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ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΕΥΤΗ
ΣΤΗΝ ΚΕΡΑΣΙΑ
ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΜΑΣ
• Στις 13 Αυγούστου τελέστηκε Θεία Λειτουργία στο ανακ. ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗ
καινισμένο εκκλησάκι της Αγ. Παρασκευής, όπως έχει καθιερωθεί και γίνεται κάθε χρόνο.
• Στις 15 Αυγoύστου τελέστηκε το πανηγύρι στην πλατεία
του χωριού. Αυτοί που παραβρέθηκαν διασκέδασαν με ζωντανή μουσική, καλούς μεζέδες και καλό κρασί.
• Στις 14 Αυγoύστου έγιναν οι αγώνες των νέων παιδιών
μας, στην Πάδη, με την επίβλεψη μελών του Δ.Σ. του Συλλόγου μας.
• Τις πρωινές ώρες της 15ης Αυγούστου, ημέρας της Μεγάλης Εορτής της Παναγίας, τελέστηκε πανηγυρική Λειτουργία και Αρτοκλασία, στο ομώνυμο εκκλησάκι.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣH
Προς τα μέλη του Συλλόγου μας
Στο με αριθ. 108 φύλλο της εφημερίδας του συλλόγου μας, σας τονίσαμε ότι ο Σύλλογός μας βαρύνεται με κάποιο σημαντικό χρέος με αποτέλεσμα να μην δύναται να αντιμετωπίσει τις οικονομικές του υποχρεώσεις,
όπως η πληρωμή του ρεύματος του καταστήματος και του ξενώνα στην Κερασιά, του ρεύματος και των κοινοχρήστων στην Αθήνα και τέλος της εκδόσεως της εφημερίδας μας.
Σας παρακαλέσαμε να βοηθήσετε όλοι μαζί προσφέροντας κάποια χρήματα ο καθένας, για να μπορέσουμε, αν όχι κάτι άλλο, τουλάχιστον να είμαστε σε θέση να εκδόσουμε την εφημερίδα. Μερικά από τα μέλη μας,
κατέθεσαν στο ταμείο μας κάποια χρηματικά ποσά, τα οποία όμως δεν
επαρκούν για την εκπλήρωση των αναγκών του Συλλόγου, ούτε ακόμη και
για την έκδοση της εφημερίδας. Βέβαια εμείς, το Δ.Σ. του συλλόγου, εκφράζουμε τις ευχαριστίες μας προς τα μέλη αυτά που προσφέρουν ό,τι
τους επέτρεπε η οικονομική τους δυνατότητα. Ως προς τα υπόλοιπα μέλη
πρέπει να τους υπενθυμίσουμε ότι η εφημερίδα εκδίδεται επί δύο συνολικά
έτη, με χρήματα των μελών του Δ.Σ. του Συλλόγου, πράγμα το οποίο λόγω
αδυναμίας οικονομικής δεν μπορεί να συνεχιστεί.
Γι αυτό, παρακαλούμε όλα τα μέλη να καταθέσουν στο ταμείο μας τις
συνδρομές τους για τα έτη 2010 και 2011, ώστε να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε μερικές από τις επείγουσες ανάγκες του συλλόγου όπου μια
από αυτές είναι και η έκδοση της εφημερίδας.
Εάν για οποιοδήποτε λόγο δεν λάβουμε την βοήθεια που ζητούμε για
την απαλλαγή του Συλλόγου από τα χρέη του και για την πλήρη και καθώς
πρέπει λειτουργία του, σας γνωρίζουμε ότι το φύλλο της εφημερίδας που
κρατάτε στα χέρια σας, θα είναι πλέον και το τελευταίο. Μετά από αυτό το
γεγονός θα κληθεί η Γ.Σ. για να αποφασίσει εάν θα λειτουργήσει προσεχώς
ο Σύλλογος ή όχι.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Σύμφωνα με τον τελευταίο νόμο που ψηφίστηκε στη Βουλή, η Γενική
Γραμματεία Τύπου σταμάτησε την επιχορήγηση για να έχουμε μειωμένα
Ταχυδρομικά Τέλη στην αποστολή της εφημερίδας «Η ΚΕΡΑΣΙΑ», το κόστος των οποίων ήταν γύρω στα 130-150 € για την Ελλάδα συν 60-70 € για
το εξωτερικό.
Σήμερα με μία άτυπη (προς το παρόν) προσφορά του Ταχυδρομείου
προς τους Συλλόγους, το κόστος ανεβαίνει περίπου στα 220-250 € για την
Ελλάδα, συν τα του εξωτερικού, με την προϋπόθεση ότι θα κρατηθεί αυστηρά η περιοδικότητα και οι μέχρι τώρα προδιαγραφές της εφημερίδας.
Αν χαθούν η 3μηνη περιοδικότητα ή οι προδιαγραφές, τότε τα Ταχυδρομικά Τέλη θα πάνε με την κλασική τιμολόγηση του Ταχυδρομείου.
Ευχαριστούμε για την κατανόηση
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΕΡΑΣΙΩΤΩΝ ΔΩΡΙΔΑΣ

ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ
ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΩΝ ΑΛΛΑΓΩΝ
ΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΖΗΤΟΥΜΕΝΟ
Με απόλυτα ορθά, τεχνικά & επιστημονικά, τεκμηριωμένο τρόπο και με απόλυτα
διάφανη διαδικασία να απαντήσουμε στις
ακρότητες και στις στρεβλώσεις που έχουν
δημιουργηθεί στο αναπτυξιακό μοντέλο

του νομού, από την μη επίλυση θεσμικών
και χωροταξικών θεμάτων
Να προστατεύσουμε το περιβάλλον και
τη δημόσια περιουσία
Να μην παρακάμψουμε ή αδικήσουμε
τις όποιες διαδικασίες βρίσκονται κάτω
από δημόσιο ή δικαστικό έλεγχο ή δημόσια
κριτική, αλλά και το αντίθετο, να μην γίνουν αιτία αυτές διαδικασίες και ανησυχίες
στο να μείνουμε σε απόλυτη στασιμότητα.
(Συνέχεια στη σελ. 3)

ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΩΚΙΔΑΣ
Μελέτη για την οδική
ασφάλεια των δρόµων
της Φωκίδας
Δηµοσιεύτηκε η µελέτη εεµβάσεων
βελτίωσης οδικής ασφάλειας στο οδικό
δίκτυο του Ν. Φωκίδας εκτιµώµενης
αξίας χωρίς Φ.Π.Α. 100.000,00€.
Η µελέτη ροβλέεται να ενταχθεί στο
Ειχ/κό Πρόγραµµα «Ενίσχυση ροσελασιµότητας 2007–2013» και συγχρηµατοδοτείται αό το Ταµείο Συνοχής.
Στόχος της µελέτης είναι η µείωση
του αριθµού ή και της σοβαρότητας των
ατυχηµάτων µέσω του εντοισµού των
εικινδύνων θέσεων και στη συνέχεια η
υλοοίηση κατάλληλων εεµβάσεων σε
αυτές. Έτσι λοιόν θα ραγµατοοιηθούν εεµβάσεις οι οοίες υλοοιούνται σε σύντοµο χρονικό διάστηµα κι
έχουν άµεσα αοτελέσµατα είτε εεµβάσεις ου θα υλοοιηθούν σε εόµενες
φάσεις και ρο+οθέτουν εκόνηση µελετών και συντέλεση ααλλοτριώσεων.
Στην ρώτη κατηγορία εεµβάσεων
θα ραγµατοοιηθούν έργα όως η εισκευή σηµείων οδοστρώµατος µε λακκούβες ή άλλης φθοράς, θέσεις
διέλευσης εζών, µετατόιση εικίνδυνων εµοδίων, εεµβάσεις σε µικρά τεχνικά έργα ή εεµβάσεις σε µεγάλο
µήκος όταν αυτά αφορούν εργασίες σήµανσης της οριζόντιας διαγράµµισης
των οδών. Στην δεύτερη κατηγορία ανήκουν έργα όως η ανακατασκευή οδικών
τµηµάτων, κόµβων, εεµβάσεις σε θέσεις ρανών ή και σε εριοχές κατολισθήσεων, εεµβάσεις σε υφιστάµενους
οχετούς και γέφυρες και στην κατασκευή
εξ ολοκλήρου νέων έργων .χ. υό ορισµένες ρο+οθέσεις εύκολα υλοοιήσιµες αρακάµψεις οικισµών.

Ο θεσµός
του Περιφερειακού
Συµ!αραστάτη του Πολίτη
και της Ε!ιχείρησης
Η θεσµοθέτηση του Συµαραστάτη
του Πολίτη και της Ειχείρησης αοτελεί
µία καινοτοµία του Καλλικράτη και σε
είεδο Περιφέρειας, λέον αυτής
στους Δήµους.
Με τις διατάξεις του άρθρου 179 του
Ν.3852/10, ΦΕΚ 87α΄, καθιερώνεται η
λειτουργία του ως οργάνου εσωτερικής
και ειτόιας καταολέµησης της κακοδιοίκησης και διαµεσολάβησης µεταξύ
ολιτών, ειχειρήσεων και των υηρεσιών της αιρετής εριφερειακής διοίκησης.
Ο Περιφερειακός Συµ!αραστάτης
έχει στην αρµοδιότητά του:
* Την υοδοχή των καταγγελιών
άµεσα θιγοµένων ολιτών και ειχειρήσεων για κακοδιοίκηση των υηρεσιών,
των νοµικών ροσώων και ειχειρήσεων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
* Τη διαµεσολάβηση για την είλυση
ροβληµάτων ου ροκύτουν αό τις
ανωτέρω καταγγελίες.
* Την έγκαιρη και εντός ροθεσµίας
αάντησης στους διοικούµενους.
* Την σύνταξη ετήσιας έκθεσης αολογισµού εραγµένων της εριφερειακής αρχής και αρουσίασής της σε
ειδική δηµόσια συνεδρίαση του Περιφερειακού Συµβουλίου.
* Τη διατύωση ροτάσεων βελτίωσης διοίκησης της εριφερειακής διοίκησης και των σχέσεών της µε το κοινό,
τόσο στο λαίσιο της ετήσιας έκθεσής
(Συνέχεια στη σελ. 2)
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ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΩΚΙΔΑΣ
(Συνέχεια από τη σελ. 1)

ΓΑ Μ Ο Σ
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Στον Ιερό Ναό Αγίας Μαρίνας Λεωφ. Αθηνών-Σουνίου,
το Σάββατο 27 Αυγούστου
2011 και ώρα 8 μ.μ., τέλεσαν
τους γάμους τους οι συμπαθείς
και εκλεκτοί νέοι μας Αριστομένης Καραδήμας, υιός του
Βασιλείου και της Ντίνας Καραδήμα και η Μαρία Ζήκου,
κόρη του Σωτηρίου και της
Παγώνας Ζήκου.
Η γαμήλια τελετή τελέστηκε
εντός του Ιερού Ναού με απόλυτη ευπρέπεια, ησυχία και ιετόρητα, με τη συμμετοχή των
γονέων των νεονύμφων, των
στενών συγγενών και φίλων
και συμπατριωτών τους.
Μετά το πέρας της τελετής,
το πλήθος των καλεσμένων ευχήθηκε στους νεονύμφους ό,τι
το καλύτερο γι αυτούς και στη
συνέχεια, προσήλθε στην οργανωθείσα εορταστική δεξίωση
στο κτήμα «Έπαυλις» (Λεωφ.
Βάρης-Κορωπίου).
Εκεί οι καλεσμένοι δοκίμασαν με μεγάλη χαρά τα εύγευστα εδέσματα και τα εκλεκτά
ποτά, έλαβαν μέρος στους χορούς και τα τραγούδια και
αποχώρησαν μετά τα μεσάνυχτα, αφού ευχήθηκαν και πάλι
στους νεονύμφους, μια οικογενειακή ζωή στέρεα, χαρούμενη
και δημιουργική.

Στις 30 Ιουλίου 2011 απεβίωσε σε ηλικία 80 ετών, στην
Καλλιθέα Αττικής, ο αγαπητός
μας Βασίλειος Σαμόλης και η
κηδεία του έγινε την επομένη,
στο Κοιμητήριο Καλλιθέας.
Ο Βασίλης γεννήθηκε στην
Καλλιθέα, στην οποία πέρασε
τα παιδικά, τα νεανικά και όλα
τα μετέπειτα χρόνια της ζωής
του, στην ίδια συνοικία. Με
εφόδια τη σωστή οικογενειακή
του ανατροφή και την εντιμότητά του, ασχολήθηκε από τη
νεαρή του ηλικία, με τη ζαχαροπλαστική και με διάφορα
αρτοσκευάσματα. Με την κοπιώδη εργασία του και τις
καλές του με τους πελάτες του
σχέσεις, κατάφερε να δημιουργήσει μια επιτυχή επαγγελματική επιχείρηση, η οποία του
έδωσε την οικονομική δυνατότητα να δημιουργήσει την απαραίτηση για το μέλλον του
περιουσία.
Στην Καλλιθέα γνωρίστηκε
και παντρεύτηκε την εκλεκτή
της καρδιάς του, την Κερασιώτισσα Ελένη Ζαχαροπούλου,
όπου μαζί με αδιατάρακτη
σχέση και αγάπη, αντιμετώπισαν κάθε δυσκολία και μαζί
γεύτηκαν τις χαρές και τις
λύπες.
Από το γάμο τους γεννήθηκαν τρία αγόρια, τα οποία ο
Βασίλης περιέλαβε με όλη την
αγάπη και στοργή του και ευτύχησε να τα βλέπει να μεγαλώνουν κάτω από την
προστασία του και τα ηθικά
του διδάγματα. Και ευτυχέστερος υπήρξε όταν τα δύο από τα
παιδιά του δημιούργησαν οικογένεια και του χάρισαν τρία
αγγελικά εγγονάκια.
Τα χρόνια περνούσαν ευχάριστα για τον Βασίλη, αλλά κάποια στιγμή η υγεία του
κλονίστηκε σοβαρά και δυστυχώς, οι πολλές ιατρικές προσπάθειες για τη σωτηρία του,
δεν απέδωσαν τα αναμενόμενα
Έτσι, ο Βασίλης έκλεισε για
πάντα τα μάτια του.
Ο Βασίλης Σαμόλης, γέννημα και θρέμμα της Αθήνας,
έντιμος και ευγενής άνθρωπος,
πιστός σύζυγος και στοργικός
πατέρας, σωστός και άμεμπτος
στις συναλλαγές του με τους
πελάτες και τους συνανθρώπους του, έφυγε από τη ζωή με
την ευλογία του Θεού και την
υπέρτατη αγάπη της συζύγου,
των παιδιών και των εγγονών
του.
Αιωνία του η μνήμη!

«Η ΚΕΡΑΣΙΑ»
ΤΡΙΜΗΝΗ
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
ΚΕΡΑΣΙΩΤΩΝ ΔΩΡΙΔΑΣ
Ιδιοκτήτης
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΕΡΑΣΙΩΣΤΩΝ
ΔΩΡΙΔΑΣ
Αριστείδου 8 - 105 59 Αθήνα
Τηλ. 210 3234288
Fax: 210 3232504

Εκδότης-Διευθυντής
Βασίλειος Αλεξόπουλος
Κανδάνου 3 - 115 26 Αθήνα
Τηλ. 210 6927920

Συντάσσεται
από Τριμελή Επιτροπή
Βασίλειος Αλεξόπουλος
Στέλιος Αντωνόπουλος
Ιωάννης Γκάνος
Επιμέλεια Έκδοσης
Φώτης Βρέττας
E-mail: fotisvrettas@gmail.com

Φωτοστοιχειοθεσία
Σώτος Μάγγος
Ακαδήμου 17 - 104 36 Αθήνα
Τηλ./Fax: 210 5236330
E-mail: msotos@otenet.gr

του όσο και σηµαντικών
ροβληµάτων κακοδιοίκησης ου εντοίζονται
αό τον ίδιο.

Κλέαρχος
Περγαντάς

Περιφερειάρχης Στερεάς
Ελλάδας:
«Ανοιχτή ρόσκληση
ροολογισµού
2.000.000 €, για την
χρηµατοδότηση ααραίτητων µέσων οδικής
ασφάλειας και διαχείρισης της κυκλοφορίας
αό το ΠΕΠ Στερεάς
Ελλάδας»
Με την συντονισµένη
συνεργασία του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας
Κλέαρχου Περγαντά και
της Γενικής Γραµµατέως
Αοκεντρωµένης Διοίκησης Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας Καλλιόης
Γερακούδη, εκδόθηκε ρό-

σκληση ρο*ολογισµού
2.000.000 €, µε στόχο την
ρόληψη και την αντιµετώιση κυκλοφοριακών
κινδύνων. Δικαιούχος των
έργων είναι το Υουργείο
Προστασίας του Πολίτη
και ειδικότερα η Ελληνική
Αστυνοµία.
Ενδεικτικά, αό το ΠΕΠ
Στερεάς Ελλάδας, µορούν να χρηµατοδοτηθούν
ροµήθειες σε :
• Οχήµατα (µετάβασης,
κυκλοφορίας σε δύσβατες
εριοχές, έρευνας τροχαίου ατυχήµατος)
• Ποµοδέκτες και
ασύρµατοι εικοινωνίας
για την ευχέρεια συντονισµού στην αροχή οδικής
ασφάλειας
• Συσκευές ελέγχου και
µέτρησης ταχύτητας και
λοιών αραµέτρων.
Ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Κλέαρχος
Περγαντάς εισηµαίνει :

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ ΜΗΝΥΜΑ
Το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο του Ιερού Ναού μας Αγίου Γεωργίου Κερασιάς, εκφράζει τις θερμές του ευχαριστίες στους παρακάτω ενορίτες μας για την ενίσχυση του Ταμείου μας, με τα
παρακάτω χρηματικά ποσά:
1) Εις μνήμην Βασιλείου Χαρονικολάου, προσέφεραν:
α) Η σύζυγός του, Αθηνά Χαρονικολάου ........................ € 50,00
β) Η οικογένεια ιερέως Γεωργίου Χαρονικολάου ............ 100,00
γ) Η οικογένεια Πολυξένης Αδρασκέλα ............................. 100,00
γ) Η Σπυριδούλα Ζαχαροπούλου (δολ. ΗΠΑ 50) .............. 30,00
2) Εις μνήμην Βασιλείου Μακρή, προσέφεραν:
α) Ο πατέρας του Δημήτριος Μακρής, η σύζυγός του
Σπυριδούλα και τα τέκνα Δημήτριος
και Ευφροσύνη ............................................................ € 100,00
β) Βασίλειος και Νικόλαος Ζαχαρής ................................. 500,00
γ) Μάνθος Χαρακίδας ........................................................... 20,00
δ) Παναγιώτης Πανουργιάς .................................................. 20,00
ε) Νικόλαος Λάμπρου ............................................................ 20,00
στ) Χρήστος Μακρής ............................................................. 20,00
ζ) Παναγιώτης Ράμμος .......................................................... 25,00
η) Λαμπρινή Μπακάλη .......................................................... 25,00
θ) Οικογένεια Πολυξένης Αδρασκέλα ................................ 100,00
ι) Κούλη Τζιβιτζόγλου ........................................................... 50,00
ια) Μπελίνα Κοσμά ............................................................... 50,00
3) Εις μνήμην Ευάγγελου Μακρή, προέφεραν:
Ελένη Μακρή ...................................................................... € 50,00
4) Προσέφεραν οι:
α) Ιερέας Μάθιους Αποστολόπουλος (για Αγ. Γεώργιο) € 100,00
β) Βασιλική Μπαρμπαγιάννη (για Αγ. Παρασκευή) ........... 50,00
γ) Μαρία Μπουλουγούρη (για Κοίμηση Θεοτόκου) ........... 20,00
δ) Ζωή Γιάνου-Βρέττα (για Αγ. Γεώργιο) ............................ 50,00
ε) Ιωάννα, σύζυγος Νικηφόρου Γκάνου (για Αγ. Γεώργιο) 10,00

ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΣΕ ΑΝΩΤΕΡΗ ΣΧΟΛΗ
Ο Κωνσνταντίνος Μπάτραλης, εγγονός του ζεύγους Κωνσταντίνου και Γεωργίας Γκάνου, ύστερα από επιτυχή διαγωνισμό, εισήχθη στο τμήμα Πληροφορικής των ΤΕΙ Αιγάλεω.
Το Δ.Σ. του Συλλόγου εύχεται στον νεαρό Κωνσταντίνο,
καλές σπουδές.

«Αό το ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας χρηµατοδοτείται η
Ελληνική Αστυνοµία, ροκειµένου να αναβαθµίσει
και να εµλουτίσει τον
εξολισµό της σε µέσα
οδικής ασφάλειας και
διαχείρισης της κυκλοφορίας.
Στόχος αυτής της ενέργειας είναι η βελτίωση
του ειέδου της ενεργητικής οδικής ασφάλειας
στο οδικό δίκτυο της Περιφέρειας, µε σκοό την
ρόληψη και τη µείωση
των τροχαίων ατυχηµάτων.

Υογράφηκε αό τον
Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας Κλέαρχος Περγαντά η
σύµβαση κατασκευής
του δρόµου «Άµφισσα – Λιδωρίκι
(αό Αγία Ευθυµία
ως διασταύρωση
φυλακών)», ροολογισµού 17.500.000
€ και συµβατικού
αντικειµένου
11.376.895 €
Πρόκειται
για
την
λήρη κατασκευή του
δρόµου αό την Αγία Ευθυµία ως την διασταύρωση
των
φυλακών
Μαλανδρίνου,
µε
την
οοία ολοκληρώνεται το
έργο ου είχε ξεκινήσει
αό το Γ΄ΚΠΣ.
Οι εργασίες βελτίωσης
του δρόµου θα γίνουν µε
διαλάτυνση (ασφαλτοστρωµένο λάτος 9,5
µέτρα) κατά τµήµατα της
υφιστάµενης οδού ή και
µε νέα χάραξη σε ορισµένα τµήµατα.
Είσης, στις εργασίες
εριλαµβάνεται η κατασκευή τριών ισόεδων
κόµβων ρος: Ερατεινή,
Αµυγδαλιά και Μαλανδρίνο, καθώς και ο ηλεκτροφωτισµός τους.
Όως εισηµαίνει ο
Περιφερειάρχης Στερεάς
Ελλάδας Κλέαρχος Περγαντάς:
«Σήµερα υογράφουµε
για την κατασκευή µιας
ολύ σηµαντικής αρέµβασης στη Φωκίδα. Μιας
αρέµβασης ου αναβαθµίζει τις συνθήκες
ροσελασιµότητας και
ασφάλειας της κυκλοφορίας και συµβάλλει καθοριστικά στην άρση της
αοµόνωσης της ορεινής
Φωκίδας.
Με το έργο ρόκειται
να ολοκληρωθεί ο δρόµος
αό την Αγία Ευθυµία
µέχρι τη διασταύρωση
(Συνέχεια στη σελ. 4)
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«Η ΚΕΡΑΣΙΑ»

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΕΥΤΗ
ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΜΑΣ
κ. ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗ
ΟΡΙΣΕΙ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ επιστημονικής
& κοινωνικής διαβούλευσης για το ζήτημα της αναριοθέτησης της ζώνης Β
και των χρήσεων γης της ζώνης Β του
ΔΕΛΦΙΚΟΥ ΤΟΠΙΟΥ.

(Συνέχεια από τη σελ. 1)

ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ
1. Από τις μεγαλύτερες εδώ και δεκαετίες εκκρεμότητες του νομού αποτελούν
«θεσμικές» - χωροταξικές εκκρεμότητες.
2. Οι εκκρεμότητες αυτές σταδιακά
δρομολογούνται και η διαδικασία που θα
ακολουθηθεί έχει ως βασική προϋπόθεση
την ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ και ΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ,
σε επίπεδο θεσμικών εκπροσώπων, περιφερειακής και δημοτικής αρχής, κοινωνικών
και κοινωνικών εταίρων, συλλόγων και πολιτών.
3. Δηλαδή, όλοι μπορούν 1ον να έχουν
γνώση και 2ον όλοι μπορούν – εντός συγκεκριμένων όρων και διαδικασιών (δημοτικό συμβούλιο, παράσταση σε Υπουργείο,
δικτυακοί χώροι κλπ.) να εκφράσουν θέση
& άποψη.
Τα θέματα που είναι αυτήν τη στιγμή σε
διαδικασία προτάσεων αλλαγών από τα
Υπουργεία και τους Φορείς αφορούν:
1. Το σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος
για τον ΕΘΝΙΚΟ ΔΡΥΜΟ ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ.
2. Την αναριοθέτηση της ζώνης Β και
των χρήσεων γης της ζώνης Β του ΔΕΛΦΙΚΟΥ ΤΟΠΙΟΥ.
3. Το χωροταξικό για τις ιχθυοκαλλιέργειες.
4. Το ζήτημα της θεσμοθέτησης του
ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΕΥΠΑΛΙΟΥ.
5. Οι αλλαγές στο καθεστώς προστασίας
& οι χρήσεις γης & οι δραστηριότητες γύρω
από την λίμνη του Μόρνου.
Τα θέματα που θα έρθουν αμέσως μετά
την τρέχουσα περίοδο θα αφορούν
1. Τα καθεστώτα διαχείρισης των λοιπών – εκτός Παρνασσού – περιοχών
NATURA

•

Αίτημα μας είναι στην διαδικασία υποβολής προτάσεων & της επιστημονικής
& κοινωνικής διαβούλευσης που θα ακολουθήσει είναι πέραν των ειδικών επιστημόνων των Υπουργείων Πολιτισμού
& Περιβάλλοντος να συμμετέχουν η Περιφερειακή & Τοπική Αυτοδιοίκηση –
γιατί είναι θεσμοί – το Τεχνικό Επιμελητήριο και οι Οικονομικοί & Κοινωνικοί
Εταίροι της Περιοχής.

•

Είναι σαφές ότι η πρόταση της Αυτοδιοίκησης και κάθε Φορέα οφείλει να είναι
αποτέλεσμα απόφασης ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ
ΟΡΓΑΝΟΥ και όχι προσώπων και οι
όποιες προτάσεις κατατεθούν θα κατατεθούν δημόσια. Δημόσιος θα είναι και
ο λόγος όλων ημών – που διαφωνούμε –
που συμφωνούμε και γιατί, άρα τα Δημόσια Πρόσωπα, τα Συλλογικά Όργανα
και οι Φορείς ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓΟ θα εκφέρουν και όχι παραπολιτικά.

ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΕΡΩΤΗΣΗ
προς το Υπουργείο Εσωτερικών,
Δημόσιας Διοίκησης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, κατέθεσε στις
6 Ιουνίου, η Βουλευτής του Νομού
Φωκίδας Αφροδίτη Παπαθανάση
σχετικά με την ανάγκη άμεσης
στελέχωσης των δασικών υπηρεσιών του Νομού Φωκίδας.
Σύμφωνα με στοιχεία των Δασικών Υπηρεσιών του Νομού, εκκρεμούν στα Δασαρχεία Άμφισσας και Λιδωρικίου:
•
•

2. Το Γενικό Χωροταξικό της Περιφέρειας Στερεάς.
•
ΕΙΔΙΚΑ για το ΔΕΛΦΙΚΟ ΤΟΠΙΟ
Θέματα τέθηκαν – αλλά και «τακτική
συμφωνίας» με κραυγαλέα ερασιτεχνικό
τρόπο επιχειρήθηκε να «τεκμηριωθεί» ( &
δυστυχώς είμαι απόλυτα σίγουρη θα επιχειρηθεί ξανά), ειδικά στο θέμα της αναριοθέτησης της ζώνης Β και των χρήσεων
γης της ζώνης Β του ΔΕΛΦΙΚΟΥ ΤΟΠΙΟΥ.
•

Από τον Μάρτιο του 2010 το Υπουργείο
Περιβάλλοντος & στη συνέχεια και το
Υπουργείο Πολιτισμού ζήτησαν από
τους Δήμους Άμφισσας, Ιτέας, Δελφών
και Αράχωβας τις συντεταγμένες των
ορίων & των επεκτάσεων των οικισμών.

•

Εντός του 2010 μόνο ο Δήμος Άμφισσας
και ο Δήμος Αράχωβας απέστειλαν τα
συγκεκριμένα στοιχεία.

•

•

ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
ΤΩΝ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ &
ΤΩΝ ΕΠΕΚΤΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ (ΔΔ.
ΑΜΦΙΣΣΑΣ – ΙΤΕΑΣ – ΓΑΛΑΞΕΙΔΙΟΥ) –
γιατί έως στιγμής αυτό και μόνο έχει ζητηθεί από το Υπ. Πολιτισμού - έχει τώρα
αναλάβει ο νέος Δήμος ΔΕΛΦΩΝ.
Το υπουργείο Πολιτισμού και μόνο ΘΑ

•
•
•

αιτήματα χαρακτηρισμού για πράξεις
χαρακτηρισμού εκτάσεων,
εκθέσεις αντίκρουσης προσφυγών πολιτών στο ΣτΕ και στα Διοικητικά Δικαστήρια,
υποθέσεις συγκρότησης φακέλου και
διαβίβασης στην επιτροπή Επίλυσης Δασικών Αμφισβητήσεων,
αιτήματα Δήμων για έγκριση έργων,
αιτήματα για έκδοση άδειοδότησης ΑΠΕ
και
περιπτώσεις για πρόταση κήρυξης εκτάσεων ως αναδασωτέων.

Υπογραμμίζοντας πως η υποστελέχωση
των Δασικών Υπηρεσιών του νομού δημιουργεί και συντηρεί πολλά χρόνια και σημαντικά προβλήματα στο νομό, αποτελεί
τροχοπέδη για την εξυπηρέτηση των πολιτών και δημιουργεί αντικίνητρα για κάθε
αναπτυξιακή προσπάθεια, η Βουλευτής
έθεσε στον Υπουργό Εσωτερικών κ. Ι. Ραγκούση τα παρακάτω ερωτήματα:
1. Με δεδομένη την οικονομική κρίση,
υπάρχει η δυνατότητα , άμεσα , με ανακατανομή του ήδη υπηρετούντος προσωπικού , να ενισχυθούν οι Δασικές
Υπηρεσίες του Ν. Φωκίδας;
2. Μπορεί να μετακινηθεί το απαραίτητο
επιστημονικό προσωπικό από την Κεντρική ή Περιφερειακή Διοίκηση ώστε να
βοηθήσει στην διεκπεραίωση των υποθέσεων που εκκρεμούν επί σειρά ετών;

Σελ. 3

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΦΩΚΙΔΑΣ
κας Γιώτας Γαζή στον Περιφερειακό
Σύµβουλο κ. Κων/νο Πα'αθανασίου
για την 'ορεία του Προγράµµατος
Ανά'τυξης Ορεινών Όγκων
Αγαητέ συνάδελφε,
Σε αάντηση ερωτήσεώς σας ρος τον εριφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας, σχετικά µε το ολοκληρωµένο
ειχειρησιακό ρόγραµµα ανάτυξης των ορεινών
όγκων του Νοµού Φωκίδας, σας ενηµερώνω για την ορεία του βάσει της ετήσιας έκθεσης διαχείρισης ου
εκόνησε η ΑΝ.ΦΩ. Α.Ε., τεχνικός Σύµβουλος του ρογράµµατος.
Τα έργα ου έχουν ολοκληρωθεί µέχρι το 2010, 3
χρόνια λειτουργίας του ρογράµµατος είναι τα εξής:
1. Βελτίωση εαρχιακού οδικού δικτύου αό το 51ον
χλµ έως Βρύζες, κόστος 3.823.968,00 €
2. Ηλεκτροδότηση ανάτυξης οροεδίου Λιανοκλαδίου
– Δ.Δ. Προσηλίου Δήµου Άµφισσας 239.190,00 €
3. Μελέτη σκοιµότητας δηµιουργίας φακέλων έργων
ΒΙΟ.ΠΑ. Ιτέας και Γραβιάς 53.212,00 €
4. Προµελέτη και υοστήριξη για την κατάρτιση ρότασης ΣΔΙΤ ρος την ΕΓΣΔΙΤ για Συνεδριακό Κέντρο
στο Δήµο Άµφισσας 34.510,00 €
5. Προµελέτη και υοστήριξη για την κατάρτιση ρότασης ΣΔΙΤ ρος την ΕΓΣΔΙΤ για Κέντρο Εναλλακτικού Τουρισµού Ορεινού Όγκου Οίτης και
Βαρδουσίων 40.000,00 €
6. Ηµερίδες εκδηλώσεις 22.265,46 €
7. Για τον Τεχνικό Σύµβουλο του ολοκληρωµένου ειχειρησιακού ρογράµµατος ανάτυξης των ορεινών
όγκων έχουν δοθεί 499.800,00 € σε σύνολο
833.000,00 € (60% οσοστό αορρόφησης).
• Το οσοστό αορρόφησης του ειχειρησιακού ρογράµµατος (120.000.000,00 €) είναι 5,58%
• Το οσοστό αορρόφησης ροFολογισµένων ενταγµένων έργων (44.944.700,18 €) είναι 14,90%
• Το οσοστό αορρόφησης ιστώσεων 2010
(2.600.000,66 €) είναι 77%
• Για το έτος 2010 οι εγκεκριµένες ιστώσεις του
ρογράµµατος ανέρχονταν στα 2.660.000,66 €.
Στο στάδιο της µελέτης βρίσκονται τα έργα:
1. Μελέτη εριφερειακού έργου Τρικόρφου (δηµοράτηση 16/12/2008) οσού 272.271,26 €. Δεν υάρχει
αορρόφηση ίστωσης
2. Βελτίωση εαρχιακού δρόµου ρος Διχώρι (δηµοράτηση 24/02/2009) οσού 1.542.553,91 €. Έχουν
αορροφηθεί 284.840,00 €
3. Βελτίωση εαρχιακού οδικού δικτύου αο Παραλίµνιο έως Πενταγιοί – Αρτοτίνα (δηµοράτηση
30/07/2008), οσού 5.021.500,00 €. Έχουν αορροφηθεί 2.250.827,51 €
4. Μελέτη βελτίωσης – εέκτασης δηµοτικής οδού αο
Ν.Ε.Ο. – Κλήµα – Κάµο – ΕΠ.Ο. Τείχιο – Ποτιδάνεια
(δηµορατήθηκε 20/01/2009) οσού 243.532,00 €.
Έχουν αορροφηθεί 7.559,83 €.
Εντός του 2011 όως γνωρίζετε λόγω της οικονοµικής κατάστασης δεν θα ενταχθεί καµία δηµοράτηση
νέου έργου στο ρόγραµµα, αλλά θα καταβληθεί ροσάθεια συνέχισης και ολοκλήρωσης των έργων ου
έχουν δηµορατηθεί και συµβασιοοιηθεί.
Ήδη έχει αναρτηθεί στο ρόγραµµα Διαύγεια τα
οσά των 48.225,24 € για την βελτίωση εαρχιακού
δρόµου στο Διχώρι και 14.519,65 € για την µελέτη του
αγωγού εεξεργασίας λυµάτων οικισµών εριοχής
Μόρνου.
Για το 2011 έχουν ροFολογισθεί 1.400.000,00 €
για χρηµατοδότηση των αραάνω έργων.
Το ρόγραµµα όως γνωρίζετε των 120.000.000,00
€ ήταν 5ετές. Τα 3 χρόνια λειτουργίας του είναι:
• Ενταγµένα έργα 32 / ροFολογισµού 44.944.700 €
• Δηµορατηµένα έργα 11 / ροFολογισµού
12.441.700,00 €
• ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΩΣ 31/12/2010 7.262.725,00 €/ δηλαδή
για 3 χρόνια αορροφήθηκαν ΜΟΝΟ 7.262.725,00 €
Όως κατανοείτε δεν αναφερόµαστε εµείς ααξιωτικά για το ρόγραµµα, αλλά οι αριθµοί και το οσοστό αορρόφησής του, ου είναι και αογοητευτικό.
Η Αντιεριφερειάρχης
Παναγιώτα Γαζή
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ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΠΑΙΔΙΩΝ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ
Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος στις 14 Αυγούστου, παραμονή της Παναγίας, διεξήχθησαν στο χωριό μας οι αθλητικοί αγώνες της νεολαίας. Τα παιδιά βραβεύτηκαν με μετάλλια
κατά τη διάρκεια του πανηγυριού.

Πεζοπορικές Αυγουστιάτικες
εκδηλώσεις
Αφιερωμένες στον καλό μας φίλο, χωριανό
και γείτονα Βασίλη Μακρή
Βασίλη θα είσαι πάντα μαζί μας όπως και κάθε χρόνο

ΑΓΩΝΕΣ ΔΡΟΜΟΥ 20 ΜΕΤΡΩΝ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ
1η ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΛΟΒΕΡΔΟΥ
2η ΓΑΡΥΦΑΛΙΑ ΔΗΜΗΤΡΟΥΚΑ
ΑΓΩΝΕΣ ΔΡΟΜΟΥ 20 ΜΕΤΡΩΝ ΑΓΟΡΙΩΝ
1ος ΑΓΙΣΗΛΑΟΣ ΣΑΒΒΑΣ
2ος ΛΑΖΑΡΟΣ ΣΑΒΒΑΣ
3ος ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΥΚΑΣ
ΑΓΩΝΕΣ ΔΡΟΜΟΥ 50 ΜΕΤΡΩΝ ΑΓΟΡΙΩΝ
1ος ΝΙΚΟΣ ΡΟΥΣΚΑΚΗΣ
2ος ΒΑΣΙΛΗΣ ΓΙΑΛΑΜΑΣ
ΑΓΩΝΕΣ ΔΡΟΜΟΥ 100 ΜΕΤΡΩΝ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ
1η ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΛΟΒΕΡΔΟΥ
2η ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΙΣΟΠΑΛΕΣ ΣΤΗΝ 3η ΘΕΣΗ
-ΜΑΡΙΑ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ
-ΜΑΡΙΝΑ ΚΥΡΙΑΚΟΤΖΙΔΗ
ΣΤΗ ΣΚΥΤΑΛΟΔΡΟΜΙΑ
1η ΟΜΑΔΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΛΟΒΕΡΔΟΥ - ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΡΟΥΣΚΑΚΗΣ
2η ΟΜΑΔΑ
ΜΑΡΙΑ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ - ΜΑΡΙΝΑ ΚΥΡΙΑΚΟΤΖΙΔΗ
3η ΟΜΑΔΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ - ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΙΑΛΑΜΑΣ

Στις 12 Αυγούστου πεζοπορία-εκδρομή
στον Άγιο Νικόλαο
Στις 16 Αυγούστου πεζοπορία-εκδρομή στο
Ψηλό Χωριό
Στις 18 Αυγούστου πεζοπορία-εκδρομή
στην Ομάλια

Η Γιορτή
της
Πατάτας
Στις 21 Αυγούστου με
πρωτοβουλία του μέλους
του Δ.Σ. του συλλόγου
Γιάννη Αθαν. Γκάνου ο
οποίος προσέφερε και τις
πατάτες ξεκίνησε δειλάδειλά για πρώτη φορά η
γιορτή της πατάτας. Με τη
συμμετοχή όλων των χωριανών και φίλων που παραβρίσκονταν στο χωριό
στήθηκε ένα γλέντι με το
ψήσιμο της πατάτας.
Και του χρόνου με μεγαλύτερη συμμετοχή και
σε άλλες παρόμοιες εκδηλώσεις.
Φωτογραφίες από τις
εκδηλώσεις μας στο επόμενο φύλλο μας.

Ο Βασίλης Μακρής, πάντα παρών στις καλοκαιρινές μας
πεζοπορίες!!!

ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΩΚΙΔΑΣ
(Συνέχεια από τη σελ. 2)

στις φυλακές του Μαλανδρίνου και να µετατραεί
σε σύγχρονο αυτοκινητόδροµο, ου θα συνδέει µε
ευχέρεια την εριοχή του
Λιδωρικίου µε την ρωτεύουσα της Φωκίδας,
µέσω Βουνιχώρας και Αγ.
Ευθυµίας.
Το έργο χρηµατοδοτείται αό το ΕΣΠΑ µε ρο+ολογισµό 17.500.000 €

και αοτελεί για µας, ως
Περιφέρεια, µια µεγάλη
ροτεραιότητα, όως και
η βελτίωση του οδικού δικτύου σε όλες τις Περιφερειακές Ενότητες της Στ.
Ελλάδας.

ΚΤΕΟ
Το τηλέφωνο για ραντεβού στο ΚΤΕΟ είναι:
2265352707.

