΕΡΜΗΣΙΑ, ΗΛΙΟΚΑΣΤΡΟ, ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ

 �� ΤΙ ΒΙΩΝΟΥΝ ΟΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΕΡΓΑΤΕΣ ΣΤΟΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ 

Σελ 22

Αγάπα μέχρι θανάτου και πάψε να είσαι θνητός
Οι πέντε πρώτοι που θα επικοινωνήσουν μαζί μας θα λάβουν και από ένα ημερολόγιο με 
τίτλο «Αγάπα μέχρι θανάτου και πάψε να είσαι θνητός». Το ημερολόγιο εκδόθηκε από το 
«Κέντρο Ειδικών Θεραπειών : Βασίλης Ν. Καπετάνιος και συνεργάτες». Στο εσωτερικό τε-
τρασέλιδο φιλοξενείται μια ιστορία από την «Απέναντι όχθη» του Βασίλη Καπετάνιου: Συνα-
γωνιστή, ήρθα να πεθάνω μαζί με τα αδέρφια μου!!! 

Σελ. 13

ημερολόγια περιμένουν 
τους τυχερούς

Σ ύμφωνα με τα πιο πρόσφα-
τα στοιχεία, υπολογίζεται 

ότι οι μετανάστες αποτελούν το 
90% της συνολικής μισθωτής 
εργασίας στη γεωργία. Πόσο 
συχνά είναι όμως τα επεισόδια 
βίας ή ρατσισμού από τοπικούς 
πληθυσμούς σε εποχικούς εργα-
ζόμενους μετανάστες;        Σελ. 9
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Και Χριστούγεννα χωρίς Χριστό 
Επιτέλους ας μην το φάμε το παραμύθι αυτό

Ο Μακρυγιάννης έλεγε: «Αν μου πειρά-
ξουν την πίστη και την πατρίδα, τότε θα 
μιλήσω κι ας μου κάνουν ότι θέλουν».
Στις ημέρες μας, βλέπουμε, στην ορθόδοξη 
πατρίδα μας την Ελλάδα, η οποία με την 
Ελληνική, την γλώσσα των Ευαγγελίων, 
γνώρισε και συνεχώς γνωρίζει σ΄ όλη την 
οικουμένη τον Χριστιανισμό και εκχριστια-
νίζοντας την, την εκπολιτίζει ουσιαστικά, να 
συμβαίνουν τα πλέον ακατανόητα και παρά-
λογα, ΚΑΙ ΔΕΝ ΜΙΛΑΜΕ….  
Αρχικά είδαμε να κατεβάζουν τις ορθόδοξες 
εικόνες του Χριστού Παντοκράτορα, από τις 
αίθουσες Δημοσίων χώρων, τους οποίους 
άλλοτε κοσμούσαν και τις οποίες όλοι μας, 
τιμούσαμε και σεβόμασταν στην άσκηση 
των καθηκόντων μας μέσα σ΄ αυτές, ΚΑΙ 
ΔΕΝ ΜΙΛΑΜΕ….  
Βλέπουμε επίσης, να κατεβάζουν τον Πα-
ντοκράτορα Χριστό, κι άλλες εικόνες Αγί-
ων και Ηρώων από τις σχολικές αίθουσες, 
σε μια προσπάθεια απομάκρυνσης των ελ-
ληνοπαίδων, από την τόσο πολύτιμη και 
πλουσιοτάτη Πολιτιστική και Θρησκευτική 
Ιστορική Συνείδηση, της Υπόστασης της 
Εθνικής τους ταυτότητας, μεταβάλλοντας 
την Ελληνική ταυτότητα των Ελληνοπαί-
δων σε μια «τιποτένια ουδετερότητα που σί-
γουρα στοιχειοθετεί την !!! Αβάσταχτη… ελα-
φρότητα του «είναι της»… ως δεν όφειλε… η 
Ελληνική Παιδεία ν’ ανεχτεί να συμβεί… εάν 
υπήρχε… φυσικά. ΚΑΙ ΕΜΕΙΣ ΑΚΟΜΗ 
ΔΕΝ ΜΙΛΑΜΕ….  
Επίσης βλέπουμε, να επιβάλλεται εντελώς 
αυθαίρετα η κατάργηση της πρωϊνής προ-
σευχής στα Ελληνικά Σχολεία μας, της από 
συστάσεως του Ελληνικού Κράτους καθιε-
ρωμένης. Και αντί αυτής επιβάλλεται κάθε 
φακιρική πρακτική όπως γιόγκα, διαλογι-
σμός, «μάντρας» κ.α. ΑΣΧΕΤΑ… και πάντως 
όχι για Ευρωπαίους και δη για Έλληνες…  
ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΔΕΝ ΜΙΛΑΜΕ….  
Επίσης βλέπουμε, σήμερα στις άγιες ημέρες 
των Χριστουγέννων σχεδόν παντού, εκτός 
ελαχίστων εξαιρέσεων, μια τάση της επο-
χής… να διολισθαίνουμε, σε μια άνευ προη-
γουμένων ΕΚΦΥΛΙΣΗ εναντίον κάθε ιερού 
σκοπού και κάθε αξίας της Αλήθειας και εις 
βάρος της Διακρίσεως της, από κάθε απαξία 
και κάθε ειδωλολατρία… ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΔΕΝ 
ΜΙΛΑΜΕ….  
Αντίθετα αφεθήκαμε στην «μόδα»… και 
αντικαταστήσαμε τον χαρακτηριστικό Χρι-
στουγεννιάτικο διάκοσμο της εορτής της 
Γεννήσεως του Θεανθρώπου στην γη, με 
έναν «κακόδοξο»… νεοπαγανιστικό διάκο-
σμο, αντίθετο από τον διάκοσμο τον οποίο 
έως πρόσφατα συνηθίζετο, που όμως αυτός 
ο άστοχος διάκοσμος των ημερών μας  και 
αυτοπροσδιρίζεται ως «χριστουγεννιάτικος» 
παρ’ όλα αυτά.
Έτσι ερήμην ημών επιχειρείται μια οπισθο-
δρόμηση στον παλαιό προ Χριστού κόσμο, 
από «νοσταλγούς» … σ’ αυτόν τον παλαιό  
κόσμο, στον οποίο κυριαρχούσε το σκοτά-
δι, η αδικία, το μίσος, η μισαλλοδοξία, 
και κάθε τυραννία του ισχυρού πάνω 
στον αδύναμο. Μιας τυραννίας τις αλυ-
σίδες της οποίας ο Χριστός έσπασε, και 

κατάργησε, με τη γέννησή του, με την 
οποία φώτισε και εξαφάνισε τα ζοφερά 
σκότη, της ειδωλολατρίας, κι έφερε την 
Ελπίδα Της Αλήθειας, Της Δικαιοσύνης 
Και Της Του Χριστού Αγάπης, στον κό-
σμο. Και ζέστανε τις παγωμένες από την 
κακία καρδιές του παλαιού ανθρώπου, 
με τη γέννησή του. Ο περίεργος όμως αυ-
τός διάκοσμος που σήμερα χρησιμοποιείται 
εκτός των άλλων απαξιώνει δραματικά το 
κοσμοσωτήριο μήνυμα της Γέννησης 
του Χριστού και το φως που έφερε 
στον κόσμο αφού εμμονικά εννοεί αυτός 
ο υιοθετημένος στις ημέρες μας «Χριστου-
γεννιάτικος» διάκοσμος, να μην έχει πρω-
ταγωνιστή τον Χριστό, αλλά αντίθετα 
απ΄ ότι ταιριάζει στην εορτή της γέν-
νησης του Χριστού, πρωταγωνιστούν 
σ΄ αυτόν ξωτικά, παγανά, και κάθε κα-
κοδοξίας αποκύημα, κάθε σκοταδισμός, 
κάθε οπισθοδρόμηση, σε προχριστιανι-
κά σκότη, και ερέβη, που εμποδίζουν 
κάθε ελπιδοφόρα ακτίνα φωτός του 
νεογέννητου Χριστού, να φωτίσει αυτά 
τα ερέβη και σκότη ενός κόσμου παρακμής, 
που παραπατά και αφήνεται να εκφυλίζεται 
από την φθορά του εφήμερου. ΚΑΙ ΕΜΕΙΣ 
ΠΑΛΙ ΔΕΝ ΜΙΛΑΜΕ….  
Κι ενώ κακοποιείται η εορτή των εορ-
τών τα Χριστούγεννα, και διώκεται ο 
Χριστός από παντού ως το αντίπαλο 
δέος, και ως «Σημείο αντιλεγόμενο» 
το οποίο πρέπει να εξαφανίσουν οι 
«νοσταλγοί» του παλαιού κόσμου….. 
ΕΜΕΙΣ ΠΑΛΙ ΔΕΝ ΜΙΛΑΜΕ….  
Αντίθετα αφήνουμε να μολύνεται η παιδι-
κή αθωότητα από την ιερόσυλη χρησιμοποί-
ηση και καπήλευση της Ιερής Μορφής του 
αληθινού Αγίου Μεγάλου Βασιλείου (από 
τον οποιοδήποτε), όπως από την «διαφημι-
στική» … καρικατούρα ενός «Άγιου Βασιλεί-
ου» (Σάντα Κλαόυς) της κόκα-κόλα. Αυτός ο 
«Αη Βασίλης» (Σάντα Κλαόυς) καμμιά σχέση 
δεν έχει με τον Αληθινό Άγιο Βασίλειο της 
εκκλησίας μας. Δυστυχώς αποκρύπτεται 
επιμελώς από τα παιδιά και τα εγγό-
νια μας, η γνώση της αλήθειας ενός 
μεγάλου Αγίου «πρότυπο» ζωής, του 
οποίου η βιωτή αποτελεί τεράστιο έργο 
προσφοράς και ελεημοσύνης, αφού 
πρόσφερε όλη την τεράστια περιουσία 
του και δημιούργησε την «Βασιλειάδα» 
το περίφημο Σύμβολο Χριστιανικής 
Αγάπης και ΆΔΟΛΗΣ φιλανθρωπίας, 
υπέρ πτωχών, αδυνάτων, γερόντων, ορφα-
νών, χήρων και λοιπών αναξιοπαθούντων. 
ΕΜΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΔΕΝ ΜΙΛΑΜΕ….  
ΑΛΗΘΕΙΑ, Ποια;… η σχέση αυτού του  
ασκητικού Αγίου της Ορθοδόξου Εκκλησίας 
μας μ΄ αυτήν την τόσο προβεβλημένη και 
επιβεβλημένη «καρικατούρα» Αη Βασίλη 
(Σάντα Κλάους), της κόκα κόλα; ΕΜΕΙΣ 
ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΔΕΝ ΜΙΛΑΜΕ….  
Κι ενώ ζούμε, αυτές τις άγιες ημέρες των 
Χριστουγέννων, τον απόλυτο παραλογισμό, 
βιώνουμε την παθητική στάση όλων μας, 
στην επιδρομή εναντίων της αισθητικής 
μας, αποδεχώμενοι (στην ουσία μέσω ενός 
κακόγουστου διάκοσμου) την ιερόσυλη κιό-

λας παραπληροφόρηση… την τόσο αντίθετη 
από την αλήθεια των Χριστουγέννων κ’ 
αυτήν του αληθινού Αγίου Βασιλείου, ο 
οποίος όπως γνωρίζουμε αγάπησε με αλη-
θινή χριστιανική αγάπη τον άνθρωπο και 
για αυτό αποτελεί πρότυπο ζωής…..ΕΜΕΙΣ 
ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΔΕΝ ΜΙΛΑΜΕ ΚΑΙ ΔΙΕΡΩ-
ΤΩΜΑΙ ΓΙΑΤΙ; 
Πάντως δεν παραξενεύομαι, καθόλου αντί-
θετα πλήρως το  κατανοώ, το τρίχρονο εγγό-
νι της φίλης μου, όταν το ακούσαμε, να μας 
εξιστορεί την επίσκεψη του στο «ξωτικό» 
που το λένε Άη Βασίλη.
ΤΙ ΦΤΑΙΕΙ ΤΟ ΠΑΙΔΑΚΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΟ-
ΗΣΙΕΣ ΠΟΥ ΑΚΟΥΕΙ; 
ΚΑΙ Η ΠΑΡΑΠΛΑΝΗΣΗ ΚΑΛΩΣ ΑΝΤΙ 
ΠΑΙΔΑΓΩΓΕΙ…
Άλλωστε ο Αη Βασίλης «ξωτικό» είναι και 
καλή ευκαιρία για μασκαράδες.
Όπως «Άγιο Βασιλίτσες» «sexy», να διαφη-
μίζουν την κάθε είδους πραμμάτειά τους, 
μεταβάλλοντας τα Χριστούγεννα σε καρνα-
βάλι… (εδώ χάσαμε και μπάλα και γήπεδο 
μαζί)… ΚΑΙ ΕΜΕΙΣ ΑΚΟΜΗ ΔΕΝ ΜΙΛΑ-
ΜΕ….  
Όμως αγαπάμε τα παιδιά και τα εγγόνια μας, 
έτσι λέμε, όταν αγαπάς δεν ανέχεσαι να κα-
κοποιείται το μυαλό και η ψυχή αυτών που 
αγαπάς, ούτε επιτρέπεις να χρησιμοποιείται 
ό,τι και όποιος αγαπάς, και να παραπλανά-
ται προς ίδιον όφελος από κάποιους αδίστα-
κτους, αλλά ούτε επιτρέπεις να προσβάλ-
λουν αυτοί οι οποίοι αδίστακτοι την μνήμη 
αγαπημένων και μάλιστα Αγίων μορφών 
όπως αυτήν την Ιερή μνήμη Ενός Μεγάλου 
Αγίου της εκκλησίας μας του Αγίου Βασιλεί-
ου… ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΔΕΝ ΜΙΛΑΜΕ….  
Αν και εδώ μ΄ αυτήν την εμμονική προ-
σκόλληση σε επιβεβλημένες εικόνες παρα-
πλάνησης και στρέβλωσης της Αλήθειας, 
η οποία αφορά έναν μεγάλο Άγιο της Εκ-
κλησίας μας, εκτός των άλλων προκαλείται 
πλήρης σύγχυση σε μικρούς και μεγάλους, 
όσον αφορά την έννοια της λέξεως «Άγιος» 
και την έννοια της λέξεως «παραμυθάς».
Έτσι μεγαλώνοντας όλοι μας συνειδητο-
ποιούμε το παραμύθι (Σάντα Κλάους), και 
ότι υπήρξαμε ως παιδιά θύματα ενός πολύ 
μεγάλου ψέματος!! Τι απογοήτευση. ΚΑΙ 
ΠΑΛΙ ΔΕΝ ΜΙΛΑΜΕ….  
Όμως καταλάβαμε…, τελικά ο Αη Βασίλης  
(Σάντα Κλάους) είναι για χαζοχαρούμε-
να και ανυποψίαστα μωρά….
Αφού κιόλας μεγαλώνοντας συναντάμε 
έναν κόσμο άρπαγα, άδικο, ψεύτικο 
και καθ’ όλα ξένο της βιωτής αυτής του 
Μεγάλου Βασιλείου, που όμως σκοτι-
σμένα και μεθοδευμένα παραπλανημέ-
νοι αγνοούμε.
Μια βιωτή σαν αυτή, του Μεγάλου Βασιλεί-
ου, που θα ήταν Ευχής Έργο κι Ευλογία να 
μην Αγνοούμε, της οποίας την Καθαρότητα 
και Χριστιανική Αγάπη που χάρισε Απλόχε-
ρα στον κόσμο ο Άγιος αυτός της Εκκλησίας 
μας και την οποία οφείλουμε να μιμηθού-
με όσο μπορούμε. Άλλωστε αυτή είναι η 
αλήθεια του Νέου Κόσμου. Η ΚΑΙΝΗ 
ΔΙΑΘΗΚΗ που εγκαινίασε ο Χριστός με 
τη Γέννησή του στον κόσμο μας και ο 

Άγιος Βασίλειος μας τη δείχνει.
Ας μην σιωπούμε άλλο πλέον, μετά όλα 
αυτά… τα ανεκδιήγητα.
      Και βέβαια μην συνεχίσουμε, να επιτρέ-
πουμε στην όποια εμπορική επιχείρηση, να 
ασκεί το «αντιπαιδαγωγικό» της έργο, (προς 
ίδιον όφελος), πάνω στα παιδιά και στα εγ-
γόνια μας, με την όποια κακόδοξη διαφημι-
στική «καμπάνια» των αγορών της. Αγορές 
από τις οποίες οφείλουμε, να τα προφυλά-
ξουμε, τα παιδιά και τα εγγόνια μας.
Ελπίζω σε μια αληθινή προσέγγιση και γνω-
ριμία μας, καθώς των παιδιών κι εγγονιών 
μας με τον Αληθινό αυτό Άγιο της εκκλη-
σίας μας τον Άγιο Βασίλειο τον Καπαδόκη. 
Τον οποίο αξίζει, να τον αναζητήσουμε και 
να τον εύρομε, διότι ενσαρκώνει το Νέο Άν-
θρωπο που εγκαινίασε ο Χριστός μας με τη 
Γέννησή του στην γη.  
Και βέβαια την βιωτή του οποίου μας εύχο-
μαι, όπως οφείλουμε, όλοι μας άλλωστε να 
προσπαθήσουμε, όσο μπορούμε να μιμη-
θούμε.
Όμως, δεν θέλω να αδικήσω κανέναν και για 
να είμαι ακριβοδίκαιη, οφείλω να ευχαρι-
στήσω τους αρμόδιους του Δήμου Ναυπλί-
ου, που σε αντίθεση με πέρσι, εφέτος τούτες 
τις ημέρες είδαμε και φάτνες στην πόλη μας, 
να κοσμούν πλατείες και γειτονιές.
Ευχαριστούμε τον Δήμαρχο, που πράγμα-
τι ως φαίνεται, φροντίζει να μην αγνοεί το 
κοινό λαϊκό αίσθημα των πολιτών και να 
ανταποκρίνεται, διορθώνοντας την όποια 
αστοχία (επί του συγκριμένου θέματος), που 
αφορά έναν Χριστουγεννιάτικο διάκοσμο 
στην πόλη μας όχι χωρίς Χριστό, αλλά «Χρι-
στουγεννιάτικο διάκοσμο στο Ναύπλιο 
με πρωταγωνιστή τον Χριστό»!!! 
Άλλωστε, μέσω του Συμβολισμού, η τέχνη 
πάντα έδωσε νόημα σε μια πιο απτή επικοι-
νωνία έργου και ανθρώπου, μηνύματος και 
ζωής. 
Έτσι φέτος με έναν εύστοχο, χριστουγεν-
νιάτικο διάκοσμο, ο συμβολισμός του οποί-
ου δεν αφήνει χώρο για παρανοήσεις, του 
μεγάλου κοσμοσωτήριου γεγονότος της 
γέννησης του Χριστού στον κόσμο μας, 
απεικονίζει με Φάτνες άμεσα το γεγονός της 
Ταπεινότατης Εισόδου Του Θεού στην γη, 
που δεν διάλεξε, να γεννηθεί σε παλάτια, 
αλλά αντίθετα σε μια φάτνη, που συμβολί-
ζει τις σκοτεινές παγωμένες ψυχές μας, που 
σίγουρα όταν του επιτρέψουμε να γεννηθεί 
μέσα τους, θα μας φωτίσει και θα μας ζεστά-
νει. επαναφέροντάς μας, κοντά Του, σε αυτό 
το αρχαίο κάλος, που με την «παρακοή» χά-
σαμε.

Μας Εύχομαι, 
Καλή Αφύπνιση! 

Καλή Ευλογημένη Χρονιά
Χρόνια Πολλά

καθώς 
και καλό δέξιμο του Σωτήρος Χριστού

στην φάτνη της καρδιάς μας

Από καρδιάς!
Μ. Μ.Ν.

Εικαστικός
Ναύπλιο 12/2018
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Με αφορμή ανάρτηση του κ. Πέτρου Θωμόπου-
λου σχετικά με την απαγόρευση διάβασης ΑμΕΑ 
στο γεφυράκι της Πλατείας Αγίου Πέτρου στο Άρ-
γος και την παράλληλη αναφορά του στον τοπικό 
τύπο τον οποίο χαρακτήριζε σαν έμμισθη δημο-
σιογραφία («…Επειδή η τοπική 4η εξουσία («δη-
μοσιογραφία») βρίσκεται σε εντατική μισθοδοσία 
(payroll) λόγω εκλογών…»), ο «Αναγνώστης Πε-
λοποννήσου» αντέδρασε ζητώντας διευκρινήσεις 
από τον κ. Θωμόπουλο ή «ραντεβού» στις δικαστι-
κές αίθουσες.
 Πληροφορούμενος τις αντιδράσεις του «Ανα-
γνώστη Πελοποννήσου» - μας είναι αδιάφορο αν 
αντέδρασαν ή όχι συνάδελφοί μας - ο κ. Θωμό-
πουλος προτίμησε την διευκρίνιση, ότι η αναφορά 
του απευθύνετο σε ανυπόγραφα έντυπα. Λόγω 
απειρίας του κ. Θωμόπουλου θα δεχτούμε την δι-
ευκρίνησή του και θα του επισημαίναμε ότι την 
επομένη φορά που θα αναφέρεται στον Τοπικό 
Τύπο και εν γένει σε θέματα δημοσιογραφίας να 
μην μας βάζει όλους στο ίδιο καζάνι. 

Παραθέτουμε την επανόρθωση του κ. 
Θωμόπουλου: 
«Με αφορμή το δημοσίευμα που διάβασα στην 
ηλεκτρονική σας έκδοση, ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΖΩ ότι ου-
δέποτε θέλησα να θίξω όσους ΕΝΥΠΟΓΡΑΦΑ 
υποστηρίζουν τις απόψεις τους στον τοπικό τύπο, 
δημοσιογράφους και εκδότες, ΑΛΛΑ τον όρο δη-
μοσιογραφία τον χρησιμοποίησα εντός εισαγωγι-
κών εννοώντας τους «δημοσιογραφούντες» που 
κρυπτόμενοι πίσω από ΕΝΤΥΠΑ ΧΩΡΙΣ ΕΚΔΟΤΗ, 
ανώνυμα profile και blogs με συντάκτες ΦΑ-
ΝΤΑΣΜΑΤΑ μισθοδοτούνται προκειμένου να απο-
κρύπτουν γεγονότα, να σπιλώνουν πρόσωπα και 
υπολήψεις και να διαστρεβλώνουν καταστάσεις. 

Σας παραθέτω και την ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ επί του post 
στην προσωπική μου σελίδα στο facebook σε μορ-
φή screenshot.
Πέτρος Θωμόπουλος»

Στις δικαστικές αίθουσες η λύση
Η σύγκρουση Καμπόσου -Χειβιδόπουλου, μετά το 
περιστατικό που ακούστηκε ότι συνέβει σε καφε-
τέρια του Άργους, μαθαίνουμε πως πήρε τροπή 
προς τις δικαστικές αίθουσες μετά την κατάθεση 
μήνυσης από πλευράς του κ Θωμόπουλου. Μάλι-

στα μέχρι την παρέλευση του αυτοφώρου, φήμες 
διαδίδουν πως ο Δήμαρχος Άργους απέφυγε, και 
λογικό ήταν, να μείνει στο σπίτι του και επέλεξε 
φιλικό σπίτι .
Μάλιστα με ανακοίνωσή του, η οποία εξεδόθη  
δύο μέρες μετά το συμβάν, ισχυρίζεται πως ο μο-
ναδικός μάρτυρας που ήταν παρών, ουσιαστικά θα 
διαψεύσει τους ισχυρισμούς της άλλης πλευράς.
Σε κάθε περίπτωση είτε είχε την έκταση που δίνει 
στο περιστατικό η μία πλευρά είτε η άλλη, καμιά 
στην ουσία δεν διαφωνεί για το κομμάτι της σκη-

νής μέχρι που διαμείφτηκε εκτός του καφέ.
Μόνο και μόνο ότι πολιτικά και κοινωνικά ζητή-
ματα συζητούνται τόσο πρόχειρα στο φέις μπουκ 
και λύνονται ή περιπλέκονται σε συζητήσεις πεζο-
δρομίου δεν τιμά ούτε τους εμπλεκόμενους, ούτε 
την πολιτική και πολύ περισσότερο δεν τιμά την 
ίδια την πόλη.

Δεν έχουν πρόβλημα τα ΑμΕΑ
Ενώ όλοι αναγνωρίζουμε ότι για άτομα με κινητι-
κά προβλήματα δεν ενδείκνυται ο τρόπος με τον 
οποίο διαμορφώθηκε η πλατεία Ομονοίας (αγ. Πέ-
τρου) ο σύλλογος παραπληγικών τα βρίσκει όλα 
τέλεια και συντάσσεται με τον δήμαρχο Άργους 
Δημήτρη Καμπόσο.
 Την εξεύρεση τεχνικής λύσης για τη διασφάλιση 
της πρόσβασης της πεζογέφυρας στην Πλατεία 
του Άργους και από τα άτομα με αναπηρία ζητά η 
Εθνική Συνομοσπονδία ΑμεΑ.
Ωστόσο με την άποψη αυτή δεν είναι σύμφωνος ο 
Σύλλογος Παραπληγικών Βορειοανατολικής Πε-
λοποννήσου, και συγκεκριμένα το παράρτημα του 
Άργους, που με ανακοίνωσή του δηλώνει ρητά 
και απερίφραστα πως η πλατεία είναι προσβάσιμη 
και η διέλευση των ΑμεΑ γίνεται με ευκολία.

Ποιους φωτογραφίζει για payroll 
ο Πέτρος Θωμόπουλος  

Πως μια γενικότητα μπορεί να οδηγήσει σε παρεξηγήσεις σε δικαστικές αίθουσες

Γιάννης Γκιόλας
Βουλευτής ΣΥ.ΡΙΖ.Α. Αργολίδας

Για τα φετινά Χριστούγεννα, αλλά και για κάθε μέρα 
που αγωνιζόμαστε για να είναι καλύτερη,

Για τη νέα χρονιά που θα έρθει, αλλά και για τις επόμενες,
εύχομαι η αισιοδοξία, η εμπιστοσύνη και οι προσπάθειες όλων

να ευοδωθούν και να μας οδηγήσουν 
στο δρόμο της προόδου και της κοινωνικής αλληλεγγύης!

Χρόνια πολλά σε όλους, με υγεία, 
δύναμη και δημιουργικότητα!
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Όπως δήλωσε ο Δημήτρης Μαγκλάρας: 
«Βρίσκομαι στο πλάι του Δημήτρη Καμπό-
σου γιατί είναι ο Δήμαρχος των έργων! 
Αυτό με έκανε να σταθώ δίπλα στον Δή-
μαρχο Άργους Μυκηνών . Θα στηρίξω με 
όλες τις δυνάμεις μου αυτή την προσπά-
θεια γιατί θέλω  τα παιδιά μας να μείνουν 
στον τόπο μας»
Ο Δήμαρχος Άργους Μυκηνών δήλωσε: 
«Υποδέχομαι τον Δημήτρη Μαγκλάρα με 
μεγάλη χαρά στην παράταξη μας, ο οποίος 
είναι χρόνια στο Επιμελητήριο και με με-
γάλη εμπλοκή στα τοπικά δρώμενα. Ένας 
άνθρωπος που ανέβηκε από κάτω προς 
τα πάνω τα σκαλιά της κοινωνίας και θα 
δώσει αυτό τον αγώνα μαζί μας για την 
πρόοδο του τόπου». 
Για την Τζένη Μπουλμέτη ο Δήμαρ-
χος Άργους Μυκηνών δήλωσε: Η Τζένη 

Μπουλμέτη είναι μια σπουδαία γυναίκα 
που έχει σηκώσει ψηλά την ελληνική ση-
μαία με πανελλήνιες νίκες στο τρίαθλο και 
προάγει τον ελληνικό αθλητισμό. Μια νέα 
γυναίκα που θα έχει ενεργό συμμετοχή 
στους αγώνες που θα δώσουμε μετα τις 
εκλογές του Μαίου. Οι νεές δυνάμεις που 
έρχονται ενισχύουν την εμπειρία των πα-
λαιότερων και πιστεύω ακράδαντα πως η 
τετραετία που έρχεται θα είναι η δημιουρ-
γικότερη που έγινε ποτέ για τον τόπο. 
Η κ. Μπουλμέτη δήλωσε: Είμαι νέα σε 
αυτό το εγχείρημα όμως είμαι δίπλα στον 
καλύτερο τον Δημήτρη Καμπόσο. Μοιρά-
ζομαι το όραμα του για εξέλιξη και νέα 
πράγματα οπότε με τιμά ιδιαίτερα αυτή 
η συνεργασία με την παράταξη του. Θα 
δώσω ότι καλύτερο μπορώ για την παρά-
ταξη και τον τόπο.  

θέμα
Με ηχηρά ονόματα συνεχίζει ο Δημήτρης Καμπόσος

Δύο ακόμα σημαίνουσες υποψηφιότητες  
ανακοίνωσε ο Δήμαρχος Άργους Μυκη-
νών Δημήτρης Καμπόσος  την Παρασκευή 
21/12.Πρόκειται για τον Δημήτρη Μαγκλά-
ρα μέλος του Επιμελητηρίου Αργολίδας 
και την Πρωταθλήτρια του τριάθλου Τζένη 
Μπουλμέτη. 
 Ο Δημήτρης Μαγκλάρας έχει διατελέσει 
αντιπρόεδρος του Επιμελητηρίου και γεν. 

γραμματέας του Επιμελητηριακού Συνδέ-
σμου Μεταφορών Ελλάδας, με 20ετή εμπει-
ρία στα επιμελητηριακά δρώμενα, τυπογρά-
φος στο επάγγελμα, πρώην πρόεδρος της 
ομάδας ποδοσφαίρου του Παναργειακού 
και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του 
Δαναού Άργους και  είναι από τα πρόσωπα 
που είχαν αποτελέσει το «μήλον της έριδος» 
για τους αυτοδιοικητικούς συνδυασμούς .  



Καλές Γιορτές

ΦΑΚΛΑΡΗΣ
Άργος - Ναύπλιο

Χρόνια Πολλά
Χαρούµενες Γιορτές!
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Νέα φανάρια στο Άργος

Προσκοπάκι ο Καμπόσος
Ξανάβαλε κοντό παντελονάκι ο Δ. Καμπόσος 
και η  Ένωση Παλαιών Προσκόπων Άργους τον 
έκανε μέλος της παρουσία των μελών της, Βαθ-
μοφόρων του 1ου Συστήματος, Περιφερεια-
κού Εφόρου Ανατολικής Πελοποννήσου, Εφό-
ρου Διοίκησης της Περιφέρειας και Εφόρου 
Παλαιών Προσκόπων αυτής καθώς επίσης από 
τον Πρόεδρο Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας 
Δήμου Άργους Μυκηνών Παναγιώτη Σκούφη.
Δεν μάθαμε αν αναφώνησε το γνωστό «ιπι ίπι 
ουμε, σας ευχαριστούμε», αλλά σίγουρα ξανά-
νιωσε και αισθάνθηκε άνετα μεταξύ φίλων.

ΟΝ

Φανάρια στην συμβολή της οδού 
Σιμιτζοπούλου με την Ινάχου και 
την Ναυπλίου λειτουργούν εδώ και 
μέρες στο Άργος. 

Όπως σημειώνει ο αντιδήμαρχος 
Δημήτρης Κρίγγος: «Συνεχίζουμε 
να θωρακίζουμε την ασφάλεια αυ-
τοκινήτων και πεζών σε έναν επικίν-
δυνο κόμβο όπου παρατηρούνταν 
και καθυστερήσεις στην κίνηση. 
Ο δεύτερος κόμβος που τοποθε-

τούμε φανάρια μετά τη συμβολή 
των οδών Καραολή-Δημητρίου και 
Ινάχου όπου τοποθετήθηκαν για 
πρώτη φορά εντός της πόλης του 
Άργους. Η δημοτική αρχή του Δη-
μήτρη Καμπόσου πρωτοπορεί και 
σε αυτόν τον τομέα».

Απόλυτα αναγκαία, όμως αν είχαν 
και χρονομέτρηση, θα χαιρόμασταν 
παραπάνω...

ΟΝ

27/12/2018
ΑΡ.ΠΡΩΤ. 10633

 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ 

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 10/2018
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟY ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY 

ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
(Συστημικός Αριθμός 68334)

1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ
Επωνυμία Aναθέτουσας Αρχής, 
Δραστηριότητα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 
ΠEΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, (Ν.Π.Δ.Δ) Ερυ-
θρού Σταυρού 28 και Καρυωτάκη 
Τ.Κ.:22 131, ΤΡΙΠΟΛΗ, Διεύθυνση 
Οικονομικής Διαχείρισης-Τμήμα 
Προμηθειών Πανεπιστημίου Πελο-
ποννήσου, Τέρμα Καραϊσκάκη, Τρί-
πολη 22131 Στοιχεία Επικοινωνί-
ας, Αρμόδιοι για πληροφορίες:  
τηλ: +30 2710 372111/372107, 
(Τσώκου Βασιλική ) +30 27410 
74999 (Ασπρούδη Παρασκευή) 
Fax: +30 2710 372108 e-mail: 
vtsokou@uop.gr, pasproudi@uop.
gr UL: www.uop.gr
2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Περιγραφή: Ανοικτός Ηλεκτρο-
νικός Διαγωνισμός με κριτήριο 
ανάθεσης την πλέον συμφέρου-
σα από οικονομική άποψη προ-
σφορά αποκλειστικά βάσει τιμής  
για  Προμήθεια  Υπολογιστικού  
Εξοπλισμού  Γραμματειών  και  
Τμημάτων  του  Πανεπιστημίου 
Πελοποννήσου .Συνολικός προ-
ϋπολογισμός: 59.677,42 (άνευ 
ΦΠΑ) ήτοι 74.000,00€ με Φ.Π.Α. 
24%
Είδος σύμβασης: Προμήθεια. Κω-
δικός NUTS Κύριοι τόποι παρο-
χής Υπηρεσιών : EL651. (Τρίπολη)
(CPV) Κύριο Αντικείμενο: (CPV: 
30213300-8 Επιτραπέζιοι ηλεκτρο-
νικοί υπολογιστές, 30231310-3 
Επίπεδες Οθόνες, 38520000-6 Σα-
ρωτές, 30213100-6 Φορητοί Υπο-
λογιστές, 30237100-0 Μέρη υπο-
λογιστών, 30200000-1 Εξοπλισμός 
Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και 
προμήθειες).Σύμβαση καλυπτό-
μενη από τη συμφωνία για τις 
Δημόσιες Συμβάσεις: Ναι
Κατανομή σε τμήματα: Ναι
Προσφορές μπορούν να κατατε-
θούν για μία Oμάδα ή στο σύνολο 
τους και όχι για μέρος τους και η 
κατακύρωση θα γίνει ανά Ομάδα. - 
Η Σύμβαση υποδιαιρείται σε δυο 
(2) Ομάδες με προϋπολογισμό 
ανά Ομάδα:
• ΟΜΑΔΑ Α: «Προμήθεια Υπολογι-
στικού Εξοπλισμού γραμματειών 
» εκτιμώμενης αξίας  52.934,61 €  
(άνευ Φ.Π.Α) ήτοι 65.638,92€  με 
Φ.Π.Α .
• ΟΜΑΔΑ Β:«Προμήθεια Υπολο-
γιστικού Εξοπλισμού Τμήματος 
Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνι-
ών » εκτιμώμενης αξίας 6.742,81 
€  € (άνευ Φ.Π.Α) ήτοι 8.361,08 
€ με Φ.Π.Α. Σύνολο ΟΜΑΔΑ Α&Β 
: 59.677,42 (άνευ Φ.Π.Α) ήτοι 
74.000,00 € με Φ.Π.Α .
Θα ληφθούν υπόψη εναλλακτι-
κές /αντιπροσφορές προσφορές 
: Όχι - Διάρκεια της σύμβασης: Η 
διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε 
70 ημέρες από την υπογραφή της 
προσμετρούμενες από την επόμε-
νη της ημερομηνίας υπογραφής 
της σύμβασης.
Συγκεκριμένα : Σαράντα (40) ημέ-
ρες προσωρινή παραλαβή και 
τριάντα (30) ημέρες οριστική πα-
ραλαβή.
3. ΝΟΜΙΚΕΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ, 
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. ‘Όροι 
που αφορούν τη σύμβαση.
Α) Εγγυητική επιστολή συμμετο-

χής ποσού 2% της προϋπολογι-
ζόμενης αξίας της ομάδας ή του 
συνόλου της Διακήρυξης για τις 
οποίες θα καταθέσει προσφορά μη 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 
(άρθρο 72 του ν.4412/2016)
Β) Εγγυητική καλής εκτέλεσης 
όρων σύμβασης όπως περιγράφε-
ται στην παρ. 4.1 της Διακήρυξης
Κύριοι όροι της χρηματοδότη-
σης και πληρωμής ή /και αναφο-
ρά στις εφαρμοζόμενες συνα-
φείς διατάξεις. Χρηματοδότηση: 
Πιστώσεις Τακτικού Προϋπολογι-
σμού..
Πληρωμή: Ο τρόπος πληρωμής 
περιγράφεται στην παρ. 5.1 της 
Διακήρυξης
Νομική μορφή που πρέπει να 
έχει ο όμιλος οικονομικών φο-
ρέων στον οποίο θα ανατεθεί η 
σύμβαση
Ο όμιλος οικονομικών φορέων δεν 
υποχρεούνται από την Αναθέτου-
σα Αρχή να έχει λάβει συγκεκριμέ-
νη νομική μορφή προκειμένου να 
υποβάλλει Προσφορά.
4. ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Προσωπική κατάσταση  των 
οικονομικών φορέων, συμπε-
ριλαμβανομένων απαιτήσεων  
σχετικά με την  εγγραφή τους 
σε επαγγελματικά ή εμπορικά 
μητρώα Περιγράφονται στις πα-
ραγράφους 2.2.3 και 2.2.4 της Δι-
ακήρυξης και αποτυπώνονται στο 
ΤΕΥΔ Οικονομική και Χρηματο-
οικονομική Επάρκεια - Περιγρά-
φονται στην παρ 2.2.5 της Διακή-
ρυξης Τεχνική & επαγγελματική 
ικανότητα - Δεν ζητείται στην πα-
ρούσα διακήρυξη
5. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
Αριθμός Διακήρυξης Διαγωνι-
σμού: 10/2018 συστημικός αριθ-
μός 68334
Διενέργεια Διαγωνισμού: Ο Δια-
γωνισμός θα πραγματοποιηθεί με 
χρήση της πλατφόρμας του Εθνι-
κού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) 
μέσω της Διαδικτυακής πύλης: 
www.promitheus.gov.gr.
Τρόπος Λήψης Εγγράφων: Δια-
δικτυακή πύλη www.promitheus.
gov.gr του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 
-Ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου 
Πελοποννήσου (http://www.uop.
gr)
Παροχή Συμπληρωματικών Πλη-
ροφοριών και Διευκρινήσεων.
Συμπληρωματικές πληροφορίες 
μέχρι και δέκα (10) ημέρες πριν 
την καταληκτική ημερομηνία υπο-
βολής προσφορών & απαντώνται 
αντίστοιχα στο δικτυακό τόπο του 
μέσω διαγωνισμού μέσω της διαδι-
κτυακής πύλης www.promitheus.
gov.gr του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ., 
το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν 
από την ημερομηνία που έχει 
οριστεί για την υποβολή των προ-
σφορών στις 14/02/2019 ημέρα 
Πέμπτη και ώρα 14:00.
Γλώσσα που μπορεί να χρησι-
μοποιηθεί στην προσφορά: Ελ-
ληνική
Τόπος και χρόνος υποβολής των 
Προσφορών: Ηλεκτρονικά, μέσω 
της διαδικτυακής πύλης www.
promitheus.gov.gr του συστήμα-
τος ΕΣΗΔΗΣ.
Καταληκτική ημερομηνία και 
ώρα Υποβολής των προσφο-
ρών: Στις 20/02/2019, ημέρα Τε-
τάρτη και ώρα 14.:00 της αυτής 
ημερομηνίας. Η έντυπη υποβο-
λή των προσφορών γίνεται, έως 
25/02/2019, ημέρα Δευτέρα και 
ώρα 14.00 της αυτής ημερομηνίας 

συνέχεια στη σελ. 18
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ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Εβδομαδιαία Εφημερίδα

Αρ. Σήματος: 159481
Δικαιούχος Σήματος: 

Α. ΓΚΑΤΖΙΟΣ Θ. ΝΤΑΝΟΣ ΟΕ
Μέλος Ε.Ι.Ε.Τ. 

Κωδ. Εντύπου: 4126

Αριθμός φύλλου: 1017 
Ημερομηνία: ΠΕΜΠΤΗ  03.01.2019

Ιδιοκτησία:
Α. ΓΚΑΤΖΙΟΣ Θ. ΝΤΑΝΟΣ ΟΕ

Εκδότης – Δ/ντής:
Άκης Γκάτζιος 

Σχεδιασμός: ΕΝΘΕSIS
Εκτύπωση: 

«ΚΑΤΑ ΓΡΑΜΜΑ» ΚΙΑΤΟ
Διανομή:  ΕΛΤΑ, 

 Πρακτορείο ΑΛΕΑΤΥΠΟΣ

ΕΔΡΑ: ΝAYΠΛΙΟ,  Βελλίνη 5 
Τηλ. 2752 0 22257 Fax. 2752 1 10728

κιν. 697 6511108, 693 7577471
anagnostispe@hotmail.com 

www.anagnostis.org

Τιμή: 0,70 ευρώ
Συνδρομές (με ΦΠΑ): Ετήσια ιδιωτών 
45,00 ευρώ, Ετήσια Οργανισμών,  ΟΤΑ, 

ΝΠΙΔ, ΝΠΔΔ 300,00 ευρώ.

Ετήσια Τραπεζών, φορέων επιχειρήσε-
ων: 150,00 ευρώ

Τα ενυπόγραφα άρθρα που δημοσιεύ-
ονται στον «Αναγνώστη Πελοποννή-
σου» δεν εκφράζουν υποχρεωτικά τις 
απόψεις της εφημερίδας. Απαγορεύε-
ται η αναδημοσίευση, η αναπαραγωγή 

κειμένων και φωτογραφιών, ολική ή με-
ρική ή περιληπτική, χωρίς την γραπτή 

άδεια του εκδότη (Ν.2121/1993).

Ευχαριστούμε πολύ τους αρθρογράφους 
που προσφέρουν αφιλοκερδώς τις 

εργασίες τους

Tαυτότητα

π
αρ

ασ
κή

νι
ο O Ιερώνυμος και η Ευαγγελίστρια

Όλα δείχνουν ότι ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος θα βρίσκεται στο Ναύπλιο την 25η Μαρτίου, αφού εκδήλωσε το ενδιαφέρον 
του να δει ιδίοις όμασι το έργο που γίνεται στην Ευαγγελίστρια με το οργανωμένο συσσίτιο προς απόρους που λειτουργεί 
εδώ και χρόνια. Μάλιστα ολοκληρώθηκε και η τυπική διαδικασία που ορίζει το πρωτόκολλο, με επίσκεψη στην Αρχιεπισκοπή 
του δημάρχου Κωστούρου και του ιερέα Ελεύθεριου Μίχου, κατά την οποία 
προσκλήθηκε επίσημα ο Αρχιεπίσκοπος.
Κατά την προσέλευσή του στο Ναύπλιο αναμένεται να δοθεί ιδιαίτερη 
έμφαση στο έργο ανέγερσης του κτιρίου παροχής συσσιτίων και μάλιστα 
σύμφωνα με πληροφορίες ετοιμάζεται να γίνει ιδιαίτερη προβολή στο θέμα 
τοπικά, λόγω προεκλογικής περιόδου. Πάντως ο δήμαρχος Ναυπλίου προς 
το παρόν αρκέστηκε να δηλώσει ότι: «είναι τιμή για όλους μας η επίσκεψη 
του κ.κ. Ιερώνυμου στην πόλη μας στην μεγάλη γιορτή της Ευαγγελίστριας. 
Με κάθε τρόπο λαμπρύνουμε και τις θρησκευτικές εορτές μας και η 
παρουσία του αρχιεπισκόπου θα αποτελέσει για μας μια ξεχωριστή στιγμή».

Δεν είναι διαχειριστής
Μια παρεμφερής αναφορά σε σελίδα με την επωνυμία 

Argos Restart την οποία διαχειρίζεται ο Πέτρος Θωμό-

μουλος μας οδήγησε συνειρμικά στο να υποθέσουμε 

πως είναι διαχειριστής του σάιτ «Δυνατή πόλη ξανά» του 

συνδυασμού του Τάσσου Χειβιδόπουλου, πράγμα το 

οποίο δεν ευσταθεί και δικαίως λάβαμε τα παράπονα και 

των δύο.

Άλλο επανεκκίνηση κι άλλα ξανα-κίνηση. Λεπτές δια-

φορές που μπορούν όμως να οδηγήσουν σε πλάνη και 

από πλάνη καλά να `μαστε δεν είναι και λίγη στην πόλη 

και κατ` επέκταση στον Δήμο Άργους- Μυκηνών, όπως 

παντού άλλωστε με την πολιτική και την παραπληροφό-

ρηση να βάζουν σε όλα το χεράκι (για να μην πούμε την 

χερούκλα) τους.

ΟΝ. 

Αργοί ρυθμοί 
Μπουντρούκα

Βήμα – βήμα, αλλά με αργούς ρυθ-

μούς κινείται η υποψηφιότητα 

Μπουντρούκα για την περιφέρεια 

Πελοποννήσου. Ο υποψήφιος περι-

φερειάρχης αυτή τη φορά παρου-

σίασε το λογότυπο της παράταξής 

του, με σύμβολο, που όπως αναφέ-

ρει ο ίδιος, «αποτυπώνει τη θέληση 

να εργαστούμε συλλογικά, ενωτικά 

και συνθετικά, χέρι-χέρι, με περι-

φερειακή συνείδηση, για να κάνου-

με το όραμά μας πράξη. Να γίνει η 

Περιφέρεια Πελοποννήσου πρότυ-

πο ανάπτυξης. Θέλουμε-Ξέρουμε-

Μπορούμε με πρωτοπόρο το δη-

μιουργικό και παραγωγικό λαό της 

Πελοποννήσου να αξιοποιήσουμε 

τα πολλά συγκριτικά πλεονεκτήμα-

τα του τόπου μας και να αλλάξουμε 

σελίδα».

Ωστόσο την ίδια ώρα οι συνυπο-

ψήφιοί του, αλωνίζουν την περιφέ-

ρεια….

Υ.Ζ.

ιχνηλασίες

Ιπτάμενα ΙΧ
Τελικά ο δρόμος Άργους Νέας Κίου είναι ο πλέον κατάλ-
ληλος για την λειτουργία ιπταμένων ΙΧ. Μέχρι σήμερα 
πιστεύαμε πως ο Ερασίνος αποτελεί καταφύγιο για ψαρό-
βαρκες αλλά σιγά σιγά θα πιστέψουμε πως μάλλον προο-
ρίζεται σαν θαλασοδρόμια για υδροπλάνα. Δεν εξηγείται 
διαφορετικά η τάση των ΙΧ αρχικά να απογειώνονται και 
στην συνέχεια να προσγειώνονται στην κοίτη του. Ευτυ-
χώς τις δυο τελευταίες φορές χωρίς θύματα. Ίσως θα πρέ-
πει να μπουν επιτέλους κάποια προστατευτικά για τους 
απρόσεκτους οδηγούς.

ΟΦ.

∆ικηγόρος Παρ’ Αρείω Πάγω
Υποψήφιος Περιφερειακός Σύµβουλος

µε Παναγιώτη Νίκα



ΠΕΜΠΤΗ
03  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 20198

Ο μικροαστός δε θέλει 

μπλεξίματα..
Της Μαλβίνας Κάραλη

Αυτοί οι τύποι, οι μικροαστοί, δε σκέφτονται ποτέ 

τους να αυτοκτονήσουν γιατί η ζωή τους ανήκει 

στο Θεό, αλλά στην ουσία, επειδή δεν αποφασί-

ζουν ούτε για τη ζωή τους, ούτε για το θάνατό τους. 

Είναι αμνήμονες εκεί που τους συμφέρει, αλλά ορα-

ματιζόμενοι το μέλλον δε ζουν ποτέ ένα παρόν της 

προκοπής.

Κάνουν μακροπρόθεσμα όνειρα που, κατά κανόνα, 

τα προφταίνει ο θάνατος. Χτίζουν ντουβάρια. Αγο-

ράζουν οικοπεδάκια. Δεν ψάχνουν τσάντες, γιατί 

σπάνια ερωτεύονται και όπως όλοι οι βλάκες, ποτέ 

δε νιώθουν ανίσχυροι.

Τρέμουν τις υποχρεώσεις, αλλά τελικά παντρεύο-

νται μια υπομονετικιά, αφού την πρήξαν επί χρόνια 

τόσο, που δε θέλει πια ούτε να τους χέσει. Κάνουν 

δύο μόγγολα, γιατί «ένα ίσον κανένα». Ή τρία, αν τα 

δύο πρώτα είναι κορίτσια. Και βέβαια, τους αρέσου-

νε πολύ οι βιζιτούδες, τις οποίες πάντα ρωτάνε μετά 

το πήδημα: «Πώς ξέπεσες έτσι;»

Όχι, δεν έχουν αρκουδάκι οι μικροαστοί. Μόνο 

σκουπίδια. Σε τρόφιμα, σε ιδέες, σε τρόπο ζωής, σε 

πράξεις. Την ξέρω απέξω κι ανακατωτά την Αδελ-

φότητα (…). Τρέμει μην πιαστεί κορόιδο και πά-

ντα πιάνεται. Υπεκφεύγει. Στρεψοδικεί. Αναβάλλει. 

Υποκρίνεται. Ζητάει τα πάντα και δε δίνει τίποτα. 

Παριστάνει τη Δίκαιη. Αρνείται τα τεστ πατρότητας 

για να γλιτώσει τη Διατροφή και πάντα είναι από κο-

ντά ένας μειλίχιος και τίμιος επαρχιακός δικηγορά-

κος, πρόθυμος να σπιλώσει την άπορη κακομοίρα.

Ο Μικροαστός δε θέλει μπλεξίματα. Γι’ αυτό δε μπο-

ρεί να είναι ποτέ επαναστάτης, άρα παλικάρι. Δεν 

είναι αντιπαθής σαν υπέρμετρος, είναι σιχαμένος 

σαν πλαγιοδρόμος. Νομίζει πως είναι διπλωμάτης 

και πως λύνει γόρδιους δεσμούς, στην ουσία όμως 

ξεμπερδεύει μόνο τον εαυτό του  και τρελαίνει όλο 

τον κόσμο γύρω του.

Κανείς δεν είναι πιο επικίνδυνος από αυτά τα ήσυ-

χα, μειλίχια ανθρωπάκια, τους μικροαστούς.

Vita Civilis Χρυσώνει τους δημάρχους ο Τσίπρας
Πρόκληση οι ψηλοί μισθοί των αιρετών σε περίοδο κρίσης
Μια χαρά επάγγελμα το να είσαι Περι-
φερειάρχης, αντιπεριφερειάρχης, δή-
μαρχος, αντιδήμαρχος και πρόεδρος 
περιφερειακού συμβουλίου αποδεικνύ-
εται σύμφωνα με τις μισθοδοσίες των 
περιφερειαρχών και των δήμαρχων, 
που αποφάσισε η κυβέρνηση, αφού το 
μοναδικό προσόν είναι 
να πείσεις τον κόσμο 
για να εκλεγείς, χωρίς 
να χρειάζονται σπουδές, 
μόρια ανεργίας, κλπ.
Με την ΚΥΑ ΚΥΑ 
72865/10.12.2018 (ΦΕΚ 
5726/19.12.2018 τεύχος 
Β’) αποσυνδέονται οι 
αποδοχές των αιρετών 
της Τοπικής Αυτοδιοίκη-
σης από την αντιμισθία 
των Γενικών Γραμματέ-
ων και τροποποιείται η 
αριθμ. 54698/5.10.2018 
(Β’ 4704) απόφαση των 
Υπουργών Εσωτερικών 
και Οικονομικών με 
θέμα «Καθορισμός απο-
δοχών α) αιρετών ορ-
γάνων των οργανισμών 
τοπικής αυτοδιοίκησης 
και β) γενικών γραμμα-
τέων δήμων», ως ακο-
λούθως:
 1. Η περίπτωση α της 
παραγράφου 1 αντικα-
θίσταται ως εξής:
«1α) Η αντιμισθία των 
δημάρχων σε δήμους 
με πληθυσμό άνω 
των εκατό χιλιάδων 
(100.000) κατοίκων σε 
4.275€, των δημάρχων 
των δήμων με πληθυ-
σμό από είκοσι χιλιά-
δες (20.000) έως εκατό 
χιλιάδες (100.000) κα-
τοίκους σε 3.420€ και 
των δημάρχων των δή-
μων με πληθυσμό κάτω 
των είκοσι χιλιάδων 
(20.000) κατοίκων σε 
2.565€.».
2. Οι περιπτώσεις α 
και β της παραγράφου 
2 αντικαθίστανται ως 
εξής:
«2α) Η αντιμισθία του 
περιφερειάρχη σε 
4.275€.
2β) Στον αντιπεριφε-
ρειάρχη καταβάλλε-
ται αντιμισθία ύψους 
3.206,25€ και στον 
πρόεδρο του περιφε-
ρειακού συμβουλίου 
καταβάλλεται αντιμι-
σθία ύψους 1.125€».
Κατά τα λοιπά ισχύει η 
αριθμ. 54698/5.10.2018 
(Β’4704) απόφαση.

Η μοναδική εξομάλυνση που θα μπο-
ρούσε να βελτιώσει αυτή την μισθολο-
γική ανισότητα θα ήταν, το μισό τουλά-
χιστον μισθό τους να τον διέθεταν για 
έργα του δήμου ή της περιφέρειας αντί-
στοιχα. Μιλάμε βέβαια για κοινωνικές 
ευαισθησίες που δεν υπάρχουν.

Το Δ.Σ. & οι εργαζόμενοι της ΔΕΥΑ 
Ναυπλίου σας εύχονται ολόψυχα 
Καλά Χριστούγεννα & μια καλή,  

δημιουργική νέα χρονιά.

Η ΔΕΥΑΝ κοντά σας συνεχώς, με 
συνέπεια, με δράση και σημαντικά έργα

Ο Αη Βασίλης ήρθε 
πιο νωρίς για τους 

Δημάρχους
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Τι βιώνουν οι μετανάστες εργάτες στον αγροτικό τομέα 
Μετανάστες το 90% της συνολικής μισθωτής εργασίας στη γεωργία

Επεισόδια βίας και ρατσισμού, κοινωνική εχθρότητα, περιθωριο-
ποίηση, ελαστικές σχέσεις εργασίας. Με όλα αυτά είναι αντιμέτωποι 
οι μετανάστες που εργάζονται στον αγροτικό τομέα στην Ελλάδα, 
την Ιταλία και την Ισπανία. Αυτό προκύπτει από έρευνα του Ευ-
ρωπαϊκού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου της Φλωρεντίας, με την 
οικονομική υποστήριξη του Open Society Foundations στις Βρυ-
ξέλες.
Οι ερευνητές μελέτησαν την απασχόληση μεταναστών στον αγρο-
τικό τομέα στη νότια Ιταλία, όπου η παρουσία τους είναι υψηλότε-
ρη αριθμητικά σε σχέση με την υπόλοιπη χώρα, και στη συνέχεια 
προχώρησαν σε σύγκριση των δεδομένων αυτών με την κατάσταση 
στην Ελλάδα και την Ισπανία. Το κοινό και στις τρεις χώρες είναι 
πως η κυριαρχία των μεσογειακών προϊόντων συνεπάγεται έντονη 
ζήτηση για εποχική εργασία. Επιπλέον, οι τρεις χώρες χαρακτηρί-
ζονται από μια περισσότερο εδραιωμένη παράδοση μετανάστευσης.
Στην Ελλάδα, σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία, υπολογίζεται 
ότι οι μετανάστες αποτελούν το 90% της συνολικής μισθωτής ερ-
γασίας στη γεωργία.
Για το 2015 τα στοιχεία δείχνουν ότι στην Ιταλία περίπου το 48% 
του εργατικού δυναμικού στην αγροτική παραγωγή ήταν αλλοδα-
ποί. Επίσης, υπολογίζεται ότι πάνω από το 50% των εργαζόμενων 
στον τομέα απασχολούνταν χωρίς επίσημη σύμβαση. Το 80% αυ-
τών ήταν ξένοι υπήκοοι.
Όσο για την Ισπανία, οι μετανάστες εργαζόμενοι εκτιμάται ότι απο-
τελούν το 23,2% του συνόλου του αγροτικού εργατικού δυναμικού. 
Ωστόσο, ο αριθμός αυτός είναι μικρότερος από την πραγματικότητα, 
καθώς δεν υπολογίζονται οι συμβάσεις προσωρινής απασχόλησης.
Το κοινό στοιχείο που εντοπίζεται και στις τρεις χώρες είναι τα 
επαναλαμβανόμενα επεισόδια βίας ή ρατσισμού από τοπικούς πλη-
θυσμούς σε εποχικούς εργαζόμενους. Όπως σημειώνουν οι ερευ-
νητές, οι περιπτώσεις του Ελ Ετζίντο στην Ισπανία το 2001, του 
Ροζάρνο στην Ιταλία το 2010 και της Μανωλάδας στην Ελλάδα 
το 2013 υπογραμμίζουν «τη διφορούμενη συνύπαρξη της οικονο-
μικής απαίτησης για μετανάστες εργαζόμενους στα χωράφια και 
της κοινωνικής εχθρότητας απέναντι στην παρουσία τους στους 
δρόμους». Επίσης, οι μισθολογικές διαφορές, η επισφάλεια και η 
περιθωριοποίηση εμφανίζονται και στις τρεις μεσογειακές χώρες.
Στην Ελλάδα οι μετανάστες έχουν καλύψει τα κενά στην τοπική 
απασχόληση και κρατούν τους μισθούς στη γεωργία σε χαμηλά 
επίπεδα, συμβάλλοντας στη μείωση του κόστους παραγωγής και 
στη διατήρηση και επέκταση της γεωργίας, επισημαίνει η έρευνα, 
σύμφωνα με το ΑΠΕ. Ορισμένες διμερείς συμφωνίες διευκόλυ-

ναν τη διαδικασία της εποχικής μετακίνησης από την Αλβανία, τη 
Βουλγαρία και την Αίγυπτο. Η καθιέρωση της τρίμηνης βίζας για 
τους Αλβανούς τους διευκόλυνε να αναλάβουν εποχιακές εργασίες 
σε περιόδους αιχμής. Διαδοχικοί νόμοι για τη μετανάστευση πε-
ριλαμβάνουν ειδικές διατάξεις για τους εποχικούς εργάτες. Κάθε 
δύο χρόνια κοινή υπουργική απόφαση καθορίζει το μέγιστο αριθμό 
θέσεων για εποχιακή απασχόληση ανά περιφέρεια και τομέα.
Οι πολίτες εκτός της ΕΕ μπορούν να εισέλθουν στη Ελλάδα για να 
εργαστούν για ένα μέγιστο διάστημα έξι μηνών μέσω πρόσκλησης 
ή μετάκλησης, η οποία όμως είναι δύσκολο να εφαρμοστεί. Τον 
Απρίλιο του 2016 ο νόμος τροποποιήθηκε ώστε οι εργοδότες στον 
αγροτικό τομέα στις περιοχές όπου υπάρχουν και έχουν εγκριθεί 
εποχικές θέσεις εργασίας να μπορούν να προσλαμβάνουν παρά-

τυπους υπηκόους τρίτων χωρών ή αιτούντες άσυλο που ήδη ζουν 
στην Ελλάδα παρέχοντάς τους έτσι μια προσωρινή άδεια διαμονής 
έξι μηνών.
Η γεωγραφική εγγύτητα καθορίζει την απασχόληση των μετανα-
στών στη γεωργία, σύμφωνα με την έρευνα που δημοσίευσε το 
ΑΠΕ.
Στην Ελλάδα οι μετανάστες εργάτες, κυρίως Αλβανοί, Βούλγαροι 
και Ρουμάνοι, ενώ αύξησαν τη γεωγραφική κινητικότητά τους με-
ταξύ των διαφόρων αγροτικών περιοχών για να αντιμετωπίσουν 
την εργασιακή ανασφάλεια και τη χαμηλή κοινωνικοοικονομική 
κατάστασή τους. Επιπλέον, οι μετανάστες από την Ασία μετακινού-
νται από τις αστικές στις αγροτικές περιοχές για βραχυπρόθεσμη 
απασχόληση.

Εύχομαι σε όλους 
τους δημότες 
και τους επισκέπτες
του Δήμου Ναυπλιέων
Χρόνια Πολλά
και Καλή Χρονιά

Γαβρήλος Σταύρος
Αντιδήμαρχος Καθαριότητας Περιβάλλοντος 

και Πρασίνου Δήμου Ναυπλιέων
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ΕΦΚΑ – Δεκεμβρίου ΣΟΣ… 
Δεκέμβρης πλησιάζει, η τομή του χρό-
νου, λίγες μέρες πριν χωριστεί σε προ 
και μετά Χριστού.
 Ξημερώνει, τσουχτερό το κρύο στην πα-
γωμένη Ναζαρέτ. 
Ο Ιωσήφ σηκώθηκε νωρίς το πρωί, είχε 
πολλές δουλειές να κάνει σήμερα.
Πριν βγει έξω, σκέπασε στοργικά, πατρι-
κά, την ετοιμόγεννη Μαρία. 
Είχε μπει στον μήνα της. 
Τρίβοντας τα χέρια του για να δώσει μια 
ζεστή εκκίνηση στην ημέρα του έκανε 
τις καθημερινές φροντίδες και ετοιμα-
σίες στον στάβλο του. Τελευταίο άφησε 
το ζωντανό μεταφορικό του μέσο.  Για 
κάποιο ανεξήγητο λόγο, ο γάιδαρος του 
ήταν αναστατωμένος και θυμωμένος. 
Αρνιόταν να δεχτεί σαμάρι, πολύ χειρό-
τερα αρνιόταν να αλλάξει περπατησιά.
Τούτο το ζώο ήταν μέλος της οικογένει-
ας του και βασικός του συνεργάτης στις 
καθημερινές δουλειές του ξυλουργείου. 
Το αγαπούσε και το φρόντιζε ιδιαίτερα. 
Ξεκίνησε μαζί με τρυφεράδες, χάδια 
και ταξίματα.
-Έλα γαϊδαράκο μου προχώρα, έλα σε 
παρακαλώ. Έλα ξεκίνα. Πρέπει να ετοι-
μάσω χαρτιά για την Μαρία, είναι επεί-
γον. Να κοίτα, δεν θυμάσαι, μαζί πήγαμε 
πριν λίγες μέρες στα γραφεία για να κά-
νουμε τα χαρτιά μας. (Του έδειξε τους 
παπύρους που έβαζε μέσα στο καλάθι.)
Τίποτα το ζώο, πεισματικά ακούνητο. 
Έξω χειμωνιάτικη παγωνιά και μέσα θυ-
μωμένη απελπισία. 
-Όλα μαζί έπεσαν τούτες τις ημέρες. 
(Μονολόγησε ο Ιωσήφ.) Απογραφή στην 
Βηθλεέμ, παραγγελίες εκκρεμούν στο 
ξυλουργείο, χαρτιά για να βρω νοσοκο-
μείο στην Βηθλεέμ. Έλα γαϊδαράκο μου. 
Το απόλυτο πείσμα, καμία κίνηση. 
Το ζώο είναι ζώο και δεν έχει λόγο. 
Όπως λέει και η παροιμία, όπου δεν πί-
πτει λόγος  πίπτει ράβδος. Ένα λεπτό 
κλαδί, από αυτά που χρησιμοποιεί για 
προσάναμμα στο τζάκι έγινε το αιφνιδια-
στικό κινητήριο ραβδί. 
Ποτέ δεν είχε μαλώσει μέχρι τότε το 
ζωντανό του. Με την πρώτη βιτσιά έβα-
λε μυαλό ο ξαφνιασμένος γάιδαρος και 

ξεκίνησε για τον ΕΟΠΥΥ της Ρωμαϊκής 
Αυτοκρατορίας, Ενιαίος Οργανισμός 
Παντοτινά Υποταγμένων Υπηκόων. Έτσι 
λεγόταν ο νέος οργανισμός περίθαλψης 
της αυτοκρατορίας. 
Μετά από χιλιάδες χρόνια με την ίδια 
ονομασία, σαν αφυπνισμένη ρωμαϊκή 
κληρονομιά , εμφανίστηκε ο ίδιος οργα-
νισμός σε μια δοξασμένη αλλά επίσης 
υποταγμένη μεσογειακή χώρα. 
Στην κεντρική είσοδο, ένας κρατικοδί-
αιτος, τεμπέλης λεγεωνάριος έξυνε το 
σπαθί του σε μια αυτοσχέδια θερμάστρα. 
Ο γάιδαρος στύλωσε τα πόδια του από-
τομα. Παραλίγο να πέσει κάτω ο Ιωσήφ. 
Το ταρα-
κ ο ύ ν η μ α 
και η προ-
σ π ά θ ε ι α 
να βρει την 
ισορροπία, 
ξ ύ π ν η σ ε 
το νου του. 
Κατάλαβε 
και δικαιο-
λόγησε το 
πείσμα του 
ζωντανού 
του, στε-
νοχωρήθη-
κε για τις 
ξυλιές που 
του έριξε. 
Πριν λίγες 
μέρες ο ίδιος λεγεωνάριος, ενώ ο Ιωσήφ 
έτρεχε από γραφείο σε γραφείο, για να 
διασκεδάσει την απραξία του, ο θυρω-
ρός της εξουσίας, τσιμπούσε το δεμένο 
ζώο με το σπαθί του, του πετούσε και 
καρβουνάκια από την χάλκινη θερμά-
στρα του. 
Το ζώο από τις ετοιμασίες του  αφεντι-
κού του, ίσως και από τους πάπυρους 
που είδε μέσα στο ταγάρι, κατάλαβε ότι 
θα υπόφερε πάλι στην είσοδο της εξου-
σίας και δεν ήθελε να φύγει ούτε μισό 
μέτρο από το παχνί. Ο Ιωσήφ, πήγε το 
ζώο σε ένα χάνι κοντινό χάνι, αρκετά 
μέτρα μακριά από τον θυρωρό. 
Ο λεγεωνάριος προέταξε σαν απαγο-

ρ ε υ τ ι κ ή 
μπάρα το 
κ ο φ τ ε ρ ό 
του σπαθί. 
-Που πας 
Ε β ρ α ί ε ; 
( Είπε με 
υ π ο τ ι μ η -
τικό ύφος 
στον Ιω-
σήφ. Ο 
αντισημιτι-
σμός υπήρ-
χε και προ 
Χ ρ ι σ τ ο ύ . 
Δ ι α χ ρ ο -
νικά στην 
ι σ τ ο ρ ί α , 
τα παιδιά 
του Δαυίδ 
έγιναν ο 
α ι μ α τ ο -
βαμμένος 
σάκος του 

μποξ, γεμάτος με τις απενοχοποιημένες 
αμαρτίες άλλων.)
-Στο ΕΟΠΥΥ, περιμένω παιδί. 
-Όλα σας τας προσφέρει η Μεγάλη 
Ρώμη, άχρηστοι και αχάριστοι είστε. 
Τώρα με το ΠΕΔΥ  θα διορθωθούν όλα τα 
παρατράγουδα του ΕΟΠΥΥ. 
-Εγώ, για το δικό μου παιδί νοιάζομαι. 
-Ε, βέβαια Εβραίε, εσύ μόνο για την 
πάρτι σου νοιάζεσαι ( Πήρε  όσους πα-
πύρους μπορούσε με τα χέρια του και 
τους έριξε μέσα στο χάλκινο δοχείο, την 
αυτοσχέδια θερμάστρα του. ) 
-Να με συμπαθάς, αλλά καις παπύρους;
-Ναι, κάνουν εξαιρετική φωτιά! 

-Μα είναι 
κ α ι ν ο ύ ρ -
γιοι! 
-Η υπηρε-
σία μας 
εκσυγχρο-
ν ί ζ ε τ α ι , 
π ή ρ α μ ε 
νέα παρ-
τίδα καλύ-
τερης ποι-
ότητας. 
 Μετά από 
δ ε κ ά δ ε ς 
α ι ώ ν ε ς , 
ένας νεα-
ρός φοιτη-
τής , στην 
υποταγμέ-

νη μεσογειακή χώρα την οποία αναφέ-
ραμε και πριν, στον κεντρικό διάδρομο 
του Οργανισμού Νεότητας, είδε πεταμέ-
νες γραφομηχανές πολύ καλής ποιότη-
τας και αντοχής. Είχε δοθεί παραγγελία 
για νεότερες! Ο ίδιος, όπως και τόσοι 
άλλοι έκανε αιματηρές οικονομίες για 
να αγοράσει μία απλή γραφομηχανή. 
Εκείνες σκούριαζαν, οι αρχαίοι πάπυροι 
ζέσταιναν τουλάχιστον τον στρατιώτη 
της Ρώμης
Ο Διευθύνων λεγεωνάριος, κλασικό κομ-
ματόσκυλο της εποχής ήταν αραχτός 
στην εξουσιαστική του πολυθρόνα. 
-Λοιπόν Εβραίε, ήρθες για το ΠΕΔΥ; 
-Μάλιστα κύριε, αλλά πως το ξέρετε; 
-Αφού γίνεται αλλαγή από ΕΟΠΥΥ σε 
ΠΕΔΥ.
-Δεν καταλαβαίνω κύριε. 
-Τι δεν καταλαβαίνεις για το ΠΕΔΥ δεν 
ήρθες;
-Πρέπει να πάμε στην Βηθλεέμ για την 
απογραφή μου, είναι ο τόπος καταγωγής 
μου. Η γυναίκα μου είναι ετοιμόγεννη, 
χρειάζομαι χαρτιά για το νοσοκομείο. 
-Α! (Βάζει τα γέλια και ο Ιωσήφ τον κοι-
τά με απορία.) Μπερδευτήκαμε, αλλά 
καλώς ήρθες. Το ΠΕΔΥ, ο Πανρωμαϊκός 
Εγκλωβισμός Δέσμιων Υπηκόων, είναι ο 
καινούργιος μας φορέας. Εντάξει δώσε 
μου το ΑΜΚΑ σου. 
-Τι είναι αυτό; 
-Αριθμός Μητρώου Κατασταλτικής Ανα-
σφάλειας.
-Δεν έχω. 
-ΑΦΜ έχεις; 
-Βεβαίως Αριθμό Φορολογικής Ματαιό-
τητας, έχω.
-Πήγαινε να φτιάξεις τα χαρτιά σου. 
Μετά από τρεις ώρες , φορτωμένος με 

είκοσι παπύρους, γύρισε ο Ιωσήφ στον 
Διευθύνων λεγεωνάριο. Περίμενε υπο-
τακτικά και υπομονετικά να τελειώσει 
την καθαριότητα του αυτιού του με το 
μακρύ νύχι του δεξιού του μικρού δα-
κτύλου. 
-Μπράβο ήσουνα γρήγορος! Λείπει η βε-
βαίωση πληρωμών, Ενιαίου Φόρου Κατα-
πιεστικής Ασφυξίας, του ΕΦΚΑ.
-Αυτό ήθελα να σας πω. Ήμουν πολύ πι-
εσμένος οικονομικά και δεν μπόρεσα να 
πληρώσω τον ΕΦΚΑ για δύο μήνες.
-Δεν έχεις πληρώσει; 
-Μάλιστα κύριε, αλλά μόνο για δύο μή-
νες. 
-Έξω αχρείε!
-Μα η γυναίκα μου είναι ετοιμόγεννη, 
πού να την πάω; 
-Πήγαινε σε καμιά σπηλιά. Τι με νοιάζει 
εμένα;  Χωρίς πληρωμένο ΕΦΚΑ η Ρω-
μαϊκή Αυτοκρατορία δεν σου παρέχει 
τίποτα. 
-Μα…
-Μέχρι τις 27 Δεκεμβρίου να έχεις τα-
κτοποιήσει τις οφειλές σου. 
-Μα το αργότερο μέχρι τις 25 θα έχει 
γεννήσει. 
-Δεν με νοιάζει σου είπα, πήγαινε σε 
καμιά σπηλιά ή στάβλο, η Βηθλεέμ είναι 
γεμάτη. Νοσοκομεία και τέτοια να τα 
ξεχάσεις. Φύγε μην πιάσω το σπαθί μου.
Ο Ιωσήφ βγήκε φορτωμένος με τους 
παπύρους του. Τους έβαλε στενοχωρη-
μένος στο πλαϊνό καλάθι του σαμαριού. 
Ήταν απογοητευμένος, δεν υπήρχε 
περίπτωση να τακτοποίηση τον ΕΦΚΑ, 
πολλά τα έξοδα για το ταξίδι και για την 
γέννα.  Πήγε και πέταξε του κρατικούς 
καινούργιους παπύρους στον θυρωρό 
λεγεωνάριο. 
-Θα τους χρησιμοποιήσεις καλύτερα 
εσύ!
Ο γάιδαρος με ένα πισινό λάκτισμα πήρε 
την εκδίκηση του, έριξε κάτω την χάλκι-
νη θερμάστρα. 
Ο στρατιώτης σήκωσε το σπαθί του έτοι-
μος να χτυπήσει….
-Μπαμπά ξύπνα, ξύπνα σου λέω, τι 
ΕΦΚΑ και σπηλιά φωνάζεις; 
Ο Γιώργος ξύπνησε αλαφιασμένος , κα-
τάλαβε ότι το όνειρο του έφτιαξε ένα 
χριστουγεννιάτικο εφιάλτη.
Ετοιμάστηκε να πάει την οικογένεια του 
εκκλησία. 
Φτάνοντας στην μεγάλη ξύλινη πόρτα, 
βάζοντας το κλειδί κατάλαβε τι πυροδό-
τησε τον φανταστικό εφιάλτη. 
Σε ένα μεγάλο κίτρινο χαρτί, κολλημένο 
στην εσωτερική πλευρά της πόρτασ με 
κόκκινα γράμματα  έγραφε: 27 Δεκεμ-
βρίου ΕΦΚΑ, ΣΟΣ. 

*Ζούμε μια εφιαλτική πραγματικότητα 
ή έναν πραγματικό εφιάλτη; Είναι επι-
λογή ζωής ή θα μείνουμε δέσμιοι στην 
σπηλιά του Πλάτωνα ή θα τολμήσουμε 
την δυναμική κύλιση προς τα έξω;. Ή  
θα αφήσουμε την σφαίρα των απειλών 
φαντασιακών ή πραγματικών να μας 
καταστρέψει. Ή θα μπούμε μέσα της 
και θα γιορτάσουμε το κύλισμα, τις 
ανατροπές αλλά και τις στιγμές που 
στεκόμαστε όρθιοι...  

του Βασίλη  
Καπετάνιου Η απέναντι όχθη

Ή  θα αφήσουμε 
την σφαίρα 

των απειλών 
φαντασιακών 

ή πραγματικών 
να μας 

καταστρέψει; 
Ή θα μπούμε 

μέσα της και  θα 
γιορτάσουμε 

το κύλισμα, τις 
ανατροπές αλλά 

και τις στιγμές 
που στεκόμαστε 

όρθιοι..

Χρόνια Πολλά για 
τις Άγιες Ημέρες 

των Χριστουγέννων 
και Καλή Χρονιά

Χρήστος Ι. Αντωνόπουλος
Δικηγόρος Παρ΄ Αρείω Πάγω 

Υποψήφιος Περιφερειακός Σύμβουλος 
Πελοποννήσου με τον Παναγιώτη Νίκα

Παξών 38 Αθήνα Τηλ. 210 2470615, 6932233150
Μαρίας Ράδου 16 Ναύπλιο . Τηλ. 27520 26306
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ΑΔΑ: ΩΘΝΛΩΚΦ-ΑΑΔ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Ταχ. Δ/νση:Βασ. Κων/νου 34 Τ.Κ. 
21100
Πληροφ.: Κόντα Αθαν., Μπουταϊ-
της Νικ.
Τηλ:2752360935/931/914
FAX: 2752360967
E-Mail :logistirio.nafpliou@1444.
syzefxis.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.nafplio.gr

Ναύπλιο 20-12-2018
Αρ. Πρωτ: 23494

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙ-
ΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΗ-
ΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  ΓΙΑ 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ - ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘ-
ΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ 
ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ» CPV: 37535200-9, 
43325000-7

Ο Δήμος Ναυπλιέων έχοντας υπό-
ψη:
1. Την 207/2018 απόφαση της Ο.Ε. 
με την οποία καθορίστηκαν οι 

όροι της διακήρυξης.
2. Την μεταβίβαση αρμοδιοτήτων 
με την υπ’ αριθμ.  343/9-3-2017 
απόφαση Δημάρχου για  την 
εποπτεία, την ευθύνη και τη δια-
χείριση της Δ/νσης Οικονομικών 
Υπηρεσιών.
Προκηρύσσει ανοιχτό ηλεκτρο-
νικό διεθνή δημόσιο διαγωνισμό 
για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ – ΤΟΠΟ-
ΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ 
ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ» με κριτή-
ριο κατακύρωσης την πλέον συμ-
φέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά βάσει τιμής (πρόκειται 
για το κριτήριο ανάθεσης με τη 
χαμηλότερη τιμή, όπως έχει επι-
κρατήσει στο προϊσχύσαν δίκαιο 
(οδηγία 2004/18/Εκ, π.δ. 60/2007). 
Ημερομηνία έναρξης υποβολής 
προσφορών στο σύστημα ορίζε-
ται η 21/12/2018, ημέρα Παρα-
σκευή και ώρα 08:00 πμ., ως κα-
ταληκτική ημερομηνία υποβολής 
των προσφορών στη Διαδικτυακή 
πύλη www.promitheus.gov.gr του 
συστήματος ΕΣΗΔΗΣ ορίζεται η 
25/1/2019, ημέρα Παρασκευή και 
ώρα 23:59 μ.μ. Μετά την παρέλευ-
ση της καταληκτικής ημερομηνίας 
και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατό-
τητα υποβολής προσφοράς στο 

Σύστημα. 
Οι ενδιαφερόμενοι που θα συμμε-
τάσχουν στον διαγωνισμό οφεί-
λουν να προσκομίσουν εγγυητική 
επιστολή συμμετοχής που θα ανα-
λογεί σε ποσοστό 1 (ένα) τοις εκα-
τό (%) επί του προϋπολογισμού 
της μελέτης, χωρίς Φ.Π.Α. (δηλαδή 
ποσό 2.978,40 €).
Ο συνολικός ενδεικτικός προϋπο-
λογισμός είναι 297.840,00 € (μη 
συμπεριλαμβανόμενου ΦΠΑ).
Η σύμβαση χρηματοδοτείται σύμ-
φωνα με την υπ΄αριθ. 42861/17-
8-2018 απόφαση ένταξης του Υπ. 
Εσωτερικών από το Πρόγραμ-
μα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ στο πλαίσιο 
της Πρόσκλησης ΙΙΙ της Πράξης 
«Προμήθεια και τοποθέτηση 
εξοπλισμού για την αναβάθμιση 
παιδικών χαρών Δήμου Ναυπλιέ-
ων» με το ποσό των 210.000,00 € 
(2017ΣΕ05500010) και το υπόλοι-
πο από ιδίους πόρους του Δήμου.
Η Διακήρυξη εστάλη για δημοσί-
ευση στις 18/12/2018 και δημο-
σιεύτηκε λαμβάνοντας  αριθμό 
προκήρυξης στην Ε.Ε. S: 2018/S 
245-560442 (E-NOTICES). 
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιη-
θεί με χρήση της πλατφόρμας του 
Εθνικού      
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημο-

σίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω 
της διαδικτυακής πύλης www.
promitheus.gov.gr του συστήμα-
τος. Το πλήρες σώμα της διακήρυ-
ξης του διαγωνισμού,  τη μελέτη 
και τα λοιπά τεύχη του παρόντος 
διαγωνισμού θα αναρτηθούν σε 
ηλεκτρονική μορφή (.pdf ), στη 
διαδικτυακή διεύθυνση www.
promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ. 
Επίσης  η διακήρυξη θα αναρτη-
θεί στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στον πίνακα 
ανακοινώσεων και στην ιστοσελί-
δα του Δήμου Ναυπλιέων (www.
nafplio.gr).
Η προμήθεια διέπεται από τις 
διατάξεις των Ν. 4412/2016, 
4555/2018, 4441/2016, 
4270/2016, 4250/2014, 
4152/2013, 4155/2013, 
3886/2010, 4129/2013, 
4013/2011, 3852/2010, 
3861/2010, 3548/2007, 3463/2006, 
2859/2000, 2690/1999, τα Π.Δ. 
28/2015, 39/2017, 80/2016 και 
τις αποφάσεις 11389/1993 του 
Υπουργού Εσωτερικών, 57654 & 
56902  του Υπουργού Οικονομίας 
και Ανάπτυξης.
Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΤ. ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ

Θα αλλάξει το πολιτικό 
σκηνικό στο Ναύπλιο;

Νέα δεδομένα αναμένεται να δημιουργηθούν στα δημοτικά 
του Ναυπλίου, αν ανακοινώσει τελικά την υποψηφιότητά 
του ο Δημήτρης Κρανιάς, κάτι που αναμένεται να οριστικο-
ποιηθεί είτε θετικά είτε αρνητικά τις πρώτες ημέρες του νέου 
έτους. Σε μια τέτοια περίπτωση ανατρέπονται οι σχεδιασμοί 
των υπολοίπων υποψηφίων δημάρχων, και θα αναδιαμορ-
φωθούν από την αρχή, αφού αν ανακοινωθεί ο νέος υπο-
ψήφιος αναμένεται ένα σημαντικό ποσοστό νεοδημοκρατών 
ψηφοφόρων να πάψει να είναι πολυκερματισμένο σε όλους 
τους συνδυασμούς.
Κινήσεις του κου Κρανιά τις τελευταίες ημέρες, που δείχνουν 
την πρόθεσή του να διεκδικήσει το δήμο Ναυπλίου, προκά-
λεσε αλυσιδωτές αντιδράσεις, με μετακινήσεις «παραγόντων» 
που δημιουργούν αναταράξεις σε όλους τους συνδυασμούς, 
οι οποίοι άρχισαν να χαράσσουν ήδη γραμμές άμυνας.
Να σημειωθεί ότι το τέλος του 2018, έφερε και την απόφαση 
του Χρήστου Γραμματικόπουλου να μην διεκδικήσει αυτή τη 
φορά το δήμο Ναυπλιέων ως υποψήφιος δήμαρχος.
Όπως και νάχει, η προεκλογική περίοδος στο Ναύπλιο, ανα-
μένεται ενδιαφέρουσα, αλλά πέραν της πολιτικής και της 
προσπάθειας επικράτησης των υποψηφίων, θα έχει ενδια-
φέρον και στην κατάθεση νέων ιδεών για την πόλη και την 
περεταίρω ανάπτυξή της.
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Η  εθνική οχιά
Γιατί συμβαίνει μες  

στον κόσμο μας
εκείνο που δεν βλέπουνε  

επάνω μας οι άλλοι
σιγά σιγά να μην το βλέπουμε  

κι εμείς
Γιάννης Υφαντής, Εφτά ποιήματα.

Ποιός δια-δέχεται ποιόν στο πολιτι-
κό, κοινωνικό, οικονομικό, ακόμα κι 

ακαδημαϊκό, σύστημα; Ο συγγενής, ο κολλητός συνέ-
ταιρος, ο εκλεκτός κάποιων; Κι αυτός ‘ ο όποιος’, με τι 
στόχο ανα-λαμβάνει τη διαδοχή; για να συνεχίσει το 
έργο του προηγούμενου, για να το ακυρώσει, για ν’ 
αμαυρώσει όλους τους διατελέσαντες;
Ποιός ποινικο-ποιεί τη δημόσια ζωή; Ο υπουργός, ο 
εισαγγελέας, ο αστυνόμος, ο γενικώς καταγγέλων 
πολίτης ή  οι ‘ελεύθεροι σκοπευτές’ του πολιτικού 
αταβισμού; Κι ο πολιτικά διωκόμενος [δικαίως/αδί-
κως] πότε ακριβώς αντιλαμβάνεται ότι στην Ελλάδα 
οι επικοινωνιακές εντυπώσεις και οι αόριστες φυλα-
κοφαυλικές απειλές είναι ισχυρότερες της ισχύουσας 
νομοθεσίας[τουλάχιστον ως προς το στίγμα];Από την 
πολιτική πασαρέλα στο ανακριτικό πηγαινέλα μιάς 
χαλασμένης κουλτούρας δρόμος.
Όσο για την προστασία των στοιχειωδών δικαιω-
μάτων [δικονομικών και λοιπών] ο Μακια-βέλη έχει 
δείξει το [ολισθηρό] μονοπάτι των εξαιρέσεων λόγω 
σκοπιμότητας. Τα ‘πάντα όλα’ αλά κάρτ, εντός/εκτός 
της αστικής δημοκρατίας, εντός/εκτός του νομικού 
πολιτισμού, εντός/εκτός του κράτους δικαίου και –
ίσως-εντός/εκτός της λαϊκής βούλησης.
Όσο κι αν άλλα προβάλλονται από διάφορα ΜΜΕ, 
κατά τη γνώμη μου τα κόμματα δεν έχουν άλλη πο-
λιτική ατζέντα εκτός από την αμοιβαία νομικοφανή 
αδελφοφαγία και τον εκδικητικό μαγκίτικο συμψηφι-
αμό παρ-ανομιών.
Ζούμε σ’ εποχή χωρίς ενόχους κι ενοχές. Ουδείς αι-
σθάνεται υπεύθυνος/υπόλογος για τίποτα αφού οι 
επιθυμίες/προσδοκίες/φιλοδοξίες ε(πε)νδύονται με 
ψευτο-ιδεολογικό μανδύα, υπερκαλύπτοντας Δίκαιο 
και Δικαιοσύνη και μετατρέποντας την οργή σε πολι-
τική πλατφόρμα και τη διάψευση σε κοινωνική ανο-
μία.
Το οποιοδήποτε εκλογικό αποτέλεσμα θ’ αλλάξει 
τα πράγματα; Ούτε κατά διάνοιαν. Έχουμε άπαντες 
εμποτισθεί από το ευκολοεύρετρο στην ελληνική 
πολιτική αγορά δηλητήριο της εθνικής μετεμφυλια-
κής/διχαστικής οχιάς. Καθώς όλα διαιρούνται ‘δια του 
δύο’, τότε πάντοτε θα μπαίνει τεχνηέντως το δίλημμα 
‘με ποιούς είσαι’ κι έτσι ποτέ δεν θα μάθει ο Έλληνας 
‘ποιός πράγματι είναι’.
ΥΓ: Καλά θάναι οι δημοσιογράφοι να μη χρησιμοποι-
ούν τον όρο ‘προσωρινά ελεύθεροι’. Αφενός δεν έχει 
νομικό περιεχόμενο κι αφετέρου όλοι είμαστε δυνά-
μει ‘προσωρινά ζωντανοί’.
ΥΓ2: Όσοι χρησιμοποιούν τον όρο ‘αυτοδικία’ ας ξα-
ναδιαβάσουν τη θεωρητική προσέγγιση. Το κρίσιμο 
δεν είναι τόσο η βία, όσο η αίσθηση του ‘δικαιώματος’ 
και της ‘ πεποίθησης’ που έχει ο δράστης ότι ορθά και 
δίκαια πράττει.

Του Γιάννη 
Πανούση, 
καθηγητή 
Εγκληματολογίας 
στο Πανεπιστήμιο 
Αθηνών

Στο μικροσκόπιο της Κομισιόν τα σκουπίδια
Ενστάσεις από τον ευρωβουλευτή Ν. Χουντή
Η Σύμβαση για την “Ολοκλη-

ρωμένη Διαχείριση Απορριμ-

μάτων της Περιφέρειας Πε-

λοποννήσου με ΣΔΙΤ”, που 

περιλαμβάνει 3 μονάδες επε-

ξεργασίας και 3 χώρους υγει-

ονομικής ταφής αποβλήτων, 

όχι μόνο πολλαπλασιάζει το 

κόστος του έργου και την οικο-

νομική επιβάρυνση των πολι-

τών, αλλά πολλαπλασιάζει και 

την επιβάρυνση του περιβάλ-

λοντος.

Αυτό τονίζει με ερώτησή του 

προς την Κομισιόν ο  Νίκος 

Χουντής, τονίζοντας ταυτό-

χρονα ότι η ύπαρξη εγγυη-

μένης ποσότητας 150.000tn 

σύμμεικτων, που προσφέρεται 

ως εγγύηση στον ανάδοχο, 

αποκλίνει από την ευρωπαϊκή 

νομοθεσία, η οποία υποχρεώ-

νει σε σταδιακή μείωση των 

αποβλήτων, αλλά αποτελεί και 

αντικίνητρο για τη διαλογή 

στην πηγή και την ανακύκλω-

ση.

Πιο συγκεκριμένα, ο Νίκος 

Χουντής, στην ερώτηση που 

κατέθεσε, αφού επισημαίνει 

μεταξύ άλλων ότι, “Στη σύμ-

βαση προβλέπεται ότι το έργο 

θα έχει ετήσια δυναμικότητα 

επεξεργασίας 200.000tn συμ-

μείκτων αστικών αποβλήτων 

και ετήσια εγγυημένη ποσότη-

τα προς επεξεργασία, 150.000 

tn”, υπενθυμίζει οι νέοι Κα-

νονισμοί που θεσπίσθηκαν το 

2018 στην ΕΕ, “προβλέπουν 

ενδιάμεσους στόχους ανακύ-

κλωσης/επαναχρησιμοποίη-

σης 55% ως το 2025, 60% ως 

το 2030 και 65% ως το 2035”.

Ο Έλληνας ευρωβουλευτής, 

καλεί την Κομισιόν να απο-

φανθεί αν προτίθεται να χρη-

ματοδοτήσει ένα τέτοιο έργο, 

“κατακερματισμένο σε 3 υπο-

έργα”, γεγονός που “εξ ορι-

σμού, πολλαπλασιάζει το κό-

στος και την περιβαλλοντική 

όχληση” της περιοχής, ζητώ-

ντας παράλληλα να “μελετηθεί η περί-

πτωση συγχώνευσής τους”.

Καταλήγοντας στην ερώτησή του, ο 

Νίκος Χουντής καλεί την Κομισιόν να 

λάβει θέση, εάν “η ύπαρξη εγγυημένης 

ετήσιας ποσότητας 150.000tn, συνάδει 

με την νέα ευρωπαϊκή νομοθεσία για 

μείωση των προς ταφή αποβλήτων”, 

τονίζοντας ότι, αποτελεί αντικίνητρο 

για τη διαλογή στην πηγή και την ανα-

κύκλωση”.

Νέες χαρούμενες ημέρες
να ανατείλουν
τη νέα χρονιά
για όλους μας

Γιώργος

Καχριμάνης

Αντιδήμαρχος
Δήμου Ναυπλιέων
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Τί γίνεται με τους λογαριασμούς 
του νερού στην Επίδαυρο;
Προτρέπονται οι καταναλωτές να κάνουν αίτηση σε επιτροπή της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΠ.

8,5 εκ. ευρώ για 
αστικό περιβάλλον σε 

Άργος και Ναύπλιο
Με 8,5 εκατομμύρια ευρώ από το πρόγραμμα 
της Περιφέρειας Πελοποννήσου, πρόκειται να 
αναβαθμιστεί το αστικό περιβάλλον των Δή-
μων Άργους – Μυκηνών και Ναυπλιέων.
Ειδικότερα για την περιοχή του Ναυπλίου οι 
δράσεις θα λειτουργήσουν συμπληρωματικά 
στις ήδη υλοποιημένες παρεμβάσεις προηγού-
μενων ετών, δίνοντας ιδιαίτερα έμφαση στη 
λειτουργική σύνδεση/ ενοποίηση της παλαιάς 
και της νέας πόλης του Ναυπλίου.  
Με ορίζοντα τις Βιώσιμες Πόλεις του 2020, η 
Περιφέρεια Πελοποννήσου αναλαμβάνει πρω-
τοβουλίες και δρομολογεί δράσεις για τη βελτί-
ωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων και την 
αναβάθμιση του αστικού περιβάλλοντος των 
Δήμων Άργους – Μυκηνών και Ναυπλιέων.
Αμέσως μετά και μόλις ολοκληρωθούν οι δια-
δικασίες εξειδίκευσης θα ανακοινωθούν και οι 
προσκλήσεις για το Δήμο Άργους – Μυκηνών.

Χρόνια Πολλά.
Η νέα χρονιά να είναι καλύτερη

και δημιουργικότερη για όλους μας.
Ο Πρόεδρος Δελής Νικόλαος

και το ΔΣ της ΑΡΓΩ

 Το νέο έτος να αποτελέσει την απαρχή
μιας καλύτερης ζωής για όλους μας.

Φάνης Στεφανόπουλος 
Περιφερειακός Σύμβουλος

Χρόνια

Πολλά.

Συνεχίζεται η ένταση στο δήμο Επιδαύρου 
με τους λογαριασμούς του νερού, που εμ-
φανίστηκαν φουσκωμένοι.
Όπως σημειώνει σε επιστολή του ο  επικε-
φαλής της μείζονος αντιπολίτευσης Τάσος 
Χρόνης «Διαπιστωμένα, τόσο με στοιχεία, 
όσο και με τον κοινό νου, οι ενδείξεις δεν 
πάρθηκαν κοντά στην ημερομηνία που 
αναγράφουν κατά την τελευταία μέτρηση, η 
οποία μιλά για περίοδο κατανάλωσης από 
15-5-2018 μέχρι 15-8-2018, και μόλις πριν 
λίγες μοιράστηκαν οι λογαριασμοί. Αντί λοι-
πόν για να μετρηθεί η κατανάλωση  στο τρί-
μηνο όπως προβλεπόταν, μετρήθηκε πέρα 
από το 5μηνο. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα 
αλλαγή οικονομικής κλίμακας και τουλάχι-
στον διπλάσιο κόστος για την πλειοψηφία 

των  καταναλωτών».
Ο κος Χρόνης επισημαίνει ότι έθεσε το θέμα 
στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλί-
ου, εκφράζοντας και μεταφέροντας αίτημα 
της πλειοψηφίας των συμπολιτών μας.
Όπως λέει (δεν έχει υπάρξει σχετική ανα-
κοίνωση από το δήμο) προτρέπονται από το 
δήμο οι καταναλωτές με πρόβλημα στους 
λογαριασμούς να κάνουν αίτηση και θα το 
δει η αρμόδια επιτροπή της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΠ.
Από την πλευρά του ο κος Χρόνης ζητάει: 
«Να πάρετε πίσω τους λογαριασμούς που 
μοιράστηκαν και να πληρώσουν οι κατανα-
λωτές έναντι με βάση την περσινή αντίστοι-
χη περίοδο έως ότου υπάρξει εκκαθαριστι-
κός λογαριασμός (όπως κάνει η ΔΕΗ). Μην 
στρέφεται τον κόσμο σε άλλες διαδικασίες».

5 ημερολόγια περιμένουν τους τυχερούς: Αγάπα μέχρι θανάτου και πάψε να είσαι θνητός
Για άλλη μια χρονιά κυκλοφόρησε 
το ετήσιο ημερολόγιο του Κέντρου 
Ειδικών Θεραπειών : Βασίλης Ν. 
Καπετάνιος και συνεργάτες. Σε 
πείσμα των δύσκολων καιρών 
που ζούμε και της απειλητικής 
πραγματικότητας σύνθημα της 
χρονιάς είναι : «Αγάπα μέχρι θα-
νάτου και πάψε να είσαι θνητός».
Στο εσωτερικό τετρασέλιδο φι-
λοξενείται μια ιστορία από την 
«απέναντι όχθη» του Βασίλη Κα-
πετάνιου: Συναγωνιστή, ήρθα να 
πεθάνω μαζί με τα αδέρφια μου!!!

Μια βιωματική ιστορία βγαλμέ-
νη μέσα από τον εμφύλιο, όπου 
το βήμα προς την επιβίωση και 
την αθανασία αποτυπώνονται στο 
ίδια αχνάρι της ιστορίας, χωρίς 
ιδεοληψίες και προκαταλήψεις.
Ένα χρηστικό ημερολόγιο, με 
χώρο για της σημειώσεις σας και 
την εξυπηρέτηση της μνήμης 
σας. Όσο και να ζούμε στην ηλε-
κτρονική εποχή, το σημείωμα στο 
χαρτί και η μυρωδιά του εντύπου, 
διευρύνουν τις δεξιότητες και ξυ-
πνούν αναμνήσεις.

Πέρα από το αναλυτικό ημερο-
λόγιο με χώρο για σημειώσεις, 
υπάρχει το συνοπτικό ημερολό-
γιο, ώστε να βρίσκετε εύκολα τις 
μέρες κάθε μήνα, το ημερολόγιο 
της σελήνης, με τις εκλείψεις και 
τις εποχές, χρήσιμο για τον κύκλο 
των γυναικών αλλά και για την 
υλοτομία, αλφαβητικό εορτολό-
γιο, ώστε να μην ξεχνάτε κανέναν  
εορτάζοντα και φυσικά πολλά 
χρήσιμα τηλέφωνα.
Θα είναι πραγματικά τυχεροί όσοι 
το αποκτήσουν και θα είναι ιδιαί-

τερα ευτυχείς όσοι το χρησιμοποι-
ήσουν και δεν το βάλουνε κάποιο 
ράφι. Κρίμα που δεν καταφέραμε 
να διασφαλίσουμε περισσότερα, 
όμως αυτό κάνει το ημερολόγιο 
και πιο περιζήτητο! 
Οι πρώτοι πέντε που θα επικοινω-
νήσουν μαζί μας θα λάβουν και 
από ένα
Ημερολόγιο. 
Tηλέφωνο επικοινωνίας : 27520 
22257
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ανθρώπων έργα
Το θέμα των Κούρδων μέσα από την Διεθνή συγκυρία και 
ο ρόλος των Κουρδισών στην χειραφέτηση  της Ασιάτισσας

Προσκεκλημένος της Βιβλιοθήκης του ‘Ελευθεριακού 
χώρου Άργους Δημήτρης Μάτσαλης» ο Άρβι Ματρά-
κου, μέλος της πολιτοφυλακής στην Ράκκα ξεδιάλυνε 
πολλούς μύθους που έχουν καλιεργηθεί γύρο από το 
κουρδικό. Μεταξύ άλλων αναφέρθηκε και στο ρόλο 
των γυναικών, υπενθυμίζοντας μας παράλληλα πως 
όλα αυτά συμβαίνουν σε ένα μουσουλμανικό κράτος 
της Ασίας.
«Με την αλλαγή πλεύσης του ΠΚΚ τη δεκαετία του ’80 
ως αποτέλεσμα εσωτερικής κριτικής που αφορούσε 
διάφορα πολιτικά θέματα, ξεκίνησαν και οι ιδέες που 
μιλούσαν για την χειραφέτηση της γυναίκας. Προέ-
κυψε ως αποτέλεσμα αυτού, αλλά και του πρακτικού 
λόγου, ότι μιλάμε για τους Κούρδους του 1980, επη-
ρεασμένοι από Ιράν, Ιράκ, Τουρκία και Συρία. Τίποτα 
προοδευτικό σε αυτά. Τα πατριαρχικά δεσμά έχουν 
γερά θεμέλια στις κοινωνίες όλου του κόσμου ούτως 
ή άλλως.
 Κάπου εκεί οι Κούρδισσες μαχήτριες δημιούργησαν 
τον δικό τους στρατό που λειτουργούσε κάτω από την 
πολιτική ηγεσία των ίδιων χωρίς παρέμβαση κανενός 
αρσενικού στις διαδικασίες. Μιλάμε αυτή τη στιγμή για 
τα μέσα ’80 στη Μέση Ανατολή.
Το ξεχωριστό ποιο ήταν, ότι αυτά δεν ήταν αερολογίες. 
Ότι αν λ.χ. το ΠΚΚ επέλεγε να σταματήσει τον ανταρ-
τοπόλεμο ενάντια στην Τούρκικη ή οποιαδήποτε άλλη 
κρατική κατασταλτική μηχανή εκείνες μπορούσαν να 

επιλέξουν να συνεχίσουν, βάσει του τι πολιτική από-
φαση έπαιρνε το πολιτικό συμβούλιό τους.
Μάλιστα τέλη της δεκαετίας του ’90 δημιούργησαν 
και δικό τους κόμμα, ξέχωρα από το ΠΚΚ. Μην αντι-
λαμβανόμαστε τα κόμματα με την έννοια της προσπά-
θειας συλλογής ψήφων. Τα κόμματα είναι μια μορφή 
οργάνωσης του λαού κάτω από μια κοινή οργανωτική 
ομπρέλα. Η ανάγκη απαιτούσε καλύτερη οργάνωση 
των γυναικών για τη χειραφέτησή τους, και αυτό βρή-
καν μέσα από αυτή τη μορφή οργάνωσης.
Αυτό ακριβώς έχει μεταφερθεί στη Ροζάβα του σήμερα. 
Ένα αυτοοργανωμένο σώμα προστασίας γυναικών, το 
λεγόμενο YPJ. Επειδή σίγουρα έχουν αλλάξει πολλά 
από το ’80, αλλά παραμένει να μιλάμε για τη Μέση 

Ανατολή. Την Μέση Ανατολή του ριζοσπαστικού ισλάμ. 
Του Ουαχαμπισμού.
Δημιούργησαν λοιπόν το σώμα αυτό, οι περισσότερες 
χωρίς να  έχουν ξανακουμπήσει όπλο, απλά 
για την ανάγκη προστασίας των σπιτιών τους και της 
ελευθερίας τους το 2012. Μόνες τους, με λίγα όπλα να 
έρχονται από το ΠΚΚ, χωρίς στρατιωτική εκπαίδευση, 
με  την φαντασιακή παρακαταθήκη των αγώνων 
των γυναικών από τη δεκαετία του ’80. Αμόρφωτες 
γυναίκες και καταπονεμένες. Αυτές αυτοοργανώθη-
καν, αυτές έκαναν δυνατή μια επανάσταση.

Αυτή ήταν η αρχή, μέσα από τις μάχες αναδείχθηκαν 
οι στρατηγοί τους και μάλιστα με μια από αυτές να 
φτάσει αυτή τη στιγμή να ηγείται στην επιχείρηση της 
απελευθέρωσης της πρωτεύουσας του ΙΚΙΛ, καθοδη-
γώντας πάνω από 20.000 άντρες και γυναίκες. Άραβες 
και Κούρδους. Ισλαμιστές, Σουνίτες και Σιίτες..
Απελευθερωμένες γυναίκες από το ΙΚΙΛ, αράβισσες 
που βρίσκονται σε πολύ χειρότερη κοινωνική θέση 
από αυτή που βρισκόντουσαν οι Κούρδισσες, ορφανά 
κορίτσια κ.α πλαισίωσαν τα σώματα δημοτικής ασφά-
λειας, συμμετέχοντας σε όλες τις πολιτικές και κοινω-
νικές διεκδικήσεις, στήνοντας τα θεμέλια μιας κοινω-
νίας ισότητας μεταξύ των δυο φύλων, μαθαίνοντας 
την αυτοοργάνωση από τη βάση της, ενώ γίνονται και 
αυτές μέρος της».

Σπουδαία προσφορά φαρμάκων στο Κοινωνικό Φαρμακείο 
του Δήμου Άργους Μυκηνών

O Άρβι Ματράκου στη βιβλιοθήκη του «Ελευθεριακού χώρου Άργους Δημήτρης Μάτσαλης

Μια σπουδαία προσφορά πραγματο-
ποίησαν στο Κοινωνικό Φαρμακείο 
του Δήμου Άργους Μυκηνών οι Φαρ-
μακοποιοί του Κόσμου διαμέσου της κ. 
Βασιλικής Ε. Καλοδήμου, Διευθύντριας 
Κυτταρομετρίας Ροής-Έρευνας & Ανα-
γεννητικής Ιατρικής Διδάκτωρ της Ια-
τρικής Σχολής Αθηνών η οποία επισκέ-
φθηκε σήμερα τον Δήμαρχο Άργους 
Μυκηνών κ. Δημήτρη Καμπόσο και  
προσέφερε φάρμακα μεγάλης αξίας τα 
οποία επί το πλείστων είναι για καρκι-
νοπαθής. Οι Φαρμακοποιοί του Κόσμου 
δραστηριοποιούνται από το 1977 από 
επαγγελματίες υγείας και επιτελούν μέ-
χρι σήμερα σπουδαίο κοινωνικό έργο. 
Σημαντική δραστηριότητα της Οργά-

νωσης στη χώρα μας είναι η συλλογή 
και αξιοποίηση ιατροφαρμακευτικού 
υλικού, με την δημιουργία ενός εκτετα-
μένου δικτύου συλλογής και επιλογής 
φαρμάκων τα οποία στη συνέχεια προ-
ωθούνται σε διάφορα σημεία της χώ-
ρας όπου είναι απολύτως απαραίτητα. 
Η Δρ. Βασιλική Καλοδήμου λόγω της 
εκτίμησης της στο πρόσωπο του Δη-
μάρχου Δημήτρη Καμπόσου πρότεινε 
στην Οργάνωση  την προσφορά  φαρ-
μάκων κυρίως για καρκινοπαθής στο 
κοινωνικό φαρμακείο του Δήμου Άρ-
γους Μυκηνών. Τα φάρμακα είναι με-
γάλης αξίας και θα αποτελέσουν «ανά-
σα» για τους συνανθρώπους μας που τα 
έχουν τόσο μεγάλη ανάγκη.
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Στείλτε τις  φωτογραφίες για να δημοσιευτούν
Στείλτε από τις φωτογραφίες σας, αυτές που θεωρείτε σημαντικές και ενδιαφέρουσες, μαζί ένα δικό σας σχόλιο  

στην ηλεκτρονική διεύθυνση anagnostispe@hotmail.com, γράφοντας στο θέμα του μηνύματος: «Η φωτογραφία μου». 
Οι καλύτερες θα δημοσιεύονται στην έντυπη και στην ηλεκτρονική έκδοση.

Μπορούμε να φανταστούμε 
τη ζωή μας χωρίς γιορτές;

πολιτισμός

Μεθυσμένος Άγγελος

Χριστούγεννα μας έτυχε, 

χιονίζει μες στην πόλη 

βγήκαν να παίξουν τα παιδιά

φορώντας γάντια και σκουφιά

και φτιάξανε χιονάνθρωπο 

με μάτια στόμα και αυτιά

που έμοιαζε με άγγελο

έχοντας διό λευκά φτερά

μάλλον θα είναι οπτασία

μία παραίσθηση ενός μπεκρή

μέσα στου πάρκου την φασαρία

που βρήκαν παγωμένο το πρωί.

Γιάννης Παπούλιας

Εκδηλώσεις του Δήμου Άργους Μυκηνών
Συνεχίζονται οι εορταστικές εκδηλώσεις του 12ημέρου και στο νέο 
έτος του Δήμου Άργους Μυκηνών 
-6 Ιανουαρίου 2019,18:00 
Η Χριστουγεννιάτικη Παραμυθοχώρα στην πλατεία Αγ. Πέτρου πε-
ριμένει τα παιδιά με πολλά χριστουγεννιάτικα δρώμενα!
-6 Ιανουαρίου 2019, 
«Εορτή των Θεοφανείων»
 Θεία Λειτουργία στον Καθεδρικό ναό Αγίου Πέτρου. Στις 11:00 πμ 
θα γίνει μετάβαση εν πομπή στη δεξαμενή της πόλεως όπου θα τε-
λεστεί ο Αγιασμός των Υδάτων και η Κατάδυση του Τιμίου Σταυρού. 
-20 Ιανουαρίου 2019,
11:30 Αίθουσα τέχνης & πολιτισμού Μέγας Αλέξανδρος, Μουσική 
εκδήλωση Κοπής Πίτας του Δημοτικού Ωδείου Άργους Μυκηνών.

Εορτασμός Θεοφανείων
Στο Ναύπλιο την Κυριακή και 
ώρα 10.00 για την εορτή των 
Θεοφανείων θα τελεσθεί η 
ακολουθία του Αγιασμού στο 
Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου 
Γεωργίου, χοροστατούντος  του 
Σεβασμιότατου Μητροπολίτη 
Αργολίδος κ.κ. Νεκταρίου μετά 
του Ιερού Κλήρου.  Στη συνέχεια 
και ώρα 11.00 θα γίνει η κατά-
δυση του ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ στο 
παραλιακό χώρο. Προσέλευση  
επισήμων στο Ναό ώρα 9.55.
Η πομπή θα ξεκινήσει από το 
Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου 

Γεωργίου θα περάσει από τις 
οδούς Πλαπούτα, Αγγ. Τερζάκη, 
Βασ. Κων/νου, Πλ. Συντάγματος, 
Εθν. Αντίστασης, μετά  δε την 
ιεροτελεστία της κατάδυσης θα 
κατευθυνθεί στον Ιερό Ναό Γεν-
νέσιον της Θεοτόκου.
Στο Άργος κατά την εορτή των 
Θεοφανείων, θα τελεστεί θεία 
Λειτουργία στον Καθεδρικό Ιερό 
Ναό Αγίου Πέτρου. Στη συνέχεια 
την 10:00 π.μ. στον εξωτερικό 
χώρο του Ιερού Ναού θα τελε-
στεί ο Αγιασμός των υδάτων και 
κατάδυση του Τιμίου Σταυρού. 

Ελισάβετ
Δήμα - Πετροπούλου

Αντιπρόεδρος 
Δημοτικής Ενότητας Άργους – 

Αντιπρόεδρος ΚΕΔΑΜ – Υπεύθυνη 
Δημοτικού Θεάτρου

Χρόνια Πολλά, με υγεία, 
αγάπη και ευόδωση
των καλλιτεχνικών 

αναζητήσεων
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ΑΔΑ (ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ) : ΩΟΦΑΟΛΤΞ-4Χ6
Νομικό Πρόσωπο Κοινωνικής
Πρόνοιας και Αλληλεγγύης,
Πολιτισμού και Παιδείας
Δήμου Ερμιονίδας
Ταχ. Διεύθυνση: Μ. Μερκούρη 11
Ταχ. Κώδικας   : 213 00
Τηλ.: 2754360001-30
Φαξ: 2754023677
Email: npkpappderm@yahoo.gr

Κρανίδι, 05-11-2018
Αριθμ. Πρωτ.: 1010

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ   υπ’ αριθ. ΣΟΧ 3/2018 για την πρόσληψη προσωπικού με  σύναψη  
ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση της Δράσης  

«ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» 
«Περίοδος 2018-2019»

ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

To  Νομικό Πρόσωπο  Κοινωνικής Πρόνοιας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Παιδείας Δήμου Ερμιονίδας
Έχοντας υπόψη:
1.Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και 
ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (ΦΕΚ 28/τ. Α΄/3-3-1994), όπως ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 9 
του άρθρου 25 του Ν. 4440/2016 (ΦΕΚ 224/τ.Α΄/2-12-2016).
2.Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - 
Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/7-6-2010), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
3.Τις διατάξεις του άρθρου ένατου του Ν. 4057/2012 «Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών 
Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» (ΦΕΚ 54/τ. Α΄/14-3-2012).
4.Τις διατάξεις του Ν. 4314/2014 «α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσε-
ων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινο-
βουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (EE L 156/16.6.2012) στο Ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του 
Ν. 3419/2005 (Α 297) και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 265/τ. Α΄/23-12-2014).
5.Τις διατάξεις της παρ.5  του άρθρου 14 του Ν. 4403/2016 (ΦΕΚ 125/τ. Α΄/7-7-2016).
6.Την Κ.Υ.Α. υπ’ αριθμ. 61054/07-06-2018 «Σύστημα Διαχείρισης, Αξιολόγησης, Παρακολούθησης και Ελέγχου 
- Διαδικασία Εφαρμογής της Δράσης “Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής” έτους 2018-2019, 
συγχρηματοδοτούμενης από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στο πλαίσιο του Εταιρικού Συμφώνου για το 
Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020» (ΦΕΚ 2128/τ.Β΄/08-06-2018).
 7.Την Ανακοίνωση – Πρόσκληση Εκδήλωσης ενδιαφέροντος της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και 
Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) Α.Ε. προς τους φορείς/δομές, για την κατάρτιση ενδεικτικού και μη εξαντλητικού κα-
ταλόγου Φορέων/Δομών στο πλαίσιο της Δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» έτους 
2018-2019.
8.Την υπ’ αριθ. πρωτ. 5180/14-06-2018 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής 
Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) Α.Ε., για την υλοποίηση πράξεων στο πλαίσιο της Δράσης «Εναρμόνι-
ση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» Έτους 2018-2019, προς τους Ωφελούμενους της εν λόγω Δράσης 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
9.Τον Ενδεικτικό και μη εξαντλητικό κατάλογο Φορέων ανά Δήμο, που εκδήλωσαν την πρόθεσή τους να συμ-
μετέχουν στο πλαίσιο της δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» Έτους 2018-2019, 
κατόπιν της από 25-05-2018 Ανακοίνωσης– Πρόσκλησης της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτο-
διοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.), για το Δήμο Δομής: Δήμος Ερμιονίδας, Φορέας: ΝΠΔΔ Κοινωνικής Πρόνοιας και Αλληλεγ-
γύης Πολιτισμού και Παιδείας Δήμου Ερμιονίδας. 
10.Την υπ’ αρ. πρωτ. 4011/17-07-2018 απόφαση (ΑΔΑ:ΩΧΠΕ465ΧΙ8-ΠΘΜ)  του Ειδικού Γραμματέα Διαχείρισης 
Τομεακών Ε.Π. του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου με θέμα: «Ένταξη της Πράξης «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ-
ΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ ΕΤΟΥΣ 2018 – 2019» με κωδικό ΟΠΣ 5030832 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020».
11.Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 1971/24-07-2018 απόφαση (ΑΔΑ:ΩΑΝΧ7Λ1-ΚΨΕ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Πε-
λοποννήσου με θέμα: «Ένταξη της Πράξης ‘‘ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ ΓΙΑ 
ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018-2019’’ με κωδικό ΟΠΣ 5030901 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Πελοπόννησος 2014-
2020».
12.Τον οριστικό πίνακα ωφελουμένων (κατά αύξουσα σειρά κωδικού) ανά δήμο αιτούσας, κατόπιν της υπ’ αριθ. 
5180/14-6-2018 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυ-
τοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) Α.Ε., προς τους Ωφελούμενους, για την υλοποίηση πράξεων στο πλαίσιο της Δράσης 
«Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» περιόδου 2018-2019, για το Δήμο Ερμιονίδας. 
13.Την υπ΄αριθμ. 94/5-10-2018 Ορθή Επανάληψη (ΑΔΑ:61ΑΙΟΛΤΞ-ΠΝΒ) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου 
του ΝΠ Κοινωνικής Πρόνοιας και Αλληλεγγύης Πολιτισμού και Παιδείας Δήμου Ερμιονίδας, με θέμα: «Καθορι-
σμός ειδικοτήτων για την πρόσληψη ωρομίσθιου προσωπικού, που υπάγονται στις διατάξεις του Ν.2190/94 με 
Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου της Δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» για 
το σχολικό έτος 2018-2019 για τα τρία Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών του Ν.Π. Κοινωνικής Πρό-
νοιας και Αλληλεγγύης Πολιτισμού και Παιδείας Δήμου Ερμιονίδας.
14.Τη συγχώνευση των Ν.Π.Δ.Δ. «Πνευματικό Κέντρο Δήμου Κρανιδίου» «Δημοτική Βιβλιοθήκη Δήμου Κρανι-
δίου», «Παιδικός Σταθμός Δ. Κρανιδίου», «Παιδικός Σταθμός Δ. Ερμιόνης», «Πνευματικό Κέντρο Δ. Ερμιόνης», 
«Δημοτική Βιβλιοθήκη Δ. Ερμιόνης Α. Γκάτσος» σε ένα Νομικό Πρόσωπο και σύσταση νέου Ν.Π.Δ.Δ. με την επω-
νυμία: «Νομικό Πρόσωπο Κοινωνικής Πρόνοιας και Αλληλεγγύης Πολιτισμού και Παιδείας Δήμου Ερμιονίδας» 
(ΦΕΚ 680/Β/28-4-2011).  
15.Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Πρόνοιας και Αλληλεγγύης Πο-
λιτισμού και Παιδείας Δήμου Ερμιονίδας (ΦΕΚ 323/Β’/6-2-2018). 
16.Την υπ’ αριθ. πρωτ. 1011/5-11-2018 βεβαίωση της Προέδρου του Νομικού Προσώπου, περί ύπαρξης πιστώ-
σεων για την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας του υπό πρόσληψη προσωπικού  της παρούσας ανακοίνωσης.

Ανακοινώνει
Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δεκατεσσάρων (14) ατό-
μων για την υλοποίηση της δράσης «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» Περίοδος  
2018-2019, στο Νομικό Πρόσωπο Κοινωνικής Πρόνοιας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Παιδείας Δήμου Ερ-
μιονίδας για τα τρία (3) Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ), που εδρεύει στο Κρανίδι, Δήμου 
Ερμιονίδας Ν. Αργολίδας, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, 
αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙ-
ΝΑΚΑ Β):

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός

θέσης Υπηρεσία Έδρα υπηρε-
σίας Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός

ατόμων

100

Ν.Π.Δ.Δ. «Νομικό Πρόσω-
πο Κοινωνικής Πρόνοιας 
και Αλληλεγγύης, Πολιτι-
σμού και Παιδείας Δήμου 

Ερμιονίδας»
Για τα Κέντρα Δημιουργι-
κής Απασχόλησης (ΚΔΑΠ)

Κρανίδι, 
Δ. Ερμιονίδας, 
Ν. Αργολίδας

ΠΕ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

*Από την υπογραφή της 
σύμβασης έως
 31-08-2019, 

με δυνατότητα ανανέ-
ωσης ή παράτασης  σε 
περίπτωση συνέχισης 

του προγράμματος.

1

101

Ν.Π.Δ.Δ. «Νομικό Πρόσω-
πο Κοινωνικής Πρόνοιας 
και Αλληλεγγύης, Πολιτι-
σμού και Παιδείας Δήμου 

Ερμιονίδας»
Για τα Κέντρα Δημιουργι-
κής Απασχόλησης (ΚΔΑΠ)

Κρανίδι, 
Δ. Ερμιονίδας, 
Ν. Αργολίδας

ΠΕ ΜΟΥΣΙΚΗΣ 
ΚΑΙ ΕΝ ΕΛΛΕΙΨΕΙ 

ΤΕ

*Από την υπογραφή της 
σύμβασης έως
 31-08-2019, 

με δυνατότητα ανανέ-
ωσης ή παράτασης  σε 
περίπτωση συνέχισης 

του προγράμματος.

1

102

Ν.Π.Δ.Δ. «Νομικό Πρόσω-
πο Κοινωνικής Πρόνοιας 
και Αλληλεγγύης, Πολιτι-
σμού και Παιδείας Δήμου 

Ερμιονίδας»
Για τα Κέντρα Δημιουργι-
κής Απασχόλησης (ΚΔΑΠ)

Κρανίδι, 
Δ. Ερμιονίδας, 
Ν. Αργολίδας

ΠΕ ΓΥΜΝΑΣΤΗΣ 
ΜΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 

ΧΟΡΟ

*Από την υπογραφή της 
σύμβασης έως
 31-08-2019, 

με δυνατότητα ανανέ-
ωσης ή παράτασης  σε 
περίπτωση συνέχισης 

του προγράμματος.

1

103

Ν.Π.Δ.Δ. «Νομικό Πρόσω-
πο Κοινωνικής Πρόνοιας 
και Αλληλεγγύης, Πολιτι-
σμού και Παιδείας Δήμου 

Ερμιονίδας»
Για τα Κέντρα Δημιουργι-
κής Απασχόλησης (ΚΔΑΠ)

Κρανίδι, 
Δ. Ερμιονίδας, 
Ν. Αργολίδας

ΠΕ ΓΥΜΝΑΣΤΗΣ 
ΜΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 
ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ

*Από την υπογραφή της 
σύμβασης έως
 31-08-2019, 

με δυνατότητα ανανέ-
ωσης ή παράτασης  σε 
περίπτωση συνέχισης 

του προγράμματος.

1

104

Ν.Π.Δ.Δ. «Νομικό Πρόσω-
πο Κοινωνικής Πρόνοιας 
και Αλληλεγγύης, Πολιτι-
σμού και Παιδείας Δήμου 

Ερμιονίδας»
Για τα Κέντρα Δημιουργι-
κής Απασχόλησης (ΚΔΑΠ)

Κρανίδι, 
Δ. Ερμιονίδας, 
Ν. Αργολίδας

ΠΕ ΑΓΓΛΙΚΗΣ 
ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ 
ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

*Από την υπογραφή της 
σύμβασης έως
 31-08-2019, 

με δυνατότητα ανανέ-
ωσης ή παράτασης  σε 
περίπτωση συνέχισης 

του προγράμματος.

1

105

Ν.Π.Δ.Δ. «Νομικό Πρόσω-
πο Κοινωνικής Πρόνοιας 
και Αλληλεγγύης, Πολιτι-
σμού και Παιδείας Δήμου 

Ερμιονίδας»
Για τα Κέντρα Δημιουργι-
κής Απασχόλησης (ΚΔΑΠ)

Κρανίδι, 
Δ. Ερμιονίδας, 
Ν. Αργολίδας

ΠΕ ΘΕΑΤΡΟΛΟ-
ΓΟΣ

*Από την υπογραφή της 
σύμβασης έως
 31-08-2019, 

με δυνατότητα ανανέ-
ωσης ή παράτασης  σε 
περίπτωση συνέχισης 

του προγράμματος.

1

106

Ν.Π.Δ.Δ. «Νομικό Πρόσω-
πο Κοινωνικής Πρόνοιας 
και Αλληλεγγύης, Πολιτι-
σμού και Παιδείας Δήμου 

Ερμιονίδας»
Για τα Κέντρα Δημιουργι-
κής Απασχόλησης (ΚΔΑΠ)

Κρανίδι, 
Δ. Ερμιονίδας, 
Ν. Αργολίδας

ΠΕ ΚΑΛΩΝ 
ΤΕΧΝΩΝ

*Από την υπογραφή της 
σύμβασης έως
 31-08-2019, 

με δυνατότητα ανανέ-
ωσης ή παράτασης  σε 
περίπτωση συνέχισης 

του προγράμματος.

1

107

Ν.Π.Δ.Δ. «Νομικό Πρόσω-
πο Κοινωνικής Πρόνοιας 
και Αλληλεγγύης, Πολιτι-
σμού και Παιδείας Δήμου 

Ερμιονίδας»
Για τα Κέντρα Δημιουργι-
κής Απασχόλησης (ΚΔΑΠ)

Κρανίδι, 
Δ. Ερμιονίδας, 
Ν. Αργολίδας

ΠΕ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ

*Από την υπογραφή της 
σύμβασης έως
 31-08-2019, 

με δυνατότητα ανανέ-
ωσης ή παράτασης  σε 
περίπτωση συνέχισης 

του προγράμματος.

1

108

Ν.Π.Δ.Δ. «Νομικό Πρόσω-
πο Κοινωνικής Πρόνοιας 
και Αλληλεγγύης, Πολιτι-
σμού και Παιδείας Δήμου 

Ερμιονίδας»
Για τα Κέντρα Δημιουργι-
κής Απασχόλησης (ΚΔΑΠ)

Κρανίδι, 
Δ. Ερμιονίδας, 
Ν. Αργολίδας

ΠΕ ΙΤΑΛΙΚΗΣ 
ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ 
ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

*Από την υπογραφή της 
σύμβασης έως
 31-08-2019, 

με δυνατότητα ανανέ-
ωσης ή παράτασης  σε 
περίπτωση συνέχισης 

του προγράμματος.

1

109

Ν.Π.Δ.Δ. «Νομικό Πρόσω-
πο Κοινωνικής Πρόνοιας 
και Αλληλεγγύης, Πολιτι-
σμού και Παιδείας Δήμου 

Ερμιονίδας»
Για τα Κέντρα Δημιουργι-
κής Απασχόλησης (ΚΔΑΠ)

Κρανίδι, 
Δ. Ερμιονίδας, 
Ν. Αργολίδας

ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟ-
ΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΝ 
ΕΛΛΕΙΨΕΙ ΤΕ

*Από την υπογραφή της 
σύμβασης έως
 31-08-2019, 

με δυνατότητα ανανέ-
ωσης ή παράτασης  σε 
περίπτωση συνέχισης 

του προγράμματος.

1

110

Ν.Π.Δ.Δ. «Νομικό Πρόσω-
πο Κοινωνικής Πρόνοιας 
και Αλληλεγγύης, Πολιτι-
σμού και Παιδείας Δήμου 

Ερμιονίδας»
Για τα Κέντρα Δημιουργι-
κής Απασχόλησης (ΚΔΑΠ)

Κρανίδι, 
Δ. Ερμιονίδας, 
Ν. Αργολίδας

ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ-

ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

*Από την υπογραφή της 
σύμβασης έως
 31-08-2019, 

με δυνατότητα ανανέ-
ωσης ή παράτασης  σε 
περίπτωση συνέχισης 

του προγράμματος.

4

*ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η έναρξη ή συνέχιση της σύμβασης συναρτάται με την προϋπόθεση ότι ο φορέας/δομή θα πα-
ρέχει υπηρεσίες σε κατόχους «Αξία τοποθέτησης» (voucher), σύμφωνα με τους εν γένει κανόνες του θεσμικού 
πλαισίου που τον/την διέπει, για την υλοποίηση της δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής 
Ζωής για το Σχολικό Έτος 2018-2019».
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός 
θέσης

Τίτλος σπουδών 
και 
λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα

100

Πτυχίο ή δίπλωμα Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης ή Παιδαγωγικού Τμήματος 
Ειδικής Αγωγής με κατευθύνση  Δασκάλου ή Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής με κατευ-
θύνσεις: α) Συνεχούς Εκπαίδευσης είτε β) Εκπαίδευσης Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες ή Φιλοσοφίας 
και Παιδαγωγικής με ειδίκευση στην Παιδαγωγική ή Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας με 
ειδίκευση στην Παιδαγωγική   ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστη-
μίου  (Ε.Α.Π.) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΑΕΙ  της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος 
σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

101

Πτυχίο ή δίπλωμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης ή Μουσικών Σπουδών  ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο 
ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου  (Ε.Α.Π.) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής 
(Π.Σ.Ε.) ΑΕΙ  της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδι-
κότητας,
εν ελλείψει

Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος  Τεχνολογίας Ήχου και Μουσικών Οργάνων ή Μουσικής Τεχνολογίας 
και Ακουστικής ή Μηχανικών Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής Τ.Ε. ή Λαϊκής και Παραδοσια-
κής Μουσικής ΤΕΙ  ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ  ή 
αντίστοιχο κατά ειδικότητα  πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων  Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ 
της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το 
ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, 
αντίστοιχης ειδικότητας 
ή
α) πτυχίο ή δίπλωμα οποιουδήποτε Τμήματος ΤΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΤΕΙ 
της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτ-
λος της ημεδαπής ή αλλοδαπής και  β) Πτυχίο ή δίπλωμα ειδίκευσης ανωτέρων θεωρητικών μουσι-
κών σπουδών ή ειδίκευσης πιάνου (ή άλλου μουσικού οργάνου) από  μη πανεπιστημιακό μουσικό 
ίδρυμα της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αναγνωρισμένο από το κράτος.

102

Πτυχίο ή δίπλωμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού ειδικότητας Ελληνικών Παραδο-
σιακών χορών ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου  (Ε.Α.Π) 
ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ  της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της 
ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

103

Πτυχίο ή δίπλωμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού ειδικότητας Κολύμβησης ή Υδατο-
σφαίρισης ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου  (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή 
Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ  της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδα-
πής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

104
Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα 
Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ  της 
ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

105
Πτυχίο ή δίπλωμα  Θεατρικών Σπουδών ή Θεάτρου ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού 
Ανοικτού Πανεπιστημίου  (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ  της ημεδαπής 
ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

106

Πτυχίο ή δίπλωμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών ή Εικαστικών Τεχνών ή Εικαστικών Τε-
χνών και Επιστημών της Τέχνης  ή Καλών Τεχνών ή Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης με 
κατεύθυνση Εικαστικών ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου  
(Ε.Α.Π.) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΑΕΙ  της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχο-
λών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

107

Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Φιλοσοφικού Τμήματος Φιλοσοφικής Σχολής ή Φιλολογίας ή Ελληνι-
κής Φιλολογίας ή Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας ή Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής ή Φι-
λοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών ή Φιλοσοφίας ή Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας ή Γαλλικής 
Γλώσσας και Φιλολογίας ή Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας ή Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας 
ή Ιταλικής και Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας ή   Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας ή Ρωσικής 
ή Τουρκικής ή Βουλγαρικής ή Ρουμανικής Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξεινίων Χω-
ρών ή Ρωσικής Γλώσσας και Φιλολογίας και Σλαβικών Σπουδών εισαγωγική κατεύθυνση Ρωσικής 
Γλώσσας και Φιλολογίας ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου  
(Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ  της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών 
της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

108

Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας ή Ιταλικής και Ισπανικής Γλώσσας και 
Φιλολογίας ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή 
Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ  της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδα-
πής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
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Πτυχίο ή δίπλωμα  Πληροφορικής ή Εφαρμοσμένης Πληροφορικής ή Εφαρμοσμένης Πληροφο-
ρικής με κατεύθυνση: i) Εφαρμοσμένης Πληροφορικής ή ii) Διοίκησης Τεχνολογίας ή Πληροφορι-
κής και Τηλεματικής ή Επιστήμης Υπολογιστών ή Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ή Επιστήμης 
και Τεχνολογίας Υπολογιστών ή Επιστήμης και Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών ή Πληροφορικής με 
εφαρμογές στην Βιοιατρική ή Διδακτικής της Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστημάτων ή Ψηφιακών 
Συστημάτων ή Επιστημών και Πολιτισμού – Κατεύθυνση Η/Υ ή Μηχανικού Ηλεκτρονικών Υπολο-
γιστών και Πληροφορικής ή Μηχανικού Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ή Ηλεκτρολόγου Μη-
χανικού και Μηχανικού Υπολογιστών ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Τεχνολογίας Υπολογιστών 
ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Η/Υ  ή Ηλεκτρονικής και Μηχανικών Υπολογιστών ή 
Ηλεκτρονικού Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών ή Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοι-
νωνιακών Συστημάτων ή Μηχανικού Η/Υ Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων  ΑΕΙ ή Ελληνικού Ανοικτού 
Πανεπιστημίου  (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ  της ημεδαπής ή ισότι-
μος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας,
εν ελλείψει
Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Πληροφορικής ή Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και Πολυμέσων ή 
Τηλεπληροφορικής και Διοίκησης ή Διαχείρισης Πληροφοριών ή Επιχειρηματικού Σχεδιασμού και 
Πληροφοριακών Συστημάτων ή Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και  στην Οικονομία ή 
Βιομηχανικής Πληροφορικής ή Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας ή Πληροφορικής και Επικοινω-
νιών ή Πληροφορικής και Τεχνολογίας Υπολογιστών ή Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων 
ή Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ή Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων Η/Υ ή Τηλεπι-
κοινωνιακών Συστημάτων και Δικτύων ή Επιχειρησιακής Πληροφορικής ή Μηχανικών Πληροφο-
ρικής Τ.Ε. ή Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων Τ.Ε. ή Διοίκησης Επιχειρήσεων 
με κατεύθυνση Διοίκηση Πληροφοριακών Συστημάτων ή Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. και Μηχανικών 
Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής Τ.Ε. με κατεύθυνση Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφο-
ρικής Τ.Ε. ΤΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχο-
λών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος 
τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός 
θέσης

Τίτλος σπουδών 
και 
λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα
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Απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (δηλαδή απολυτήριο τριταξίου Γυμνασίου ή για 
υποψήφιους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο Δημοτικού Σχολείου ) ή ισο-
δύναμος απολυτήριος τίτλος Κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριος τίτλος 
Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 
της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής.

Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
Η σειρά κατάταξης μεταξύ των υποψηφίων καθορίζεται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:

ΕΜΠΕΙΡΙΑ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ  ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ (ΠΕ), ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ 
(ΤΕ) ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΔΕ)

Ως βαθμολογούμενη εμπειρία για τους παρακάτω κωδικούς θέσεων νοείται η απασχόληση με σχέση εργασίας 
ή σύμβαση έργου στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα ή άσκηση επαγγέλματος σε καθήκοντα ή έργα συναφή με το 
αντικείμενο των προς πλήρωση θέσεων.

ΚΩΔΙΚΟΙ ΘΕΣΕΩΝ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ

100,101,102,103,104,
105,106,107,108,109

Η εμπειρία λαμβάνεται υπόψη μετά τη λήψη του βασικού τίτλου σπουδών με τον 
οποίο οι υποψήφιοι μετέχουν στη διαδικασία επιλογής. 
Για την απόδειξη της εμπειρίας αυτής βλ. δικαιολογητικά περίπτωση Β  ή Ειδικές 
περιπτώσεις απόδειξης εμπειρίας του Παραρτήματος ανακοινώσεων Συμβάσεων 
εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ) - ΚΕΦΑΛΑΙΟ IΙ., στοιχείο 16. Πιστοποιητικά απόδει-
ξης εμπειρίας.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΥΕ 

Ως βαθμολογούμενη εμπειρία για τον παρακάτω κωδικό θέσεως της κατηγορίας υποχρεωτικής εκπαίδευ-
σης (ΥΕ) λαμβάνεται υπόψη η απασχόληση σε οποιαδήποτε καθήκοντα. 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΕΩΝ  ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ
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Για την απόδειξη της εμπειρίας αυτής βλ. δικαιολογητικά περίπτωση Γ ή Ειδικές περι-
πτώσεις απόδειξης εμπειρίας του Παραρτήματος ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας 
Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ) - ΚΕΦΑΛΑΙΟ IΙ., στοιχείο 16. Πιστοποιητικά απόδειξης εμπειρίας.

Οι τρόποι υπολογισμού της εμπειρίας για όλες τις ειδικότητες περιγράφονται αναλυτικά στο «Παράρτη-
μα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» (βλ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ I., ενότητα Ε., υποε-
νότητα «ΤΡΟΠΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ»). 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β), των λοιπών ιδιοτήτων τους 
και της εμπειρίας τους οφείλουν να προσκομίσουν όλα τα  απαιτούμενα από την παρούσα ανακοίνωση και το 
«Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» δικαιολογητικά, σύμφωνα 
με τα οριζόμενα στην ενότητα «ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΙΤΛΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ» του Κεφαλαίου ΙΙ 
του ανωτέρω Παραρτήματος, εκτός από την Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986 που αναφέρεται στο ΚΕΦΑ-
ΛΑΙΟ II, «ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», στοιχείο 2. του Παραρτήματος αυτού. 
ΠΡΟΣΟΧΗ: 
• Τα πιστοποιητικά της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδας (Α.Σ.Π.Ε.), για όσους υποψήφιους επι-
καλούνται Πολυτεκνική ιδιότητα υποβάλλονται υποχρεωτικά είτε σε ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγρα-
φα, τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο,  είτε σε πρωτότυπα. 
 • Τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις της αλλοδαπής, που απαιτούνται  από την Ανακοίνωση, πρέπει απαραι-
τήτως να συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα και να έχουν επικυρωθεί, σύμ-
φωνα με τα οριζόμενα στο «Παράρτημα Ανακοινώσεων Συμβάσεων Εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ) με 
σήμανση έκδοσης «30-03-2017» και ειδικότερα στην τελευταία ενότητα του Κεφαλαίου ΙΙ με τίτλο «ΠΡΟΣ-
ΚΟΜΙΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ». 
Για την απόδειξη της αναπηρίας του ίδιου ή συγγενικού προσώπου θα πρέπει να προσκομίζονται τα δικαιο-
λογητικά που προβλέπονται στην υπ’ αριθμ. πρωτ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΠ.1/570/οικ.3824/3.2.2017 απόφαση της Υπουρ-
γού Διοικητικής Ανασυγκρότησης (ΦΕΚ 272/6.2.2017/τ.Β΄) (στοιχεία 17 και 18 του Κεφαλαίου ΙΙ του Παραρ-
τήματος ΣΟΧ με σήμανση έκδοσης 30-03-2017). 
Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στο εν λόγω «Παράρτημα Ανακοινώσεων Συμβάσεων Εργασίας Ορισμέ-
νου Χρόνου (ΣΟΧ)» με σήμανση έκδοσης «30-03-2017». 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: Δημοσίευση της ανακοίνωσης 
Περίληψη της παρούσας ανακοίνωσης, η οποία πρέπει να περιέχει υποχρεωτικά τα όρια ηλικίας και όλα τα 
στοιχεία της παρ. 8 του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994 (όπως ισχύει), να δημοσιευθεί σε δύο (2) ημερήσιες ή 
εβδομαδιαίες τοπικές εφημερίδες του νομού Αργολίδας, εφόσον εκδίδονται. Σε περίπτωση που εκδίδεται μία 
εφημερίδα (ημερήσια ή εβδομαδιαία) η δημοσίευση θα γίνει στην εφημερίδα αυτή δύο (2) φορές.
Ανάρτηση ολόκληρης της ανακοίνωσης [μαζί με το «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορι-
σμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» με σήμανση έκδοσης «30.3.2017»] να γίνει στο κατάστημα της υπηρεσίας μας, στα 
παραρτήματα αυτής και στο χώρο των ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του δήμου Ερμιονίδας, 
όπου εδρεύει η υπηρεσία. Θα συνταχθεί και σχετικό πρακτικό ανάρτησης στο φορέα (σύμφωνα με την παρ. 
9 του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994 όπως ισχύει), το οποίο θα αποσταλεί αυθημερόν στο ΑΣΕΠ είτε στο e-mail: 
sox@asep.gr είτε στο fax: 210 6467728 ή 213 1319188.
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υπο-
βάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση 
φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα 
γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:
Ν.Π.Κοινωνικής Πρόνοιας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Παιδείας Δήμου Ερμιονίδας, Μ.Μερκούρη 11, 
Κρανίδι, Τ.Κ. 213 00, υπόψιν κας Λέκκα Βασιλικής ή κας Αντωνοπούλου Ελένης (τηλ. επικοινωνίας: 2754360001-
2754360030).  
Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την 

συνέχεια από σελ. 16

συνέχεια σελ. 18



Της Αθηνάς
Νάσσου, 

Ψυχολόγος,
Ψυχοθεραπεύτρια

Υπάρχει μια πορεία που μπορούμε να 
ακολουθήσουμε ώστε να γίνουμε ευτυ-
χισμένοι; Ο Barton Goldsmith προτείνει 
έναν οδηγό ευτυχίας που αναπτύσσεται 
σε 10 απλά βήματα:

1. Να γελάς εύκολα. Οι άνθρωποι που 
γελούν είναι πιο ευτυχισμένοι και συ-
νήθως ζουν περισσότερο από τους αν-
θρώπους που δεν έχουν αίσθηση του 
χιούμορ.

2. Μην στέκεσαι στα αρνητικά. Αν 
υπάρχει κάτι λάθος, αποδέξου το και 
προχώρα. Το να επαναλαμβάνεις τα 
άσχημα που συμβαίνουν στη ζωή σου 
όχι μόνο δεν θα σε βοηθήσει αλλά 
μπορεί να σε οδηγήσει και σε κατάθλι-
ψη.

3. Αποδέξου ότι η ζωή σου έχει νόη-
μα. Αν δεν το κάνεις, ή δεν μπορείς να 
βρεις κάποιο νόημα αυτή τη στιγμή, 
να ενεργείς σαν να το έχεις βρει, μέχρι 
που πραγματικά να βρεις αυτό που 
πραγματικά θέλεις.

4. Κάνε κάτι καλό για τον εαυτό σου. 
Δεν είναι απαραίτητο να κοστίσει χρή-
ματα ή να είναι κάτι τρομερό. Μερικές 
φορές, αρκεί να αγναντεύεις απλά το 
ηλιοβασίλεμα ή να αφήνεσαι απλώς 
στη στιγμή.

5. Να έχεις πάντα μαζί σου κάτι να δια-
βάζεις. Με αυτό τον τρόπο, δεν πρό-
κειται ποτέ να βαρεθείς ή να σπαταλάς 
τον χρόνο σου. Όταν διαβάζεις, χαλα-

ρώνεις και μαθαίνεις ταυτόχρονα.

6. Κάνε κάτι καλό για κάποιον άλλο, 
χωρίς να έχεις προσδοκίες αντα-
πόδοσης. Μάζεψε τα σκουπίδια από 
κάτω, βοήθησε έναν ηλικιωμένο να 
περάσει το δρόμο, βοήθησε και τάισε 
ένα αδέσποτο ζωάκι. Αυτές οι κινήσεις 
μπορεί να σου φαίνονται ασήμαντα 
μικροπράγματα αλλά σκέψου πως θα 
αισθανόσουν αν κάποιος έκανε κάτι 
εξίσου καλό σε εσένα ή σε κάποιον 
που αγαπάς.

7. Φάε κάτι που σου αρέσει πολύ μία 
φορά την εβδομάδα. Η στέρηση είναι 
καταθλιπτική. Ακόμα κι αν αυτό σημαί-
νει ότι θα πρέπει να γυμναστείς λίγο 
περισσότερο, μη στερείσαι από κάτι 
που σου αρέσει και σε κάνει να αισθά-
νεσαι όμορφα.

8. Βγες έξω και εκτίμησε ότι σε περι-
βάλλει. Το φως του ήλιου και ο κα-
θαρός αέρας έχουν αποδειχθεί ότι 
συμββάλουν ακόμη και στην πρόληψη 
ορισμένων τύπων καρκίνου. Το πιο 
υγιεινό πράγμα που μπορείς να κάνεις 
για τον εαυτό σου, συναισθηματικά 
και σωματικά, είναι να κάνεις απλά μια 
βόλτα.

9. Δίνοντας αγάπη και κατανόηση εί-
ναι το πρώτο βήμα για να τη λάβεις. 
Το να προσφέρεις αγάπη είναι ένας 
πολύ καλός τρόπος για να πάρεις αυτό 
που χρειάζεσαι.

10. Να έχεις πάντα ένα στόχο. Η ευτυ-
χία έρχεται όταν κινείσαι προς αυτό 
που θέλεις, όχι όταν το κατακτήσεις. 
Κάθε φορά που πετυχαίνεις ένα στόχο, 
θα θέλεις να το αντικαταστήσεις. Πά-
ντα να έχεις ένα στόχο.
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Ένα GPS... 
για την ευτυχία!

αθλητικά
Ιωνικός Ν.Φ. – Διομήδης Άργους 23-24 

Στους 4 του Κυπέλλου προκρίθηκαν οι 
Λύκοι απέναντι στον πολύ μαχητικό και 
ανταγωνιστικό Ιωνικό, που ήταν διαρκώς 
σε απόσταση αναπνοής στο σκορ κρατώ-
ντας αμείωτο το ενδιαφέρον μέχρι το τε-
λευταίο δευτερόλεπτο. Ο Διομήδης ήλεγ-
χε το παιχνίδι στο πρώτο παιχνίδι όπου 
κρατούσε διαφορά τριών τερμάτων.
Στην επανάληψη ο Ιωνικός ισοφάρισε σε 
16-16 στο 40ο λεπτό και από εκείνο το 
σημείο το ματς έγινε ντέρμπι. Με γκολ του 
Σεραφείμ στο τελευταίο λεπτό του αγώνα 
ο Διομήδης πήρε τη νίκη και την πρόκρι-
ση στην ημιτελική φάση.
 
Συγχαρητήρια σε όλους!
Στην ημιτελική φάση οι Λύκοι θα αντιμε-
τωπίσουν, σε διπλούς αγώνες, την ομάδα 
της Α.Ε.Κ.

με στόχο την πρόκριση στον τελικό. 
Τα πεντάλεπτα: 3-4, 4-6, 5-8, 8-11, 9-12, 
13-14 (ημχ) 14-16, 16-16, 17-19, 19-20, 
21-22, 23-24
Ιωνικός ΝΦ (Μαντζόπουλος): Τσα-
κνής,Αργυράκης, Γκέρτσος 3, Μπούτος 3, 
Θεοδωρόπουλος, Ζαχάρης 1, Ζακυνθινός, 
Κρητικός, Αντωνόπουλος 3, Μπιτόπου-
λος, Γκουλές 4, Αντωνιάδης, Λεωνίδας, 
Χελιώτης 5, Μαυροφρύδης, Μπουλού-
μπασης 4.
Διομήδης Άργους (Δημήτρουλας): Κρε-
μαστιώτης 4, Τσιγαρίδας 2, Αρσενασβίλι 
4, Παπαντωνόπουλος 2, Χειβιδόπουλος 1, 
Ρουσσόπουλος,  Τότος 2, Χαντέλης 1, Χε-
ρουβείμ 6, Σμυρνιώτης, Λαμπρόπουλος, 
Ζλατάνος,  Τσάτσας,  Δάσκαλος 4.
Διαιτητές: Τσάκωνας – Φωκίτης Δίλεπτα: 
3-4 Πέναλτι: 4/4-1/3.

ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση 
των υποψηφίων.
Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού 
(ΠΕ ή ΤΕ ή ΥΕ). Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις 
συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου 
από την περαιτέρω διαδικασία. 
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι  από 4-01-2019  ΕΩΣ 14-01-2019δέκα ((10) ημέρες (υπολο-
γιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε 
τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας, στα παραρτήματα αυτής και στο 
χώρο των ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του δήμου Ερμιονίδας, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν 
μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης 
της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία ή μη εργάσιμη), τότε η λήξη της 
προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα). 
Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) στην υπηρεσία μας στην ανωτέρω δι-
εύθυνση· β) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική 
σελίδα τη διαδρομή: Πολίτες Ô Έντυπα – Διαδικασίες Ô Διαγωνισμών Φορέων Ô Ορ. Χρόνου ΣΟΧ γ) στα 
κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.gov.
gr), απ’ όπου μέσω της διαδρομής: Σύνδεσμοι Ô Ανεξάρτητες και άλλες αρχές Ô ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην 
κεντρική σελίδα του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και από εκεί θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα μέσω της διαδρο-
μής: Πολίτες Ô Έντυπα – Διαδικασίες Ô Διαγωνισμών Φορέων Ô Ορ. Χρόνου ΣΟΧ.

ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΤΜΗΜΑ της παρούσας ανακοίνωσης αποτελεί και το «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβά-
σεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» με σήμανση έκδοσης «30.03.2017», το οποίο περιλαμβάνει: i) 
οδηγίες για τη συμπλήρωση της αίτησης – υπεύθυνης δήλωσης με κωδικό εντυπο ασεπ ΣΟΧ.6, σε συνδυα-
σμό με επισημάνσεις σχετικά με τα προσόντα και τα βαθμολογούμενα κριτήρια κατάταξης των υποψηφί-
ων σύμφωνα με τις ισχύουσες κανονιστικές ρυθμίσεις· και ii) τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την 
έγκυρη συμμετοχή τους στη διαδικασία επιλογής. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν πρόσβαση στο 
Παράρτημα αυτό, μέσω του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα μέσω της ίδιας 
διαδρομής που ακολουθείται και για την αναζήτηση του εντύπου της αίτησης δηλαδή: Κεντρική σελίδα 
Ô Πολίτες Ô Έντυπα – Διαδικασίες Ô Διαγωνισμών φορέων Ô Ορ. Χρόνου ΣΟΧ. 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ :ΤΟ ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΟΧ3/2018 ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. 
ΠΡΩΤ. 1010/5-11-2018 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η ΟΠΟΙΑ ΕΧΕΙ ΑΝΑΡΤΗΘΕΙ ΣΤΗΝ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΜΕ ΑΔΑ: ΩΟΦΑΟΛΤΞ-
4Χ6

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΜΗΤΣΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ

συνέχεια από σελ. 17

στην δ/νση: Πανεπιστήμιο Πελο-
ποννήσου, Πρυτανεία, Ερυθρού 
Σταυρού και Καρυωτάκη, Τρίπολη 
22131
Ημερομηνία αποσφράγισης των 
προσφορών στο Σύστημα: Στις 
26/02./2019, ημέρα Τρίτη και 
ώρα 11.00 της αυτής ημερομη-
νίας. Θα γίνει μέσω των αρμόδιων 
πιστοποιημένων στο σύστημα ορ-
γάνων της Αναθέτουσα Αρχής.
Ισχύς των Προσφορών: (180) 

ημέρες, από την επόμενη της διε-
νέργειας του διαγωνισμού.
6. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟ-
ΦΟΡΙΕΣ
Προδικαστικές Προσφυγές : 
Σύμφωνα με το άρθρο 361 του ν. 
4412/2016 και άρθρο 4 του π.δ. 
39/2017.
Έξοδα δημοσίευσης: Τα έξοδα 
δημοσίευσης στον Ελληνικό Τύπο 
βαρύνουν τους διαγωνιζόμενους 
που ανακηρύσσονται ανάδοχοι. 

Στην περίπτωση άγονου διαγωνι-
σμού ή άγονων Ομάδων τα έξοδα 
θα βαρύνουν την Αναθέτουσα 
Αρχή.

Ο Αντιπρύτανης
Οικονομικών, Προγραμματισμού 

και ανάπτυξης του Πανεπιστημίου 
Πελοποννήσου Καθηγητής Γεώργι-

ος Π. Λέπουρας

συνέχεια από σελ. 6

                                                 27/12/2018

ΑΡ.ΠΡΩΤ. 10633

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 10/2018

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟY ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ (Συστημικός Αριθμός 68334)

1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

Επωνυμία Aναθέτουσας Αρχής, Δραστηριότητα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠEΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, (Ν.Π.Δ.Δ) Ερυθρού Σταυρού 28 και Καρυωτάκη

Τ.Κ.:22  131,  ΤΡΙΠΟΛΗ,  Διεύθυνση  Οικονομικής  Διαχείρισης-Τμήμα  Προμηθειών  Πανεπιστημίου  Πελοποννήσου,  Τέρμα  Καραϊσκάκη,

Τρίπολη 22131  Στοιχεία Επικοινωνίας,  Αρμόδιοι  για πληροφορίες:  τηλ:  +30  2710  372111/372107,  (Τσώκου Βασιλική )  +30  27410  74999

(Ασπρούδη Παρασκευή) Fax: +30 2710 372108 e-mail: vtsokou  @  uop  .  gr, pasproudi@uop.gr UL: www.uop.gr

2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Περιγραφή: Ανοικτός  Ηλεκτρονικός  Διαγωνισμός  με  κριτήριο  ανάθεσης  την  πλέον  συμφέρουσα  από  οικονομική  άποψη  προσφορά

αποκλειστικά  βάσει  τιμής  για  Προμήθεια  Υπολογιστικού  Εξοπλισμού  Γραμματειών  και  Τμημάτων  του  Πανεπιστημίου

Πελοποννήσου .Συνολικός προϋπολογισμός: 59.677,42 (άνευ ΦΠΑ) ήτοι 74.000,00€ με Φ.Π.Α. 24% 

Είδος σύμβασης: Προμήθεια. Κωδικός NUTS Κύριοι τόποι παροχής Υπηρεσιών : EL651. (Τρίπολη)

(CPV)  Κύριο  Αντικείμενο:  (CPV:  30213300-8  Επιτραπέζιοι  ηλεκτρονικοί  υπολογιστές,  30231310-3  Επίπεδες  Οθόνες,  38520000-6 Σαρωτές,

30213100-6 Φορητοί  Υπολογιστές,  30237100-0  Μέρη  υπολογιστών,  30200000-1 Εξοπλισμός  Ηλεκτρονικών  Υπολογιστών  και

προμήθειες).Σύμβαση καλυπτόμενη από τη συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις: Ναι

Κατανομή σε τμήματα: Ναι

Προσφορές μπορούν να κατατεθούν για μία Oμάδα ή στο σύνολο τους και όχι για μέρος τους και η κατακύρωση θα γίνει ανά Ομάδα. - Η

Σύμβαση υποδιαιρείται σε δυο (2) Ομάδες με προϋπολογισμό ανά Ομάδα:

 ΟΜΑΔΑ Α: «Προμήθεια Υπολογιστικού Εξοπλισμού γραμματειών » εκτιμώμενης αξίας  52.934,61 €  (άνευ Φ.Π.Α) ήτοι  65.638,92€  με

Φ.Π.Α .

 ΟΜΑΔΑ Β:«Προμήθεια Υπολογιστικού Εξοπλισμού Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών » εκτιμώμενης αξίας 6.742,81 €  €

(άνευ Φ.Π.Α) ήτοι 8.361,08 €  με Φ.Π.Α. Σύνολο ΟΜΑΔΑ Α&Β : 59.677,42 (άνευ Φ.Π.Α) ήτοι 74.000,00 €  με Φ.Π.Α .

Θα ληφθούν υπόψη εναλλακτικές /αντιπροσφορές προσφορές : Όχι - Διάρκεια της σύμβασης: Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε 70

ημέρες από την υπογραφή της προσμετρούμενες από την επόμενη της ημερομηνίας υπογραφής της σύμβασης. 

Συγκεκριμένα : Σαράντα (40) ημέρες προσωρινή παραλαβή και τριάντα (30) ημέρες οριστική παραλαβή.

3. ΝΟΜΙΚΕΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ, ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ.

‘Όροι που αφορούν τη σύμβαση.

Α) Εγγυητική επιστολή συμμετοχής ποσού 2% της προϋπολογιζόμενης αξίας της ομάδας ή του συνόλου της Διακήρυξης για τις οποίες θα

καταθέσει προσφορά μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (άρθρο 72 του ν.4412/2016) 

Β) Εγγυητική καλής εκτέλεσης όρων σύμβασης όπως περιγράφεται στην παρ. 4.1 της Διακήρυξης

Κύριοι όροι της χρηματοδότησης και πληρωμής ή /και αναφορά στις εφαρμοζόμενες συναφείς διατάξεις.

Χρηματοδότηση: Πιστώσεις Τακτικού Προϋπολογισμού..

Πληρωμή: Ο τρόπος πληρωμής περιγράφεται στην παρ. 5.1 της Διακήρυξης

Νομική μορφή που πρέπει να έχει ο όμιλος οικονομικών φορέων στον οποίο θα ανατεθεί η σύμβαση

Ο όμιλος οικονομικών φορέων δεν υποχρεούνται από την Αναθέτουσα Αρχή να έχει λάβει συγκεκριμένη νομική μορφή προκειμένου να

υποβάλλει Προσφορά.

4. ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Προσωπική  κατάσταση  των  οικονομικών  φορέων,  συμπεριλαμβανομένων  απαιτήσεων  σχετικά  με  την  εγγραφή  τους  σε

επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα  Περιγράφονται  στις  παραγράφους 2.2.3 και  2.2.4  της Διακήρυξης  και αποτυπώνονται  στο ΤΕΥΔ

Οικονομική και Χρηματοοικονομική Επάρκεια - Περιγράφονται στην παρ 2.2.5 της Διακήρυξης Τεχνική & επαγγελματική ικανότητα -

Δεν ζητείται στην παρούσα διακήρυξη 

5. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Αριθμός Διακήρυξης Διαγωνισμού: 10/2018 συστημικός αριθμός 68334

Διενέργεια  Διαγωνισμού: Ο  Διαγωνισμός  θα  πραγματοποιηθεί  με  χρήση  της  πλατφόρμας  του  Εθνικού  Συστήματος  Ηλεκτρονικών

Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της Διαδικτυακής πύλης: www.promitheus.gov.gr.

Τρόπος  Λήψης  Εγγράφων: Διαδικτυακή  πύλη  www.promitheus.gov.gr του  συστήματος  ΕΣΗΔΗΣ  -Ιστοσελίδα  του  Πανεπιστημίου

Πελοποννήσου (http://www.uop.gr)

Παροχή Συμπληρωματικών Πληροφοριών και Διευκρινήσεων.

Συμπληρωματικές  πληροφορίες  μέχρι  και  δέκα  (10)  ημέρες  πριν  την  καταληκτική  ημερομηνία  υποβολής  προσφορών  &  απαντώνται

αντίστοιχα στο δικτυακό τόπο του μέσω διαγωνισμού μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ., το

αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από την ημερομηνία που έχει οριστεί για την υποβολή των προσφορών  στις 14/02/2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα

14:00.

Γλώσσα που μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην προσφορά: Ελληνική

Τόπος  και  χρόνος υποβολής των  Προσφορών:  Ηλεκτρονικά,  μέσω της  διαδικτυακής πύλης  www.promitheus.gov.gr του  συστήματος

ΕΣΗΔΗΣ.

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα Υποβολής των προσφορών: Στις 20/02/2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14.:00 της αυτής ημερομηνίας.

Η  έντυπη  υποβολή  των  προσφορών  γίνεται,  έως  25/02/2019,  ημέρα  Δευτέρα  και  ώρα  14.00 της  αυτής  ημερομηνίας  στην  δ/νση:

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Πρυτανεία, Ερυθρού Σταυρού και Καρυωτάκη, Τρίπολη 22131

Ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών στο Σύστημα: Στις 26/02./2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 της αυτής ημερομηνίας. Θα γίνει

μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσα Αρχής.

Ισχύς των Προσφορών: (180) ημέρες, από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. 

6. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Προδικαστικές Προσφυγές : Σύμφωνα με το άρθρο 361 του ν. 4412/2016 και άρθρο 4 του π.δ. 39/2017. 

Έξοδα δημοσίευσης: Τα έξοδα δημοσίευσης στον Ελληνικό Τύπο βαρύνουν τους διαγωνιζόμενους που ανακηρύσσονται ανάδοχοι.  Στην

περίπτωση άγονου διαγωνισμού ή άγονων Ομάδων τα έξοδα θα βαρύνουν την Αναθέτουσα Αρχή.

Ο Αντιπρύτανης 

Οικονομικών, Προγραμματισμού και ανάπτυξης  του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

Καθηγητής Γεώργιος Π. Λέπουρας

GEORGIOS 
LEPOURAS

Digitally signed by 
GEORGIOS LEPOURAS 
Date: 2018.12.28 
10:21:39 +02'00'



Χριστούγεννα 
και διατροφή

Της Δήμητρας
Τούντα, 

Διαιτολόγος,
Διατροφολόγος,
www.tountadiet.gr

Τα Χριστούγεννα πλησιάζουν και μαζί το 

χριστουγεννιάτικο τραπέζι, αλλά και οι 

«πειρασμοί» όπως γλυκά, δίπλες, και ότι 

περιλαμβάνει και απαιτεί η παράδοση 

μας για τις μέρες αυτές.

Τι πρέπει λοιπόν να προσέξουμε όσο 

αφορά τη διατροφή μας ώστε οι διακο-

πές και οι χαρούμενες αυτές μέρες να 

μας αφήσουν μόνο ευχάριστες αναμνή-

σεις και όχι συμπτώματα δυσπεψίας και 

παραπάνω κιλά; 

• Προσπαθήστε να περιορίσετε τις «πα-

ρασπονδίες» σας στα 2 γεύματα της 

εορταστικής περιόδου, ακολουθώντας 

σωστή διατροφή πριν και μετά.

• Αρχίστε κάθε γεύμα σας με κατανάλω-

ση μεγάλης ποσότητας από σαλάτα 

και λαχανικά. Αυτό θα σας χορτάσει 

και θα βοηθήσει στη μικρότερη απορ-

ρόφηση του λίπους από τα κρέατα και 

τα τυριά.

• Πριν καθίσετε στο τραπέζι πιείτε 1-2 

ποτήρια νερό για να περιορίσετε την 

όρεξη σας

• Την επομένη από κάθε γεύμα που θα 

παρεκκλίνει από τις κανονικές σας δι-

αιτητικές προτιμήσεις περιορίστε το 

φαγητό σας σε απλές και μάλλον αυ-

στηρές επιλογές (άπαχο κρέας ψητό με 

σαλάτα)

• Ζυγιστείτε στην αρχή της εορταστικής 

περιόδου και κατ’ εξαίρεση μετράτε το 

βάρος σας κάθε μέρα

ΜΕΝΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ

ΠΡΩΙΝΟ

1 ΠΟΤΗΡΙ ΗΜΙΠΑΧΟ Ή ΑΠΑΧΟ ΓΑΛΑ

40 ΓΡ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ ΥΨΗΛΑ ΣΕ ΦΥΤΙΚΕΣ 

ΙΝΕΣ

1 ΠΟΤΗΡΙ ΧΥΜΟ ΑΠΟ 2 ΦΡΟΥΤΑ

ΜΕΣΗΜΕΡΙ

120-150 ΓΡΑΜΜΑΡΙΑ ΦΙΛΕΤΟ ΣΤΗΘΟΣ 

ΓΑΛΟΠΟΥΛΑΣ ΧΩΡΙΣ ΔΕΡΜΑ

2-4 ΚΟΥΤΑΛΙΕΣ ΓΕΜΙΣΗ

3-4 ΜΙΚΡΕΣ ΠΑΤΑΤΕΣ ΜΑΓΕΙΡΕΜΕΝΕΣ ΞΕ-

ΧΩΡΙΣΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΚΡΕΑΣ ΜΕ ΛΙΓΟ ΕΛΑΙ-

ΟΛΑΔΟ

ΜΕΓΑΛΗ ΣΑΛΑΤΑ ΜΕ ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΛΑΧΑ-

ΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟ ΝΤΡΕΣΙΓΚ ΜΕ ΛΙΓΟ 

ΛΑΔΙ ΚΑΙ ΑΡΚΕΤΟ ΛΕΜΟΝΙ Η ΞΥΔΙ

1 ΠΟΤΗΡΙ ΚΡΑΣΙ

1 ΦΡΟΥΤΟ

ΑΠΟΓΕΥΜΑ: 1 ΓΛΥΚΟ (ΜΕΛΟΜΑΚΑΡΟΝΟ 

Ή ΚΟΥΡΑΜΠΙΕ) ΚΑΙ 1 ΦΡΟΥΤΟ

ΔΕΙΠΝΟ

ΜΙΣΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΓΑΛΟΠΟΥΛΑΣ ΚΑΙ ΠΑ-

ΤΑΤΑΣ Ή ΓΕΜΙΣΗΣ

ΜΕΓΑΛΗ ΣΑΛΑΤΑ (όπως ΜΕΣΗΜΕΡΙ)

1 ΦΡΟΥΤΟ

ΠΡΟ ΤΟΥ ΥΠΝΟΥ

1 ΜΙΚΡΟ ΓΙΑΟΥΡΤΙ ΗΜΙΠΑΧΟ Ή ΑΠΑΧΟ

ΚΕΝΤΡΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΡΑΠΕΙΩΝ 

ΒΑΣΙΛΗΣ  Ν. ΚΑΠΕΤΑΝΙΟΣ

ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ, ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ 

ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

ΔΑΓΡΕ 13 ΑΡΓΟΣ   ΤΗΛ 2751026336 ΚΙΝ 6945875777 
WWW:kapetanios-therapy.gr    email:kapetan3@otenet.gr   

ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ ΕΜΨΥΧΩΤΗΣ M.Sc.NEUROPSYCHOLOGY

και Συνεργάτες

30 ΧΡΟΝΙΑ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ 

23 ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΟ ΑΡΓΟΣ

Νέα διεύθυνση :Άργους & Ικονίου 1 Ναύπλιο
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Του Άγγελου

Τράκα, 

Επιστημονικός 

Συνεργάτης του 

Κέντρου Ειδικών 

Θεραπειών Βασίλης 

Ν. Καπετάνιος 

και Συνεργάτες

Η δυσαρθρία είναι μια διαταραχή της 

άρθρωσης και του ρυθμού των λέξεων 

και οφείλεται σε οργανικές βλάβες των 

κέντρων ή των νευρικών οδών που 

συμμετέχουν στην ομιλία. Οι βλάβες , 

οι οποίες μπορεί να είναι συγγενείς ή 

επίκτητες, εντοπίζονται στο φλοιό του 

εγκεφάλου, την παρεγκεφαλίδα κ.α.

Στις δυσαρθρίες που οφείλονται  σε 

βλάβη του φλοιού του εγκεφάλου ανή-

κουν η προοδευτική παράλυση και η 

πολλαπλή παράλυση.

Η δυσαρθρία αρχικά εκδηλώνεται με 

εμπόδιο πριν την ομιλία ειδικά όταν 

η πρώτη συλλαβή αρχίζει με χειλικά ή 

οδοντικά σύμφωνα Στη συνέχεια η δυ-

σαρθρική ανωμαλία συνδέεται με αλ-

λοιώσεις των φωνηέντων και ακρωτη-

ριασμούς λέξεων, έως ότου καταλήξει 

σε ακατάληπτη ομιλία.

Η κλινική εικόνα επιδεινώνεται περισ-

σότερο όταν εμφανιστούν τρέμουλο 

των χειλιών και της γλώσσας, ταχυλα-

λία, μονοτονία της φωνής και λογοδι-

άρροια. Παλαιότερα σε αυτή την παθο-

λογία της φωνής συγκαταλεγόταν και η 

εγκεφαλοπάθεια.

Η εκπαίδευση  των ασθενών με δυσαρ-

θρία παρουσιάζει πολλές δυσκολίες. 

Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στις ανα-

πνευστικές ασκήσεις και στην κινησι-

οθεραπεία των οργάνων που συμμετέ-

χουν στην άρθρωση των λέξεων. 

Ο χρόνος θεραπείας ποικίλλει ανάλογα 

τον ασθενή και κατά πόσο γρήγορα θα 

επανέλθει  η λειτουργικότητα του περι-

φερικού οργάνου.

Δυσαρθρία 



Καλές Γιορτές
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Τα μοναδικά Σαββατόβραδα στο Μπρίκι με τους Τρεις και Μία, 
που θα μείνουν στην καρδιά σας

Οι στέκες του μπιλιάρδου στον τοίχο, οι παλιές (τοπικές παρακαλώ) εφημερίδες που ντύνουν 
μια άλλη πλευρά, οι παλιές ασπρόμαυρες φωτογραφίες, τα παλιά έπιπλα στις γωνιές, με τον 
μπουφέ από το σπίτι της γιαγιάς, τα βυνίλια που κρέμονται, όλα προσπαθούν να θυμίσουν 
παλιά ταβέρνα....
Το Μπρίκι του Νώντα στα Ίρια κόντρα στην κρίση, με καλές τιμές για όλα τα πορτοφόλια, έχει 
καταφέρει να είναι το πιο in μαγαζί της Αργολίδας κάθε Σαββατόβραδο και όχι μόνο.
Δεν είναι μόνο η καλή κουζίνα, δεν είναι το απίθανο ρεπερτόριο των «Τρεις και μία», που τρα-
βάνε τον κόσμο απ’ όλο το νομό εκεί, με λαϊκή, έντεχνη, ρεμπέτικη και παραδοσιακή μουσική.
Όλο το ... πακέτο, με το χαμόγελο του ιδιοκτήτη, την καλή εξυπηρέτηση του προσωπικού είναι 
η μαγική συνταγή της επιτυχίας...
Και όταν οι νότες ανεβάζουν το κέφι με το καλό κρασί, και τον προσεγμένο καλό ήχο, οι θαμώ-

νες χωρίς να το πολυσκεφθούν σηκώνονται από το τραπέζι και το γλέντι γίνεται τρικούβερο, 
μέχρι το πρωί.
Ακούσματα που παραπέμπουν σε παλιά ταβερνάκια, που από κάποια στιγμή κι έπειτα, ξε-
σηκώνουν όλους. Το συγκρότημα «Τρεις και Μία» με έντονη παρουσία σε μουσικές σκηνές 
της Αργολίδας έχει αφήσει το δικό του αποτύπωμα στην περιοχή, με τις μουσικές τους και τα 
τραγούδια τους. Δεν λείπουν βέβαια και οι παραγγελιές, οι τολμηροί που τραγουδούν μαζί με 
τα παιδιά του συγκροτήματος, αλλά και αυτοί που τιμούν χορευτικά τη βραδιά με τις ζεϊμπε-
κιές τους.
Η ταβέρνα του Νώντα Δρούζα στην κεντρική πλατεία των Ιρίων, θα μείνει στην καρδιά σας 
και θα γίνει το στέκι σας, με την ωραία ατμόσφαιρα που προσφέρει, την καλή κουζίνα αλλά 
τη μοναδική ορχήστρα. 

Διασκέδαση

 Το Μπρίκι του Νώντα, με καλές τιμές για όλα τα πορτοφόλια, έχει καταφέρει να είναι το πιο in 
μαγαζί της Αργολίδας κάθε Σαββατόβραδο και όχι μόνο



money

Την άμεση καταβολή των χρημάτων στους 300.000 πολίτες των 
272 ορεινών χωριών της χώρας, όπου λειτουργούν Σταθμοί ΑΠΕ, 
που εδώ και 3,5 χρόνια καθυστερεί η κυβέρνηση, σύμφωνα με τον 
βουλευτή Αργολίδας Γιάννη Μανιάτη, ο οποίος κατέθεσε σχετική 
ερώτηση προς τον αρμόδιο Υπουργό Περιβάλλοντος & Ενέργειας, 
Γ. Σταθάκη.
Συγκεκριμένα για την Αργολίδα, είπε ότι πρόκειται για τα χωριά 
Αχλαδόκαμπος, Δίδυμα, Αραχναίο, Θερμησία, Ηλιόκαστρο και Αγ. 
Νικόλαος.
Υπενθυμίζεται ότι με νομοθεσία της κυβέρνησης 2011-2012, το 1% 
κατανέμεται κατευθείαν στους λογαριασμούς της ΔΕΗ των κατοίκων 
των ορεινών χωριών και το υπόλοιπο 2% στους δήμους, προκειμέ-

νου να κάνουν έργα υποδομής για τα συγκεκριμένα ορεινά χωριά.
Ο βουλευτής επισημαίνει ότι η σημερινή κυβέρνηση τον Ιανουάριο 
2015 παρέλαβε α) τα χρήματα που είχαν εισπραχτεί τα προηγούμενα 
3 χρόνια και β) έτοιμη υπογεγραμμένη και δημοσιευμένη σε ΦΕΚ 
την Υπουργική Απόφαση Κατανομής του συγκεκριμένου Τέλους. 
«Κάνατε 2,5 χρόνια για να δώσετε τα χρήματα για το διάστημα 2011 
– 2014. Εδώ και 3,5 χρόνια η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ, ενώ έχει 
όλους τους μηχανισμούς κατανομής, ακόμη δεν έχει κατανείμει τα 
χρήματα για το διάστημα 2015, 2016, 2017», είπε χαρακτηριστικά.
Για την Αργολίδα η κατανομή 1,3 εκατ. € έγινε ως εξής: Αχλαδόκα-
μπος 510 χιλ. €, Δίδυμα 240 χιλ. €, Αραχναίο 225 χιλ. €, Θερμησία 
180 χιλ. €, Ηλιόκαστρο 80 χιλ. € και Αγ. Νικόλαος 30 χιλ. €.
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Οι δικαιούχοι ακόμα αναμένουν την καταβολή χρημάτων από τους Σταθμούς ΑΠΕ

μικρά
οικονομικά

Απλήρωτοι από ΔΕΗ Αχλαδόκαμπος, Δίδυμα, 
Αραχναίο, Θερμησία, Ηλιόκαστρο, Αγ. Νικόλαος

• ΑΥΞΗΣΗ ΣΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ 
ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ 

Αύξηση κατά 3,8% εμφάνισαν οι τιμές των γραφείων στο 
πρώτο εξάμηνο του έτους σε ολόκληρη τη χώρα. 
Κατά την ίδια περίοδο, σύμφωνα με τα στοιχεία της Τρα-
πέζης της Ελλάδος, οι ονομαστικές τιμές γραφειακών 
χώρων υψηλών προδιαγραφών στην ευρύτερη περιοχή 
της Αθήνας αυξήθηκαν κατά 4,6%, ενώ αύξηση σε σχέση 
με το αμέσως προηγούμενο εξάμηνο, αν και με πιο ήπι-
ους ρυθμούς, καταγράφηκε επίσης τόσο στη Θεσσαλονί-
κη (0,4%) όσο και στην υπόλοιπη Ελλάδα (2,9%).

• ΥΠΕΡΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΤΟ Ν/Σ ΓΙΑ ΤΟΝ 
ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟ

Με ευρεία πλειοψηφία υπερψηφίστηκε απόψε από την 
ολομέλεια της Βουλής, το νομοσχέδιο για τον θεματικό 
τουρισμό και τις ειδικές μορφές τουρισμού, το οποίο 
περιλαμβάνει και ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του 
θεσμικού πλαισίου στον τομέα του τουρισμού και της 
τουριστικής εκπαίδευσης. Η υπουργός Τουρισμού Έλε-
να Κουντουρά τόνισε ότι το νομοσχέδιο αυτό αντιμετω-
πίζει αφενός τα νομοθετικά, διοικητικά και λειτουργικά 
κενά που χρόνιζαν, αφετέρου προωθεί για πρώτη φορά 
με αρτιότητα το πλαίσιο για τον θεματικό τουρισμό και τις 
ειδικές μορφές του.

• ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ 
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΣΤΟ ΚΡΑΣΙ

Τροπολογία μέσω της οποίας καταργείται ο Ειδικός Φό-
ρος Κατανάλωσης στο κρασί κατατέθηκε σε νομοσχέδιο 
του υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Σύμφωνα με την εν λόγω τρο-
πολογία, «με τις προτεινόμενες διατάξεις του πρώτου 
άρθρου αντικαθίστανται τα άρθρα 91 και 93 του Εθνικού 
Τελωνιακού Κώδικα (ν.2960/2001, Α’ 265) και καταργείται 
ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.) με συντελεστή 
είκοσι (20) ευρώ ανά εκατόλιτρο τελικού προϊόντος, που 
επιβάλλεται στα προϊόντα του άρθρου 90 του Εθνικού Τε-
λωνειακού Κώδικα, ήτοι στο κρασί».

Όσοι χρησιμοποιούν υπολογιστή με λειτουργικό Windows σίγουρα έχουν δει κάποια στιγμή 
το μήνυμα ότι τα Windows πρέπει να εγκαταστήσουν κάποιες ενημερώσεις. Έχετε αναρω-
τηθεί όμως ποτέ γιατί πρέπει να γίνεται αυτή η διαδικασία κάθε λίγο και λιγάκι; Είναι απα-
ραίτητο να κατεβάζουμε και να εγκαθιστούμε τις εκάστοτε ενημερώσεις του λειτουργικού 
συστήματος ή είναι απλά μία χωρίς νόημα ενόχληση για τον τελικό χρήστη;
Αυτές και άλλες κοινές απορίες θα προσπαθήσουμε να απαντήσουμε σε αυτό το άρθρο 

μας και ξεκινώντας ας δούμε τι ακριβώς είναι το περιβόητο 
Windows update.
Τι είναι το Windows Update;
Το Windows Update ή αλλιώς οι Ενημερώσεις των Windows 
είναι μία δωρεάν υπηρεσία που προσφέρει η Microsoft σε 
όλους τους χρήστες του λειτουργικού της συστήματος. Είναι 

μια υπηρεσία συντήρησης και υποστήριξης των Windows που  προσφέρει στους χρήστες πρό-
σθετα και τροποποιήσεις για το λογισμικό. Έτσι διορθώνονται σφάλματα ή κενά ασφαλείας 
που μπορεί να υπάρχουν, βελτιώνεται η απόδοση του λειτουργικού συστήματος και η εμπειρία 
χρήσης του, αλλά και εξασφαλίζεται η ασφάλεια των δεδομένων και των συσκευών μας.
Το Windows Update δεν ενημερώνει μόνο το λειτουργικό σύστημα των Windows, αλλά 

και άλλα προγράμματα της Microsoft, όπως ο Internet Explorer ή Microsoft Edge και το 
Microsoft Office. Επίσης μπορεί να ενημερώσει drivers για διάφορες συσκευές γνωστών 
κατασκευαστών που κυκλοφορούν ευρέως στην αγορά. 
Κάθε πότε κυκλοφορούν οι ενημερώσεις των Windows;
Η Microsoft κυκλοφορεί νέες ενημερώσεις τη δεύτερη Τρίτη κάθε μήνα. Για αυτό οι ενη-
μερώσεις αυτές είναι γνωστές και ως «Patch Tuesday» ή Ενημερώσεις Β (επειδή κυκλο-
φορούν τη δεύτερη εβδομάδα του μήνα). Την τρίτη και την τέταρτη εβδομάδα κάθε μήνα 
κυκλοφορούν επιπλέον ενημερώσεις (C και D) που δεν περιλαμβάνουν όμως ενημερώσεις 
ασφαλείας αλλά μόνο διορθώσεις σφαλμάτων και άλλες βελτιώσεις . Οι ενημερώσεις αυτές 
είναι προαιρετικές και δεν εγκαθίστανται αυτόματα, αλλά μόνο αν θέλει κάποιος να το κά-
νει χειροκίνητα. Έτσι δοκιμάζονται πρώτα για να κυκλοφορήσουν στο επόμενο πακέτο των 
Ενημερώσεων Β. 
Εκτός από αυτές τις ενημερώσεις στα Windows 10 η Microsoft κυκλοφορεί κάθε έξι μήνες 
και μεγάλες αναβαθμίσεις τις λεγόμενες Feature Updates ή Ενημερώσεις χαρακτηριστικών. 
Κυκλοφορούν συνήθως κάθε Οκτώβριο και Απρίλιο και αποτελούν ουσιαστικά νέες εκδό-
σεις των Windows 10. 
Αντίστοιχα σε προηγούμενες εκδόσεις των Windows η Microsoft κυκλοφορούσε κατά και-
ρούς μεγάλα πακέτα ενημερώσεων (service packs) που αποτελούσαν πρόσθετα στο υπάρχον 
λογισμικό. 
Τέλος η Microsoft μπορεί να κυκλοφορήσει ενημερώσεις οποιαδήποτε στιγμή, εάν προκύψει 
κάτι που πρέπει να διορθωθεί επειγόντως. 
Οι ενημερώσεις γίνονται αυτόματα ή πρέπει να κάνω εγώ κάτι;
Από προεπιλογή ο έλεγχος για ενημερώσεις σε υπολογιστές με Windows γίνεται αυτόματα. 
Μάλιστα στα Windows 10 αποτελεί μέρος του συστήματος και επιβάλλεται να γίνει. Μπο-
ρείτε να αναβάλετε για λίγο τις ενημερώσεις, αλλά όχι να τις αποφύγετε εντελώς.  
Σε παλαιότερες εκδόσεις του λειτουργικού δίνεται η δυνατότητα ο χρήστης να μπορεί να 
επιλέξει πώς θέλει να γίνονται οι ενημερώσεις – αυτόματα, μετά από ερώτηση ή ποτέ. 
Αν δεν εγκαταστήσω τις ενημερώσεις δε θα μπορώ να χρησιμοποιήσω τον υπολογιστή 
μου; 
Οι ενημερώσεις που κυκλοφορούν δεν είναι απαραίτητες για να μπορούν να λειτουργήσουν 
τα Windows. Είναι όμως απαραίτητες για να διορθώνονται λάθη του λειτουργικού και να 

προστίθενται νέες δυνατότητες. Και φυσικά είναι πολύ σημαντικό να γίνονται για να διασφα-
λίζεται η ασφάλεια του υπολογιστή σας. 
Γιατί δε διορθώνει η Microsoft τα προβλήματα πριν κυκλοφορήσει τα Windows;
Οι διορθώσεις που κυκλοφορούν με τις ενημερώσεις αφορούν σε λάθη που διαπιστώνονται 
από τη Microsoft μετά από αναφορές από τους χρήστες του λειτουργικού. Είναι μάλλον δύ-
σκολο για την εταιρεία να προβλέψει όλα τα πιθανά προβλήματα που μπορεί να προκύψουν 

από την πραγματική χρήση. 
Επίσης τα Windows αποτελούν με διαφορά το πιο διαδεδο-
μένο λειτουργικό σύστημα παγκοσμίως με δισεκατομμύρια 
χρήστες, οπότε αποτελούν και τον αγαπημένο στόχο των 
χάκερς. Καθημερινά γίνεται προσπάθεια από κακόβουλα 
άτομα να βρουν κενά που μπορούν να εκμεταλλευτούν για 

να αποκτήσουν πρόσβαση σε υπολογιστές τρίτων και κάθε φορά που ένα τέτοιο κενό ανακα-
λύπτεται η Microsoft το καλύπτει για να προστατεύσει τους πελάτες της. 
Μπορεί το Windows update να δημιουργήσει πρόβλημα στον υπολογιστή μου;
Κάποιες φορές μπορεί να παρατηρήσετε ότι ο υπολογιστής σας δε λειτουργεί σωστά μετά 
την εγκατάσταση των ενημερώσεων. Αυτό συνήθως έχει να κάνει με προβλήματα ασυμβα-
τότητας με κάποιους drivers ή άλλα προγράμματα λογισμικού που είναι εγκατεστημένα στον 
κάθε υπολογιστή. Δυστυχώς υπάρχουν πολλοί διαφορετικοί συνδυασμοί υλικού και λογι-
σμικού και είναι λογικό η Microsoft να μην μπορεί να ελέγξει κάθε πιθανό αποτέλεσμα πριν 
κυκλοφορήσει την αναβάθμιση. 
Βέβαια υπάρχουν και περιπτώσεις όπου το ίδιο το update μπορεί να προκαλέσει κάποιο πρό-
βλημα, κάτι που θα ανακοινωθεί επίσημα και θα διορθωθεί το συντομότερο δυνατό από 
την εταιρεία. Να σημειωθεί ότι πολλές φορές η ενημέρωση κρατάει αρκετό χρόνο, οπότε 
μη βιαστείτε να θεωρήσετε ότι ο υπολογιστής σας έχει κολλήσει. Πριν κάνετε οποιαδήποτε 
δραστική κίνηση (π.χ. βίαιο τερματισμό) δώστε τουλάχιστον 2-3 ώρες για να ολοκληρωθεί η 
ενημέρωση. Αν και μετά από αρκετές ώρες δεν έχει ολοκληρωθεί, τότε είναι καλό να απευ-
θυνθείτε στον τεχνικό σας. 
Τις περισσότερες φορές βέβαια οι ενημερώσεις των Windows εγκαθίστανται χωρίς κανένα 
πρόβλημα, δεν υπάρχει επομένως λόγος να σας αγχώνει αυτή η διαδικασία. Και να θυμάστε 
ότι σε γενικές γραμμές κάθε σύστημα που παραμένει ενημερωμένο θεωρείται ασφαλέστερο. 

L@B

Μην απενεργοποιήσετε τον υπολογιστή σας - Εγκατάσταση ενημερώσεων 20%
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Να τα πούμε;  
Καλή Πρωτοχρονιά σε εσάς και την οικογένειά σας. 
Ας είναι το ξεκίνημα του 2019 αφετηρία μίας δημι-
ουργικής εποχής. Χρόνια πολλά!
    Ευτυχισμένο το 2019. Εύχομαι φέτος η φλόγα 
της αγάπης να καίει για να ζεσταίνει και να μαλακώ-
νει τις καρδιές όλων. Υγεία, ευτυχία, ελπίδα και Καλή 
Χρονιά.
    Το 2019 να μας φέρει υγεία, ευη-
μερία και ευτυχία και πολλές αγκαλιές. 
Δυνατές αγκαλιές …από εκείνες που 
σου κόβουν την ανάσα!
    Το 2019 να φέρει στη ζωή μας νέα 
ελπίδα, νέες προσδοκίες και να αφήσει 
στο παρελθόν τις πίκρες. Να βλέπουμε 
μπροστά και να χαμογελάμε!
    Το 2019 να ταξιδέψεις… στους κό-
σμους που έχεις ονειρευτείς, στους κό-
σμους που είναι προσδοκία ζωής. Ευχές 
για Καλή Χρονιά !!!
    Κάθε χρονιά έρχεται μόνο μια φορά. Ζήσε την στο 
έπακρο και απόλαυσε την κάθε στιγμή. Ευτυχισμένο 
το 2019.
    Εύχομαι η νέα Χρονιά να σου φέρει τις πιο όμορ-
φες στιγμές που θα θυμάσαι σ΄ όλη σου τη ζωή! 
Υγεία, αγάπη, χαμόγελο και δύναμη να είναι γεμάτη 
κάθε σου στιγμή και κάθε στόχος που θέτεις να επι-
τυγχάνεται! Φιλιά Πολλά!
    Ευχόμαστε σε εσένα και την οικογένειά σου, η 
καινούργια χρονιά να είναι πλούσια σε ευτυχία και 
πάμφτωχη σε κακές στιγμές.
    2 περιστέρια να ΄ρθούνε να φέρουνε ευχές
    0 λοι σας να γιορτάσετε με γέλια και χαρές.

     1  όμορφο ξεκίνημα να έχει η χρονιά
    9 χιλιάδες όνειρα να βγουν αληθινά.
    Όλα τα θέλω σου να πραγματοποιηθούν με την 
καινούργια χρονιά και η κάθε μέρα της να κυλά με 
υγεία και χαρά.
    Χαρούμενη, δημιουργική, γεμάτη όνειρα, μηνύμα-

τα, προκλήσεις Νέα Χρονιά με όμορφες 
& ξεχωριστές στιγμές! Χρώματα, ήχοι, 
μουσικές & αρώματα να ομορφαίνουν 
την κάθε μας μέρα!

Ευχες για την Πρωτοχρονια 2019
    Εύχομαι τα Χριστούγεννα και ο Νέος 
Χρόνος να φέρουν την αγάπη και την 
ειρήνη σε σας και σε όλο τον κόσμο.
    Να σαι καλά χαρούμενη και η οικο-
γένειά σου. Το πιο ωραίο δώρο του; Να 
έχεις την υγειά σου! Καλή Χρονιά !!!

    Ο νέος χρόνος εύχομαι πολλές χαρές να δώσει, κι 
αν ήταν λίγες του παλιού να μας τις συμπληρώσει…
    Τη μέρα της Πρωτοχρονιάς χίλιες ευχές χαρίζω, κι 
ο χρόνος τούτος να σε βρει χαρούμενη ελπίζω.
    Χριστούγεννα, Πρωτοχρονιά θα σ’ έχω αγκαλιά 
μου, μα μοναχά στο όνειρο αφού ‘σαι μακριά μου.
    Σου δίνω μόνο δυο ευχές για τον καινούργιο χρό-
νο, πάμπλουτος να ΄σαι στη χαρά και πάμπτωχος 
στον πόνο. 
    Για τη χρονιά που έρχεται, ευχή καρδιάς θα κάνω! 
Η μοίρα να σκορπά χαρές να περπατάς απάνω! Ευχές 
για Καλή Χρονιά !
    Ήρθενε η Πρωτοχρονιά κι είπα του Άη Βασίλη, τις 
πιο μεγάλες τις χαρές σε σένα να τσι στείλει.

απροσάρμοστα
απροσάρμοστα

Κανείς και μια μόνος-η 

αυτές τις γιορτές

Τραυλός πωλητής  
Ήταν ένας τραυλός και πάει σε ένα βιβλιοπωλείο.
– ΘεΘεΘεΘεΘεΘέλω δουδουδουδουδουλλλλλλειά.
– Τον λυπηθηκε ο βιβλιοπωλης αλλα για να μην τον 
διωξει ετσι του λεει εντάξει. Αν πουλήσεις αυτά τα 5 
βιβλία σε 2 ωρες θα το σκεφτώ.
Μετά από 2 ωρες πάει ξανά ο τραυλός στο βιβλιοπω-
λείο. – Τα πουπουπούλλλλησα!
– Εντάξει,λέει ο βιβλιοπώλης. Αν πουλήσεις αυτά τα 
15 βιβλία σε 2 ώρες θα έχεις πάρει την δουλειά.
(Σιγα μην μπορεσει ελεγε απο μεσα του)
Μετά από 2 ώρες πάει ξανά ο τραυλός στο βιβλιοπω-
λείο. – Τα πουπουπούλλλλησα!
– Ωραία. Την δουλειά την πήρες (μην μπορωντας να 
πει τιποτα αλλο), αλλά μπορείς να μου πεις πώς πού-
λησες τόσα βιβλία τόσο γρήγορα;
– Εεεεεε, τους έλελελεγα, θέθεθεθεθεθεθελετε να-
νανανανανανα τα αγογογογογοράσετε ή ναννανανα 
σασασασασας τα διαδιαδιαβαααασσσω; 



Καλές Γιορτές


