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Προς:
Τους Κατοίκους της
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ΘΕΜΑ: Τα εκλογικά δικαιώματα και η εκπροσώπηση της Ιπποκρατείου Πολιτείας στο νέο
Δήμο Ωρωπίων
Αγαπητοί κάτοικοι της Ιπποκρατείου Πολιτείας,
Η νέα διοικητική δομή της χώρας, στην οποία δόθηκε το όνομα «Καλλικράτης», είναι πλέον
γεγονός. Με την εφαρμογή του «Καλλικράτη» από την 1 η Ιανουαρίου 2011, η Ιπποκράτειος
Πολιτεία θα υπάγεται στο νέο Δήμο Ωρωπίων με έδρα τον Ωρωπό. Ο νέος Δήμος Ωρωπίων
θα αποτελείται από τους δήμους α. Ωρωπίων β. Αυλώνος γ. Καλάμου και τις Κοινότητες α.
Συκάμινου β. Πολυδενδρίου γ. Μαρκοπούλου Ωρωπού δ. Μαλακάσης ε. Καπανδριτίου στ.
Αφιδνών, οι οποίοι καταργούνται. Από τα στοιχεία του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνηση, ο καινούργιος Δήμος Ωρωπίων θα έχει 29,542 μόνιμους
κατοίκους, ενώ η Κοινότητα Αφιδνών έχει 2,422 μόνιμους κατοίκους.
Στο Δήμο Ωρωπίων θα πρέπει να εκπροσωπηθούν οι Αφίδνες, και ειδικότερα η Ιπποκράτειος
Πολιτεία, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Είναι σημαντικότατο να έχει τη δική της φωνή η
Ιπποκράτειος Πολιτεία στο Δήμο Ωρωπίων. Για να επιτύχουμε την εκπροσώπηση μας στο νέο
Δήμο είναι απαραίτητο ΟΛΟΙ να μεταφέρουμε τα εκλογικά δικαιώματά μας και να
στηρίξουμε υποψηφίους δημοτικούς συμβούλους που είναι μόνιμοι κάτοικοι της
Ιπποκρατείου Πολιτείας και θα ασχοληθούν με τα προβλήματα της περιοχής μας.
Δυστυχώς όλοι γνωρίζουμε πόσο έχει παραμεληθεί η Ιπποκράτειος Πολιτεία από την Κοινότητα
Αφιδνών. Είναι καιρός αυτό να αλλάξει. Και είναι στο χέρι μας να το πετύχουμε μεταφέροντας τα
εκλογικά μας δικαιώματα.
Η διαδικασία για την μεταφορά των εκλογικών δικαιωμάτων μας είναι πάρα πολύ απλή. Πάμε στο
ΚΕΠ Αφιδνών με την ταυτότητά μας και δύο στοιχεία (ΔΕΚΟ ή ΔΟΥ) που αποδεικνύουν ότι
κατοικούμε στην Ιπποκράτειο Πολιτεία τουλάχιστον δύο χρόνια. Δηλλαδή εκκαθαριστικό ΔΟΥ Αγ.
Στεφάνου και λογαριασμοί του ΟΤΕ ή ΔΕΗ (έναν που εκδόθηκε πριν δύο χρόνια και ένα
πρόσφατο). Από το ΚΕΠ θα ζητήσουν όλα τα υπόλοιπα έγγραφα υπηρεσιακά.
Μπορούμε να μεταφέρουμε τα εκλογικά δικαιώματά μας μέχρι την 30 η Ιουνίου 2010.
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