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ΠΡΟΥΠ̈ΟΘΕΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ 
ΚΑΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ 

Έναρξη αιτήσεων 
για τη φιλοξενία νηπιών 
σε παιδικούς σταθμούς 

των Μεγάρων 
και Νέας Περάμου   

ΘΡΙΑΣΙΟΘΡΙΑΣΙΟ
Τιμή : 0,01€ 

ΦΩΣ ΣΤΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ
ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΝΤΟΣ

Τι έδειξε η
ΕΔΕ για το

έγκλημα 
στο Δαφνί

ΝΕΑ ΚΛΟΠΗ ΣΤΟ
ΚΕΝΤΡΟ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΠΗΡΩΝ 
ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ!!

Έκκληση προς τις αρμόδιες 
υπηρεσίες να λάβουν πολύ σοβαρά
υπόψη τους την παραβατικότητα 
που κυριαρχεί τις νυχτερινές ώρες 

στο Πάρκο Πόλης.     Σελ: 3

Σελ: 9

Μια φορά θυμάμαι... 
Αφιέρωμα στο
ΝΕΟ ΚΥΜΑ 

στις 30/05/2015 
στο 

Καλλιτεχνικό
Εργαστήρι 
Ελευσίνας

Σελ: 7

Σελ: 4

Σελ: 9

Αγώνας δρόμου
από δήμους για
κλείσιμο ΧΑΔΑ

ΑΠΟ 21 ΕΩΣ 26/5/2015 ΘΑ ΔΙΑΝΕΜΗΘΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΣΑΝΤΕΣ 
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΟΥ 10.000 ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΟΡΤΑ-ΠΟΡΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΕΥΣΙΝΑ 

Συγκίνηση στον Άγιο
Γιώργη της Λίμνης 

Α. Λιοσίων
για τη Γενοκτονία 

των Ελλήνων του Πόντου

Ανοίγουν
1105 θέσεις 

συμβασιούχων 
σε δήμους και 

Νομικά Πρόσωπα
των ΟΤΑ

Σελ: 5

Σελ: 5

Σελ: 3

Έχασαν τη
μάχη για
τη ζωή 

Δυο από τους έξι
τραυματίες   

της έκρηξης στα
ΕΛΠΕ

Μόνιμη παρουσία κλιμακίου τεχνικών επιθεωρη-
τών στις εγκαταστάσεις της εταιρείας 

για όσο διάστημα χρειαστεί.

Σελ: 3

Σελ: 5

Αναμένεται ακόμη το πόρισμα της
επιτροπής που διερευνά την υπόθεση

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΦΙΛΙΚΟΥ
ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΦΥΛΗΣ

Εξώδικα θα λύνουν τις διαφορές δημότες, 
προμηθευτές και ενώσεις καταναλωτών  

Επίσκεψη του
υπουργού 

Εξωτερικών για
τους Ρουμάνους 
της Διασποράς

στον Ασπρόπυργο
Σελ: 4

Σελ: 2
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ΛΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.
Εφημερίδα - Εκδόσεις - Εκτυπώσεις

Εκδότης- Διευθυντής - Αρχισυντάκτης:
Ευάγγελος Λιάκος

Συντάκτες - Συνεργάτες:
Φλώρα Κριεκούκη, Βαγγέλης Νικολακάκης

Αλέξιος Καπελιώτης, Χρήστος Ρούσσος

Διεύθυνση: Πατριάρχου Γρηγορίου 4
19300 Ασπρόπυργος Αττικής

Τηλ - fax: 210 5571855 Κιν: 6977410968

Συνδρομές Ετήσιες: 20€

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ:
ΛΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ

Εθνική Τράπεζα
 IBAN: GR72 0110 2000 0000   2004 4032 660

Διεύθυνση τυπογραφείου: θέση Πατριάρχου
 Γρηγορίου 4,  19300 Ασπρόπυργος

Χειρόγραφα δημοσιευόμενα ή όχι, δεν επιστρέφονται. 
Υπογεγραμμένα άρθρα δεν εκφράζουν κατ’ ανάγκη 

τις απόψεις της εφημερίδας

Ασπρόπυργος
Καπάτου Μαρία Γ.

Αγίου Δημητρίου 9 
& Αχαρνών, 
2105578420

Ελευσίνα
ΣΥΣΤΕΓΑΣΜΕΝΑ
ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ Ν Β
ΒΙΛΛΙΩΤΗΣ Τ Σ
ΜΑΝΓΚΑΝΙ ΟΕ 
Παγκάλου 81,
2105547602

Φυλή -Άνω Λιόσια 
Κεχαγιά Γεωργία Κ.

Λεωφόρος Φυλής 75, 
τηλέφωνο
2102411911

Μάνδρα
Κληρονόμοι 

Βασιλείου Ισιδώρα
Π. Στρατηγού Ρόκκα

Νικολάου 67, 
τηλέφωνο

2105555236

ΕΦΗΜΕΡΕΥΟΝΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
Τετάρτη 20 Μαΐου 2015

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ
Ο Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε 

στις 846,43 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο
2,59%. Η αξία των συναλλαγών ανήλθε

στα 100,41 εκατ. ευρώ.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ  ΚΑΙΡΟΥ

ΚΑΙΡΟΣ: Αίθριος 
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: Από 18 
έως 28 βαθμούς Κελσίου  

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Αγίου Θαλλελαίου μάρτυρος ιατρού, 
Αγίας Λυδίας της Φιλιππησίας
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ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
21, 25, 29

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛ. 14

Στη σύσταση επιτρο-
πής φιλικού διακα-
νονισμού προχώρη-

σε ο Δήμος Φυλής με στόχο
την διευκόλυνση των δημο-
τών. Σκοπός της επιτροπής
είναι η  εξώδικη επίλυση
των διαφορών ανάμεσα σε
προμηθευτές και κατανα-
λωτές ή ενώσεις καταναλω-
τών. 

Ποιός μπορεί να υποβάλλει αναφορά και για ποιόν
λόγο;

Αναφορά μπορεί να υποβάλλει κάθε Καταναλωτής
(έτσι όπως ορίζεται η έννοια του καταναλωτή στο
ν.2251/1994 όπως ισχύει) ο οποίος θέλει να καταγγείλει
μία βλαπτική γι' αυτόν πράξη ή παράλειψη που συνιστά
καταναλωτική διαφορά. Επίσης, η αναφορά μπορεί να
υποβληθεί για λογαριασμό του καταναλωτή από τρίτο
πρόσωπο εφόσον προσκομιστεί σχετική εξουσιοδότη-
ση.

Τι πρέπει να περιέχει μία
αναφορά προκειμένου να
γίνει αποδεκτή;

Θα πρέπει να υπάρ-
χουν:

Τα στοιχεία του καταγ-
γέλλοντα, δηλ. ονοματε-
πώνυμο και πλήρης διεύ-
θυνση.

Τα ελάχιστα στοιχεία της
καταγγελλόμενης επιχείρησης, δηλ. επωνυμία ή/και δια-
κριτικός τίτλος και πλήρης διεύθυνση.

Ενυπόγραφη αναφορά και σε κάθε περίπτωση μη
αυτοπρόσωπης υποβολής (ταχυδρομείο, fax, e-mail)
αντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας.

Σαφής περιγραφή της καταναλωτικής διαφοράς, ακρι-
βής προσδιορισμός της ζημίας ή της βλαπτικής συνέ-
πειας που έχει υποστεί ο καταγγέλλων και ευκρινώς
διατυπωμένο αίτημα διαμεσολάβησης προς τον Συνή-
γορο του Καταναλωτή

Η επιτροπή αποτελείται από τα παρακάτω τακτικά και
αναπληρωματικά μέλη: 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΦΙΛΙΚΟΥ
ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 

ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΦΥΛΗΣ
Εξώδικα θα λύνουν τις διαφορές τους

προμηθευτές και καταναλωτές 

Έχασαν τη μάχη για
τη ζωή δυο από
τους 6 τραυματίες

εργάτες της έκρηξης που
σημειώθηκε στα Ελληνικά
Πετρέλαια στις 8 Μαΐου. 

Σύμφωνα με την ενημέρω-
ση από τα ΕΛΠΕ νεκροί είναι
ο Χαράλαμπος Δευτεραίος,
εργαζόμενος στην εταιρία και
ο Ραμαντάν Ντελιλάϊ, εργαζό-
μενος σε εργολαβική εται-
ρεία.

Συνολικά είχαν τραυματιστεί
έξι άτομα από έκρηξη που
σημειώθηκε το πρωί της 8ης
Μαΐου στη διάρκεια εργασιών
συντήρησης που εκτελού-
νταν σε δεξαμενή.

Εργαζόμενοι στα διυλιστήρια είχαν καταγγείλει ότι δεν ήχησε ο
συναγερμός πυρκαγιάς για να απομακρυνθούν έγκαιρα οι εργα-
ζόμενοι και ότι δεν είχαν τρόπο διαφυγής.

Συλλυπητήρια στην οικογένεια του Μπάμπη Δευτεραίου απέ-
στειλε ο υπουργός Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Παναγιώτης
Λαφαζάνης και ο γενικός γραμματέας Ορυκτών Πρώτων Υλών
Απόστολος Αλεξόπουλος.

Σε δήλωσή τους αναφέρουν ότι αναμένεται ακόμη το πόρισμα
της επιτροπής που διερευνά την υπόθεση, ενώ υπογραμμίζουν
την ανάγκη να διερευνηθούν πλήρως τα αίτια της πρόσφατης
τραγωδίας στα ΕΛΠΕ και να υπάρξει παραδειγματική τιμωρία
των υπευθύνων.

Ζητούν επίσης άμεση και ουσιαστική ενίσχυση των μέτρων
ασφαλείας στα ΕΛΠΕ και, εάν κριθεί αναγκαίο, τον επανασχε-
διασμό τους, ώστε να αποκλειστεί κάθε ενδεχόμενο παρόμοιου

συμβάντος στο μέλλον.
Τα ΕΛΠΕ δηλώνουν ότι
θα στηρίξουν τις οικογέ-
νειες των θανόντων,
διασφαλίζοντας το
παρόν και το μέλλον
των παιδιών τους.

Συλλυπητήρια από
κυβέρνηση

Συλλυπητήρια στην
οικογένεια εξέφρασε και
ο υπουργός Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης
και Κοινωνικής Αλλη-
λεγγύης Πάνος Σκουρ-
λέτης.

Ενόψει της ολοκλήρωσης των εργασιών συντήρησης, το
Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) αποφάσισε τη μόνιμη
παρουσία στις εγκαταστάσεις, κλιμακίου κοινωνικών και τεχνι-
κών επιθεωρητών, για το επόμενο χρονικό διάστημα και για όσο
χρειαστεί.

Επισημάνθηκε επίσης, στους επικεφαλής των εργολαβικών
και υπεργολαβικών συνεργείων, αλλά και σε κάθε άλλον εμπλε-
κόμενο στις εργασίες, ότι θα υπάρξει μηδενική ανοχή σε φαινό-
μενα παραβίασης της εργατικής νομοθεσίας.

Ο ΣΥΡΙΖΑ σημειώνει ότι «οι εργαζόμενοι στα ΕΛΠΕ δεν μπο-
ρούν να συνεχίσουν να παίζουν τις ζωές τους κορώνα γράμμα-
τα και να διακινδυνεύουν τη ζωή τους και το μέλλον των οικογε-
νειών τους» και υπογραμμίζει ότι «η εταιρεία οφείλει, άμεσα, να
αναλάβει τις ευθύνες της και να ακούσει τις εκκλήσεις του σωμα-
τείου και των εργαζομένων για τη βελτίωση των συνθηκών
ασφάλειας στις μονάδες των ΕΛΠΕ».

Έχασαν τη μάχη για τη ζωή 
Δυο από τους έξι τραυματίες   της έκρηξης στα ΕΛΠΕ

Μόνιμη παρουσία κλιμακίου τεχνικών επιθεωρητών 
στις εγκαταστάσεις της εταιρείας για όσο διάστημα χρειαστεί.
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Σε αγώνα δρόμου έχουν επιδοθεί κυβέρνηση και
δήμοι, προκειμένου σε 15 ημέρες να έχουν κλεί-
σει και αποκατασταθεί όσο το δυνατόν περισσό-

τεροι ΧΑΔΑ (Χώροι Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμά-
των) και ως εκ τούτου να μειωθεί ανάλογα το πρόστιμο
που έχει επιβληθεί από το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής
'Ενωσης.

Υπενθυμίζεται ότι για τη μη αντιμετώπιση της διαχείρι-
σης των απορριμμάτων έχει επιβληθεί στην Ελλάδα,
από τις 2 Δεκεμβρίου 2014, χρηματική ποινή ύψους
14.500.000 ευρώ ανά εξάμηνο. Υπάρχει όμως δυνατότη-
τα μείωσης του προστίμου κατά 80.000 ευρώ για κάθε
ΧΑΔΑ που κλείνει οριστικά και κατά 40.000 ευρώ για τις

κλειστές, αλλά μη αποκατεστημένες,
χωματερές.

Το υπουργείο Παραγωγικής Ανασυ-
γκρότησης Περιβάλλοντος και Ενέργει-
ας ζητά με εγκύκλιό του από όλους
τους δήμους -στη δικαιοδοσία των
οποίων λειτουργούν/λειτουργούσαν
ΧΑΔΑ- να προβούν άμεσα σε όλες τις
απαραίτητες ενέργειες για την παύση
λειτουργίας και την αποκατάστασή τους
και να προσκομίσουν όλα τα απαραίτη-
τα στοιχεία ώστε να επιτευχθεί μείωση
του προστίμου.

Ο αναπληρωτής υπουργός Περιβάλ-
λοντος Γιάννης Τσιρώνης δήλωσε στο
ΑΜΠΕ ότι η προσπάθεια θα εστιαστεί
στους πυλώνες της Πρόληψης Παρα-
γωγής Αποβλήτων, της Επαναχρησι-

μοποίησης, της Ανακύκλωσης και της Ανάκτησης και θα
υπάρξει θεσμικό πλαίσιο που θα αντιμετωπίζει τα από-
βλητα ως δυνάμει πόρο και θα ελαχιστοποιεί τη διάθεσή
τους στο έδαφος.

Στην κατεύθυνση αυτή, άμεσα ολοκληρώνεται ο Εθνι-
κός Σχεδιασμός Διαχείρισης Αποβλήτων. με κατεύθυνση
τη δραστική μείωση των σύμμεικτων απορριμμάτων και
την προώθηση της αρχής ανακύκλωση-κομποστοποίη-
ση- υπόλειμμα. Όπως είπε ο κ. Τσιρώνης, η αύξηση των
ανακυκλώσιμων, η επανάχρηση και η κομποστοποίηση
μπορούν να δημιουργήσουν έως το 2020 περίπου
10.000 νέες μόνιμες θέσεις εργασίας και κύκλο εργασιών
που θα ξεπερνά το 1 δισ. ευρώ.

Αγώνας δρόμου από δήμους 
για κλείσιμο ΧΑΔΑ

Στο Κέντρο Εργασίας Αναπήρων, κάθε
πρωί τα άτομα με αναπηρία έξω από τα
κάγκελα του προαύλιου χώρου, είχαν

τοποθετήσει ένα πάγκο (τραπέζι) για να εκθέ-
τουν τις δημιουργίες τους όπως, γλάστρες, κου-
μπαράδες κτλ. και να εξασφαλίζουν το χαρτζιλίκι
τους αλλά και τα μπράβο από την αγάπη του
κόσμου που τους θαυμάζει καθημερινώς. 

Δυστυχώς όμως, η βιτρίνα (πάγκος) που ήταν
βιδωμένος στο πεζοδρόμιο, εκλάπη κατά περίερ-
γο τρόπο. Για τα άτομα με αναπηρία ήταν εργα-
λείο που βοηθούσε την προσπάθειά τους και
τους έδινε τη δυνατότητα να συναλλάσσονται, να
απεγκλωβίζονται και να συμμετέχουν στο κοινω-
νικό σύνολο με τον πιο απλό τρόπο. 

Η αξία του αντικειμένου ήταν μηδαμινή. Η
βλάβη όμως και η αναταραχή που προκάλεσε η
απώλειά του, είναι ανεπανόρθωτη, ακόμα και αν
η αποκατάσταση γίνει άμεσα. Υπενθυμίζεται οτι
πριν λίγους μήνες πάλι είχαν επιχειρήσει να κλέ-
ψουν το Κέντρο Εργασίας, προκαλώντας ζημιά
στην κεντρική τζαμαρία.  

Τέλος, η διοίκηση του Κέντρου επισημαίνει την
αναγκαιότητα οι αρμόδιες υπηρεσίες να λάβουν
πολύ σοβαρά υπόψη τους την παραβατικότητα
αλλά και την επικινδυνότητα που κυριαρχεί τις
νυχτερινές ώρες στο Πάρκο Πόλης στον Δήμο
Φυλής.     

ΝΕΑ ΚΛΟΠΗ 
ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΑΝΑΠΗΡΩΝ 

ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ!!

Έκκληση προς τις 
αρμόδιες υπηρεσίες να
λάβουν πολύ σοβαρά

υπόψη τους την 
παραβατικότητα που

κυριαρχεί τις νυχτερινές
ώρες στο Πάρκο Πόλης.     

Ανοίγουν 1105 θέσεις συμβασιούχων 
σε δήμους και Νομικά Πρόσωπα των ΟΤΑ

Πράσινο φως για την κάλυψη 1105 θέσεων σε Νομικά
Πρόσωπα Ιδιωτικού και Δημόσιου Δικαίου των δήμων
της χώρας δίνει το ΥΠΕΣΔΑ. 

Πρόκειται για συμβάσεις από 8 έως 11 μήνες σε υπηρεσίες που λει-
τουργούν έναντι αντιτίμου από τους ωφελούμενους. Οι σχετικές θέσεις
περιέχονται σε δύο αποφάσεις που υπογράφονται από τους συναρ-

μόδιους υπουργούς ΥΠΕΣΔΑ και Οικονομικών.
Ειδικότερα στην μία απόφαση εγκρίνονται 480 συμβάσεις με σχέση εργασίας

ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τη στελέχωση των ΝΠΙΔ της Χώρας
που παρέχουν υπηρεσίες έναντι αντιτίμου από τους ωφελούμενους. Οι συμ-
βάσεις αυτές είναι για χρονικό διάστημα έως 8, 9 ή 11 μήνες.

Η δεύτερη απόφαση αφορά τη σύναψη 625 συμβάσεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τη στελέ-
χωση των ΟΤΑ Α΄ βαθμού και ΝΠΔΔ αυτών της Χώρας που παρέχουν υπηρεσίες έναντι αντιτίμου από τους ωφελούμενους. Οι
συμβάσεις αυτές είναι για χρονικό διάστημα έως 8, 9 ή 11 μήνες.

Μεγάλης αξίας ηλεκτρονικόΜεγάλης αξίας ηλεκτρονικό
εξοπλισμό από Γυμνάσιο τωνεξοπλισμό από Γυμνάσιο των
Αχαρνών αφαίρεσαν άγνωΑχαρνών αφαίρεσαν άγνω--
στοι δράστες. στοι δράστες. 

Οι διαρρήκτες , παραβιάζοΟι διαρρήκτες , παραβιάζο--
ντας παράθυρο ισογείου,ντας παράθυρο ισογείου,
μπήκαν στο κτήριο και αφαίμπήκαν στο κτήριο και αφαί--
ρεσαν από τον 2ο όροφο, 12ρεσαν από τον 2ο όροφο, 12
Η/Υ και 2 διαδραστικούςΗ/Υ και 2 διαδραστικούς
πίνακες.πίνακες.

Σύμφωνα με επίσημη ενημέΣύμφωνα με επίσημη ενημέ--
ρωση από την ΕΛ.ΑΣ., τορωση από την ΕΛ.ΑΣ., το
περιστατικό συνέβη στιςπεριστατικό συνέβη στις
07:45 το πρωί της Δευτέρας,07:45 το πρωί της Δευτέρας,
με τους δράστες να διαφεύμε τους δράστες να διαφεύ--
γουν και να αναζητούνται.γουν και να αναζητούνται.

Ρήμαξαν τα ηλεκτρονικά Γυμνασίου στις Αχαρνές
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Μια φορά θυμάμαι... 

Αφιέρωμα στο ΝΕΟ ΚΥΜΑ στις 30/05/2015 
στο Καλλιτεχνικό Εργαστήρι Ελευσίνας

ΟΔήμος Ελευσίνας με την
τεχνική υποστήριξη του
Πανελευσινιακού ΑΠΟ (στί-

βος) διοργανώνει τους ετήσιους εαρι-
νούς αγώνες στίβου όλων των τάξεων
του δημοτικού και των νηπιαγωγείων
της πόλης. Σκοπός της εκδήλωσης
είναι η γνωριμία των μικρών παιδιών
με τα αγωνίσματα του κλασσικού
αθλητισμού.

Οι αγώνες θα διεξαχθούν το Σάβ-
βατο 23 Μαΐου 2015 στο Δημοτικό
Στάδιο Ελευσίνας. 

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα
κορίτσια και τα αγόρια όλων των τάξε-
ων του Δημοτικού και των Νηπιαγω-
γείων Ελευσίνας - Μαγούλας καθώς
και οι αθλήτριες και οι αθλητές του
Πανελευσινιακού ΑΠΟ και της Φιλοθέ-
ης Μαγούλας. 

Τα αγωνίσματα που θα γίνουν
είναι:

- Νήπια / Α΄& Β΄ Δημοτικού: Δρόμος
50 μέτρων

- Γ΄, Δ΄, Ε΄ Δημοτικού: Δρόμος 60
μέτρων - Άλμα σε μήκος 

- ΣΤ΄ Δημοτικού: Δρόμος 80 μ. -
Δρόμος 150 μ. - Δρόμος 800 μ. - Άλμα
σε μήκος 

Όλοι οι αθλητές & αθλήτριες μπο-
ρούν να αγωνιστούν ΜΟΝΟ ΣΕ ΕΝΑ
αγώνισμα. 

ΜΟΝΟ ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ &
ΜΑΘΗΤΡΙΕΣ ΤΗΣ ΕΚΤΗΣ ΤΑΞΗΣ
μπορούν να αγωνιστούν σε ΔΥΟ,
αρκεί να μην είναι δύο δρόμοι. 

Οι τρεις πρώτοι θα βραβευτούν με
μετάλλια και όλοι οι συμμετέχοντες με
αναμνηστικό δίπλωμα. 

Στον αγώνα θα παρίσταται ιατρός.
Όλοι οι συμμετέχοντες θα πρέπει να

έχουν εξεταστεί από γιατρό, με ευθύνη
των γονέων τους.

Σημαντική επίσκε-
ψη πραγματοποι-
ήθηκε την περα-

σμένη εβδομάδα στον
Ασπρόπυργο από τον
Αναπληρωτή υπουργό
Εξωτερικών για τους Ρου-
μάνους της Διασποράς,
ANGEL TILVAR, και τον
Πρεσβευτή της Ρουμα-
νίας, LUCIAN FATU. 

Η συγκεκριμένη επίσκε-
ψη δεν αποτελεί έκπληξη
καθώς εδώ και μεγάλο
χρονικό διάστημα το
ενδιαφέρον της ρουμανι-
κής κυβέρνησης για την
περιοχή του Ασπροπύρ-
γου δεν είναι τυχαίο. 

Ρόλο σε αυτό έχει συντελέσει η παρουσία του δραστή-
ριου Συλλόγου Ελληνορουμανικής Φιλίας, που εδρεύει
στην πόλη. 

Η πλούσια δραστηριότητα του Συλλόγου, η πολυπλη-
θής παρουσία Απόδημων Ρουμάνων στην περιοχή
καθώς και η στήριξη και η άψογη συνεργασία με τον
δήμο, δημιουργεί τις προύποθέσεις εκείνες για μια υπο-
δειγματικού τύπου συνεργασία των δύο λαών. 

Την περασμένη εβδομάδα ο αναπληρωτής υπουργός 

Εξωτερικών μαζί με άλλα στελέχη που τον συνόδευ-
αν επισκέφθηκε το Πνευματικό Κέντρο του Δήμου, την
αίθουσα του δημοτικού συμβουλίου, καθώς και τα Γρα-
φεία του Ελληνορουμανικού Συλλόγου στον Ασπρό-
πυργο.

Στην επίσκεψη τονίσθηκε από όλους τους παρευρι-
σκομένους η σημασία σύσφιξης των σχέσεων μεταξύ
των δύο χωρών, ενώ αίσθηση έκανε η τοποθέτηση του
δημάρχου Νικόλαου Μελετίου, ο οποίος επεσήμανε την
αγαστή συνεργασία που διατηρεί με τον Σύλλογο, προ-

σθέτοντας
ότι θα διατε-
θεί και
χώρος για
τη στέγαση
των γραφεί-
ων του. 

Κλείνοντας
να αναφέ-
ρουμε ότι η
λε ι τουργία
του Συλλό-

γου Ελληνορουμανικής Φιλίας είναι υποδειγματική χάρη
στις προσπάθειες της προέδρου Μαριάννας Κουντου-
ράρου, του Διοικητικού Συμβουλίου αλλά και γενικότερα
τη δράση όλων των μελών του Συλλόγου. 

Β Ρ Α Δ Ι Ε Σ
ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ ΣΤΟ
ΝΕΟ ΚΥΜΑ με τίτλο
Μια φορά θυμάμαι ...
θα φιλοξενήσει το Καλ-
λιτεχνικό Εργαστήρι
Ελευσίνας.

Τραγούδια που ταξί-
δεψαν πάνω από
θάλασσες κι από στε-
ριές, στους γαλαξίες
και στις απέραντες τις
ξαστεριές, στην Ελευ-
σίνα, στη μαγεμένη
αμμουδιά κέντησαν μια
καρδιά, που όλοι μαζί
θα της δώσουμε τον
παλμό για να χτυπά
αέναα και να αναζητά
χείλη για να κατοικεί
πάντα σαν ένα τρα-
γούδι ζωντανό ...

... απ' την ψυχή ως
την ψυχή ...

Παρουσίαση: Γιώργος Β.
Μονεμβασίτης

Τραγούδι: Μαρίνα Τσου-
ρέ, Βιργινία Παυλοπούλου

Πιάνο: Δημήτρης Ανδρώ-
νης - Κιθάρα: Γιάννης Αλε-
ξάκης

H μικτή χορωδία του
Καλλιτεχνικού Εργαστηρί-
ου Ελευσίνας: οι κυρίες και
οι δεσποινίδες

Φωτεινή Γεωργίου, Άννη
Γιαννίση, Βούλα Γογωνά,
Μάγδα Δούκα, Βασιλική
Καλλιγέρη,  Λουκία
Λάσκου, Νέλλη Λέκκα,
Νατάσα Μενή,  Χαρά
Παγώνη, Σοφία Παππά,
Αιμιλία Πέππα, Χαρούλα
Πουλακάκη, Ασημίνα
Σεμερτζίδου, Χριστίνα
Τζέλλα, 

οι κύριοι Γιώργος Δημη-
τρόπουλος, Αλέξης Δού-
κας, Λάμπρος Κατσούλας,
Χρήστος Κούλης, Γιάννης

Παλαιολόγος, Νίκος Στα-
μνάς, Γιάννης Τσιατσιάνης

Διεύθυνση Χορωδίας:
Ευαγγελία Παπανικολάου 

Επιμέλεια και προβολή
διαφανειών: Βούλα
Ανδρώνη

Σάββατο 30 Μαϊου 2015
9.00 μ.μ.
ΘΡΙΑΣΙΟΣ ΜΟΥΣΙΚΗ

ΣΧΟΛΗ Δραγούμη 31 -
Παραλία Ελευσίνας

Είσοδος ελεύθερη

Ετήσιοι εαρινοί αγώνες στίβου
δημοτικών σχολείων

Το Σάββατο 23 Μαΐου στο Δημοτικό Στάδιο Ελευσίνας. 

Επίσκεψη του αναπληρωτή υπουργού Εξωτερικών για
τους Ρουμάνους της Διασποράς στον Ασπρόπυργο
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Σε κλίμα συγκίνησης και κατά-
νυξης πραγματοποιήθηκε
την Τρίτη 19 Μαΐου, η επι-

μνημόσυνη δέηση στη μνήμη της
Γενοκτονίας των Ελλήνων του
Πόντου, που τελέστηκε στον Ιερό
Ναό Αγίου Γεωργίου στη Λίμνη Άνω
Λιοσίων, παρουσία μελών του Καλ-
λιτεχνικού Μορφωτικού Συλλόγου
Ποντίων Άνω Λιοσίων-Ζεφυρίου-
Φυλής, «Η Τραπεζούντα».

Τη Δημοτική Αρχή εκπροσώπησε ο
Δημοτικός Σύμβουλος και Αντιπρόε-
δρος του Πολιτιστικού και Αθλητικού
Οργανισμού «Πάρνηθα», Πόντιος
στην καταγωγή, Γεώργιος Σονίδης, ο
οποίος ανέφερε ότι η «σημερινή
μέρα είναι ημέρα μνήμης για τους
άδικα χαμένους προγόνους μας,
τους Έλληνες του Πόντου, αλλά και
άλλες εθνικότητες που διώχθηκαν
από τους Τούρκους».

Όσοι παρέστησαν στην επιμνημό

συνη δέηση, στη συντριπτική τους
πλειοψηφία Πόντιοι στην καταγω-
γή, παρακολούθησαν την τελετή με
βαθιά συγκίνηση και την υπόσχεση
να μην ξεχάσουν. 

Η Ποντιακή Γενοκτονία ξεκίνησε
στη δεύτερη και πιο άγρια φάση
της, στις 19 Μαΐου 1919, από τον
Μουσταφά Κεμάλ, υπό την καθοδή-
γηση των γερμανών και σοβιετικών
συμβούλων του. 

Μέχρι τη Μικρασιατική Καταστρο

φή, το 1922, οι Ελληνοπόντιοι που
έχασαν τη ζωή τους ξεπέρασαν τους
350.000.

Η Βουλή των Ελλήνων ψήφισε
ομόφωνα στις 24 Φεβρουαρίου 1994
την ανακήρυξη της 19ης Μαΐου ως
Ημέρα Μνήμης για τη Γενοκτονία του
Ποντιακού Ελληνισμού.

Συγκίνηση στον Άγιο Γιώργη της Λίμνης Α. Λιοσίων
για τη Γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου

Τις συνθήκες της εγκληματικής ενέργει-
ας στο Ψυχιατρικό νοσοκομείο στο
Δαφνί φώτισε η ιατροδικαστική εξέταση

και η ΕΔΕ που διέταξε ο διοικητής τους νοσο-
κομείου.

Σύμφωνα με το πόρισμα της νεκροψίας που
διενήργησε η Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθη-
νών, ο ένας ασθενής χτύπησε με «θλων-
αμβλύ όργανο» τον άλλο ασθενή που νοση-
λευονταν στο τμήμα οξέων περιστατικών και
υπέκυψε μετά την επίθεση.

Σύμφωνα με το πόρισμα της Ένορκης Διοι-
κητικής Εξέτασης (ΕΔΕ) που διέταξε η Διοίκη-
ση του ΨΝΑ, το μόνο όργανο που βρέθηκε στο
θάλαμο ήταν ένα κουτάλι στο κομοδίνο του
ασθενούς.

Ο ασθενής-θύτης έπασχε από βαρύτατη δια-
ταραχή, μη ανταποκρινόμενη στη θεραπευτική

αγωγή. Ενώ νοσηλευόταν καθηλωμένος κατά-
φερε να λυθεί μόνος του, χωρίς τη βοήθεια
συνεργού.

«Όσον αφορά στο νοσηλευτικό προσωπικό,
σύμφωνα με το πόρισμα της ΕΔΕ, φαίνεται ότι
τηρήθηκε το πρωτόκολλο προστατευτικού κλι-
νοστατισμού (καθήλωση με ιμάντες) ενώ η
αντίδραση των νοσηλευτών βάρδιας ήταν
άμεση», αναφέρεται στην ΕΔΕ.

Σημειώνεται ότι η Διοίκηση του Νοσοκομείου
είχε κάνει αίτημα για ανεξάρτητη πραγματο-
γνωμοσύνη με σκοπό την βελτίωση της παρε-
χόμενης φροντίδας στον ασθενή και την εξεύ-
ρεση εναλλακτικών μεθόδων διαχείρισής του.

Ο ειδικός πραγματογνώμονας, όπως κατέθε-
σε στην ΕΔΕ, κρίνοντας ότι ο συγκεκριμένος
ασθενής θα έπρεπε να νοσηλεύεται σε ειδικές
δομές ψυχικής υγείας, οι οποίες όμως δεν
υπάρχουν στη χώρα μας, δεν πρότεινε κάποια
αλλαγή στον τρόπο διαχείρισης του συγκεκρι-
μένου περιστατικού.

«Συνεπώς, υπό τις παρούσες συνθήκες στε-

λέχωσης και λειτουργίας των δημόσιων ψυχια-
τρικών κλινικών, ιδιαίτερα στα τμήματα οξέων
περιστατικών, αναδεικνύεται η αντικειμενική
δυσκολία αποτελεσματικού χειρισμού των
ασθενών με επιθετική συμπεριφορά που δεν
ανταποκρίνονται στη φαρμακευτική αγωγή»
αναφέρεται σε ανακοίνωση του υπουργείου
Υγείας.

Η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Υγείας,
αναγνωρίζοντας την επείγουσα ανάγκη αντιμε-
τώπισης ανάλογων προβλημάτων, προωθεί
προσλήψεις προσωπικού με ειδική μέριμνα
στην ενίσχυση των ψυχιατρικών κλινικών τόσο
στα Ειδικά Ψυχιατρικά όσο και στα Γενικά
Νοσοκομεία.

«Παράλληλα, προχωρούμε στην ανάπτυξη
σύγχρονων κατευθυντήριων οδηγιών για τον
τρόπο παροχής ψυχιατρικής περίθαλψης στα
τμήματα αυτά καθώς και στην εκ νέου επεξερ-
γασία των ζητημάτων που άπτονται του επα-
νασχεδιασμού της Ψυχιατρικής Μεταρρύθμι-
σης, η ολοκλήρωση της οποίας με την ανά-

πτυξη της πρωτοβάθμιας φροντίδας ψυχικής
υγείας και την πρόληψη θα συμβάλλει στην
αποτροπή ανάλογων τραγικών περιστατι-
κών», επισημαίνεται στην ίδια ανακοινωση του
υπουργείου Υγείας.

SOS για προσωπικό

Τις δραματικές ελλείψεις σε προσωπικό
«ενοχοποιούν» οι εργαζόμενοι στο Δαφνί για
την προχθεσινή δολοφονία ασθενούς από
ασθενή.

Σύμφωνα με την ομοσπονδία εργαζομένων
στα νοσοκομεία (ΠΟΕΔΗΝ), το 60% των ασθε-
νών που εισάγονται στο Ψυχιατρικό Νοσοκο-
μείο της Αθήνας είναι διεγερτικοί.

Ολόκληρα τμήματα 30 ή 40 διεγερτικών
ασθενών νοσηλεύονται σε κάθε βάρδια με τη
φροντίδα μίας νοσηλεύτριας.

Η ΠΟΕΔΗΝ καταγγέλλει ότι περιστατικά
ξυλοδαρμών ασθενών προς ασθενείς ή προς
νοσηλευτές είναι καθημερινά φαινόμενα.

- Αθλητικές κακώσεις 
- Αρθρίτιδες - Οστεοπόρωση 
- Παιδοορθ/κα προβλήματα 
- Θεραπεία τενοντίτιδων 

με αυτόλογους βιολογικούς 
παράγοντες PRP

Επιστημονικός συνεργάτης του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών Επιστημονικός συνεργάτης του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών 
και της Κλινικής Ιπποκράτης και της Κλινικής Ιπποκράτης 

Για άνεργους με κάρτα ανεργίας ΟΑΕΔ επίσκεψη με τιμολόγηση
ΕΟΠΥΥ.Χατζηδάκη 39 & Δήμητρος γωνία (έναντι Δημαρχείου Ελευσί-

νας) . Τηλ: 215 530 9303 - 6977.693260 email: ggiourm@gmail.com

Γεώργιος ΓιουρμετάκηςΓεώργιος Γιουρμετάκης
Ορθοπεδικός - ΧειρούργοςΟρθοπεδικός - Χειρούργος

12.12.14

ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΩΝ
ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ

ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ
Νοδάρας Γεώργιος 

- Νοδάρα Μαριάνθη,
Σαλαμίνος 40, Ασπρόπυργος. 

Τηλέφωνα: 210-5571472, 210-5570337. 
Fax: 210-5575184. 

Κινητά: 6979221888, 6979221885.

ΦΩΣ ΣΤΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΝΤΟΣ
Τι έδειξε η ΕΔΕ για το έγκλημα στο Δαφνί
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(5.1.15)

Το τμήμα Πολιτισμού του Ν.Π.Δ.Δ. Π.Α.Κ.Π.Π.Α. σε συνεργασία με τις δραματοθε-
ραπεύτριες Δήμητρα Σταύρου και Φώφη Τριγάζη διοργανώνει  στις 23-24 Μαΐου
2015 στην Ελευσίνα βιωματικό σεμινάριο για την εφηβεία που προσφέρεται δωρε-

άν σε όλους τους ενδιαφερόμενους δημότες της πόλης. Ένα  βιωματικό σεμινάριο με δρά-
σεις σε εξωτερικούς χώρους και στο Πολιτιστικό Κέντρο του Ν.Π.Δ.Δ. Π.Α.Κ.Π.Π.Α. 

( Παγκάλου και Κίμωνος 11), που συνδέει και αναδεικνύει την ιστορική παράδοση και τον
πολιτισμό του τόπου με την ψυχολογία.

Το  σεμινάριο με τίτλο ¨Ήβης μυστήρια¨   αποτελεί το τρίτο από την σειρά των πέντε αυτο-
τελών σεμιναρίων  ¨Με διαβατήριο τον μύθο¨, που βασίζονται στην μυθολογία και το καθέ-
να γίνεται σε  διαφορετική πόλη στην Ελλάδα. 

Συμμετέχουν εκτός των δημοτών της
πόλης μας και άτομα από άλλες περιο-
χές που  με αφετηρία την συμβολή των
οδών Αρχιμήδους και Αγρας θα ξεκινή-
σουν  από την Αθήνα ,ακολουθώντας με
στάσεις την Ιερά Οδό και  θα συναντη-
θούν με  τους δημότες μας  στο Πολιτι-
στικό  Κέντρο μας  το Σάββατο 23/5/15
στις 12.30 σύμφωνα με το πρόγραμμα.

Σε αυτό το σεμινάριο θα επεξεργα-
στούμε μέσα από την Δραματοθεραπευ-
τική προσέγγιση (με την χρήση θεατρι-
κών δομών και τεχνικών), θέματα που
έχουν να κάνουν με την εφηβεία, όπως
τα όνειρα ,την φαντασία  τις διαφορετικές
πραγματικότητες, τα ανικανοποίητα, τον
ρομαντισμό, τις αναμετρήσεις με τον
εαυτό και τους σημαντικούς άλλους.
Κεντρικός κορμός της δημιουργικής επε-
ξεργασίας θα είναι ο μύθος της Δήμη-
τρας και της Περσεφόνης.

Το σεμινάριο απευθύνεται σε ενήλικες
(γονείς, εκπαιδευτικούς, κ.α.), σε όσους
είναι ευαίσθητοι σε θέματα εφηβείας και
θα συντονίσουν οι δραματοθεραπεύ-
τριες Δήμητρα Σταύρου και Φώφη Τριγά-
ζη.

Περισσότερες πληροφορίες στην
σελίδα τους στο facebook  HYPERLINK
" h t t p : / / w w w. f a c e b o o k . c o m / d r a -
mamythos" www.facebook.com/dra-
mamythos και στα τηλέφωνα
6945350084 και 6936726500

*Ακολουθεί το πρόγραμμα του σεμι-
ναρίου

ΣΑΒΒΑΤΟ 23 Μαΐου 
9.30 Αφετηρία- (Συμμετέχοντες εκτός

Ελευσίνας) 
Οδός Άγρας και Αρχιμήδους
9.30-10.15 Φώφη Τριγάζη
Δρώμενο σύνδεσης μελών με την

εξωτερική και εσωτερική διαδρομή 
Καθοδόν 
10.15-12.30 Δήμητρα Σταύρου
Άγιος Σάββας : Έφηβος και πατρική

μορφή
Ιερό Αφροδίτης: Η πρώτη αγάπη

12.30 Ελευσίνα.(Συμμετέχοντες
Ελευσίνιοι) Πολιτιστικό Κέντρο 

12.30-13.30 Φώφη Τριγάζη
Ένωση Ελευσινίων και Αθηναίων.

Δέσμευση στην διεργασία του κοινού
ταξιδιού. 

Πλαίσιο σεμιναρίου. 
13.30-13.40 Δήμητρα Σταύρου
Οδηγίες για την διερευνητική δράση

των μελών μέσα στην πόλη

13.40-14.30 Φαγητό. Μέσα στην
Πόλη

14.30 -16.30 Δήμητρα Σταύρου 
14.30- 15.30 Έρευνα και καταγραφή

στην Ελευσίνα. 
Αναγνωρίζοντας την εφηβεία μου

στους νέους της Ελευσίνας
15.30-16.30 Προβολή και επεξεργα-

σία του υλικού
16.30-17.00 διάλειμμα
17.00-20.30 Φώφη Τριγάζη
17.00-18.30 Πολιτιστικό Κέντρο 
Επαφή με τα θέματα και τα κεντρικά

πρόσωπα του μύθου. 
Προσωπικές συνδέσεις τότε και

τώρα. 
18.30-19.00 Καθοδόν. Από πολιτιστι-

κό κέντρο προς Ελαιουργείο. 
19.00-20.30 Ελαιουργείο 
Δραματουργική επεξεργασία με τελε-

τουργικό τρόπο της σχέσης μάνας-
κόρης   

(Γονικής φιγούρας εφήβου)    Σχέση-

Σύγκρουση-Συγχώρεση-Σύνδεση 
20.30-22.00 Δήμητρα Σταύρου
Καθοδόν Ελευσίνα-Λίμνη Ρειτών

(Κουμουνδούρου)
21.00-22.00 Λίμνη Ρειτών 
Αντανακλάσεις. Αναστοχασμός.

ΚΥΡΙΑΚΗ 24 MAΪΟΥ
10.00-13.30 Δήμητρα Σταύρου 
10.00-10.30 Πολιτιστικό κέντρο 
Εισαγωγή στη νέα μέρα
10.30-10.45 Καθοδόν (Πολιτιστικό

κέντρο-Αρχαιολογικός Χώρος)
10.45-12.00 Επίσκεψη στον αρχαιο-

λογικό χώρο Ελευσίνας
12.00-12.45. Σύνδεση με τον τόπο
12.45-13.30 Tελεστήριο 
Η φαντασίωση της τελετουργίας
13.30-14.30 Διάλειμμα.Φαγητό
14.30-18.00 Φώφη Τριγάζη
Πολιτιστικό Κέντρο. Σύνδεση με

συστήματα σχέσεων. 
Συλλογικό αποτύπωμα της διαδικα-

σίας
18.00-18.30 Διάλειμμα
18.30-19.30 Φώφη Τριγάζη-Δήμητρα

Σταύρου
Προετοιμασία εξωτερικού δρώμενου
19.00-19.30 Ανοιχτό δρώμενο: Γιορτή

Άνοιξης  Αεί ων 
Έναρξη σε δύο σημεία Αρχή πεζό-

δρομου Νικολαϊδου    Φώφη  Τριγάζη. 
Οδός Κανελλοπούλου έξω από το

εργοστάσιο Τιτάν   Δήμητρα Σταύρου. 
Κορύφωση: συμβολή Νικολαΐδου &

Κανελλοπούλου
19.30-20.00 Δήμητρα Σταύρου
Πολιτιστικό κέντρο
Ολοκλήρωση σεμιναρίου                                          

Προσφέρεται δωρεάν σε όλους τους ενδιαφερόμενους δημότες της πόλης Προσφέρεται δωρεάν σε όλους τους ενδιαφερόμενους δημότες της πόλης 

Βιωματικό σεμινάριο για την εφηβεία στην Ελευσίνα  
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Την Κυριακή 26 Απριλίου 2015 πραγματο-
ποιήθηκε στην Ελευσίνα, όπως και σε
πολλές ακόμα πόλεις της Ελλάδας, η

δράση Let’s do it Greece.Η πρωτοβουλία αυτή
εμφανίστηκε για πρώτη φορά το 2008 στην Εσθο-
νία, με βασικό μήνυμα ‘πάμε να καθαρίσουμε ολό-
κληρη τη χώρα μέσα σε μια μόνο μέρα’, και έλαβε
άμεσα διεθνείς διαστάσεις. Στόχος της η παγκό-
σμια ευαισθητοποίηση για την προστασία του
περιβάλλοντος και η ανάδειξη του Εθελοντισμού. 

Το Τοπικό Τμήμα Ελευσίνας του Σώματος Ελλη-
νικού Οδηγισμού υποστήριξε και φέτος την προ-
σπάθεια της δράσης Let’s do it Greece.

Αστέρια, πουλιά, οδηγοί, Μεγάλοι Οδηγοί και τα
αρχηγεία των ομάδων του Τοπικού Τμήματος
Ελευσίνας του Σώματος Ελληνικού Οδηγισμού
κάνοντας πράξη το σύνθημα της φετινής οδηγικής
χρονιάς ‘Η Πράξη είναι Θέση’, συμμετείχαν στον
καθαρισμό κοινόχρηστων χώρων της πόλης μας
και της παραθαλάσσιας περιοχής σε συνεργασία
με τον Δήμο Ελευσίνας και άλλες εθελοντικές
οργανώσεις.

Αξίζουν συγχαρητήρια σε όσους και
όσες πρόσφεραν εθελοντικά τη βοήθειά τους στη
δράση της 26ης Απριλίου και ελπίζουμε ότι όλοι οι
πολίτες θα συνεισφέρουν στην προσπάθεια για
μια πιο καθαρή πόλη στέλνοντας μήνυμα βελτίω-
σης και προστασίας του φυσικού και αστικού τους
περιβάλλοντος. Ελπίζουμε επίσης ότι ο Δήμος θα
προβεί σε κατάλληλες ενέργειες ώστε να διασφα-
λιστεί ένα υγιές, καθαρότερο και ασφαλέστερο
περιβάλλον.

Χωρίς προβλήματα ξεκίνη-
σαν, το πρωί της Δευτέρας
18 Μαΐου 2015 οι Πανελλα-

δικές εξετάσεις στα εξεταστικά
κέντρα του Δήμου Φυλής. 

Ο Δήμος φρόντισε, έγκαιρα, για τη
συντήρηση του εξοπλισμού, τις αναγκαίες
επισκευές  και τη φύλαξη των εξεταστικών
κέντρων. Διέθεσε επίσης, υπηρεσιακό
όχημα για τη μεταφορά των γραπτών στη
Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. 

Σε σχετικό έγγραφό του ο Γιάννης Κρεμύ-
δας (φωτό αριστερά) ενημερώνει το
Δήμαρχο ότι όλα πήγαν καλά κι ότι ο
μηχανισμός του Δήμου βρίσκεται σε ετοι

μότητα να αντιμετωπίσει τυχόν προβλήματα. Εξάλλου, στο μήνυμά του προς τους
υποψηφίους των Πανελλαδικών Εξετάσεων, ο Δήμαρχος Χρήστος Παππούς δεν
παρέλειψε να ευχαριστήσει τους καθηγητές, τους αιρετούς και το προσωπικό του
Δήμου Φυλής για την προσπάθεια που κατέβαλαν. 

Χωρίς προβλήματα οι Πανελλαδικές 
Εξετάσεις στο Δήμο Φυλής

ΤΟ ΤΟΠΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΟΥ
ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΟΔΗΓΙΣΜΟΥ ΣΤΟ

LET’S DO IT GREECE

ΜΑΡΙΑ Π. ΚΑΛΥΒΑ
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ LLM

ΑΘΗΝΑ: ΑΘΗΝΑ: ΑΛ. ΣΟΥΤΣΟΥ 26 
& ΛΥΚΑΒΗΤΟΥ 6 - Τ.Κ. 10672
ΤΗΛ: 210 7258813 FAX: 210 3635952
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ: ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ: 
Λ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 13 - Τ.Κ. 19300
ΤΗΛ/FAX: 210 5580729
Email: kalivalaw@hol.gr

Eνόψει της πρόσφατης ανάρτησης
των Κτηματολογικών Στοιχείων Ακινήτων και
υποβολής τυχόν ενστάσεων έως 26.6.2015, 

το γραφείο μας αναλαμβάνει όλες τις σχετικές
διαδικασίες διεκπεραίωσης

ΠΟΛΥΙΑΤΡΙΚΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΠΕ
ΙΙΔΔΙΙΩΩΤΤΙΙΚΚΑΑ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΑΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΑ

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ - ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ-
ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ - ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ
- ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ - LASER ΑΠΟΤΡΙΧΩΣΗΣ

Λεωφόρος Δημοκρατίας 43 & Αιγάλεω 
 - Ασπρόπυργος Τηλ: 210 5578138 (6 γραμμές) 

www.polyiatriko.gr, facebook: polyiatrikoiatrikiepe
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Στο κατάστημά
μας θα βρείτε:
α) Βότανα  (ιβίσκος, αλόη, 
σπιρουλίνα,  κλπ)
β) Αρωματικά φυτά
(μέντα, δυόσμος, ρίγανη,
κλπ)
γ) Αφεψήματα (τσάι,
χαμομήλι, φασκόμηλο,
κλπ)
δ) Μπαχαρικά  σε μεγάλη

ποικιλία κάθε είδους όπως κάρυ, πιπέρι, μείγματα μπαχαρικών για
ξεχωριστές  χρήσεις και  γεύσεις και αλάτι διαφόρων τύπων και προε-
λεύσεων.

ε) Τοπικά Ελληνικά προϊόντα από διάφορες περιοχές της Ελλάδος
όπως μαστίχα Χίου, μέλι, κλπ και αντίστοιχα προ'ι'όντα.
στ)  Καλλυντικά, αφρόλουτρα, οδοντόκρεμες,  κλπ. βασισμένα σε
φυτικά προϊόντα όπως η μαστίχα, η αλόη, η ελιά  κ.λ.π.
ζ) Ποτά παραδοσιακά για σας και τους εορταζομένους φίλους σας
όπως ρακί, τσίπουρο, μαστίχα.
η) Παραδοσιακά χειροποίητα είδη ζυμαρικών κατασκευασμένα με
βιολογικά υλκά.  
θ) Ζεάλευρα  και προ'ι'όντα ζέας και πολλά ακόμα προ'ι'όντα.
Επισκεφθείτε μας και θα εκπλαγείτε από την ποικιλία, την ποιότητα
αλλά και για να  γνωρίσετε τις μεγάλες δυνατότητες της φύσης  μέσα
από τα φυτικά μας προϊόντα.

Φυλής 8Α Ασπρόπυργος, Φυλής 8Α Ασπρόπυργος, 
Τηλέφωνο: 210-5579801Τηλέφωνο: 210-5579801

5.12.14

ΙΒΙΣΚΟΣΑΛΦΑ-ΣΙΓΜΑ ΙΚΕ
Εταιρεία μελετών και κατασκευών
Δώστε στη ΔΕΗ δεύτερο ρόλο.
Κατασκευαστικές επεμβάσεις 
για την εξοικονόμηση 
ενέργειας όπως :
Αλλαγή παλαιών κουφωμάτων σε

ενεργειακά.         
Μονώσεις, εξωτερικής τοιχο-

ποιίας- ταρατσών.        
Τοποθέτηση φωτοβολταϊκών.                  
Εγκατάσταση συστήματος

αντλίας θερμότητας.       
Εγκατάσταση συστήματος  γεωθερ-

μίας.                  
Τοποθέτηση  λαμπτήρων  Led.                                
Μελέτες για την απαιτούμενη αναβάθμιση δωρεάν. 
Πιστοποιητικό ενεργειακής απόδωσης στο τέλος των κατασκευών

δωρεάν. 
Τώρα και για όσους έχουν ρυθμίσει το αυθαίρετό τους το μισό πρό-

στιμο (50%) αντί για την καταβολή του προστίμου μπορεί να χρησι-
μοποιηθή στις κατασκευαστικές επεμβάσεις για την ενεργειακή ανα-
βάθμιση του αυθαιρέτου. 

Σε συνδυασμό των παραπάνω η εξοικονόμηση  σε ετήσια βάση
μπορεί να φτάση και να ξεπεράσει το 70%.

Για περισσότερες πληροφορίες σας περιμένουμε 
στο γραφείο μας, Φυλής 8Α Ασπρόπυργος. 
Τηλέφωνο  210-5573042  κ. Μαλιά Άννα.  

8.10.14

Γιάννης Ηλίας, Επικεφαλής Συνδυασμού ‘’Ασπρόπυργος-ΑλλάΖΟΥΜΕ’’

«Καλή επιτυχία σε όλους τους μαθητές 
και τις μαθήτριες…»
Πολλά χρόνια τώρα, οι εξετάσεις ταυτίζονται με την προσωπι-

κή επιτυχία των μαθητών, την ηθική συμπαράσταση των γονέ-
ων, την ικανοποίηση των εκπαιδευτικών. Κάθε χρονιά οι μαθη-
τές πρωταγωνιστούν σε αυτή τη διαδικασία η οποία ξεκίνησε
από τα πρώτα σχολικά χρόνια για να φτάσει σήμερα στο από-
γειό της.

Κάθε φορά οι ήρωες μαθητές και οι ηρωίδες μαθήτριες αναμετριούνται με τις γνώσεις
τους, την ψυχολογία τους, το μέλλον τους. Όλοι αναμένουν να ευοδωθούν οι κοπιώδεις
προσπάθειές τους. Οι γονείς που στάθηκαν αρωγοί για να αποκτήσουν τα κατάλληλα
πνευματικά εφόδια, οι εκπαιδευτικοί που δίδαξαν, συμβούλευσαν, ψυχολόγησαν, έδειξαν
υπομονή και επιμονή.

Σε όλους τους μαθητές και τις μαθήτριες που θα αγωνιστείτε στην πνευματική παλαί-
στρα σας ευχόμαστε ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ! Και τούτο να γνωρίζετε πως οι γνώσεις, το ήθος,
η αξιοπρέπεια, ο αγώνας και τα όνειρα είναι για εσάς και δεν μπορούν να υποταχθούν
σε κανένα εξεταστικό σύστημα.

facebook.com/allazoyme
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ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 
Εταιρεία Εταιρεία Security Security ζητά φύλακες για εργασία στηνζητά φύλακες για εργασία στην

περιοχή του Θριασίου Πεδίου. περιοχή του Θριασίου Πεδίου. 
Απαραίτητα προσόντα: κατοχή Απολυτηρίου ΛυκείουΑπαραίτητα προσόντα: κατοχή Απολυτηρίου Λυκείου

και κατοχή Άδειας Άσκησης Επαγγέλματος. και κατοχή Άδειας Άσκησης Επαγγέλματος. 
Επιθυμητή η ικανότητα χρήσης ηλεκτρονικού Επιθυμητή η ικανότητα χρήσης ηλεκτρονικού 

υπολογιστή. Αποστολή βιογραφικών στη διεύθυνση:υπολογιστή. Αποστολή βιογραφικών στη διεύθυνση:
mail@harris-security.com mail@harris-security.com ή στο ή στο fax 210-5542151.fax 210-5542151.

ΠΡΟΥΠ̈ΟΘΕΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ 
Έναρξη αιτήσεων για τη φιλοξενία νηπιών σε παιδικούς 
σταθμούς των Μεγάρων και Νέας Περάμου   

Ανακοίνωση - ενημέρωση για τις εγγραφές στους
παιδικούς σταθμούς τη σχολική χρονιά  2015 –
2016 εξέδωσε το Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικης́ Αλλη-

λεγγυής και Αθλητισμου ́ «ΗΡΟΔΩΡΟΣ», ενημερώνο-
ντας τους ενδιαφερομ́ενους οτ́ι απο ́σήμερα 20 ΜΑΙΟ̈Υ
εώς 10 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015, θα υποβάλλονται οι αιτησ́εις
εγγραφων́ και επανεγγραφων́ των νηπιών για τη νεά
σχολικη ́χρονια ́2015 -2016.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΓΑΡΩΝ:
Θα υποβληθουν́ οι αιτησ́εις στα γραφειά του Ν.Π.Δ.Δ.

Κοινωνικης́ Αλληλεγγυής και Αθλητισμού
«ΗΡΟΔΩΡΟΣ»

(28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 62, ΕΝΑΝΤΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
ΠΛΑΤΕΙΑΣ), κατα ́τις ωρ́ες 10:00-13:00.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ:
Θα υποβληθουν́ οι αιτησ́εις στον Παιδικο ́Σταθμο ́Ν.

Περαμ́ου (ΕΜΜ. ΘΕΟΔΩΡΙΔΗ-ΑΚΡΟΓΙΑΛΙ) κατα ́ τις

ωρ́ες 10:00-13:00.

ΟΙ ΠΡΟΥΠ̈ΟΘΕΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΙΝΑΙ:
Α) Τα νηπ́ια να εχ́ουν συμπληρωσ́ει τα 2 1⁄2 χρον́ια

και Β) Να αυτοεξυπηρετουν́ται

ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΙΝΑΙ
1. Αιτ́ηση εγγραφης́ (χορηγειτ́αι).
2. Ληξιαρχικη ́πραξ́η γεν́νησης του παιδιου ́η ́πιστο-

ποιητικο ́γεν́νησης
3. Βεβαιώση γιατρου ́για την καλη ́υγειά του παιδιού
4. Βεβαιώση εργοδοτ́η οτ́ι και οι δυό γονεις́ ειν́αι εργα-

ζομ́ενοι η ́προκ́ειται να εργαστουν́ εντος́ μηνος́ με
προσδιορισμο ́ του υψ́ους των αποδοχων́ τους και

επικυρωμεν́ο αντιγ́ραφο βιβλιαριόυ ενσημ́ων τους, εφ`
οσ́ον εργαζ́ονται στον ιδιωτικο ́τομεά.
5. Υπευθ́υνη δηλ́ωση ν. 1599/86 οικογενειακης́

κατασ́τασης

6. Αντιγ́ραφο δηλ́ωσης φορολογιάς εισοδημ́ατος ή
εκκαθαριστικου ́σημειωμ́ατος του τρεχ́οντος

οικονομικου ́ετ́ους.
7. Για την εγγραφη ́παιδιων́ αλλοδαπων́ γονεών στο

σταθμο,́ απαραιτ́ητη ειν́αι και η αδ́εια νομ́ιμης διαμονης́
στη χωρ́α μας.

Για την επανεγγραφη ́ νηπιόυ απαιτουν́ται ολ́α τα
παραπαν́ω εκτος́ απο ́τη Ληξιαρχικη ́πραξ́η γεν́νησης.

Εκπροθ́εσμες αιτησ́εις δεν θα εξεταστουν́.
- Αιτησ́εις χωρις́ πληρ́η δικαιολογητικα ́δεν θα παρα-

λαμβαν́ονται.
Οι αιτησ́εις για εν́ταξη σε προγ́ραμμα ΕΣΠΑ στη

Δρασ́η "Εναρμον́ιση Οικογενειακης́ και Επαγγελματι-
κης́ ζωης́» ειν́αι ανεξαρ́τητες και θα υπαρ́ξει νεά
ενημερ́ωση. Για οποιαδηπ́οτε πληροφοριά ή
διευκριν́ιση μπορειτ́ε να επικοινωνειτ́ε στο τηλεφ́ωνο
22960 22161.

ΑΠΟ 21 ΕΩΣ 26/5/2015 ΘΑ ΔΙΑΝΕΜΗΘΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΣΑΝΤΕΣ 
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΟΥ 10.000 ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΟΡΤΑ-ΠΟΡΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΕΥΣΙΝΑ 

ΟΔήμος Ελευσίνας σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης
(Ε.Ε.Α.Α.) θα εφαρμόσει πρόγραμμα πρότυπης ανακύκλωσης με σκοπό την αύξηση της
ποσότητας των ανακυκλώσιμων υλικών που συλλέγονται στην Ελευσίνα και Μαγούλα και

την μείωση της ποσότητας του υπολείμματος στον μπλε κάδο. Η επιτυχία του προγράμματος θα έχει
σημαντικά οικονομικά και περιβαλλοντικά οφέλη.

Στα πλαίσια του προγράμματος, ειδικά συνεργεία της ΕΕΑΑ, σε συνεργασία με τον Δήμο , θα επι-
σκεφθούν όλα τα νοικοκυριά (περίπου 10.000), προκειμένου να ενημερώσουν τους κατοίκους για
θέματα ανακύκλωσης αλλά και να διανείμουν την ειδική τσάντα ανακύκλωσης.

Η ενημερωτική εκστρατεία θα διαρκέσει μέχρι 26/5/2015.



10 - ΘΡΙΑΣΙΟ Τετάρτη 20 Μαΐου 2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Δ Η Μ Ο Σ  Φ Υ Λ Η Σ
Α Π Ο Φ Α Σ Η
Αριθ. Πρακτικού 14
Αριθ. Απόφ. 106

ΘΕΜΑ : «Επικύρωση ή μη της
υπ’ αριθ. 4/2015  απόφασης
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
περί έγκρισης του κανονισμού
οργάνωσης λειτουργίας και
καθορισμού όρων παραχώρη-
σης και χρήσης κοινοχρήστων
χώρων των εμποροπανηγύρε-
ων με την ευκαιρία των θρη-
σκευτικών εορτών στην περι-
φέρεια του Δήμου Φυλής».
Άνω Λιόσια σήμερα την 13η του
μήνα Μαΐου έτους 2015 ημέρα
Τετάρτη και ώρα 20:00 στο Δημο-
τικό κατάστημα της δημοτικής
ενότητας Άνω Λιοσίων, έδρας του
Δήμου Φυλής, ύστερα από πρό-
σκληση της Πρόεδρου κας
ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗ-ΠΕΡΙΣΟΡΑΤΗ
ΖΩΗΣ-ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ, με αρ. πρωτ.
18175/8-5-2015 που κοινοποιή-
θηκε σε κάθε ένα Δ.Σ. την 8-5-
2015, σύμφωνα με το άρθρο 67
του Ν. 3852/2010, το Δημοτικό

Συμβούλιο συγκεντρώθηκε σε
συνεδρίαση και ήταν παρόντες οι
εξής : 
1)Αρβανιτάκη-Περισοράτη  -       
Ζωή-Βασιλική
Πρόεδρος
2) - 
Αντιπρόεδρος
3) Κουράση Χρυσούλα         
Γραμματέας
4)  Καμπόλης Δημήτριος
5) Οικονομάκης Μιχαήλ
6) Χειλαδάκης Γκίκας
7)Μαυροειδής Γεώργιος-Στυλια-
νός
8) Σαρλάς Μαρίνος
9) Κρητικός Γεώργιος
10) Κρεμύδας Ιωάννης
11) Χατζητρακόσιας Νικόλαος
12) Σονίδης Γεώργιος
13) Αδάκτυλος Γεώργιος
14) Σχίζας Αθανάσιος
15) Μαυροειδάκος Ιωάννης
16) Κούρκουλος Γεώργιος
17) Αντωνόπουλος Γεώργιος
18)Μπάρα Ευγενία
19) Μπρέμπος Σπυρίδων
20) Σάββας Σάββας
21) Γιαννοπούλου Φωτεινή
22) Αβράμης Γεώργιος
23) 

24)
25)
26)
27)
28) 
29)
30) 
31) 
32)
33)
Α Π Ο Ν Τ Ε Σ
1) Παπαϊωάννου Κων/νος   -
Αντιπρόεδρος
7)Σκαμαντζούρας Κων/νος
2)Καμαρινόπουλος Παναγιώτης
8)Πουλιάσης Δημήτριος
3)  Τσίγκος Δημήτριος
9) Δρόλιας Θεοδόσιος
4) Μαύρος Δαυίδ
10) Αβράμης Σταμάτιος
5) Μπουραΐμης Δημήτριος
11) Τσιουμπρής Δημήτριος
6) Γεωργιάδης Βασίλειος
12) Λουμιώτης Κωνσταντίνος
Αν και νόμιμα είχαν κληθεί,
παρουσία και του Δημάρχου
ΧΡΗΣΤΟΥ ΣΠ. ΠΑΠΠΟΥ, διαπι-
στωθείσης της απαρτίας, αρχίζει
τη συζήτηση των θεμάτων που
είχαν συμπεριληφθεί στη νόμιμη
κοινοποιηθείσα ημερήσια διάτα-

ξη.
Στη συνεδρίαση είχαν κληθεί
νόμιμα και οι Πρόεδροι των Συμ-
βουλίων Δημοτικών Κοινοτήτων,
Άνω Λιοσίων κ. Καματερός Χρή-
στος, Ζεφυρίου κ. Κοκκίνης Ηλίας
και Φυλής κα Λιάκου Ελένη.
Το Δ.Σ. αποφάσισε ομόφωνα να
συζητηθούν έκτακτα θέματα και
να ληφθούν αποφάσεις, σαν
κατεπείγοντα, μετά την λήξη της
ημερήσιας διάταξης σύμφωνα με
το αρ. 67 παρ. 7 του Ν.
3852/2010. 
Το 8ο θέμα αποσύρεται.
Το κατεπείγον συνίσταται στην
επικείμενη θρησκευτική πανήγυ-
ρη της 21ης Μαΐου, 
προς τιμή των πολιούχων της
πόλης των Άνω Λιοσίων Αγ. Κων-
σταντίνου και Ελένης.
Η Πρόεδρος εισάγει προς συζή-
τηση το έκτακτο θέμα, που αφορά
στην επικύρωση ή μη της υπ’
αριθ. 4/2015 απόφασης Επιτρο-
πής Ποιότητας Ζωής περί έγκρι-
σης του κανονισμού οργάνωσης
λειτουργίας και καθορισμού όρων
παραχώρησης και χρήσης κοινο-
χρήστων χώρων των εμποροπα-
νηγύρεων με την ευκαιρία των

θρησκευτικών εορτών στην περι-
φέρεια του Δήμου Φυλής και ανα-
φέρει τα εξής:
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΟΡΩΝ
ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΩΝ
ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΕΩΝ ΜΕ
ΤΗΝ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΤΩΝ
ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΟΡΤΩΝ
ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΟΥ

ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ

Άρθρο 1
Αντικείμενο Κανονισμού
1) Ο παρών κανονισμός ρυθμίζει
την οργάνωση, την λειτουργία και
τον καθορισμό όρων παραχώρη-
σης και χρήσης κοινοχρήστων
χώρων  στους οποίους θα πραγ-
ματοποιούνται  οι  εμποροπανη-
γύρεις με την ευκαιρία  των εξής
θρησκευτικών εορτών:

21 Μαΐου Αγ. Κωνστ/νου κ Ελένης Δ.Ε. Α.ΛΙΟΣΙΩΝ

15 Αυγούστου Κοιμήσεως της Θεοτόκου Δ.Ε. ΦΥΛΗΣ

25 Μαρτίου Ευαγγελίστριας Δ.Ε. Α.ΛΙΟΣΙΩΝ

(κινητή εορτή) Αγ. Γεωργίου Δ.Ε. Α.ΛΙΟΣΙΩΝ
26 Δεκεμβρίου Αγ. Δημητρίου Δ.Ε. Α.ΛΙΟΣΙΩΝ

5 Αυγούστου Αγ. Σωτήρας Δ.Ε. Α.ΛΙΟΣΙΩΝ

8 Μαΐου 
26 Σεπτεμβρί-

ου

Αγ. Ιωάννου του Θεολό-
γου

Δ.Ε. Α.ΛΙΟΣΙΩΝ

21 Σεπτεμβρί-
ου

Παναγίας Κανάλλας Δ.Ε. Α.ΛΙΟΣΙΩΝ

8 Σεπτεμβρίου Παναγίας Γρηγορούσης Δ.Ε. ΖΕΦΥΡΙΟΥ

2) Ο παρών κανονισμός καθορί-
ζει τους κανόνες οι οποίοι θα δια-
σφαλίζουν την αισθητική, υγιεινή
και την τάξη στο χώρο των Εμπο-
ροπανηγύρεων. 

Άρθρο 2
Νομικό πλαίσιο
Ο παρόν Κανονισμός εκδίδεται
βάσει των διατάξεων των
άρθρων 75 «Περί άσκησης αρμο-
διότητας Δήμων και Κοινοτήτων»
και 79 «Για την έκδοση Κανονι-
στικών Αποφάσεων» του Ν.
3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α΄/8-6-
2006) και αποτελεί κανονιστική
διοικητική πράξη που έχει ισχύ
ουσιαστικού νόμου.Στις διατάξεις
του Κανονισμού εμπεριέχονται οι
ρυθμίσεις των διατάξεων:
-- του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-6-
2010) άρθρο 83 «αρμοδιότητες
συμβουλίου Δημοτικής κοινότη-
τας» ,άρθρο 73 « Αρμοδιότητες
της Επιτροπής ποιότητας ζωής»,
άρθρο 65 «αρμοδιότητες Δημοτι-
κού Συμβουλίου» και το άρθρο

58 «αρμοδιότητες Δημάρχου»
-- του Ν.1080/1980 «Περί τροπο-
ποιήσεως και συμπληρώσεως
διατάξεων τινών της περί των
προσόδων των Οργανισμών
Τοπικής Αυτοδιοικήσεως Νομο-
θεσίας και άλλων τινών συναφών
διατάξεων».
-- του Π.Δ. 12/2005 (ΦΕΚ 10
Α’/18-1-05) «Ρύθμιση υπαίθριου
εμπορίου (στάσιμου και πλανόδι-
ου)» 
-- της Υγειονομικής Διάταξης
Υ1γ/Γ.Π/οικ.96967/08.10.2012
(ΦΕΚ 2718/08.10.2012 τ.Β’), της
K Y A
ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/31600/20.11.201
3 (ΦΕΚ 3106/09.12.2013 τεύχος
Β’) 
-- του άρθρου 19 του Β.Δ. 24-
9/20-10-1958 «Περί κωδικοποιή-
σεως εις ενιαίον κείμενον νόμου
των ισχυουσών διατάξεων περί
των προσόδων των Δήμων και
Κοινοτήτων».
-- της Κ1-929/10-06-2014 εγκύ-
κλιο της Γενικής Δ/νσης Εσωτερι-

κού Εμπορίου του Υπουργείου
Ανάπτυξης σύμφωνα με την
οποία «Για τη συμμετοχή σε
εμποροπανηγύρεις που διενερ-
γούνται με την ευκαιρία θρησκευ-
τικών ή επετειακών εορτών, σε
παραδοσιακές εμποροπανηγύ-
ρεις και ζωοπανηγύρεις, που
τελούνται μία φορά το χρόνο, σε
πασχαλινές και σε χριστουγεν-
νιάτικες αγορές, από της εκδόσε-
ως του νόμου έως την
31η/12/2014 οι δραστηριοποιού-
μενοι ακολουθούν τους όρους και
προϋποθέσεις λειτουργίας που
καθορίζονται σύμφωνα με το ν.
3463/2006.» 
-- της Κ1 – 638/16.04.2014 εγκύ-
κλιο της Γενικής Δ/νσης Εσωτερι-
κού Εμπορίου του Υπουργείου
Ανάπτυξης σύμφωνα με την
οποία «Οι δραστηριοποιούμενοι
στο χώρο της εστίασης, οι οποίοι
ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν
στις προαναφερθείσες υπαίθριες
αγορές έχουν την δυνατότητα να
αιτηθούν την χορήγηση άδειας

συμμετοχής, σύμφωνα με την
σχετική νομοθεσία και την κατη-
γορία στην οποία ανήκουν.
Σημειώνουμε ότι, με απόφαση
του αρμόδιου δημοτικού συμβου-
λίου καθορίζονται τα είδη που
επιτρέπεται να πωλούνται στις
ανωτέρω υπαίθριες αγορές». 

Άρθρο 3
Περιγραφή
Ενόψει των  θρησκευτικών
εορτών του Αγ. Κωνσταντίνου
και Αγ. Ελένης, της Κοιμήσεως
της Θεοτόκου,  της Ευαγγελί-
στριας, του Αγ. Γεωργίου,  του
Αγ. Δημητρίου, της Αγ. Σωτή-

ρας, του Αγ. Ιωάννου, της
Παναγίας Κανάλλας και της
Παναγίας Γρηγορούσης πραγ-
ματοποιούνται ετήσιες Παρα-
δοσιακές Θρησκευτικές  Εμπο-
ροπανηγύρεις. 
Η διάρκειά τους ορίζεται ως
ακολούθως : 

21 Μαΐου Αγ. Κωνστ/νου κ Ελένης Δ.Ε. Α.ΛΙΟΣΙΩΝ 4 ημέρες

15 Αυγούστου Κοιμήσεως της Θεοτόκου Δ.Ε. ΦΥΛΗΣ 3 ημέρες

25 Μαρτίου Ευαγγελίστριας Δ.Ε. Α.ΛΙΟΣΙΩΝ 2 μέρες

(κινητή εορτή) Αγ. Γεωργίου (Λίμνη) Δ.Ε. Α.ΛΙΟΣΙΩΝ 3 ημέρες

(κινητή εορτή) Αγ. Γεωργίου (Ζωφριά) Δ.Ε. Α.ΛΙΟΣΙΩΝ 2 ημέρες

26 Δεκεμβρίου Αγ. Δημητρίου Δ.Ε. Α.ΛΙΟΣΙΩΝ 2 ημέρες

5 Αυγούστου Αγ. Σωτήρας Δ.Ε. Α.ΛΙΟΣΙΩΝ 2 ημέρες
8 Μαΐου
26 Σεπτεμβρίου

Αγ. Ιωάννου του Θεολόγου Δ.Ε. Α.ΛΙΟΣΙΩΝ 2 ημέρες

21 Σεπτεμβρίου Παναγίας Κανάλλας Δ.Ε. Α.ΛΙΟΣΙΩΝ 2 ημέρες

8 Σεπτεμβρίου Παναγίας Γρηγορούσης Δ.Ε. ΖΕΦΥΡΙΟΥ 2 ημέρες

Άρθρο 4
Τοπογραφικό διάγραμμα

εμποροπανήγυρης
Οι προς χρήση χώροι των

Εμποροπανηγύρεων αποτυπώ-
νονται στα τοπογραφικά διαγράμ-
ματα που συνέταξε η τεχνική Υπη-
ρεσία του Δήμου Φυλής με αριθμό
πρωτοκόλλου 23685 στις 9/5/2014
και 22125 στις 2/5/2014.

Άρθρο 5
Γενικές υποχρεώσεις
1. Η παραλαβή των προβλεπό-

μενων αιτήσεων και δικαιολογητι-
κών, η έκδοση των αδειών, η κοι-
νοποίησή τους στους ενδιαφερο-
μένους και στις εμπλεκόμενες
υπηρεσίες, η τήρηση των σχετικών
φακέλων σε ειδικό για το σκοπό
αυτό αρχείο, η παροχή κάθε δυνα-
τής βοήθειας και η έγκαιρη πληρο-
φόρηση των ενδιαφερομένων
πάνω σε θέματα που τους αφο-
ρούν, αποτελούν υποχρεώσεις 

του Δήμου και ειδικότερα του
τμήματος Αδειοδοτήσεων κ Εμπο-
ρικών Ρυθμίσεων της Διεύθυνσης
Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης.

2. Η προσέλευση στις αρμόδιες
υπηρεσίες του Δήμου Φυλής  και η
συνεργασία με αυτές  (Διεύθυνση
Καθαριότητας κ Ανακύκλωσης,
Διεύθυνση Τοπικής Οικονομικής
Ανάπτυξης,) , η συγκέντρωση των
προβλεπόμενων δικαιολογητικών,
η έγκαιρη υποβολή τους και η
παραλαβής της άδειας συμμετο-
χής από την  αρμόδια υπηρεσία
του Δήμου (Διεύθυνση Τοπικής
Οικονομικής Ανάπτυξης), η κατα-
βολή των προβλεπόμενων Τελών
στο Ταμείο του Δήμου Φυλής
(Τμήμα Εσόδων της Διεύθυνσης
Οικονομικών Υπηρεσιών του
Δήμου Φυλής) , αποτελούν υπο-
χρεώσεις των ενδιαφερόμενων
στους οποίους θα εκδοθεί  άδεια
συμμετοχής στην κάθε  Εμπορο-
πανήγυρη.

3. Όλοι οι συμμετέχοντες οφεί-
λουν : 

α) να φροντίζουν για την πολιτι-
σμένη ατμόσφαιρα και για την
καθαριότητα του χώρου της Εμπο-
ροπανήγυρης,

β)να απέχουν από κάθε ενέργεια
που θα μπορούσε να προκαλέσει
οποιασδήποτε μορφής και έκτα-
σης υποβάθμιση του περιβάλλο-
ντος και της αισθητικής που αρμό-
ζει στην ιστορία και τον πολιτισμό
της πόλης, στο ήθος των κατοίκων
και στους κανόνες των χρηστών
και συναλλακτικών ηθών, καθώς
και στους κανόνες της καλής εν
γένει συμπεριφοράς, 

γ) να συμμορφώνονται γενικά με
τις διατάξεις των νόμων, Π.Δ.,
εγκυκλίων και οδηγιών, όπως
ισχύουν κάθε φορά, καθώς και με
τις διατάξεις του παρόντος κανονι-
σμού, 

δ) να μην προβαίνουν σε οποι-
ασδήποτε μορφής παρέμβαση

στους παραχωρημένους προς
χρήση χώρους και στους τυχόν
λοιπούς παραχωρημένους
χώρους όπως παράγκες- κιόσκια
–περίπτερα κ.α. 

και ε) να τηρούν τους όρους και
τις διατάξεις της κανονιστικής από-
φασης του Δήμου Φυλής που
αφορά τον κανονισμό καθαριότη-
τας και ιδιαίτερα να φροντίζουν για
την περισυλλογή των τυχόν απορ-
ριμμάτων (χαρτιά, κουτιά, υπολείμ-
ματα τροφών κ.ά.) τα οποία προ-
κύπτουν από την δική τους εμπο-
ρική  δραστηριότητα.

4. Η άδεια χορηγείται για συγκε-
κριμένο χώρο και θέση και δεν
μπορεί να υπερβαίνει το χρονικό
διάστημα στο οποίο αναφέρεται.
Οι σχετικές άδειες θα χορηγούνται
με απόφασή ή διαπιστωτική
πράξη του Δημάρχου και είναι
προσωποπαγείς. Δεν επιτρέπεται
η μεταβίβαση, η εισφορά, η εκμί-
σθωση κατά χρήση ή η χρήση των
αδειών αυτών από οποιονδήποτε
τρίτο, εκτός από τη σύζυγο και τα
τέκνα των κατόχων των αδειών
εφόσον αυτοί δεν κατέχουν ήδη
παρόμοια άδεια.

5. Για τη συμμετοχή  σε κάθε
Εμποροπανήγυρη εκδίδεται σχετι-
κή άδεια μετά από απόφαση ή δια-
πιστωτική πράξη του  Δημάρχου:

α) σε επαγγελματίες εμπόρους
που νόμιμα δραστηριοποιούνται
αποκλειστικά σε υπαίθριες αγορές
(υπαίθριοι πωλητές),

β) σε κατόχους άδειας συμμετο-
χής σε κυριακάτικες αγορές,

γ) σε κατόχους άδειας πωλητή
λαϊκών αγορών 

δ) σε όσους κατέχουν άδεια
άσκησης υπαιθρίου (στάσιμου ή
πλανόδιου) εμπορίου,

ε) σε λοιπούς εμπόρους, υπό
την προϋπόθεση ότι διαθέτουν τα
νόμιμα παραστατικά και πληρούν

όλες τις απαραίτητες προϋποθέ-
σεις της κείμενης φορολογικής
νομοθεσίας.

6. Πριν εκδοθεί η άδεια συμμετο-
χής και εγκατάστασης, η χρήση
του χώρου θεωρείται αυθαίρετη.
Επομένως, αν ο ενδιαφερόμενος,
μετά την υποβολή της σχετικής
αίτησης καταλάβει το χώρο, χωρίς
να περιμένει να του χορηγηθεί η
άδεια, θεωρείται ότι χρησιμοποιεί
το χώρο αυθαίρετα και υπόκειται
στις κυρώσεις που προβλέπει ή
κείμενη νομοθεσία.

Άρθρο 6
Καθορισμός χώρων-καθορι-

σμός τέλους
1. α.)Για την εμπορικότητα και

την εύρυθμη λειτουργία της κάθε
Εμποροπανήγυρης, καθορίζονται
στο επισυναπτόμενο τοπογραφικό
διάγραμμα της Τεχνικής Υπηρε-
σίας του Δ. Φυλής οι συγκεκριμέ-
νες θέσεις για τους
εμπόρους/πωλητές/επαγγελμα-
τίες.

β.)Σε περίπτωση μεγαλύτερης
ζήτησης από τις προσφερόμενες
θέσεις, πραγματοποιείται κλήρω-
ση θέσεων , με την προϋπόθεση
πως το 50% των θέσεων  παρα-
κρατείται και παραχωρείται για
τους Δημότες ενδιαφερόμενους.

( Σε περίπτωση μη ύπαρξης
δημοτών θα διατίθενται οι θέσεις
στους υπόλοιπους ενδιαφερόμε-
νους)

γ.) Το τέλος χρήσης του κάθε
παραπάνω χώρου, ανά τρέχον
μέτρο, όπως αυτοί αποτυπώνο-
νται στο συνημμένο σχεδιάγραμ-
μα. θα ορίζεται από το Δημοτικό
Συμβούλιο του Δήμου Φυλής ανά
έτος.

2. α.)Για την εμπορικότητα και
την εύρυθμη λειτουργία της κάθε
Εμποροπανήγυρης, καθορίζονται

στα επισυναπτόμενα τοπογραφι-
κά διαγράμματα  της Τεχνικής
Υπηρεσίας του Δ. Φυλής και
συγκεκριμένες θέσεις για τους
τυχόν  πολιτιστικούς, κοινωνικούς,
αθλητικούς συλλόγους ή άλλους
φορείς.

β.) Σε περίπτωση μη καθολικής
συμφωνίας όλων των συμμετεχό-
ντων συλλόγων ή φορέων για τις
θέσεις που επιθυμούν, πραγματο-
ποιείται κλήρωση των θέσεων.

γ.) Οι χώροι στους πολιτιστικούς,
κοινωνικούς, αθλητικούς συλλό-
γους ή άλλους  φορείς παραχω-
ρούνται δωρεάν, χωρίς την υπο-
χρέωση καταβολής τελών χρήσης. 

3. Η αίτηση του ενδιαφερόμενου
και τα σχετικά απαιτούμενα δικαιο-
λογητικά θα κατατίθενται  στο
Τμήμα Αδειοδοτήσεων και Ρύθμι-
σης Εμπορικών Δραστηριοτήτων
της Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομι-
κής Ανάπτυξης της  και η καταβολή
των σχετικών Δημοτικών Τελών θα
πραγματοποιείται   στο Τμήμα
Εσόδων της Οικονομικής Διεύθυν-
σης μετά από το σχετικό Υπηρε-
σιακό Σημείωμα για την συμμετοχή
του παραπάνω ενδιαφερόμενου
στην εμποροπανήγυρη από το
Τμήμα Αδειοδοτήσεων και Ρύθμι-
σης Εμπορικών δραστηριοτήτων.

4. Η αίτηση και η καταβολή θα
πρέπει να γίνει το αργότερο από
τον ενδιαφερόμενο  έως και τρεις
τουλάχιστον  εργάσιμες ημέρες
πριν την έναρξη της κάθε εμπορο-
πανήγυρης.

5.Η παραλαβή της άδειας συμμε-
τοχής από τον ενδιαφερόμενο,
μετά την  έκδοση της, θα πραγμα-
τοποιείται  την προηγούμενη εργά-
σιμη ημέρα της έναρξης της κάθε
εμποροπανήγυρης από το Τμήμα
Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης
Εμπορικών Δραστηριοτήτων. 

Αγ. Κωνστ/νου κ Ελένης Δ.Ε. Α.ΛΙΟΣΙΩΝ Επί των οδών Στρ. Λιόση,
Δημαρχείου  και Αχαρνών

Πλατεία Ηρώων

Κοιμήσεως της Θεοτόκου Δ.Ε. ΦΥΛΗΣ Επί της οδού Αλιάνθου Κεντρική Πλατεία
Φυλής (Δημαρχείου)

Ευαγγελίστριας Δ.Ε. Α.ΛΙΟΣΙΩΝ Επί της οδού Πλατεία Τεμπών 

Αγ. Γεωργίου (Λίμνη) Δ.Ε. Α.ΛΙΟΣΙΩΝ Πάρκο Πόλης Πλατεία Πόντου

Αγ. Γεωργίου (Ζωφριά) Δ.Ε. Α.ΛΙΟΣΙΩΝ Επί της οδού Ισοκράτους
Αγ. Δημητρίου Δ.Ε. Α.ΛΙΟΣΙΩΝ Πλατεία Αγ. Δημη-

τρίου

Αγ. Σωτήρας Δ.Ε. Α.ΛΙΟΣΙΩΝ Επί της οδού Μεταμορφώσε-
ως του Σωτήρος

Αγ. Ιωάννου Δ.Ε. Α.ΛΙΟΣΙΩΝ Επί της οδού Αγ. Ιωάννη
Παναγίας Κανάλλας Δ.Ε. Α.ΛΙΟΣΙΩΝ Επί της οδού Ανθέων

Παναγίας Γρηγορούσης Δ.Ε. ΖΕΦΥΡΙΟΥ Επί της οδού Παναγίας Γρη-
γορούσης

και ώρες από 20:00 έως 02:00 της επόμενης μέρας.

2. Οι εμποροπανηγύρεις θα λειτουργήσουν στους κάτωθι δρόμους, πεζοδρόμους και πλατείες
του Δήμου Φυλής:
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6. Σε περίπτωση μη χρήσης
του χώρου, το καταβαλλόμενο
ποσό παρακρατείται από τον
Δήμο, επιστρέφεται δε στον
ενδιαφερόμενο και μόνον εφόσον
οι συγκεκριμένοι χώροι έχουν δια-
τεθεί  και έχουν αποδώσει στο
Δήμο τουλάχιστον ίσο χρηματικό
ποσό.

Άρθρο 7
Καθαριότητα – Υγιεινή
1. Για την εξυπηρέτηση των

συμμετεχόντων στην εμποροπα-
νήγυρη θα χρησιμοποιούνται  οι
τουαλέτες (W.C) παρακείμενων
δημοτικών κτιρίων ή των -διατιθέ-
μενων κατόπιν συνεννοήσεως-
κτιρίων των εκκλησιαστικών
χώρων. Κατόπιν έλλειψης των
προαναφερόμενων χώρων ο
Δήμος Φυλής υποχρεούται να
τοποθετεί 2 χημικές τουαλέτες
(W.C)  για την κάλυψη των σχετι-
κών αναγκών.

2. Η Δ/νση Καθαριότητας κ Ανα-
κύκλωσης του Δήμου Φυλής ανα-
λαμβάνει την αποκομιδή των
απορριμμάτων μετά το πέρας
κάθε ημερήσιας δραστηριότητας.

Άρθρο 8
Έλεγχος
1. Ο έλεγχος της ορθής εγκατά-

στασης των αδειοδοτούμενων,
της τήρησης των όρων της άδει-
ας, της απομάκρυνσης των άνευ
αδείας συμμετεχόντων σε κάθε
εμποροπανήγυρη καθώς και την
επιβολή των προβλεπόμενων
από την κείμενη νομοθεσία διοι-
κητικών κυρώσεων και προστί-
μων για κάθε είδους παράβασης,
πραγματοποιείται από τα αρμό-
δια όργανα του Δήμου Φυλής, με
ή χωρίς την συνδρομή  της Ελλη-
νικής Αστυνομίας , σύμφωνα
πάντα με την κείμενη νομοθεσία.

Άρθρο 9
Περίπτερα – παράγκες-κιό-

σκια: Τρόπος κατασκευής
Η κατασκευή των περιπτέρων

(παράγκες-κιόσκια) θα γίνει από
τον κάθε αδειοδοτούμενο –συμμε-
τέχοντα ως εξής:

1. Όλα περίπτερα – παράγκες-
κιόσκια δεν θα έχουν μεγαλύτερο
ύψος των 3 μέτρων, ενώ οι δια-
στάσεις του μήκους και πλάτους
δεν θα ξεπερνούν εκείνες που
περιγράφονται στο σχεδιάγραμμα
της Τεχνικής Υπηρεσίας που
απεικονίζει την διάταξη της κάθε
εμποροπανήγυρης.

2.Τα Περίπτερα – παράγκες-
κιόσκια θα βρίσκονται  εντός των
οριοθετημένων γραμμών στα
νούμερα των θέσεων, όπως
αυτές αναγράφονται στο άρθρο 6
του παρόντος και αποτυπώνονται
στο συνημμένο σχεδιάγραμμα
που απεικονίζει τη διάταξη της
εμποροπανήγυρης.

3. Η κατασκευή τους θα γίνεται
με τον παραδοσιακό τρόπο,
δηλαδή ξυλεία, λαμαρίνες και
τέντες. 

4. Ο κάθε αδειοδοτούμενος είναι
υποχρεωμένος και  δε θα μπορεί
να ξεπεράσει τις παραπάνω δια-
στάσεις και να επεκταθεί πέραν
της οριοθετημένης γραμμής καθ’
οιονδήποτε τρόπο, έτσι ώστε να
διευκολύνεται η προσβασιμότητα
του κοινού, αλλά και των οχημά-
των, της πυροσβεστικής, της
αστυνομίας και του ΕΚΑΒ, τα
οποία θα μπορούν να κινούνται
στους διαδρόμους χωρίς εμπό-
δια, σε περίπτωση έκτακτης ανά-
γκης.

5. Ο αδειοδοτούμενος αναλαμ-
βάνει την ηλεκτροδότηση και τον
ηλεκτροφωτισμό του περιπτέρου
του. Όλες οι ηλεκτρολογικές εγκα-
ταστάσεις , εγκαθίστανται και  λει-
τουργούν με αποκλειστική ευθύνη
του αδειοδοτούμενου  και υπό την
επίβλεψη αδειούχου ηλεκτρολό-
γου εγκαταστάτη του.

6. Ο κάθε αδειοδοτούμενος,
κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης
των εργασιών, είναι υποχρεωμέ-
νος να λάβει όλα τα απαραίτητα
μέτρα ασφαλείας για την ασφά-
λεια του προσωπικού, κατά την
εκτέλεση των εργασιών, αλλά και
έναντι τρίτων.

7. Ο Δήμος Φυλής δύναται εάν
το επιθυμεί να χορηγήσει παροχή
ηλεκτρικής ενέργειας στα περί-
πτερα-παράγκες-κιόσκια των
συλλόγων/φορέων. Η δε ευθύνη
του περιορίζεται μέχρι το σχετικό
πήλλαρ διανομής.

8. Ο Δήμος Φυλής  απαλλάσσε-
ται από κάθε ευθύνη για κάθε
ζημία που πιθανόν θα προκληθεί
από υπαιτιότητα του αδειοδοτού-
μενου. Ο Δήμος Φυλής δεν διατη-
ρεί και δεν επιφυλάσσεται του
δικαιώματος επίβλεψης της κατα-
σκευής και ηλεκτροδότησης των
περιπτέρων.

9. Όλοι οι συμμετέχοντες θα
πρέπει να έχουν ολοκληρώσει
την κατασκευή των περιπτέρων

έως και 4 ώρες πριν την έναρξη
της κάθε εμποροπανήγυρης,
σύμφωνα με το άρθρο 3 του
παρόντος κανονισμού.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 10
Ο Δήμαρχος εξουσιοδοτείται με

απόφασή του να ρυθμίσει άμεσα
κατά την κρίση του και κατόπιν
σχετικών εισηγήσεων από τις
αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου,
οποιοδήποτε θέμα ανακύψει,
κατά την προετοιμασία της διορ-
γάνωσης και σε εξαιρετικές περι-
στάσεις ανάγκης διάθεσης περισ-
σότερων χώρων στις εμποροπα-
νήγυρης και να δοθεί προσωρινή
κατάληψη κοινοχρήστου χώρου
σε άλλους φορείς ή επιχειρήσεις
(πχ Λούνα Παρκ, ψυχαγωγικά
δρώμενα κ.α.).

Άρθρο 11
1. Στο έντυπο της Άδειας συμ-

μετοχής σε κάθε  εμποροπανήγυ-
ρη, η οποία θα εκδίδεται από
Τμήμα Αδειοδοτήσεων κ  Εμπορι-
κών Ρυθμίσεων της Διεύθυνση
της Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυ-
ξης του Δήμου Φυλής, θα περι-
λαμβάνει τα παρακάτω στοιχεία
Δικαιούχου :

Επώνυμο, Όνομα, Πατρώνυμο,
Α.Δ.Τ., Α.Φ.Μ.- Δ.Ο.Υ:, Διατιθέμε-
νο είδος, Αριθμός θέσης, Τετρα-
γωνικά μέτρα, Ποσό καταβολής
και Αρ. Διπλ. Είσπραξης.

2.Η παραλαβή της άδειας συμ-
μετοχής, μετά την  έκδοση της, θα
πραγματοποιείται την προηγού-
μενη εργάσιμη ημέρα της έναρξης
της εμποροπανήγυρης από το
Τμήμα Αδειοδοτήσεων και Ρύθμι-
σης Εμπορικών Δραστηριοτήτων.
Οι εκδιδόμενες άδειες είναι
αυστηρά προσωπικές και παρα-
δίδονται στον δικαιούχο με την
επίδειξη ταυτότητας ή διαβατηρί-
ου ή σε νόμιμα εξουσιοδοτούμενο
άτομο.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 12
1. Ο κάθε αδειοδοτούμενος –

συμμετέχων αναλαμβάνει τα
έξοδα και τις

διαδικασίες για την κατασκευή
του περιπτέρου (παράγκα),
καθώς και για την ηλεκτροδότηση
του χώρου, σύμφωνα με τις κείμε-
νες διατάξεις και νομοθεσίες που
αφορούν την εργασία αυτή.

2. Απαγορεύεται αυστηρά η
εκμίσθωση ή υπεκμίσθωση οποι-
ουδήποτε χώρου ή παράγκας
από τους δικαιούχους, σε τρίτο ή
η χρησιμοποίησή του για κάθε
άλλο σκοπό, εκτός αυτού για τον
οποίο διατίθεται ο χώρος. Σε
περίπτωση που διαπιστωθεί από
τα στοιχεία Ταμειακής Μηχανής ή
από οποιοδήποτε άλλο στοιχείο
εκμίσθωση ή υπεκμίσθωση
χώρου, το αντίτιμο προσαυξάνε-
ται κατά 500,00 € σε βάρος του
έχοντος, σύμφωνα με την άδεια
χρήσης.

3. Οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις
του χώρου της εμποροπανήγυ-
ρης θα διέπονται από την κειμένη
νομοθεσία σχετικά με την ασφά-
λειά τους. Ουδεμία ευθύνη υπέχει
ο Δήμος Φυλής, αφού όλες οι
κατασκευές και συνδέσεις θα
γίνουν υπό την επίβλεψη και
αποκλειστική ευθύνη του ηλε-
κτρολόγου / μηχανολόγου του
αδειοδοτούμενου – συμμετέχο-
ντα.

4. Απαγορεύεται η χρήση ηλε-
κτρογεννητριών και γενικά ηλε-
κτροπαραγωγών ζευγών στο
χώρο της εμποροπανήγυρης
μεγαλύτερη από την ισχύει που
επιβάλλουν οι κείμενες διατάξεις,
για λόγους ασφαλείας, πυρασφά-
λειας και ισοκατανομής των ηλε-
κτρικών φορτίων.

5. Επιβάλλεται η προμήθεια
ενός πυροσβεστήρα σκόνης σε
κάθε αδειοδοτούμενο , ο οποίος
θα τοποθετείται σε εμφανές
σημείο και θα συνοδεύεται με
βεβαίωση καταλληλότητας από
τον προμηθευτή του.

6. Απαιτείται βεβαίωση πυρα-
σφάλειας για τις ψησταριές-καντί-
νες κ.λ.π. που χρησιμοποιούν
υγραέριο.

7. Απαγορεύεται το κλείσιμο
των διαδρόμων με εμπορεύματα
κ.λ.π., το πλάτος των οποίων έχει
υπολογισθεί για τη διέλευση των
πολιτών και κυρίως των πυρο-
σβεστικών οχημάτων, ασθενοφό-
ρων & περιπολικών. Σε περίπτω-
ση παράβασης, θα επιβάλλεται
πρόστιμο ίσο με το ήμισυ της
τιμής της παράγκας, για κάθε
φορά που θα σημειώνεται παρά-
βαση.

8. Σε περίπτωση μη συμμόρ-
φωσης οποιουδήποτε προς τους
παραπάνω όρους, ο Δήμος
Φυλής:

α. θα αποκλείσει αυτούς από το
δικαίωμα της συμμετοχής τους για
την επόμενη χρονιά.

β. θα διακόπτει τη χορήγηση
άδειας συμμετοχής  και θα μπορεί
να διαθέσει την συγκεκριμένη
θέση σε άλλον δικαιούχο.

γ. θα λαμβάνεται κάθε νόμιμο
μέτρο προκειμένου να διασφαλι-
στούν τα συμφέροντα του Δήμου,
σύμφωνα πάντα με την κείμενη
νομοθεσία.

9. Όποιος συμμετέχει στην
εμποροπανήγυρη συνεπάγεται
ότι αποδέχεται όλους τους όρους
του παρόντος Κανονισμού.

10. Οι ενδιαφερόμενοι που επι-
θυμούν να λάβουν μέρος στην
εμποροπανήγυρη μπορούν να
προμηθευτούν εγκαίρως την
Κανονιστική Απόφαση του Δ.Σ.
για ενημέρωσή τους από το Δήμο
Φυλής  και ιδιαίτερα από την Διεύ-
θυνση Τοπικής Οικονομικής Ανά-
πτυξης

11. Η κατάθεση των αιτήσεων
συμμετοχής θα ξεκινάει  δύο βδο-
μάδες νωρίτερα από την τέλεση
της κάθε εμποροπανήγυρις.

12.Ο Δήμος Φυλής έχει το δικαί-
ωμα να διαμορφώσει χώρο στον
οποίο θα πραγματοποιούνται
πολιτιστικές εκδηλώσεις (συναυ-
λίες, χορευτικές παραστάσεις και
εν γένει δρώμενα από το χώρο
των παραστατικών τεχνών κ.ά.),
οι οποίες θα διοργανωθούν από
υπηρεσίες ή/και οργανισμούς του
Δήμου Φυλής (Διεύθυνση Κοινω-
νικής Προστασίας, Παιδείας και
Πολιτισμού, Πολιτιστικός και
Αθλητικός Οργανισμός Δήμου
Φυλής η Πάρνηθα κ.α.) Στόχος
της διοργάνωσης αυτού του
είδους εκδηλώσεων είναι η τόνω-
ση της κίνησης της εμποροπανή-
γυρης αλλά και η αναβάθμισή της
σε πολιτιστικό γεγονός.

Την αποκλειστική ευθύνη της
οργάνωσης και λειτουργίας των
εκδηλώσεων αυτών φέρουν οι
προαναφερόμενοι διοργανωτές
φορείς.

13. Για την εύρυθμη λειτουργία
της εμποροπανήγυρης της 21ης
Μαΐου δηλαδή για το χρονικό διά-
στημα από 20 Μαΐου έως και 23
Μαΐου 2015, θα κλείνουν οι δρό-
μοι γύρω από την Πλατεία

Ηρώων, δηλαδή Σωτήρη Πέτρου-
λα, Δημαρχείου και Στρατηγού
Λιόση.   

Ο παρών Κανονισμός θα αρχί-
ζει να εφαρμόζεται δέκα (10) ημέ-
ρες μετά τη δημοσίευσή του, κατά
τις διατάξεις της παρ. 4 του
άρθρου 79 του Ν. 3463/2006
«Κύρωση του Κώδικα Δήμων &
Κοινοτήτων (ΦΕΚ 114/Α΄/8-6-
2006)».

Στη συνέχεια προτείνεται η
λήψη σχετικής απόφασης.

Το Δ.Σ.,  αφού άκουσε τα πιο
πάνω λεγόμενα, μετά από διαλο-
γική συζήτηση, 

Α  π ο  φ  α  σ  ί  ζ  ε  ι

Ομόφωνα αποδέχεται την
ανωτέρω εισήγηση, επικυρώ-
νει την υπ’  αριθ. 4/2015 από-
φαση της Επιτροπής Ποιότη-
τας Ζωής και εγκρίνει  τον
κανονισμό  οργάνωσης λει-
τουργίας και καθορισμού όρων
παραχώρησης και χρήσης κοι-
νοχρήστων χώρων των εμπο-
ροπανηγύρεων με την ευκαιρία
των θρησκευτικών εορτών
στην περιφέρεια του Δήμου
Φυλής. 

Για την καλύτερη λειτουργία
των καταστημάτων και την
ασφαλή διακίνηση των πεζών,
κατά τις μέρες της διεξαγωγής
της εμποροπανήγυρης της
21ης Μαΐου, δηλαδή για το χρο-
νικό διάστημα από 20 Μαΐου
έως και 23 Μαΐου 2015, θα κλεί-
σουν οι δρόμοι γύρω από την
Πλατεία Ηρώων, δηλαδή Σωτή-
ρη Πέτρουλα, Δημαρχείου και
Στρατηγού Λιόση.   

Αφού έγινε η πράξη αυτή
υπογράφεται.

Αναθέτει στο Δήμαρχο για τα
περαιτέρω.

Η   Πρόεδρος                                                                                                      
ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗ-ΠΕΡΙΣΟΡΑΤΗ

ΖΩΗ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ                                                                                                  
Τα μέλη

ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ
Ακριβές Απόσπασμα      

Εκ του Πρακτικού
Ο Δήμαρχος       

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠ.
ΠΑΠΠΟΥΣ

ΘΑΝΑΣΗΣ
ΛΕΒΕΝΤΗΣ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

Δέχεται ασθενείς με νευροχει-
ρουργικές παθήσεις

Κάθε Τρίτη και Πέμπτη, 
ώρες 12  - 2 μμ 

στο Διαγνωστικό Κέντρο “ΙΩΝΙΑ”
– Χατζηδάκη 2, Ελευσίνα.  Τηλέ-

φωνα επικοινωνίας: 
210 5545507, 210 7227483

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
Πωλείται μαγαζί - καφενείο στο κέντρο

του Ασπροπύργου 
με εξασφαλισμένη πελατεία. 

Τηλέφωνο 6934840172.
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Σε εκκρεμότητα 56.615
κύριες συντάξεις του ΙΚΑ

Στις 66.220 οι εκκρεμείς 
επικουρικές συντάξεις

Στοιχεία για τις συνταξιοδοτικές εκκρεμότητες για
κύριες συντάξεις του ΙΚΑ, διαβίβασε στη Βουλή ο ανα-
πληρωτής υπουργός Κοινωνικών Ασφαλίσεων Δημή-
τρης Στρατούλης.

Τα στοιχεία διαβιβάστηκαν έπειτα από ερώτηση του
βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Γιάννη Σταθά σχετικά με την
έκδοση συντάξεων από το υποκατάστημα του ΙΚΑ
ΕΤΑΜ στη Λιβαδειά.

Σύμφωνα με στοιχεία, ο ακριβής αριθμός των υφιστά-
μενων εκκρεμοτήτων πανελλαδικά ανέρχεται σε
56.615 απλές κύριες συντάξεις του ΙΚΑ (τον Μάρτιο
του 2014 ήταν 63.075 και τον Οκτώβριο του 2014 ήταν
57.394).Οι εκκρεμότητες για συντάξεις διαδοχικής
ασφάλισης ανέρχονται σε 10.472 και σε 66.220 για
επικουρικές συντάξεις.

Από τις εκκρεμείς κύριες συντάξεις του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ
αποδίδονται 30.000 προσωρινές συντάξεις μετά από
αίτηση των δικαιούχων σύμφωνα με το υφιστάμενο
νομοθετικό πλαίσιο. Όσον αφορά στον χρόνο έκδοσης
των συντάξεων, κατά κανόνα σε όλα τα Κέντρα Απο-
νομών Συντάξεων της περιφέρειας κυμαίνεται από 2
έως 6 μήνες. Στο λεκανοπέδιο Αττικής, εξαιτίας του
μεγάλου όγκου εισερχομένων αιτημάτων, της έλλειψης
και της ανισοκατανομής προσωπικού, ο χρόνος ανα-
μονής αυξάνεται.

Ο κ. Στρατούλης αναφέρει, επίσης, ότι ο σημαντικά
μειούμενος ρυθμός υποβολής νέων αιτήσεων αναμέ-
νεται να συμβάλει στη μείωση του χρόνου απονομής
συντάξεων, όπως διαφαίνεται από συγκριτικά στοιχεία
του πρώτου τριμήνου για τα έτη από το 2012 έως το
2015 (2012 -> 13.915, 2013 ->10.226, 2014 -> 7.978
και 2015->6.985), ενώ στην οριστική αντιμετώπιση του
θέματος θα συμβάλει η ψηφιοποίηση της ασφαλιστικής
ιστορίας των ασφαλισμένων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για τα έτη
πριν από το 2002 (ο σχετικός διαγωνισμός βρίσκεται
σε εξέλιξη).

Μεγάλες αλλαγές στην εφαρ-
μογή του ΦΠΑ φέρνει η
πρόταση της κυβέρνησης

για τη θέσπιση ενος ενιαίου συντε-
λεστή 15% για συναλλαγές με
χρήση κάρτας και 18% με μετρητά,
καθώς και τη διατήρηση του υπερ-
μειωμένου συντελεστή 6,5% για
φάρμακα και άλλα είδη πρώτης ανά-
γκης.

Την πρόταση της κυβέρνησης,
ανακοίνωσε προχθες ο υπουργός
Οικονομικών Γιάννης Βαρουφάκης
και όπως όλα δείχνουν θα συνδυα-
σθεί με δραστικές αλλαγές σε όλο το
φάσμα εφαρμογής του φόρου, περι-
λαμβανομένων και των φοροαπαλ-
λαγών που προβλέπει το ισχύον
καθεστώς. Για παράδειγμα, στις
προτάσεις της κυβέρνησης περι-
λαμβάνεται η επιστροφή του μειωμέ-
νου ΦΠΑ στιις επιχειρήσεις των
νησιών του Αιγαίου που θα εκδί-
δουν αποδείξεις, που σημαίνει
αλλαγή του ισχύοντος καθεστώτος
εφαρμογής των μειωμένου συντελε-
στή στις περιοχές αυτές.

Σε κάθε περίπτωση, η εφαρμογή
ενός ενιαίου συντελεστή ΦΠΑ - που
θα αντικαταστήσει τους συντελεστές
23% και 13% - θεωρείται ως ένα
από τα μέτρα για τα οποία έχει
επέλθει συμφωνία μεταξύ των δύο
πλευρών. Θεωρείται θέμα χρόνου
να ληφθούν και οι οριστικές αποφά-
σεις για το ακριβές ύψος του ενιαίου
συντελεστή, όπως και για τον πολύ
χαμηλό συντελεστή και τα προϊόντα
και τις υπηρεσίες θα ενταχθούν σ'
αυτόν.

Στο πλαίσιο αυτό, θα αποφασι-
στούν και οι παρεμβάσεις που θα
υπάρξουν στις φοροαπαλλαγές
που περιλαμβάνει το ισχύον καθε-
στώς. Πρόκειται για φοροαπαλλα-
γές, οι οποίες κοστίζουν σήμερα σε
ετήσια βάση στον κρατικό προυπο-
λογισμό 1 δισ. ευρώ. Ένα ιδιαίτερα
υψηλό ποσό δεδομένου ότι το σύνο-
λο των ετήσιων εσόδων που βάζει
στα ταμεία του κάθε χρόνο το κρά-
τος από τον ΦΠΑ ανέρχεται σε
14,411 δισ. ευρώ

Στις περιπτώσεις πληρωμής προϊ-
όντων και υπηρεσιών με πλαστικό
χρήμα η κυβέρνηση προτείνει να
ισχύουν συντελεστές μειωμένοι κατά
3 μονάδες δηλαδή στο 15% και στο
6,5%.

Οσον αφορά το καθεστώς των μει-
ωμένων συντελεστών στα νησιά, η
κυβέρνηση φαίνεται να συζητά την
κατάργησή του αλλά ταυτόχρονα
ζητά την εφαρμογή ενός συστήματος
που θα επιστρέφει στους φορολο-
γούμενους την έκπτωση του 30%.

Προϊοντα και υπηρεσίες στα οποία
θα αυξηθεί η τιμή

Ολα αυτά θα έχουν σαν συνέπεια
να αυξηθεί ο ΦΠΑ στα εξής προϊό-
ντα και υπηρεσίες:

Αύξηση από το 6,5% ΦΠΑ στο
9,5% ΦΠΑ που συνεπάγεται ανατί-
μηση κατά 2,81% στα εξής: 

Φάρμακα
Βιβλία, Περιοδικά, Εφημερίδες
Αν όμως αγοράζονται με πλαστικό

χρήμα δεν θα υπάρχει διαφορά
στην τιμή σε σχέση με αυτή που
ισχύει σήμερα

Αύξηση από το 6,5 ΦΠΑ στο 18%
ΦΠΑ που συνεπάγεται ανατίμηση
κατά 10,8% στα εξής

διαμονή σε ξενοδοχεία
εισιτήρια θεάτρων
Αν πληρώνονται με κάρτες, θα

ισχύει ο ΦΠΑ 15%, άρα η αύξηση
στην τιμή τους σε σχέση με σήμερα
θα είναι το 8%.

Αύξηση από το 13% στο 18% με
συνέπεια την αύξηση της τιμής του
κατά 4,4% για τα εξής: 

σερβιριζόμενα είδη σε καταστήμα-
τα μαζικής εστίασης

αναψυκτικά, εμφιαλωμένα νερά
καφές, χυμοί
τιμολόγια ηλεκτρικού ρεύματος
τιμολόγια νερού
τιμολόγια φυσικού αερίου
εισιτήρια μέσων μαζικής μεταφο-

ράς,  κόμιστρα ταξί
υπηρεσίες επισκευής παλαιών

κατοικιών
δευτεροβάθμιες υπηρεσίες Υγείας

από ιδιωτικά θεραπευτήρια
εισιτήρια θεαμάτων (π.χ. κινηματο-

γράφων) πλην των θεάτρων

είδη από καουτσούκ
λουλούδια
είδη για τους μόνιμα αναπήρους
Οσα πληρώνονται με πιστωτική

κάρτα ο συντελεστής θα κατεβαίνει
στο 15%, οπότε η ανατίμηση θα
περιορίζεται στο 1,77%.

Προϊοντα και υπηρεσίες στα οποία
θα μειωθεί η τιμή

Μείωση από το 23% στο 18% με
συνέπεια όλες οι τιμές αυτών των
προϊόντων και των υπηρεσιών να
μειωθούν κατά 4% στα εξής προϊό-
ντα και υπηρεσίες:

νεόδμητα κτίρια
αυτοκίνητα
ηλεκτρικές συσκευές
ηλεκτρονικές συσκευές
τσιγάρα
οινοπνευματώδη
είδη ένδυσης, είδη υπόδησης
είδη οικιακού εξοπλισμού
έπιπλα, υφάσματα
πλαστικά αντικείμενα
ξύλινα αντικείμενα
χημικά προϊόντα, απορρυπαντικά
είδη καθαρισμού, είδη υγιεινής
είδη καλλωπισμού
τέλη σταθερής τηλεφωνίας
τέλη κινητής τηλεφωνίας
γυμναστήρια, σχολές χορού
ινστιτούτα αισθητικής
κομμωτήρια, κουρεία
συνεργεία αυτοκινήτων
επισκευές ηλεκτρικών συσκευών
επισκευές ηλεκτρονικών συσκευ-

ών
δικηγόροι, συμβολαιογράφοι
κτηματομεσίτες
οικονομολόγοι
λογιστές, φοροτέχνες
Στις περιπτώσεις δε που οι πλη-

ρωμές γίνονται με πλαστικό χρήμα,
ο συντελεστής ΦΠΑ θα κατεβαίνει
στο 15% και η μείωση των τιμών θα
φθάνει μέχρι και το 6,5%.Μείωση
από το 13% στο 9,5% με συνέπεια
τη μείωση των τιμών των προϊόντων
κατά 3,1% στα:

είδη διατροφής
Αν οι αγορές γίνονται με πιστωτι-

κές κάρτες τότε ο ΦΠΑ θα είναι 6,5%
και άρα η μείωση της τιμής θα φθά-
νει το 5,75%.

Γιούνκερ: Συμφωνία Ελλάδας-
εταίρων έως αρχές Ιουνίου
Επιβεβαίωσε την προσωπική του εμπλοκή 
στις συζητήσεις για το ελληνικό θέμα

Την προσωπική του εμπλοκή στις συζητήσεις για εξεύ-
ρεση λύσης στο θέμα της Ελλάδας παραδέχθηκε σήμε-
ρα Τρίτη ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ζαν
Κλόντ Γιούνκερ μιλώντας στο Bloomberg, ωστόσο δεν

επιβεβαίωσε πως έχει καταρτίσει συμβιβαστικό σχέδιο
με στόχο να ξεμπλοκάρουν οι ελληνικές διαπραγματεύ-
σεις. «Δεν υπάρχει κανένα σχέδιο Γιούνκερ», ανέφερε
σχετικά. Ο ίδιος εξέφρασε την εκτίμηση ότι θα επιτευχθεί
συμφωνία μεταξύ Ελλάδας και πιστωτών έως τα τέλη
Μαΐου ή τις αρχές Ιουνίου, αποκλείοντας παράλληλα το
ενδεχόμενο να υπάρξει συμφωνία για την Ελλάδα στη
Σύνοδο Κορυφής της Ρίγας.

Σε ερώτηση για το εάν είναι αισιόδοξος για την προο-
πτική συμφωνίας στο θέμα της Ελλάδα ανέφερε χαρα-
κτηριστικά: «Ναι, προς τα τέλη Μαΐου -αρχές Ιουνίου».

Ο επικεφαλής της Κομισιόν διευκρίνισε πως η Σύνοδο
Κορυφής της Λετονίας δεν πραγματοποιείται για την
Ελλάδα, αλλά είπε πως θα πραγματοποιηθούν στο
περιθώριο της Συνόδου συναντήσεις για το ελληνικό
ζήτημα.

ΚΟΙΝΟ ΜΕΤΩΠΟ
Σε 24ωρη απεργία σήμερα γιατροί 
και νοσηλευτές
Κοινό μέτωπο συγκροτούν γιατροί και εργαζόμενοι στα

δημόσια νοσοκομεία, το ΕΚΑΒ και τις προνοιακές δομές,

και κατέρχονται αύριο σε 24ωρη απεργία, επισημαίνο-
ντας ότι το Δημόσιο Σύστημα Υγείας βρίσκεται στον
«δρόμο της κατάρρευσης, που το έχουν οδηγήσει οι
μνημονιακές πολιτικές της ύφεσης, της λιτότητας, των
εισοδηματικών περικοπών των εργαζομένων, της διάλυ-
σης των δημόσιων δομών κοινωνικής στήριξης».

Η Ομοσπονδία Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών
Ελλάδας (ΟΕΝΓΕ) κάνει λόγο για «οικονομική ασφυξία
των νοσοκομείων, τραγική υποστελέχωση, σωματική και
ψυχολογική εξουθένωση των εργαζομένων, για διατήρη-
ση των μνημονιακών διοικήσεων που συνεχίζουν την
πολιτική της σκόπιμης παράλυσης της διοικητικής λει-
τουργίας των νοσοκομείων, αναιρώντας τις όποιες
κυβερνητικές πρωτοβουλίες». 

Θεωρεί δε επιτακτική ανάγκη την αύξηση της χρηματο-
δότησης των νοσοκομείων τουλάχιστον κατά 600 εκατ.,
και από τα 1,4 που προβλέπονται να φτάσει τα 2 δισ.,
ώστε -όπως αναφέρει- να δοθεί λύση στα προβλήματα
έλλειψης υλικών και φαρμάκων, να εξομαλυνθεί η λει-
τουργία τους και να είναι εφικτή η περίθαλψη ασφαλι-
σμένων και ανασφαλίστων, καθώς και η αποπληρωμή
των εφημεριών των γιατρών και των υπερωριών των
λοιπών υγειονομικών.

- Τι αλλάζει στην αγορά
ΥΠΟΙΚ: Ποια προϊόντα και υπηρεσίες θα ακριβύνουν

και ποια θα γίνουν φθηνότερα 
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ΚΚΟΟΣΣΜΜΟΟΣΣ  --  ΠΠΕΕΡΡΙΙΒΒΑΑΛΛΛΛΟΟΝΝ  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ –ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το πρακτικό της

υπ’ αριθμ. 12/2015
Συνεδρίασης του Δημοτικού

Συμβουλίου Μάνδρας- Ειδυλ-
λίας 

Αρ. Αποφ.86
ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Λήψη απόφασης για καθορισμό
και τρόπο είσπραξης του τέλους
σύνδεσης ακινήτων της Δημοτικής
Κοινότητας  Μάνδρας  με το απο-
χετευτικό δίκτυο.

Στη Μάνδρα ,σήμερα
στις 8 του μήνα Μαΐου  του έτους
2015 ημέρα της εβδομάδας
Τρίτη  και ώρα  19:30 το Δημοτικό
Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε
συνεδρίαση δημόσια στην αίθου-
σα συνεδριάσεων του Δημοτικού
Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινό-
τητας Μάνδρας,  ύστερα από την
με  αριθμ. πρωτ. 7791/8.5.2015

έγγραφη πρόσκληση του Προέ-
δρου , η οποία γνωστοποιήθηκε
στα μέλη σύμφωνα  με το άρθρο
67 του Ν 3852/10 Αφού διαπιστώ-
θηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία,
δεδομένου ότι σε σύνολο μελών
27 παραβρέθηκαν 21 δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
1. Λιώρης Γεώργιος  
2. Ρόκας Περικλής  
3. Κανάκης Γεώργιος 

4. Νερούτσου-Λιάσκου Αλεξάν-
δρα  
5. Παπακωνσταντής Μελέτιος  
6. Παπακωνσταντίνου Αγγελική  7.
Δούκας Αναστάσιος  
8. Μουρίκης Ευάγγελος  
9. Παπακωνσταντίνου-Ρουμελιώ-
τη Ελένη  
10. Κανάκης Χαράλαμπος  
11. Τσαντίλας Γεώργιος  
12. Κώνστας Ευάγγελος  
13. Γρίβας Ιωάννης 
14. Κώνστα Ελένη  

15. Αδάμ Ιωάννα  
16. Κολοβέντζος Παναγιώτης   17.
Σαμπάνης Γεώργιος  

18. Αδάμ Μελέτιος  
19. Τώρος Αθανάσιος  
20. Δουδέσης Δημήτριος (αποχώ-
ρησε κατά τη συζήτηση του 1ου
θέματος και πριν τη ψηφοφορία)
21. Θεοδώρου Χαράλαμπος  

ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
1. Δρίκος Γεώργιος  2. Φλώρου
Καλομοίρα  3. Πανωλιάσκος Αθα-
νάσιος  4. Κώνστα Αγλαΐα   5.
Κανάκης Κωνσταντίνος  6. Γκιόκας
Ιωάννης  

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και
ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινό-
τητας Ερυθρών κος  Κομίνης Αθα-
νάσιος  με δικαίωμα ψήφου σε
θέματα που αφορούν την αντίστοι-
χη Δημοτική Κοινότητα . 
Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη
της συνεδρίασης με παρούσα  και
τη Δήμαρχο κα Ιωάννα Κριεκούκη
και αναφερόμενος στο 16ο θέμα
έθεσε υπόψη των μελών του
Δημοτικού Συμβουλίου: α) την με
αριθμ.πρωτ. 7749/8.5.2015 εισή-
γηση της Δ/νσης Tεχνικών Υπηρε-

σιών με θέμα : «Εισήγηση της
Τεχνικής Υπηρεσίας για τον υπο-
λογισμό του κόστους σύνδεσης
των ακινήτων με το αποχετευτικό
δίκτυο της πόλης Μάνδρας και της
συνοικίας Παπακώστα» σύμφωνα
με την οποία η τιμή ανά κατασκευ-
ασμένο τρέχων μέτρο με 20%
υπέρ του Δήμου ανέρχεται στο
ποσό  των 128,45€. Ο υπολογι-
σμός έγινε με βάσει τις διατάξεις
των νόμων 1068/1980-ΠΔ6/1986
και Δ16γ/010/178Γ  που εφαρμό-
ζεται για την κατασκευή υδραυλι-
κών έργων που αφορούν το τρι-
τεύων δίκτυο αποχέτευσης λυμά-
των β) την με αριθμ. πρωτ.
7797/8.5.2015 εισήγηση της
Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών
με την οποία εισηγείται ως τρόπο
εξόφλησης του κόστους σύνδεσης,
την πληρωμή του 30% του ποσού
προκειμένου να πραγματοποιηθεί
η σύνδεση και την εξόφληση του
υπόλοιπου ποσού σε τέσσερις (4)
δόσεις και γ) την με αριθμ.
155/2015 απόφαση της Οικονομι-
κής Επιτροπής 

Ακολούθησε συζήτηση και το

σώμα κλήθηκε όπως αποφασίσει
σχετικά

Το Δημοτικό Συμβούλιο
Αφού έλαβε υπόψη του: α) την με
αριθμ.πρωτ.7749/8.5.2015 εισή-
γηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρε-
σιών β) την με αριθμ. πρωτ.
7797/8.5.2015 και γ) την υπ’
αριθμ.155/2015 απόφαση της
Οικονομικής Επιτροπής

Αποφασίζει ομόφωνα
1.Καθορίζει το τέλος σύνδεσης
των ακινήτων της Δημοτικής
Κοινότητας Μάνδρας με το απο-
χετευτικό δίκτυο σε 128,45€  το
τρέχον μέτρο
2. Την είσπραξη  του 30%  του
ποσού για την πραγματοποίη-
ση της σύνδεσης  και την εξό-
φληση του υπόλοιπου σε τέσ-
σερις (4) δόσεις.

Η απόφαση πήρε αα 86
Αφού συντάχθηκε υπογράφεται
όπως ακολουθεί:

Ο Πρόεδρος 
Λιώρης Γεώργιος  

Πιστό Αντίγραφο   
Μάνδρα 9-5-2015    
Ο Πρόεδρος   
ΛΙΩΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Τα μέλη:
Παπακωνσταντής Μελέτιος
Παπακωνσταντίνου Αγγελική
Κώνστας Ευάγγελος
Ρόκας Περικλής
Παπακωνσταντίνου-Ρουμελιώτη
Ελένη
Νερούτσου-Λιάσκου Αλεξάνδρα
Κώνστα Ελένη
Μουρίκης Ευάγγελος
Κανάκης Γεώργιος
Κανάκης Χαράλαμπος
Δούκας Αναστάσιος
Γρίβας Ιωάννης
Αδάμ Ιωάννα
Κολοβέντζος Παναγιώτης
Τσαντίλας Γεώργιος
Σαμπάνης Γεώργιος
Τώρος Αθανάσιος
Αδάμ Μελέτιος
Δουδέσης Δημήτριος 
Θεοδώρου Χαράλαμπος

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ILO)
Χωρίς σταθερή εργασία τα 3/4 των εργαζομένων
- Νέα παγκόσμια τάση οι «μίνι δουλειές»

Οι κυβερνήσεις χρειάζονται πολιτικές που να σταμα-
τήσουν την καταστροφική τάση των κοινωνιών και των
οικονομιών από τη συνεχή μείωση των υπαλλήλων
που έχουν πλήρη και μόνιμη απασχόληση, υπογραμμί-
ζει η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας (ILO) σε ετήσια
έκθεση που δημοσιοποιήθηκε σήμερα.

Μόνο το ένα τέταρτο όλων των εργαζομένων παγκο-
σμίως έχουν σταθερή εργασία, ενώ τρία τέταρτα είτε δεν
έχουν κανένα συμβόλαιο, είτε είναι ελεύθεροι επαγγελ-

ματίες, με προσωρινά ή βραχυπρόθεσμα συμβόλαια, σύμφωνα με την ετήσια έκθεση
"Παγκόσμια Απασχόληση και Κοινωνική Προοπτική".

Η παγκόσμια οικονομική κρίση ώθησε την αύξηση σε δουλειές ημιαπασχόλησης, ιδιαί-
τερα για τις γυναίκες, και ενέτεινε μια καθοδική τάση σε δουλειές που σχετίζονται με
παγκόσμιες αλυσίδες εφοδιασμού.

Οι αλλαγές αυτές και καινούργιες μορφές απασχόλησης, όπως οι "μίνι-δουλειές" στη
Γερμανία, τα "συμβόλαια μηδενικών ωρών" στη Βρετανία και οι "εφημερίες" (on-call, όπου
κάποιος καλείται σε δουλειά μόνο όταν υπάρχει ανάγκη) στην Ολλανδία, σημαίνουν ότι οι
κυβερνήσεις χρειάζεται να σκεφτούν πώς θα εγγυηθούν ασφάλεια εισοδήματος σε όσους
δεν έχουν πλήρη μισθωτή εργασία, είπε ο γενικός διευθυντής της ILO, Γκάι Ράιντερ.

Οι κυβερνήσεις θα πρέπει να ανταποκριθούν στην απαίτηση για πλήρη απασχόληση,
επεσήμανε, αλλά είναι επίσης απαραίτητο να θέσουν και βασικά ερωτήματα για τις μετα-
βαλλόμενες τάσεις της αγοράς εργασίας.

"'Ισως το μέλλον και τα θέματα κοινωνικής δικαιοσύνης τα οποία ενστερνίζεται η ILO δεν
μπορούν να κατανοηθούν εντελώς (...) - αυτό το συμβόλαιο 9 με 5 που οι γονείς και παπ-
πούδες μας θεωρούσαν σχεδόν κληρονομικό δικαίωμα", είπε σε συνέντευξη τύπου στη
Γενεύη. "Το παρομοιάζω μ' αυτό που έχει συμβεί στον τομέα της κοινωνικής ασφάλισης.
Κάποτε θεωρούσαμε ότι όλοι έμεναν σε μια οικογένεια με δύο γονείς όπου ο άντρας κέρ-
διζε τα προς το ζειν, και έτσι προγραμματίσαμε και τα συστήματα της κοινωνικής μας
ασφάλισης, προς μεγάλη ζημιά τεράστιων τμημάτων της κοινωνίας", πρόσθεσε.

Σύμφωνα με την έκθεση, κάτι παρόμοιο συμβαίνει και με τον κόσμο εργασίας, και χρει-
άζεται τα κράτη να προσαρμοστούν ανάλογα. Η διάβρωση της ποιότητας στην εργασία
και η άνοδος της ανεργίας από την οικονομική κρίση έχουν κοστίσει 3,7 τρισ. δολάρια σε
χαμένη ζήτηση, καθώς έχουν επίσης δημιουργήσει όλο και μεγαλύτερη ανισότητα.

Ιταλική Ακτοφυλακή: Προτεραιότητα στη διάσωση μεταναστώνΙταλική Ακτοφυλακή: Προτεραιότητα στη διάσωση μεταναστών
Οι στρατιωτικές επιχειρήσεις δεν θα σταματήσουν τη μετανάστευση

Αξιωματικοί της Ιταλικής Ακτοφυλακής ανέφεραν ότι οι στρατιωτικές επιχειρήσεις δεν θα
σταματήσουν τη μετανάστευση προς την Ευρώπη και κάλεσαν να δοθεί προτεραιότητα
στις επιχειρήσεις αναζήτησης και διάσωσης μεταναστών.

Μιλώντας πριν από την σύνοδο των υπουργών Εξωτερικών και Άμυνας των κρατών-
μελών της ΕΕ, οι οποίοι συμφώνησαν να ξεκινήσει ναυτική επιχείρηση κατά των λίβυων
διακινητών, ο επικεφαλής της Ιταλικής Ακτοφυλακής Πάολο Καφάρο ανέφερε ότι μία ναυ-
τική επιχείρηση δεν θα εξαλείψει τους λόγους της κρίσης στη Μεσόγειο.

Σύμφωνα με την εφημερίδα The Guardian, οι συνεργάτες του, ο ναύαρχος Τζιοβάνι
Πετορίνο και ο πλοίαρχος Λεοπόλντο Μάνα ζήτησαν να δοθεί μεγαλύτερη σημασία στην
διάσωση των μεταναστών, με τον Μάνα να ζητά από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να
δώσουν μεγαλύτερο έλεγχο στο Ιταλικό Ναυτικό, προκειμένου να συντονιστεί η προσπά-
θεια διάσωσης μεταναστών στη Μεσόγειο.

ΝΑΤΟ σε Λαβρόφ: Να αποσυρθούν τα ρωσικά 
στρατεύματα από την Ουκρανία
Ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, Γενς Στόλτενμπεργκ, είπε την Τρίτη ότι κάλεσε τον

ρώσο υπουργό Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ να αποσύρει όλα τα ρωσικά στρατεύματα
και τα βαρέα όπλα από την ανατολική Ουκρανία. 

Η Ρωσία αρνείται ότι παρέχει βαρέα όπλα και στρατιώτες στους αντάρτες στην ανατο-
λική Ουκρανία. Ο επικεφαλής της Συμμαχίας πρόσθεσε ότι μίλησε στον Λαβρόφ -σε
συνάντηση στις Βρυξέλλες- και για τον μεγάλο αριθμό στρατιωτικών ασκήσεων που
πραγματοποιεί η Ρωσία και μάλιστα χωρίς να έχει ενημερώσει πολύ καιρό πριν. 

«Συζητήσαμε, επίσης, την ανάγκη για διαφάνεια, ειδικά όταν υπάρχει αυξημένη στρα-
τιωτική παρουσία στα σύνορά μας. Για το ΝΑΤΟ είναι σημαντικό να κάνουμε ό,τι μπο-
ρούμε για να αποφύγουμε περιστατικά που ξεφεύγουν από τον έλεγχο» είπε ο Στόλτεν-
μπεργκ σε δημοσιογράφους.  

Το ΝΑΤΟ έχει επανειλημμένα ασκήσει έντονη κριτική στη Μόσχα για τη στάση της στην
Ουκρανία και απαιτεί την πλήρη εφαρμογή της εκεχειρίας.

Καμπούλ: Φυλακίστηκαν αστυνομικοί για λιντσάρισμα 27χρονης
Για παράλειψη καθήκοντος - Παρακολουθούσαν αδρανείς τον όχλο

Για παράλειψη καθήκοντος καταδικάστηκαν σε έναν χρόνο φυλάκιση έντεκα αφγανοί
αστυνομικοί, που παρακολουθούσαν άπραγοι την ώρα που ο όχλος λίντσαρε την
27χρονη Φαρχούντα Μαλίκζαντα στην Καμπούλ. 

Η 27χρονη Φαρχούντα είχε δολοφονηθεί από τον όχλο και η σορός της είχε πυρπολη-
θεί όταν κατηγορήθηκε ότι έκαψε το Κοράνι. 

Η υπόθεσή της ξεσήκωσε σπάνιο κύμα αντιδράσεων στο Αφγανιστάν για τη θρησκευ-
τική βία με στόχο τις γυναίκες, η οποία και εντάθηκε ακόμη περισσότερο όταν (πέραν
όλων των άλλων) αποδείχθηκε πως η Φαρχούντα είχε κατηγορηθεί αβάσιμα.

Στην ίδια δίκη, έχουν καταδικαστεί σε θάνατο τέσσερα άτομα και σε πολυετείς ποινές
άλλοι οκτώ. Μαζί με τους έντεκα αστυνομικούς που καταδικάστηκαν την Τρίτη, απαλλά-
χθηκαν άλλοι οκτώ αστυνομικοί που αντιμετώπιζαν την ίδια κατηγορία ελλείψει στοιχείων.

Ινδονησία: Σκηνές σφαγής πάνω σε πλοίο με μετανάστες

Οι επιζήσαντες της άγριας μάχης μιλούν για 100 νεκρούς

Μετανάστες από τη Βιρμανία και το Μπανγκλαντές επιδόθηκαν σε άγριες μάχες με
μαχαίρια, μασέτες και σιδερένιες ράβδους πάνω στο σκάφος τους που πλέει στα ανοικτά
της Ινδονησίας και κινδυνεύει να βυθιστεί, έκαναν γνωστό επιζήσαντες, οι οποίοι μιλούν
για 100 νεκρούς. 

Μετανάστες από τις δύο πλευρές κάνουν λόγο για τρομερές και αιματηρές σκηνές πάνω
στο υπερφορτωμένο πλοίο που εγκαταλείφθηκε την περασμένη εβδομάδα από το πλή-
ρωμά του, με απελπισμένους μετανάστες να "σφάζουν" ο ένας τον άλλο για να βάλουν
στο χέρι τα τρόφιμα που μειώνονται συνεχώς.

Οι μετανάστες αυτοί περιλαμβάνονται στους σχεδόν 3.000 πολίτες του Μπανγκλαντές
και μέλη της μουσουλμανικής μειονότητας Ροχίνγκια της Βιρμανίας, οι οποίοι αποβιβά-
σθηκαν τις τελευταίες ημέρες στις ακτές της νοτιοανατολικής Ασίας μετά τη σκληρυνση
της πολιτικής της Ταϊλάνδης έναντι των διακινητών ανθρώπων.

Εξαντλημένοι επιζώντες, το σώμα των οποίων είναι συχνά γεμάτο μώλωπες και κοψί-
ματα, αφηγήθηκαν τη δοκιμασία τους στους προσφυγικούς καταυλισμούς της επαρχίας
Άτσεχ, στη βορειοδυτική Ινδονησία, όπου βρήκαν καταφύγιο.

Πολλοί επίδοξοι μετανάστες σκοτώθηκαν με ματσέτα, άλλοι έπεσαν στη θάλασσα για να
ξεφύγουν από τη σφαγή, ενώ όσοι επέζησαν περισυλλέχθηκαν από ψαράδες που τους
μετέφεραν στην ακτή. Οι δύο πλευρές αλληλοκατηγορύνται ότι η μία επιτέθηκε στην άλλη.
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ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ
Ενοικιάζεται στην παραλία

Ασπροπύργου ισόγειο δια-
μέρισμα στην οδό Παλαιο-
λόγου, 40 τ.μ. με τζάκι και
καλοριφέρ. Διαθέτει 2 κρε-
βατοκάμαρες σαλόνι - κουζί-
να και είναι επιπλωμένο.
Τηλ. 6984188137

Μάνδρα Οικισμός ΤΙΤΑΝ
Αγ. Σωτήρα: Ενοικιάζεται
μονοκατοικία 100τμ με
ηλιακό, θέρμανση, τζάκι,
πάρκινγκ. Τηλέφωνο επικοι-
νωνίας 6948 911 222 κα
Βασιλείου. (22.9.14)

Ενοικιάζεται πλήρως επι-
πλωμένο οροφοδιαμέρισμα
90 τμ στη Μάνδρα, πλησίον
της κεντρικής πλατείας, σε
διώροφη οικοδομή, επί
οικοπέδου 500 τμ, με κήπο.
Ενοίκιο:450 ευρώ. Είναι σε
άριστη κατάσταση, διαθέτει
αυτόνομη θέρμανση, κλιμα-
τισμό και θέση σταθμεύσε-
ως. Τηλ επικοινωνίας: 210-
5555391, 6937895583

Ενοικιάζεται στην Ελευσί-
να 4αρι διαμέρισμα με αυτό-
νομη θέρμανση, στην οδό
Κοντούλη , πλησίον Δημοτι-
κού πάγκινγκ Τηλ.
2105542610 ( 4.10.14)

Ενοικιάζεται στον Ασπρό-
πυγο διαμέρισμα 60 τμ με

ηλιακό,, αυτόνομη θέρμαν-
ση, θέση parking.
Τηλ:6937050218(4.11.14)

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

Πωλείται ελλειπτικό μηχάνη-
μα γυμναστικής μάρκας PEGA-
SUS σε άριστη κατάσταση, τιμή
250€ Τηλ επικοινωνίας 6946
87 32 48 και 213 040 6488

( 18.2.15)

Πωλείται οικόπεδο 
εντός σχεδίου πόλεως

Ρουπακίου 400μ². Τιμή
35.000€. Είκοσι χιλιάδες
μετρητά και 1.500€ τον
μήνα. Πληροφορίες στο
6977-646768.

ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Καθηγήτρια Φιλόλογος με
15ετή φροντιστηριακή
πείρα αναλαμβάνει υπεύθυ-
να την προετοιμασία μαθη-
τών Γυμνασίου, Λυκείου και
Πανελληνίων Εξετάσεων.

Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
6906686110 (2.3.15)

Τελειόφοιτος Μαθηματικού
Αθηνών. Πολυετής πείρα.
Παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα
σε μαθητές Δημοτικού, Γυμνα-
σίου, Λυκείου. Τηλ:
6974549839 (7.10.14)

Μαθηματικός Πανεπιστημίου
Πατρών παραδίδει ιδιαίτερα
μαθήματα σε μαθητές Δημοτι-
κού-Γυμνασίου-Λυκείου και
φοιτητές στην περιοχήΘριασί-
ου.Ειδικές Τιμές σε ολιγομελή
group.Τηλέφωνο:
6944132114 (30.1.14)

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ZΗΤΕΙΤΑΙ ΚΟΦΤΗΣ -
ΨΗΣΤΗΣ ΓΙΑ ΤΑΒΕΡΝΑ
ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ

ΤΗΛ: 6977219556
Υπάλληλος Γραφείου

ζητείται από ανώνυμη εται-
ρεία με έδρα τη Μαγούλα
Αττικής για πλήρη απασχό-
ληση. Αποδοχές ανάλογες
προσόντων. Αποστείλετε 

βιογραφικά στο
viografika99graf@gmail.com
(2.3.15)

ΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
Κυρία Ιταλίδα αναλαμβά-

νει τη φύλαξη παιδιών στην
περιοχή της Ελευσίνας.
Τηλέφωνο επικοινωνίας:
6971829355 (24.7.14)

Ελληνίδα κυρία, αναζητά
εργασία αναλαμβάνοντας
τη φύλαξη & φροντίδα ηλι-
κιωμένων καθώς και τις
οικιακές εργασίες σε όλη
την περιοχή της Δυτικής
Αττική. Διαθέτει σχετική
προυπηρεσία . Τηλ.
6984459927 (8.7.14)

ΤΕΧΝΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ Ι. ΜΕΛΕΤΗΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ. 

Αλ. Παναγούλη 5 Ασπρό-
πυργος. Τηλέφωνα210-
5572695, 6932215870

ΣΤΕΛΙΟΣ ΑΛΜΠΑΝΤΗΣ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΜΕΛΕΤΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΑ &
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ. Γραφείο:
Φυλής 8 Ά
Ασπρόπυργος.Τηλέφωνο:
210-5573042. Fax: 210-
5576988

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΓΙΑ
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΔΙΠΑΤΗ
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ ΜΕ
ΑΥΛΗ ΕΩΣ 140 ΤΜ 
ΓΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ 
ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
6984639567

ΜΑΝΔΡΑ επί της οδού Ανδρο-
μάχης 9, αέρας 160 τ.μ. (120
τ.μ.) 2ος, (40 τ.μ.) 3ος, οικοδο-
μήσιμος, σε τριώροφη οικοδο-
μή με πιλοτή. 
Πωλείται και χωριστά, ήσυχο
σημείο, τιμή ευκαιρίας. Τηλ.
6973315768   (7.5.14)

Προετοιμασία Μαθητών
Δημοτικού Γυμνασίου Λυκείου

Τρυπιτσίδη Σοφία, 
Πτυχιούχος του τμήματος

Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής 
και Ψυχολογίας του 

Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. 
τηλ.: 6971862201 και e-mail: 
sofi_tripitsidou@hotmail.com  

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΚΥΡΙΑ Η
ΔΕΣΠΟΙΝΙΣ ΓΙΑ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΜΕ ΓΝΏΣΕΙΣ
ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΓΙΑ 8ΩΡΗ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΧΩΡΙΣ
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ
ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ-
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΔΟΣ Γ.
ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ. ΚΑΤΑ
ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ ΑΠΟ ΚΟΝΤΙΝΕΣ
ΠΕΡΙΟΧΕΣ
ΤΗΛ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ : 210
5578477, 6977910334
BΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟ EMAIL:
PMKAMPERIS@YAHOO.GR

ΑΓΟΡΑΖΩ
ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ ΦΟΡΤΗΓΑ
ΑΠΟ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
ΣΤΙΣ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΤΙΜΕΣ
ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΕΞΑΓΩΓΗ
ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ,
ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΤΗΣ
ΜΕΤΡΗΤΟΙΣ. ΚΑΜΠΕΡΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΗΛ. 210
5578477
EMAIL:
PMKAMPERIS@YAHOO.GR

20.5.15

- την κ. Λευθεριώτου Σοφία του
Κωνσταντίνου εκπρόσωπο του
Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών ως
Πρόεδρος, με αναπληρώτρια της
την κ. Σταυροπούλου Σταυρούλα-
Σοφία του Θεοδώρου. 

- τον κ. Κόλλια Κωνσταντίνο του
Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμε-
λητηρίου Αθηνών ως τακτικό μέλος, 

την κ. Δασκολιά Σταματίνα δικηγό-
ρο εκπρόσωπο της Ένωσης Κατα-
ναλωτών η Ποιότητας Ζωής
(Ε.Κ.ΠΟΙ.ΖΩ.) ως τακτικό μέλος, με
αναπληρώτριά της την κ. Δουζένη
Γεωργία δικηγόρο. 

Η προσφυγή στην επιτροπή φιλι-
κού διακανονισμού γίνεται μετά από
αίτηση του καταναλωτή και οι υπο-

θέσεις συζητούνται, κατά τη σειρά
που ορίζει ο πρόεδρος, το αργότερο
εντός δεκαπέντε (15) ημερών από
την υποβολή της αίτησης.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν κατά
τη συζήτηση να παρίστανται αυτο-
προσώπως ή να εκπροσωπούνται
από πληρεξούσιο δικηγόρο ή τρίτο
πρόσωπο που έχει σχετική εξουσιο-
δότηση. 

Τα πορίσματα της επιτροπής δεν
παράγουν συνέπειες δικαστικής
απόφασης ούτε αποτελούν εκτελε-
στό τίτλο. 

Οι δημότες μπορούν να καταθέ-
τουν τις αιτήσεις τους στη Διεύθυνση
Τοπικής –Οικονομικής Ανάπτυξης

στο τμήμα αδειοδοτήσεων και ρύθ-
μισης εμπορικών δραστηριοτήτων
στην διεύθυνση : Βυζαντίου κ Μια-
ούλη 1 ,Ταχ.Κώδικας : 13351, Φυλή,
Telefax :  HYPERLINK
"tel:210%202410735" \t "_blank"
210 2410735, Email :  HYPERLINK
"mailto:doianapt@fyli.gr" \t "_blank"
doianapt@fyli.gr

Πληροφορίες στο τηλ.  HYPER-
LINK "tel:210%202410700" \t
"_blank" 210 241070

Για περισσότερες λεπτομέρειες
σχετικά με την υποβολή αναφο-
ρών/καταγγελιών πατήστε  HYPER-
LINK "http://www.synig-
oroskatanaloti.gr/stk_faq1.html" 

ΓΑΜΟΣ

Ο ΚΟΚΟΤΣΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΡΑΧΗΛΗ ΤΟ

ΓΕΝΟΣ ΤΟΠΧΑΡΑ ΠΟΥ
ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ ΣΤΟ ΤΖΙΓΚΟΥΤΑ
ΑΜΠΧΑΖΙΑΣ - ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΑΙ

ΚΑΤΟΙΚΕΙ ΣΤΟΝ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ
ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ Η ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΑΘΗΝΑ
ΤΟΥ ΝΤΖΕΜΑΛΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΙΡΑ ΤΟ

ΓΕΝΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΠΟΥ
ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ ΣΤΟ ΒΛΑΝΤΙΚΑΒΚΑΖ
ΡΩΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΟΙΚΕΙ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ

ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΘΑ
ΠΑΝΤΡΕΥΤΟΥΝ ΜΕ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟ

ΓΑΜΟ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ
ΙΩΑΝΝΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟ 

ΝΙΚΑΙΑΣ- ΡΕΝΤΗ.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΑΠΟ ΤΗ ΣΕΛ. 2
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ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΡΙΑΣΙΟ 
213 2028000
ΙΚΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ (ΓΡΑΦΕΙΑ)

2105586830
ΙΚΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ (ΙΑΤΡΕΙΑ) 210

5586773
ΙΚΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 210 5561388 
ΙΚΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Α’ ΒΟΗΘΕΙΕΣ 210

5546980
ΙΚΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 210 2318684
ΙΚΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2469171
ΙΚΑ ΜΑΝΔΡΑΣ 210 5555373

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

213 2047002

ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
210 5577190 - 210 5571805
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 210 5581070
ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 210 5581072
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 210

5581085
ΚΕΠ 213 2006700-9213 2006710

(ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ)

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
213 2072300-2, 210 2415300-2
ΑΣΤΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210

2478000
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2478020
ΔΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2407444
ΔΕΗ 210 2469393 (Δ. ΒΑΡΕΛΑ 3 &

ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ 7 - ΠΛ ΑΓ.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ)

ΕΥΔΑΠ 210 2405240-1 ΒΛΑΒΕΣ
214 45504562

ΚΕΠ 213 2060200 (ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ 34
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ

ΑΧΑΡΝΩΝ 210 24000216
ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ 210 2468360

ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
210 5537100 - 5537252
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΓΟΥΛΑΣ

213 2140410
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 210

5561840
ΑΣΤΥΝ ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 210

5546674-5546285
ΔΕΗ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 210 5546227
ΔΕΗ ΒΛΑΒΕΣ 10507
ΟΤΕ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ: 210 5562999
ΔΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 210 557543560

(ΕΘΝ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ & ΔΗΜΗΤΡΟΣ)
ΕΥΔΑΠ 210 5547731
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 210

2484210
ΙΚΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 210

5542913 
ΙΚΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 210

5514736
ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
210 5565520-580

ΟΛΕ 210 5562805
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 210

5543211
ΤΡΟΧΑΙΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 210

5546579-5546930

ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ
213 2014900
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΑΝΔΡΑΣ

210 55555512
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΑΝΔΡΑΣ 210 5558577
ΚΕΠ 210 5559626

ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ

2132042700-1
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΖΕΦΥΡΙΟΥ

213 2038801
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ

210 2486223
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΖΕΦΥΡΙΟΥ

210 2474446
ΚΕΠ ΖΕΦΥΡΙΟΥ 210 2319180

ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ 
22960 81007
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 22960 22100
ΙΚΑ 22960 21537
ΚΕΠ 22960 83270

ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ 
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ : 213 20 47

200 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ : 213 20

47 215,  FAX : 210 58 19 841, email
: gm@haidari.gr

ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ : 213 20 47 263  ,  213
20 47 262 , 213 20 47 269   FAX :
210 58 11 621

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
(ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΑ) : 213 20 47 253  ,
213 20 47 254 , 213 20 47 258
FAX : 210 58 11 621

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΔΟΜΑΤΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ : 213 20 47 265 , 213 20
47 266 , 

213 20 47 267
ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ : 213 20 47

268 , 213 20 47 269 , 213 20 47 270 
ΤΜΗΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ &

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ : 213 20 47 256 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ : 213 20 47 204,
213 20 47 255, 213 20 47 344 

Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ : 213 20 47 244 ,
210 58 18 860

ΤΜΗΜΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ : 210 58 22
240

ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ : 210 58 10 901 
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ

ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ : 213 2047360 , 213 20
47 364 , 213 20 47 367  

ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ-
ΒΡΑΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ : 213
20 47 264 , 213 20 47 251 , 213 20
47 249 , 213 20 47 250 , 213 20 47
252 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (ΕΡΕΙΣΜΑ) :
210 53 23 090

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ : 210 58
21 574

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΛΑΤΑΚΙ :
210 58 21 639 , 210 53 21 142

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΑΣΟΥΣ :
210 58 22 074 

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΓΡΗΓΟΡΟΥΣΑΣ : 210
58 21 723

ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΑΠΗ 
1ο ΚΑΠΗ: 210 58 12 080 
2ο ΚΑΠΗ: 210 53 21 631 
3ο ΚΑΠΗ: 210 58 15 608 

ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ 

ΚΕΝΤΡΟ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΥΡΙΑΝΑΚΟΣ 

Φυσικοθεραπευτής-Βελονιστής
ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΑΝΩΤ. ΣΧΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ 

Μέλος Π.Σ. Φυσικοθεραπευτών

Σαλαμίνος  72 & Αιγάλεω -  Ασπρόπυργος     Τηλ. 210. 5578833
bio-solution@hotmail.com    www.bio-solution.gr

Αποκατάσταση ορθοπεδικών, νευρολογικών παθήσεων και αθλητικών κακώσεων, 

- Βελονισμός, - Ανάλυση τροφικής δυσανεξίας (μέθοδος Bio -solution)

- Σπονδυλομέτρηση - θεραπεία PULSTAR - YAG LASER
5.1.15
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