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Πλατεία 

ή Τραπεζαρία; 

Σκέψεις με αφορμή την πρό-

σφατη απόφαση του Δημοτικού

Συμβουλίου των 3Β, για αλλαγή

των χρήσεων γης στο κέντρο

της Βούλας

Η σημερινή κατάσταση στο κέν-

τρο της πόλης
Πολλοί συμπολίτες μας επώνυμοι και ανώ-

νυμοι με δημόσιες παρεμβάσεις τους και

ακόμη περισσότεροι σε καθημερινές συζη-

τήσεις τους  έχουν εκφράσει τη δυσφορία

τους για την απαράδεκτη κατάσταση που

έχει διαμορφωθεί  στη Βούλα, η κεντρική

πλατεία της οποίας έχει μετατραπεί σε μια

απέραντη τραπεζαρία. Ίσως η Βούλα να

είναι το μοναδικό προάστιο της Αττικής,

προσωπικά δε γνωρίζω άλλο, που στην κεν-

τρική του πλατεία να μην μπορούν οι άν-

θρωποι να κάνουν ελεύθεροι τη βόλτα τους

και τα παιδιά να μην μπορούν να παίξουν

αμέριμνα, γιατί όλοι είναι αναγκασμένοι να

σκοντάφτουν πάνω στα γκαρσόνια που πη-

γαινοοέρχονται με πιάτα και ποτήρια στα

χέρια, ενώ τα παιδιά να ψάχνουν κλαίγον-

τας να βρουν τις μπάλες και τα άλλα παιχνί-

δια τους κάτω από τις καρέκλες και τα

τραπέζια των συνδαιτημόνων της ….πλα-

τείας. Αν σε αυτά προσθέσουμε και τους κιν-

δύνους από παρκαρισμένα ή κινούμενα

αυτοκίνητα και μηχανάκια, ορισμένα από τα

οποία κάνοντας “ντελίβερι” κυκλοφορούν

ακόμη και  πάνω στην πλατεία, καθώς και την

κάθε είδους ρύπανση που προκαλείται  κατα-

λαβαίνουμε την αφόρητη κατάσταση που δια-

μορφώνεται στο κέντρο της Βούλας. 

Η απόφαση του Δημοτικού Συμ-

βουλίου για την αλλαγή των

χρήσεων γης 

Η απαράδεκτη αυτή κατάσταση θα νομιμο-

ποιηθεί και θα επεκταθεί σε όλο το δήμο,

εάν εφαρμοσθεί η  απόφαση του δημοτικού

συμβουλίου για την αλλαγή των χρήσεων

γης και την  πλήρη εμπορευματοποίηση του

κέντρου της πόλης. Στο σημείο αυτό θα

πρέπει να επισημάνουμε ότι είναι η πρώτη

φορά στην ιστορία του δήμου της Βούλας,

που δημοτικές παρατάξεις επιχειρούν να

αλλάξουν τις χρήσεις γης, αν και  προεκλο-

γικά διακήρυσσαν σε κάθε τόνο ότι δεν πρό-

κειται να το κάνουν. 

Το χειρότερο όμως από όλα είναι ότι επειδή

δεν έχουν κανένα επιχείρημα για να πεί-

σουν τους πολίτες χρησιμοποιούν εκβια-

στικά ή και παραπλανητικά διλήμματα ή

ευφυολογήματα. Ο δήμαρχος κ. Κωνσταν-

τέλος, προσπάθησε να παρουσιάσει την αλ-

λαγή των  χρήσεων γης στο κέντρο της

πόλης και την πλήρη εμπορευματοποίηση

της πλατείας σαν επιβεβλημένη τάχα από

τη νομοθεσία. Όμως είναι γνωστό και συν-

ταγματικά κατοχυρωμένο, ότι καμία νομο-

θεσία δε μπορεί να επιβάλλει  αλλαγή -και

μάλιστα προς το χειρότερο- των χρήσεων

γης αν δεν το θέλει η δημοτική αρχή και

πολύ περισσότερο, αν η δημοτική αρχή με

τη συμπαράσταση των πολιτών είναι απο-

φασισμένη να αγωνισθεί για να διατηρήσει

την ποιότητα ζωής στο δήμο. 

Έωλα όμως και κυρίως αποπροσανατολι-

στικά ήταν και τα επιχειρήματα των άλλων

παρατάξεων  που ψήφισαν  υπέρ της αλλα-

γής των χρήσεων γης και ιδιαίτερα το επι-

χείρημα ότι τάχα η τοπική κοινωνία έχει

αποδεχθεί και μάλιστα έχει αγκαλιάσει τη

σημερινή απαράδεκτη κατάσταση. Όμως

όλοι γνωρίζουν ότι ουδέποτε ρωτήθηκε η

τοπική κοινωνία και τώρα που θα ήταν μια

ευκαιρία να ρωτηθεί και γίνει ένας γόνιμος

διάλογος έρχεται η πλειοψηφία των δημο-

τικών παρατάξεων να επιβάλλει την αλλαγή

των χρήσεων γης. 

Βέβαια πρέπει να επισημάνουμε ότι υπήρξαν

δημοτικοί σύμβουλοι που είχαν το θάρρος να

σταθούν στο ύψος τους και να αρνηθούν να

συναινέσουν στη καταστροφική αυτή για το

δήμο εξέλιξη, γιατί είναι γνωστό ότι αν εφαρ-

μοσθεί η απόφαση του Δημοτικού Συμβου-

λίου, η κατάσταση της πλήρους

εμπορευματοποίησης, που επικρατεί στην

κεντρική πλατεία της Βούλας θα επικρατήσει

σε όλες τις περιοχές του δήμου 

Η επίθεση εμπορευματοποίησης

και τσιμεντοποίησης επεκτείνε-

ται σε όλο το δήμο Βάρης-Βού-

λας-Βουλιαγμένης  

Μετά από την ψήφιση της αλλαγής των

χρήσεων γης στο κέντρο της Βούλας, η εμ-

πορευματοποίηση και η τσιμεντοποίηση στο

δήμο μεταφέρθηκε και στη Βουλιαγμένη.

Όπως καταγγέλλουν οι ίδιοι οι κάτοικοι με

δημόσια ανάρτησή τους για συγκέντρωση

υπογραφών “Στη δασική έκταση και στον

αρχαιολογικό χώρο του Μεγάλου Καβου-

ριού, χτίζονται δύο φαραωνικού τύπου με-

γάλες τσιμεντοκατασκευές, με σκοπό να

λειτουργήσουν ως εστιατόρια.” Είναι προ-

φανές ότι με την τσιμεντοποίηση της περιο-

χής και το δάσος του Μεγάλου Καβουρίου

καταστρέφεται και ο αρχαιολογικός χώρος

απαξιώνεται  και η πανέμορφη παραλία κιν-

δυνεύει να υποβαθμισθεί. 

Είναι φανερό λοιπόν ότι και ο οικιστικός

ιστός και οι ελεύθεροι χώροι και  το φυσικό

περιβάλλον και τα ιστορικά μνημεία του

δήμου δέχονται με ευθύνη και της δημοτι-

κής αρχής και της κυβέρνησης μια συντονι-

σμένη επίθεση εμπορευματοποίησης και

τσιμεντοποίησης με προφανή στόχο την

εξυπηρέτηση οργανωμένων οικονομικών

συμφερόντων. Αυτή η επίθεση έχει ξεκινή-

σει με την παράνομη παράδοση του δάσους

της Βουλιαγμένης στην πολυεθνική Jermyn

Real Estate προκειμένου να κτίσει 15 βίλες

1000 τετραγωνικών η κάθε μία καταστρέ-

φοντας το δάσος (για την υπόθεση αυτή έχει

ήδη επέμβει η δικαιοσύνη). Και συνεχίζεται με

την σχεδιαζόμενη από το δήμο παράδοση

των  τριών ελεύθερων ακτών (πρ. Κάμπινγ,  Β’

πλαζ  Βούλας και ελεύθερη ακτή  Βάρκιζας)

σε επιχειρηματίες, όπως και με τα σχέδια για

τουριστικοποίηση των δύο νησιών του δήμου

(Υδρούσα και Φλέβες)

Οι πολίτες και οι συλλογικότητες του δήμου

δεν πρόκειται να αποδεχθούμε  την αλλοί-

ωση του φυσικού και του οικιστικού περι-

βάλλοντος για να ωφεληθούν λίγα

επιχειρηματικά συμφέροντα σε βάρος της

ποιότητας της ζωής μας.  

Μπροστά σε αυτές τις εξελίξεις οι πολίτες

και οι συλλογικότητες του δήμου δε μέ-

νουμε απαθείς. Δεν πρόκειται να αποδεχ-

θούμε ούτε την αλλαγή των χρήσεων γης,

ούτε την καταστροφή του δάσους ούτε την

εμπορευματοποίηση και την τσιμεντοποί-

ηση των παραλίων και των νησιών Οι αντι-

δράσεις έχουν ήδη ξεκινήσει με

συγκεντρώσεις υπογραφών, ανοιχτές εκδη-

λώσεις και κινητοποιήσεις. Σε μία μάλιστα

οπό αυτές τις κινητοποιήσεις για την απο-

τροπή της τσιμεντοποίησης της πλατείας

Νυμφών στη Βουλιαγμένη, ήταν τόσο δυνα-

μική η αντίδραση των πολιτών, ώστε η δη-

μοτική αρχή όχι μόνοι αναγκάστηκε σε

άτακτη υποχώρηση, αλλά και ο ίδιος ο δή-

μαρχος παραδέχθηκε δημοσίως το αυτο-

νόητο: ότι δηλαδή χωρίς τη σύμφωνη

γνώμη της τοπικής κοινωνίας δε μπορεί να

γίνει τίποτα.

Αυτός κατά την άποψη μου είναι ο μοναδι-

κός δρόμος που έχουμε οι πολίτες για να

αποτρέψουμε την επερχόμενη καταστρο-

φική λαίλαπα. Με οργανωμένο αγώνα που

θα είναι αποτέλεσμα ανοιχτών δημοκρατι-

κών διαδικασιών, είναι σίγουρο ότι θα αναγ-

κάσουμε και τη δημοτική αρχή και την

κυβέρνηση, όχι μόνο να μας ακούσουν,

αλλά και να πάρουν πολύ σοβαρά υπόψη

τους τα αιτήματά μας. 

Μάκης Σταύρου - Ιστορικός

Μέλος Ανοιχτής Συνέλευσης Πολιτών 3B
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθμ. ΣΟΧ  1/2017 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
Ο ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ  ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ “Η ΑΡΤΕΜΙΣ”

Ανακοινώνει
Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός (1) ατόμου για την κάλυψη εποχικών
ή άλλων περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών του  Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Σπάτων-Αρτέμιδος «Η ΑΡΤΕΜΙΣ» που
εδρεύει στα Σπάτα, και συγκεκριμένα των εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατό-
μων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Κωδ. θέσης Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αρ.ατόμων
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
101 Ν.Π.Δ.Δ. Αθλητικός Οργανισμός Σπάτα ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ/ΣΤΗΣ 8μήνες 1

«Η ΑΡΤΕΜΙΣ» Δήμου Σπάτων
- Αρτέμιδος

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
ΠΡΟΣΟΧΗ: Σύμφωνα με το άρθρο 20 «Αποκλειστική προθεσμία για τη σύναψη συμβάσεων εκτάκτου  προσωπικού»
του ν. 4305/2014 (ΦΕΚ 237/τ.Α΄/31-10-2014),η πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συντελείται
υποχρεωτικά εντός  αποκλειστικής προθεσμίας έξι (6) μηνών από την έκδοση της εγκριτικής απόφασης της Επιτροπής
της παρ. 1 του άρθρου 2 της ΠΥΣ: 33/2006. Μετά την παρέλευση της προθεσμίας αυτής οι συμβάσεις δεν επιτρέπεται
να συναφθούν.

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Κωδικός  θέσης Τίτλος σπουδών  και  λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
101 Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα (άρθρο 5 παρ. 2 του Ν. 2527/1997).
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.    

ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΥΕ 
Ως βαθμολογούμενη εμπειρία για τον παρακάτω κωδικό θέσης της κατηγορίας υποχρεωτικής εκπαίδευσης (ΥΕ) λαμβά-
νεται υπόψη η απασχόληση σε οποιαδήποτε καθήκοντα. 
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
ΚΩΔ. ΘΕΣΕΩΝ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――   
101 Για την απόδειξη της εμπειρίας αυτής βλ. δικαιολογητικά περίπτωση Γ ή Ειδικές περιπτώσεις απόδειξης
εμπειρίας του Παραρτήματος ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ) - ΚΕΦΑΛΑΙΟ IΙ., στοιχείο
16. Πιστοποιητικά απόδειξης εμπειρίας.
Οι τρόποι υπολογισμού της εμπειρίας περιγράφονται αναλυτικά στο «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας
Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» (βλ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ I., ενότητα Ε., υποενότητα «ΤΡΟΠΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ»).  

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.4 και να την υποβάλουν, 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 ΝΠΔΔ
Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Σπάτων-Αρτέμιδος «Η ΑΡΤΕΜΙΣ»,στην ακόλουθη διεύθυνση: Βασ Παύλου 108 & Φλέμινγκ
Τ.Κ.:19004 Σπάτα Αττικής, απευθύνοντάς την στην Γραμματεία του ΝΠΔΔ, υπόψιν κας Κωνσταντίνας Λαβδού (τηλ. επι-
κοινωνίας: 2106633290).
Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία
που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επό-
μενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της
υπηρεσίας μας και χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Σπάτων-Αρτέμιδος, 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 προ-
θεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.
Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) στην υπηρεσία μας στην ανωτέρω διεύθυνση· β)
στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Πο-
λίτες → Έντυπα - Διαδικασίες → Διαγωνισμών Φορέων → 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
→ Ανεξάρτητες και άλλες αρχές → ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και από
εκεί θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα μέσω της διαδρομής: Πολίτες → Έντυπα - Διαδικασίες → Διαγωνισμών Φορέων
→ Ορ. Χρόνου ΣΟΧ.
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