
ΘΕΜΑ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΈΡΓΩΝ/ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ. 
 
ΠΡΟΛΟΓΟΣ 
Η Χώρα μας βρίσκεται σε ένα συνεχές μαρασμό και υπάρχει μεγάλη ανάγκη ανεύρεσης  μιας 
βιώσιμης λύσης, η οποία θα προστατεύει τη χώρα, χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η εθνική και 
εδαφική της κυριαρχία και ακεραιότητα, θα προστατεύονται τα ατομικά και κοινωνικά 
δικαιώματα των πολιτών τα οποία αποτελούν τον ακρογωνιαίο λίθο του δημοκρατικού 
πολιτεύματος και που κατοχυρώνονται και προστατεύονται από το Σύνταγμα μας, που με 
κόπο, μόχθο και πολύ αίμα καταφέραμε να επιτύχουμε μέσα από δεκαετίες πολέμων και 
αγώνων, 
 

Οι  οικονομικοί στόχοι που τίθενται  από την ΤΡΟΙΚΑ και την Κεντρική Κυβέρνηση για την 
εξυγίανση του δημοσιονομικού ελλείμματος είναι στο σύνολο ανέφικτοι να υλοποιηθούν με 
επιτυχία. Αυτό σημαίνει ότι το δημοσιονομικό έλλειμμα θ’ αυξάνεται αντί να μειώνεται, το χρέος 
θα αυξάνεται αντί να μειώνεται, ο πολίτης θα επιβαρύνεται συνεχώς με παράλογες 
«εισφορές» και φορολογίες που στην ουσία είναι ανέφικτο να εισπραχθούν, οι καταθέσεις θα 
τίθενται σε συνεχή κίνδυνο, η ανεργία θα αυξάνεται με γεωμετρική πρόοδο, το κόστος θα 
ανεβαίνει δραματικά, η χώρα θα δεσμεύεται, εξαρτάται και θα παραδίδεται όλο και 
περισσότερο στους δανειστές και θα έχει σίγουρο αποτέλεσμα στο να δημιουργηθούν 
πολλαπλοί κίνδυνοι για τη χώρα μας και εμάς τους πολίτες γενικότερα,  
 

Ο Δήμος μπορεί να συνδράμει στο να γίνει η περιοχή ο πιο όμορφος, ενεργός, κερδοφόρος 
και δημιουργικός Δήμος, που να είναι ισχυρό βοήθημα προς τον Πολίτη, αλλά και κατ’ 
επέκταση για όλη την Ελλάδα και όπου υπάρχει Έλληνας στο παγκόσμιο στερέωμα.  
Ο Δήμος θα πρέπει να καλείται να κάνει κάθε πιθανή ενέργεια και προς κάθε κατεύθυνση για 
να βρεθούν ΑΜΕΣΑ λύσεις γιατί είναι ΕΠΙΤΑΚΤΙΚΗ η ΑΝΑΓΚΗ ν’ απεμπλακούμε από τα 
εγκληματικά μνημόνια της ντροπής όπως επιβλήθηκαν από τους δανειστές και επικυρώθηκαν 
από την γενική μας Κυβέρνηση, ούτως ώστε να ξεκινήσουμε μια υγιή αναπτυξιακή πορεία 
προς την πρόοδο και την ευημερία. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ι.  ΤΑ ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΘΑ ΥΛΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΕΙΝΑΙ 3 ΤΥΠΩΝ:  
 Α) ΑΠΟΔΟΤΙΚΑ,  
 Β) ΜΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΑ &         
 Γ) ΕΞΑΓΟΡΑ ΧΡΕΩΝ ΑΠΟ ΤΡΑΠΕΖΕΣ, ΔΗΜΟΣΙΟ, ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΔΑΝΕΙΣΤΕΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΥΣ ΚΑΙ 

ΠΟΛΙΤΕΣ 
 
Α. ΜΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΑ: Κοινής ωφελείας & χαρακτήρα/ Ανθρωπιστικής βοήθειας: 

Το κόστος αυτό περικλείει όλα τα έργα που δεν έχουν έσοδα (δρόμοι, νερό, σχολεία, 
γηροκομεία, πυρόσβεση, κτλ) 
Χρειάζονται τα χρήματα για την ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΕΝΑΡΞΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ 
ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ. 

 
Β. ΑΠΟΔΟΤΙΚΑ- ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ: Έργα που μπορούν να επιφέρουν εισοδήματα: 

Χρειάζονται χρήματα για την κατασκευή, έναρξη, λειτουργία και συντήρηση και 
μελλοντικές αλλαγές αλλά συνάμα παράγουν χρήματα. 
 

Τα έργα «Β» θα μεταφερθούν άμεσα ως κληροδότημα στο Δήμο και θα διατηρηθεί η 
διαχείριση τους από τον Θεματοφύλακα μέχρι να αποπληρωθούν όλα τα έργα και να 
μπορέσει να ελευθερωθεί η περιουσία του.  
 

Όλα τα έσοδα που θα προκύψουν από τα’ ανταποδοτικά έργα, θα κατατίθενται στο Ειδικό 
Ταμείο που θα δημιουργηθεί υπό την εποπτεία του «Θεματοφύλακα» Αρτέμη Σώρρα, από 
όπου θα καλύπτονται τα έξοδα εγκατάστασης, λειτουργίας και συντήρησης όλων των 
έργων (Α, Β & Γ) συν τα κεφάλαια για την αποπληρωμή του αρχικού κεφαλαίου προς το 
«Ταμείο» (2 % ή και περισσότερο αν είναι δυνατόν ανά έτος x 50 έτη- αποπληρωμή), 
 

Το σύνολο των έργων σταδιακά και ανάλογα με την περίπτωση, θα μεταφερθούν ως 
δωρεά και χωρίς αξιώσεις, ελεύθερα βαρών, με πλήρη νομή και κατοχή προς το Δήμο/ 
Δημόσιο. 
Μέχρι όμως αποπληρωθεί το σύνολο των κεφαλαίων πίσω στο αρχικό ταμείο από όπου 
θα παρθούν τα χρήματα προσωρινά από τον Αρτέμη Σώρρα (που ενεργεί ως ο 
Θεματοφύλακας δεσμεύοντας δική του περιουσία), ο ίδιος Θεματοφύλακας, θα 
διατηρήσει τη διαχείριση όλων των έργων και αφού πληρωθούν πίσω τα κεφάλαια και 
ελευθερωθεί η περιουσία του τότε θα μεταφερθεί και η διαχείριση προς το Δήμο/ Δημόσιο. 
 
Μερικά έργα όπως οι δρόμοι, νερό κτλ θα χαίρουν μιας ειδικής άλλης διαδικασίας και 
ακολούθως της ελληνικής νομοθεσίας που διέπει τα δημόσια έργα. 
Με τον τρόπο αυτόν, ο Δήμος δεν θα ξαναχρειαστεί ποτέ δάνεια από το Κράτος ή/ και 
τρίτους. 
Με μια καλή διακυβέρνηση, ο κάθε Δήμος θα καταστεί ένας υγιής και δυνατός Φορέας και 
θα είναι παράδειγμα προς μίμηση ως το στολίδι της υφηλίου. 

 

Έχουμε ήδη ετοιμάσει ένα κατάλογο που αφορά όλες τις ενότητες πιθανών έργων και που 
καλύπτει ένα ευρύ φάσμα εργασιών.  
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Εάν υπάρχει κάτι που ο Δήμος ενδιαφέρεται να προθέσει ή/και να αφαιρέσει, μπορεί να το 
κάνει και ο προϋπολογισμός θα αλλαχθεί αναλόγως.  
Ο προϋπολογισμός που αναλογεί στον εκάστοτε Δήμο, υπολογίζεται με ειδική φόρμουλα 
επί του συνολικού ποσού κάθε ξεχωριστής ενότητας έργων όπως εμφαίνονται στο 
παράρτημα «Βα» και υπολογίζεται λαμβάνοντας γνώση των τοπικών δεδομένων όπως 
του πληθυσμού και έκτασης του Δήμου, οικονομικής κατάστασης, υφιστάμενων 
υποδομών, ενεργειακών αναγκών, μορφολογικών (Ορεινή, Παραθαλάσσια, Παραλίμνια 
περιοχή κτλ), γεωλογικών, κλιματικών ιδιαιτεροτήτων, δάση, χλωρίδα και πανίδα, 
αρχαιολογία, εμπορικών δραστηριοτήτων, της γεωστρατηγικοπολιτικής σημασίας  κτλ.  

• Επειδή, μπορεί για πολλούς Δήμους να μην υπάρχει η δυνατότητα να υλοποιηθούν 
κάποια από τα έργα που περιγράφονται στην μερίδα του, αλλά να είναι σημαντικό 
να γίνουν για να μπορέσει να γίνει η κάθετη ανάπτυξη και να έχει επιτυχία το όλο 
σύνολο, στην περίπτωση αυτή θα γίνονται επενδύσεις σε άλλους Δήμους, ακόμα 
και κοινοπραξίες, π.χ. λιμάνια, αέριο, νερό, αγροτική γη κτλ 

 
Αφού συνυπολογιστούν τα πιο πάνω, βάσει της εξίσωσης αναλογιών δημιουργείται το 
πλαφόν για την κάθε ενότητα, είδος έργου και σύνολο που αναλογεί για τον εκάστοτε 
Δήμο.  
Αυτό γίνεται στο αρχικό στάδιο και ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΟ. Οι σωστές ειδικές μελέτες θα 
υλοποιηθούν αφού κατέβουν τα χρήματα. 
 

Γ. Εξαγορά των ιδιωτικών ή/και δημόσιων χρεών των Δημοτών ή/ και του Δήμου από 
τράπεζες, Δημόσιο, εξωτερικούς δανειστές 
Ως έργο μπορεί επίσης να υπολογιστεί η αναχρηματοδότηση - εξαγορά των χρεών/ 
δανείων του Δήμου, των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων προς τις τράπεζες ή/ και το 
δημόσιο.  
Δηλαδή, σε συνεργασία με το Δήμο και με ειδικές ρυθμίσεις, θα μπορεί το ειδικό ταμείο 
κάτω από την εποπτεία και λειτουργία του κου Σώρρα, να παρέχει τα χρήματα στο ν’ 
αποπληρωθούν τα δάνεια προς τις τράπεζες/ δημόσιο, να δοθούν καλύτεροι όροι 
αποπληρωμής (μέχρι και 30 - 35 χρόνια), άτοκα ( 0 % επιτόκιο), με δικαίωμα αποπληρωμής 
νωρίτερα χωρίς καθόλου έξοδα και θα δοθούν και περίπου δύο (2) χρόνια περίοδο 
χάρητος κτλ ούτως ώστε να αποφευχθούν οι κατασχέσεις από τις τράπεζες των 
περιουσιών των συμπολιτών μας και να μπορέσει να ανασυγκροτηθεί η αγορά. 
Το ίδιο μπορεί να γίνει και για την αποπληρωμή των χρωστουμένων προς ΙΚΑ, Εφορία, 
εξωτερικούς δανειστές κτλ. 
  
Την ίδια στιγμή, με τα έργα που θα γίνονται στην περιοχή, θα μπορούν οι Δημότες και οι 
επιχειρήσεις να εργαστούν και μέρος των εσόδων τους (το αναλογούν ποσό θα είναι 
πολύ μικρό αφού θα κερδίσουν 30 - 35 χρόνια αποπληρωμής) θα μπορεί να 
παρακρατείται για την αποπληρωμή του δανείου τους.  
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Έτσι σιγά σιγά, θα αποπληρωθεί το χρέος από έσοδα που θα προκύπτουν από την 
εργασία τους και έτσι δεν θα επηρεαστεί ούτε θα επιβαρυνθεί ποτέ κανείς.  
Αυτά θα συζητηθούν με μεγαλύτερη ανάλυση όταν και εφόσον έχουμε κοινό επίπεδο 
συνεργασίας με τον εκάστοτε Δήμο. 
 
ΙΙ. ΑΞΟΝΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΕΡΓΑ 
 
1. Θα δημιουργηθούν Ελληνικές σχολές μάθησης βασισμένες στα υψηλότερα πρότυπα 

της συμμετοχικής διδασκαλίας των Αρχαίων Ελλήνων από τη στιγμή που κάθε βρέφος 
έρχεται σε αυτόν τον κόσμο μέχρι το τελικό στάδιο της εκπαίδευσης του, παρέχοντας 
παράλληλα και μετεκπαιδεύσεις σε όλες τις ειδικές τεχνολογίες και τεχνικές που θα 
προκύψουν στην πορεία. Θα διοργανωθεί, σχεδιαστεί και θα εδραιωθεί η οργάνωση 
που θα καθιερώσει την διδαχή της νεοελληνικής καθώς και της αρχαίας ελληνικής 
γλώσσας με σκοπό να διακλαδωθεί σε όλες τις χώρες της Ευρώπης και του Κόσμου 
γενικότερα και την περεταίρω καθιέρωση αυτών των οργανώσεων με 
Μαθητευομένους Έλληνες και Φιλέλληνες, να επαναφερθούν, να αναδιοργανωθούν 
και να προασπιστεί η Ορθοδοξία της Ελληνικής γλώσσας στο παγκόσμιο στερέωμα, η 
Ορθοδοξία της Ελληνικής ιστορίας παγκοσμίως, συμπεριλαμβανομένων αυτών των 
επιτροπών Ελλήνων & Φιλελλήνων που θα εγκατασταθούν σε κάθε εξωτερική 
πρωτεύουσα και που θα διδάσκουν, ενημερώσουν και θα «εκπολιτίσουν» όλα τα μη 
Ελληνικά νομοθετικά σώματα όπου θα διατηρούν, ενισχύουν και θα υπερασπίζονται 
την «Διαφώτιση και την πηγή της διαφώτισης» που ονομάζεται Ελλάς, Έλληνες και 
Ελληνισμός στην αιωνιότητα, οδεύοντας προς το μέλλον. 

2. Θα οργανωθούν ειδικά εκπαιδευτικά προγράμματα για τους Έλληνες όλων των ηλικιών 
και ακόμα όπου είναι δυνατόν θα επιδοτηθεί ένα «τέλος της εκπαίδευσης» για κάθε 
Έλληνα και Ελληνίδα ξεχωριστά, για να παρακολουθούν τις εκπαιδευτικές συνεδρίες και 
τα προγράμματα και θα οργανωθούν τέτοιες συνεδρίες και προγράμματα για 
«επανεκπαιδεύση και επανακατάρτιση», έτσι ώστε, ο κάθε Έλληνας να μαθαίνει  τις νέες 
προοπτικές, τα νέα επαγγέλματα, νέες δεξιοτεχνίες, τέχνες, έτσι ώστε ως αποτέλεσμα να  
μετατρέπονται όλοι σε παραγωγικούς πολίτες. 

3. Θα χρηματοδοτηθούν καινοτόμα προγράμματα και θα εγκατασταθούν σοβαρά 
δίκτυα σε όλα τα τριτοβάθμια εκπαιδευτικά σχολεία/ιδρύματα στην Ελλάδα και όπου 
υπάρχει Ελληνισμός γενικότερα, έτσι ώστε με τα ειδικά προγράμματα να μπορέσουν να 
χρηματοδοτηθούν οι νέες καινοτομίες, δημιουργίες, τεχνολογία και άλλες εξελίξιμες 
μορφές προϊόντων, έτσι ώστε τα παραγόμενα προϊόντα να διατίθενται αμέσως στο 
εμπόριο για περαιτέρω αμοιβαίο όφελος του εκπαιδευτικού προγράμματος, τους 
μαθητές που φοιτούν, τους καθηγητές που διδάσκουν και κατ’ επέκταση της Ελλάδος, 
των Ελλήνων και του Ελληνισμού γενικότερα, με τέτοιο τρόπο ώστε μέχρι το δέκα (10 %) 
τοις εκατό των δικαιωμάτων να επιστρέφει πίσω στο ίδρυμα/ σχολείο από όλες τις 
εμπορικές δραστηριότητες που θα προωθηθούν με τα νέα προϊόντα και τις 
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τεχνολογίες και έτσι αυτά τα σχολεία/ ιδρύματα να δημιουργούν δικούς τους 
μηχανισμούς αυτοχρηματοδότησης για να λειτουργούν στην αιωνιότητα. 

4. Θα βοηθηθούν στο να βελτιωθούν οι μονάδες γεωργικής και ζωικής  
παραγωγικότητας για την παραγωγή τροφίμων, μέσω προηγμένων τεχνολογιών και 
που θα είναι εναντίον των γενετικά τροποποιημένων σπόρων «GM» και υβριδίων, βάσει 
εξελιγμένων μεθόδων ανάπτυξης που θα βασίζονται στις τεχνικές καλλιέργειας που 
ακολουθούν τις αρχέγονες αρχές όπως διατυπώνονται στη μητέρα φύση 
συμπεριλαμβανομένου στο να εφαρμοστούν υποχρεωτικά μέτρα για καλλιέργειες με 
τους φυσικούς τοπικούς σπόρους που δεν έχουν υποστεί επεξεργασία, έτσι ώστε η 
Ελλάδα να γίνει ξανά ένα οργανικό προτεκτοράτο φυσικής ανάπτυξης ούτως ώστε  
οτιδήποτε καλλιεργείται στην Ελλάδα να είναι πραγματικά βιολογικό.  

5. Θα προωθηθεί η παροχή καθαρού νερού απαλλαγμένου από δηλητήρια, τοξίνες 
όπως φθόριο κτλ, Θα ελέγχεται η ατμόσφαιρα, θα γίνουν οι απαραίτητες ρυθμίσεις για 
να απαλλαχθούμε από τους τοξικούς ρύπους και να δημιουργηθούν νέες βαθμίδες 
ελέγχου και λειτουργίας για να αποφευχθεί όσο το δυνατόν περισσότερο η μόλυνση 
του πλανήτη. 

6. Θα κατασκευαστούν επαρκή (όπου είναι εφικτό -υπόγεια) δίκτυα που θα μεταφέρεται 
με ευκολία και επάρκεια το νερό, το ρεύμα, το φυσικό αέριο κτλ ακόμα και στις πιο 
δύσβατες περιοχές με σκοπό να μειωθεί από τη μία κάθετα το κόστος λειτουργίας και 
διαβίωσης των πολιτών και από την άλλη να μειωθούν οι επικίνδυνοι για την υγεία 
ρύποι. 

7. Θα υπάρξει παροχή οικονομικής προσιτής στέγασης, οικονομικά είδη ρουχισμού και 
γενικά το κόστος διαβίωσης θα περιοριστεί στο ελάχιστο. 

8. Θα υλοποιηθούν έργα βάσει νέων τεχνολογιών για μια αειφόρο ενεργειακή ανάπτυξη 
για να παραχθεί χαμηλού κόστους ενέργεια προς τον τελικό καταναλωτή χωρίς να 
επιβαρύνεται το περιβάλλον. 

9. Θα κατασκευαστούν σοβαρές υποδομές για τα μέσα μαζικής μεταφοράς στεριάς 
αέρος και θαλάσσης πάσης μορφής (τρένα, μετρό, λεωφορεία, αεροπλάνα, πλοία, 
υδροπλάνα, κτλ), θα χτιστούν νέοι δρόμοι ή θα συντηρηθούν οι παλιοί και  
ανεξαρτήτως των συνθηκών που επικρατούν.  

10. Θα γίνουν όπου είναι δυνατόν, υπόγειες περισυλλογές και μεταφορά αποβλήτων στις 
πόλεις προς τα κέντρα διαχείρισης απορριμμάτων, θα καθαριστούν όλοι οι Δήμοι, οι 
Κοινότητες και κάθε γωνιά της Ελλάδος γενικότερα από κάθε παράνομη απόρριψη και 
ταφή κάθε λογής απορριμμάτων ώσπου να εξαλειφθεί η μάστιγα που ονομάζεται 
«απόβλητα» δια μέσου βιώσιμων μονάδων επεξεργασίας τους.  

11. Θα δημιουργηθούν υποστηρικτικές υποδομές για τον τουρισμό και θα προωθηθεί η 
κάθε μορφή τουρισμού, ιαματικός, ιατρικός, αργοτουρισμός, αρχαιολογικός, 
εικαστικός, κτλ, κέντρα διασκέδασης, θεματικά, θερμαλικά, πάρκα, εκπαιδευτικά πάρκα 
μαρίνες, κτλ 

12. Θα προσφέρονται υψηλών προδιαγραφών Ιατρικές παροχές και υγειονομικές 
υπηρεσίες, τοπική φαρμακοβιομηχανία, νέες εναλλακτικές λύσεις, επαναστατική ιατρική 
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και επιστημονική τεχνολογία σε διάφορους τομείς συμπεριλαμβανομένου της φυσικής 
και της νανοτεχνολογίας, Κέντρα αποτοξίνωσης για εξαρτημένα άτομα, Οίκοι ευγηρίας 
για τους ηλικιωμένους και για άτομα με ειδικές ανάγκες, υψηλών προδιαγραφών που 
θα μπορεί εύκολα να γίνει προσιτό και από εξωτερικό πληθυσμό και έτσι αυτά τα 
κέντρα, ενώ είναι δωρεάν για τους Έλληνες/ Κύπριους Δημότες, για τους εξωτερικούς 
θα χρεώνονται και με αυτόν τον τρόπο τα έργα αυτά θα μπορούν να γίνουν 
ανταποδοτικά. 

13. Θα ενθαρρυνθεί η ανάπτυξη των Ελληνικών οικογενειών και του Ελληνισμού, ακόμα 
και προσφέροντας ένα «υγιές μηνιαίο πάγιο για το νεογνό» έτσι ώστε περισσότερες 
οικογένειες να γίνονται «πολύ-οικογένειες», συμπεριλαμβανομένου και του 
προγράμματος «από το λίκνο μέχρι το μνήμα», όπου ο πατέρας και η μητέρα δεν θα 
έχουν πια καμία ανησυχία του πως θα  μεγαλώσουν και θα εκπαιδεύσουν τους 
απογόνους τους. 

14. Θα χτιστούν νέες αθλητικές οργανώσεις, θα δημιουργηθούν τα σωστά εργαλεία και 
θα βοηθηθεί η υποστήριξη σε όλους τους νέους αθλητές μέσω οργανωμένων 
διατροφικών και αθλητικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων ούτως ώστε να επιτευχθούν 
τα μέγιστα αποτελέσματα δια μέσου τοπικών, περιφερικών, εθνικών και διεθνών 
συναντήσεων και διαγωνισμών- αγώνων.  

15. Θα γίνουν ανασκαφές, συντηρήσεις και προώθηση, στις περιοχές ιστορικής αξίας των 
πιο σημαντικών και κρίσιμων γεγονότων όλης της Ελληνικής ιστορίας που είναι 
σημαντικά για το Έθνος της Ελλάδος και την περεταίρω ανέγερση νέων μουσείων, 
πάρκων, πλατειών και αγαλμάτων του κάθε αρχαίου Έλληνα Σοφού.  

16. Θα δημιουργηθούν κέντρα ερεύνης, ορυχεία ανόρυξης πρώτων υλών για ν’ 
αξιοποιηθεί κατάλληλα όλος ορυκτός πλούτος της χώρας, οι σπάνιες γαίες κτλ,  

17. Θα δημιουργηθούν εργοστάσια (βιοτεχνία, βαριά βιομηχανία κτλ) όπου θα 
μετατρέπεται η πρώτη ύλη σε προϊόντα, θα γίνουν «εκκολαπτήρια» τεχνολογίας κτλ. 
που θα επανδρώσουν σταθερά την αναπτυξιακή πολιτική και την ενδυνάμωση των 
εξαγωγών των προϊόντων της χώρας μας. Θα δημιουργηθούν υποστηρικτικές 
υπηρεσίες για το εμπόριο όπως λιμάνια, αεροδρόμια, χώροι αποθηκών, μεταβιβαστικά 
κέντρα, γραφεία ελέγχου ποιότητας και προώθησης και μεταπώλησης στο εξωτερικό 
κτλ  

18. Θα δημιουργηθεί ένας μηχανισμός ασφαλείας, με το κατάλληλα εκπαιδευμένο 
προσωπικό, την τεχνολογία και τις υποδομές, έτσι ώστε οι άνθρωποι στην Ελλάδα να 
αισθάνονται ασφαλείς στην προσωπική τους οικία, σχολεία, εργασία,  
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ΙΙI. ΟΦΕΛΗ ΔΗΜΟΤΩΝ/ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ 
ΕΡΓΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΡΤΕΜΗ ΣΩΡΡΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΕΙ- END: 

 

1. Θα δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας. Τα έργα θα υλοποιηθούν με τοπικούς 
φορείς, 

2. Θα δημιουργηθούν νέες πηγές εσόδων στους Δήμους/ Δημόσιο και Δημότες/ Πολίτες, 
3. Θα δημιουργηθούν υγιή επίπεδα αναπτυξιακής προοπτικής σε όλα τα επίπεδα, 
4. Θα αναπτυχθούν οι βιομηχανίες/ βιοτεχνίες, οι παραγωγές και οι εξαγωγές και θα 

μειωθούν παράλληλα οι εισαγωγές, 
5. Θα μειωθεί το κόστος ενεργειακών πηγών με απώτερο στόχο να μειωθεί το κόστος 

προς τον τελικό καταναλωτή, 
6. Θα διατεθεί ψηλών προδιαγραφών Παιδεία, Υγεία με προνόμιο την Δωρεά είσοδο 

προς τους Έλληνες Δημότες, 
7. Πρόνοια καλής ευνοϊκής διαχείρισης των ευπαθών στρωμάτων της κοινωνίας και της 

τρίτης ηλικίας, 
8. Θα ανασυγκροτηθούν τα χρέη σε υγιή, υποφερτά και αποδεχτά όρια, 
9. Θα αναπτυχθεί μια υγιής και αειφόρος ανάπτυξη στην αγροτική παραγωγή, 

κτηνοτροφία, τρόφιμα σε υγιή επίπεδα, κτλ 
10. Θα αναπτυχθεί μια ασφαλής διαχείριση των υδάτινων πόρων, ορυκτών υλών, 

μεταλλευμάτων κτλ 
 

• Ο Έλληνας Δημότης του Δήμου που θα ενταχθεί στο πρόγραμμα, θα δικαιούται 
κάρτα δωρεάν εισόδου στις σχολές, κλινικές και γηροκομία του αναπτυξιακού 
ταμείου στην Ελλάδα/ Κύπρο και στο παγκόσμιο στερέωμα ες αεί. 

• Ο όποιος Δημότης δηλώσει ο Δήμος ότι είναι σωστός και ενεργός Δημότης, θα 
δικαιούται κάρτα εισόδου με ειδική έκπτωση. 

• Ο Εξωτερικός / επισκέπτης κτλ θα έχει ελεύθερη είσοδο αλλά θα πρέπει να 
πληρώνει.  

Οπότε το έργο θα γίνεται και αποδοτικό ούτως ώστε να μπορεί να αντέξει στο 
χρόνο. 

Ο Δήμος αφού το έργο αποπληρωθεί από τον Αρτέμη Σώρρα και μεταβιβαστεί σε πλήρη 
νομή και κατοχή, ελευθέρων βαρών και υπό την πλήρη διαχείρησή του, θα πρέπει να 
ακολουθεί το εγχειρίδιο λειτουργίας που θα συνοδεύει το έργο από την αρχή και θα πρέπει 
να τηρούνται οι όροι όπως αυτό θα συμφωνηθεί (ως προς την ποιότητα, ελέγχους, 
λειτουργία, προσόντα ένταξης, ύλης κτλ). 

 


