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ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2009
Ο Σύλλογος Οικιστών Ιπποκρατείου Πολιτείας (ΣΟΙΠ), ο οποίος συμπλήρωσε
ήδη 11 χρόνια ζωής, ιδρύθηκε το 1998 από μια ομάδα κατοίκων της
απομονωμένης τότε περιοχής της Ιπποκρατείου Πολιτείας.
Στα 11 αυτά χρόνια ο ΣΟΙΠ, με αρκετά προβλήματα, υποστήριξε με την
βοήθεια των μελών του σημαντικές πρωτοβουλίες, οι οποίες αφορούσαν
κυρίως σε παραλείψεις του Συνεταιρισμού «Διεθνής Ιπποκράτειος Πολιτεία», ο
οποίος δραστηριοποιείται στην περιοχή και ευθύνεται για τα έργα υποδομής
κα τη συντήρησή τους, καθώς και της Κοινότητας Αφιδνών, η οποία δεν
εφαρμόζει ανταποδοτικά προς τους πολίτες, ως ο νόμος ορίζει, την είσπραξη
των δημοτικών φόρων και του ΤΑΠ.
Οι δραστηριότητες του ΣΟΙΠ για το 2009, περιλάμβαναν μεταξύ των
άλλων:

Προστατευτικές μπάρες στην οδό Ιπποκράτους
Ύστερα από πρωτοβουλία του Συλλόγου Οικιστών Ιπποκρατείου Πολιτείας,
κατόπιν παραίνεσης πολλών μελών μας, και με την αρωγή του συμπολίτη μέλους μας κ. Σπ. Κυριακόπουλου τ. Γενικού Γραμματέα ΥΠΕΘΑ, με
παρεμβάσεις του προς τον κ. Νομάρχη Ανατ. Αττικής, εγκρίθηκε η μελέτη και
η κατασκευή προστατευτικών μπαρών επί της οδού Ιπποκράτους, στην είσοδο
της Ιπποκρατείου Πολιτείας. Οι μπάρες τοποθετήθηκαν το καλοκαίρι του
2009.

Σταθερή τηλεφωνία στην Ιπποκράτειο Πολιτεία
Το σήριαλ για τα νέα τηλέφωνα, με internet, βαίνει προς λύση, ύστερα από
συνεχείς παρεμβάσεις – πιέσεις, προφορικές και έγγραφες, προς την
Κοινότητα και τον ΟΤΕ. Η Κοινότητα Αφιδνών, ενέκρινε την αδειοδότηση 4+1
κεραιών σταθερής τηλεφωνίας και αναμένεται άμεσα και η υπογραφή των
σχετικών εγγράφων μεταξύ Κοινότητας και ΟΤΕ. Ο εξοπλισμός που απαιτείται
έχει παραληφθεί στο σύνολό του από τον ΟΤΕ και πρόκειται να αρχίσει η
εγκατάσταση των νέων τηλεφώνων, που θα ολοκληρωθεί σε δύο φάσεις. Η
πρώτη περιλαμβάνει όσους οικιστές δεν έχουν σταθερό τηλέφωνο, ενώ η
δεύτερη προβλέπει την αναβάθμιση όλων των υπαρχόντων σταθερών
τηλεφώνων στο νέο σύστημα, με διατήρηση του υπάρχοντος αριθμού κλήσης.
Στη συμβολή των οδών, ΣΟΛΩΜΟΥ και ΣΕΦΕΡΗ, πλησίον της πύλης του
στρατοπέδου της Πολεμικής Αεροπορίας στην Ιπποκράτειο Πολιτεία,
βρισκόταν τοποθετημένος στο μέσον του δρόμου, στύλος του ΟΤΕ. Κατόπιν
ενεργειών του Συλλόγου Οικιστών προς τον ΟΤΕ, ο στύλος αυτός
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μετατοπίστηκε στην άκρη του δρόμου, ώστε να μην αποτελεί κίνδυνο
ατυχήματος.

Νέα Διόδια
Ο ΣΟΙΠ από την πρώτη κιόλας στιγμή (επιστολή της 25-3-2009) βρέθηκε στην
πρώτη γραμμή στην κίνηση για την επιβολή των νέων διοδίων στη
βορειανατολική Αττική. Αποτελεί μάλιστα και ιδρυτικό μέλος του
συντονιστικού οργάνου βορειανατολικής Αττικής.
Διαμαρτυρόμαστε εντονότατα για την εφαρμογή της συμβατικής σχέσης της
ΝΕΑΣ ΟΔΟΥ και της κεντρικής εξουσίας. Μια εφαρμογή η οποία έρχεται σε
συνέχεια άλλων μέτρων με απώτερο σκοπό να υποβαθμίσουν την
καθημερινότητα μας και την μη αναστρέψιμη καταστροφή του Περιβάλλοντος.
Η εφαρμογή αυτή έχει καθαρά εισπρακτικό χαρακτήρα και δεν τηρεί τους
όρους της σύμβασης περιβαλλοντικούς και μη των δύο συμβαλλόμενων.
Στόχος, λοιπόν είναι η κατάργηση όλων των νέων διοδίων στην περιοχή μας.
Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΟΙΠ υπογράφουν την προσφυγή στο
ΣτΕ, που εκδικάζεται την 3-11-2010.

Εκλογικά Δικαιώματα
Τον περασμένο Νοέμβριο ο ΣΟΙΠ διένειμε επιστολή στους κατοίκους με
σκεπτικό τη μεταφορά των εκλογικών δικαιωμάτων στην Κοινότητα Αφιδνών.
Με αφορμή τις επικείμενες εκλογές το 2010 για την Τοπική Αυτοδιοίκηση, θα
θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε την τεράστια σημασία της μεταφοράς των
εκλογικών μας δικαιωμάτων και της δύναμης διεκδίκησης που απορρέει από
αυτά. Δυστυχώς, πολλοί από εμάς που μετοικήσαμε στην Ιπποκράτειο
Πολιτεία δεν έχουμε μεταφέρει ακόμα τα εκλογικά μας δικαιώματα. Κάντε το
τώρα. Είναι απαραίτητο.

Αντιμετώπιση Φυσικών Καταστροφών
Για την πυρασφάλεια 2010, έχουμε ένα επιπλέον πλεονέκτημα στη διάγνωση
των πυρκαγιών. H Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ανατολικής Αττικής (ΝΑΑΑ),
υλοποίησε ένα Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Πυροπροστασίας και
Πυρόσβεσης στην περιοχή της Ανατολικής Αττικής κόστους 1 εκ ευρώ.
Στόχος του έργου είναι η αποτελεσματική προστασία του νομού Ανατολικής
Αττικής από τις φυσικές καταστροφές (πυρκαγιές), η ενίσχυση της αειφορικής
διαχείρισης της περιοχής και η συμβολή στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής,
στην προστασία του περιβάλλοντος και στην βιώσιμη ανάπτυξη της ορεινής
περιοχή του νομού.
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Το έργο περιλαμβάνει την εγκατάσταση ενός τηλεματικού Συστήματος
Ασύρματης Επόπτευσης Πυρκαγιών, το οποίο έχει την δυνατότητα με τη
χρήση πέντε (5) ασύρματων καμερών (εικονοληπτών) να ανιχνεύει την
περιοχή για την περίπτωση εμφάνισης πυρκαγιάς και να μεταδίδει ασύρματη
εικόνα στο Κέντρο Διαχείρισης και τα τοπικά κέντρα. Το ολοκληρωμένο
λογισμικό πρόληψης, προειδοποίησης και αντιμετώπισης των δασικών
πυρκαγιών ενσωματώνει τα πλεονεκτήματα των Γεωγραφικών Συστημάτων
Πληροφοριών.
Σημαντικότατη για την προστασία της περιοχής μας είναι η τοποθέτηση της
μιας εκ των πέντε καμερών στο ύψωμα του Κατσιμιδίου. Για την τοποθέτηση
της κάμερας στην περιοχή μας μερίμνησε ο υπεύθυνος του έργου και
Γραμματέας του Συλλόγου Οικιστών Γεώργιος Δρόσος.

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ
Πυρασφάλεια 2009
Στα πλαίσια της πυρασφάλειας του θέρους 2009, και με γνώμονα, αφενός την
προτροπή πολλών μελών μας, αφετέρου την ανάγκη για κοινή αντιμετώπιση
κοινών προβλημάτων, προβήκαμε σε συνεργασία με το Σύλλογο Αγίας Τριάδας
«Ο ΦΕΛΛΕΥΣ» και με το Συνεταιρισμό «Διεθνής Ιπποκράτειος Πολιτεία». Έτσι,
αφού αναθεωρήσαμε μερικώς το προϋπάρχον σχέδιο πυρασφάλειας 2008
(εδώ πρέπει να τονιστεί η πολύτιμη συνδρομή του μέλους μας Γ.
Λαμπιθιανάκη), προχωρήσαμε στην εφαρμογή του κατά τη διάρκεια των
θερινών μηνών. Για την προετοιμασία του σχεδίου προηγήθηκαν σεμινάρια
υπό την αιγίδα του Πυροσβεστικού Σώματος, καθώς και υλικό από την
Πολιτική Προστασία.

Εκχιονισμός
‘Όταν κατά τη διάρκεια του προτελευταίου Σαββατοκύριακου του Ιανουαρίου
2010, στάθηκε αδύνατο να επικοινωνήσουμε με το ΔΣ του Συνεταιρισμού,
προκειμένου να πληροφορηθούμε γιατί δεν έχει δρομολογηθεί ο εκχιονισμός
στην περιοχή (διαδικασία για την οποία μεριμνά ο Συνεταιρισμός κάθε χρόνο
με αντίστοιχο κονδύλι στον προϋπολογισμό του), λάβαμε την πρωτοβουλία οι
δύο σύλλογοι της Ιπποκρατείου (Οικιστές και Φελλέας) και καλέσαμε άμεσα
ιδιοκτήτες χωματουργικών από την περιοχή μας, οι οποίοι καθάρισαν τους
δρόμους της Ιπποκρατείου, ώστε να μην υπάρχουν αποκλεισμένοι οικιστές.
Παράλληλα διατέθηκε μηχάνημα εκχιονισμού της Νομαρχίας Ανατολικής
Αττικής, ενώ στην όλη επιχείρηση είχαμε την αρωγή της Κοινότητας Αφιδνών.
Προκαλώντας με κοινό έγγραφό μας τη συζήτηση του ζητήματος στο
προγραμματισμένο ΔΣ του Συνεταιρισμού μετά από 3 ημέρες, αποφασίστηκε,
ύστερα από δεδηλωμένη αδυναμία του Συνεταιρισμού να ανταποκριθεί στο
θέμα του συντονισμού του εκχιονισμού , να αναλάβουμε οι 2 σύλλογοι το
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ρόλο αυτό προσωρινά και μόνο. Κάθε άλλη σχετική διαδικασία και ευθύνη,
βαρύνει αποκλειστικά το Συνεταιρισμό. Κατόπιν τούτου υπογράφηκαν μετά
δύο ημέρες και οι αντίστοιχες συμβάσεις έργου μεταξύ Συνεταιρισμού και
εργολάβων.

Έργα Υποδομής - Ύδρευση Ιπποκρατείου Πολιτείας
Οι πρόεδροι των 2 συλλόγων (Οικιστών και ΦΕΛΛΕΑΣ) συναντήθηκαν τον
περασμένο μήνα με τον Πρόεδρο της Κοινότητας Αφιδνών, προκειμένου να
βρεθούν λύσεις στα χρονίζοντα θέματα των Έργων υποδομής της
Ιπποκρατείου Πολιτείας, των κοινοχρήστων χώρων, καθώς και το ζήτημα της
ύδρευσης της Ιπποκρατείου Πολιτείας. Ο πρόεδρος ξεκαθάρισε ότι από την
πλευρά της Κοινότητας είναι διατεθειμένος να συζητήσει καλή τη πίστη με το
Συνεταιρισμό για τα έργα υποδομής, αλλά σε καμία περίπτωση για τους
κοινόχρηστους χώρους, οι οποίοι, όπως μας τόνισε, είναι υπό μεταγραφή στα
περιουσιακά στοιχεία της Κοινότητας.
Για το θέμα της ύδρευσης, μας διαβεβαίωσε ότι επίκειται η σύσταση επιτροπής
για τον καθορισμό της τιμής του νερού για το 2010 και άλλα σχετικά θέματα,
στην οποία θα συμμετέχουν οπωσδήποτε 2 εκπρόσωποι ένας από κάθε
σύλλογο της Ιπποκρατείου. Σχετικά με τα ανωτέρω θέματα υπάρχει και η από
11-01-2010 επιστολή της Κοινότητας Αφιδνών προς το Συνεταιρισμό, με
κοινοποίηση στο ΥΠΕΧΩΔΕ/ΔΟΠΚ, την Περιφέρεια Αττικής και τη ΝΑΑΑ, με
την οποία ζητείται να ενημερωθεί η Κοινότητα από το Συνεταιρισμό τους
λόγους για τους οποίους δεν έχουν ολοκληρωθεί τα έργα υποδομής. Επίσης,
η Κοινότητα Αφιδνών ζητεί να προσδιοριστεί έκταση 20 στρεμμάτων για
κοιμητήριο στην Ιπποκράτειο Πολιτεία. Στο ίδιο έγγραφο η Κοινότητα
Αφιδνών, κατόπιν διαμαρτυριών του Συλλόγου Οικιστών (επιστολή από
10/3/2009), καθώς και οικιστών της Ιπ. Πολιτείας, ζητεί από το Συνεταιρισμό
να ενημερωθεί αν κατά το παρελθόν έχει χρησιμοποιηθεί η γεώτρηση χωρίς
προηγούμενη ενημέρωση της Κοινότητας Αφιδνών.

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
Εκδηλώσεις
Πραγματοποιήθηκαν με επιτυχία, η ετήσια χοροεσπερίδα του ΣΟΙΠ 2009 και η
1η Ιουλιανή Βεγγέρα 2009.
Επίσης συνδιοργανώθηκαν ο εορτασμός των Θεοφανείων 2010 στη λίμνη μας,
καθώς και η κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας στην ταβέρνα ΜΑΝΑΡΑΣ, μαζί
με τον ΦΕΛΛΕΑ.
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Η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΟΙΠ ΓΙΑ ΤΟ 2010 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΕΤΑΙ ΩΣ
ΕΞΗΣ:
•
•
•
•
•
•
•
•

Συμβολή στα θέματα της ύδρευσης στην περιοχή.
Πρόταση για καθαρισμό και συντήρηση δεξαμενών ύδρευσης.
Οργάνωση Πυρασφάλειας 2010.
Παρεμβάσεις για την ολοκλήρωση της τηλεφωνοδότησης.
Πίεση για τη βελτίωση του οδικού δικτύου (ασφαλτόστρωση –
διαγραμμίσεις).
Συμμετοχή στις διαδηλώσεις των διοδίων.
Ενημέρωση μελλοντικών οικιστών σε θέματα προστασίας του
περιβάλλοντος κατά την ανοικοδόμηση.
Διοργάνωση της 2ης Ιουλιανής Βεγγέρας.

Με βάση αυτές τις αρχές μας, θέλουμε εξ αρχής να σας ζητήσουμε τη βοήθειά
σας σε αυτό το έργο που προγραμματίζουμε μαζί, αφού σας υποσχεθούμε ότι
και από τη δική μας πλευρά, θα είμαστε πάντα ανοιχτοί σε όλες σας τις ιδέες,
σε όλες σας τις απόψεις.
Το Διοικητικό Συμβούλιο
Κώστας Κραββαρίτης
Μαίρη Λυρίτη
Γιώργος Δρόσος
Γιώργος Ρίγγας
Μίλτος Μικελόπουλος
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