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ΘΡΙΑΣΙΟΘΡΙΑΣΙΟ

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΓΙΑ
ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ 

ΑΠΟ ΤΡΕΙΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ

Ρύθμιση με άρωμα... 
διευθετήσεων

Φόρος αίματος 
στον επαρχιακό δρόμο

Θήβας-Ελευσίνας

Ημερίδα ΚΕΔΕ
και ΤΠΔ 

για τις νέες
χρηματοδοτικές

ευκαιρίες 
και δυνατότητες

της Τ.Α.

 Η ταρίφα τους και τα συμβόλαια θανάτου
ΧΕΙΡΟΠΕΔΕΣ ΣΕ 20

ΝΟΝΟΥΣ ΤΗΣ ΝΥΧΤΑΣ

Έχει επιβεβαιωθεί η
παροχή προστασίας 

σε τουλάχιστον 30
μαγαζιά σε περιοχές 
της Δυτικής Αττικής

και του Πειραιά

ΔΙΠΛΗ Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 

Επι τάπητος η 
δημιουργία 
Αστικού Άλσους 
στην περιοχή 
του Αεροδρομίου

ΕΧΟΥΝ ΕΓΚΡΙΘΕΙ 757.000 ΑΙΤΗΣΕΙΣ
Καταβάλλεται στους δικαιούχους

το επίδομα θέρμανσης 
μέσα στην επόμενη εβδομάδα

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

Αντίστροφη μέτρηση για τις
γιορτινές αγορές

Σελ: 3-13

Σελ: 12

Σελ: 10

Σελ: 5

Σελ: 5

Σελ: 7Σελ:  5

Ανοίγει τις πύλες του 
την Παρασκευή

το "Χριστουγεννιάτικο 
χωριό του Ρούντολφ"
Στην Κεντρική Πλατεία του

δήμου Ελευσίνας
Σελ: 7

Σελ: 4

Παραδόθηκαν
οι εγκαταστάσεις

του 10ου Δημ.
Σχολείου στον
Δήμο Φυλής

Αναμένεται να 
αποσυμφορήσει 
τρία σχολεία των 

Άνω Λιοσίων Σελ: 3-4

Σελ: 16

Σελ: 3-10

Τροποποιείται η
συμφωνία μεταξύ

του Ελληνικού 
Δημοσίου, των

Ναυπηγείων 
και της British

Aerospace για το
πρόγραμμα ναυπή-
γησης των πυραυ-
λακάτων με στόχο
την πληρωμή των

εργαζομένων

ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΕΠΟΜΕΝΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ  
Παραλαμβάνει νέο 
εξοπλισμό για την 
ανακύκλωση, ο δήμος 
Μεγαρέων, 
εξοικονομώντας πόρους 

Σελ: 2
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Τηλ - fax: 210 5571855 Κιν: 6977410968

Συνδρομές Ετήσιες: 20€

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ:

ΛΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ

Εθνική Τράπεζα
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Διεύθυνση τυπογραφείου: θέση Πατριάρχου

 Γρηγορίου 4,  19300 Ασπρόπυργος

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

τις απόψεις της εφημερίδας

Ελευσίνα

Θεοφυλακτίδου
Άννα Γ. Ερμού 82 &

Πετράκη,
Τηλέφωνο:
2105561723

Ασπρόπυργος
Νέζη Σοφία Χ. 

Λεωφόρος Δημ 50, 
Τηλέφωνο:
2105580394

Φυλή - Άνω Λιόσια 
Κυριακόπουλος Κ.

Λεωφόρος Αχαρνών
36, Άνω Λιόσια,

2102472215

Αχαρνές
Γκίκα Σοφία - Ακριβή
Κ. Αριστοτέλους 260, 

Τηλέφωνο
2102448558

ΒΑΡΔΑ ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΙ
ΣΙΑ ΟΕ Δεκελείας 51,

Αχαρνές, 13671, 
Τηλέφωνο
2102448377

Μάνδρα

Ρούτης Κωνσταντί-
νος Χ. Κοροπούλη

Βαγγέλη 15, 
Τηλέφωνο

2105551954

ΕΦΗΜΕΡΕΥΟΝΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου 2014
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8,12,16,20, 24, 28

 ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΕΣ ΔΕΝ ΕΥΘΥΝΕΤΑΙ Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΕΣ ΔΕΝ ΕΥΘΥΝΕΤΑΙ Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ

ΚΑΙΡΟΣ: Συννεφιά
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: 
Από 11 έως 18
βαθμούς Κελσίου  

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Σεβαστιανός, Σεβαστίνος,Σεβαστιανός, Σεβαστίνος,

Σεβαστός, Σέβος, Σέβης Σεβαστός, Σέβος, Σέβης 
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Γνωστοποιήθηκε η δωρεάν παραχώρηση στο δήμο
Μεγαρέων ενός φορτηγού αυτοκινήτου και 150

κάδων απορριμμάτων για την ενίσχυση του τομέα ανα-
κύκλωσης.

Αναλυτικότερα, όπως αναφέρεται σε επίσημη ανακοί-
νωση του δήμου, την Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου το πρωί
υπεγράφη μεταξύ των υπευθύνων της εταιρίας και του
Δημάρχου Μεγαρέων κ. Γρηγόρη Σταμούλη, το συμβό-
λαιο της ΔΩΡΕΑΝ παραχώρησης ενός Φορτηγού Αυτο-
κινήτου, κατά πλήρη κυριότητα στο Δήμο Μεγάρων  και
επιπλέον 150 κάδων απορριμμάτων για την Ανακύ-
κλωση συνολικής αξίας 150.000 ευρώ.

Πρόκειται για προσφορά της “Ελληνικής Εταιρίας
Διαχείρισης Ανακύκλωσης”, ύστερα από αίτημα, που
υπέβαλλε   ο Δήμαρχος Μεγαρέων κ. Γρηγόρης Στα-
μούλης. 

Παρών στη συνάντηση αυτή ήταν και ο αρμόδιος Αντι-
δήμαρχος του τομέα Καθαριότητος του Δήμου Μεγαρέ-
ων κ. Σταύρος Φωτίου ο οποίος, διευκρίνισε ότι το αυτο

κίνητο και οι κάδοι θα παραληφθούν εντός της προ-
σεχούς εβδομάδος.

Τα παραπάνω θα συμβάλλουν αποφασιστικά στην
σημαντική βελτίωση και αναβάθμιση της ανακύκλωσης
που είχε τεθεί ως προτεραιότητα από τη σημερινή Διοί-
κηση του Δήμου, διότι με αυτόν τον τρόπο θα υπάρξουν
δύο σπουδαιότατα ωφελήματα. 

Πρώτον, προστασία του περιβάλλοντος και δεύτερον,
εξοικονόμηση οικονομικών πόρων, που θα είναι σημα-
ντική ανάσα στη δεινή οικονομική κατάσταση, που είχαν
οδηγήσει το Δήμο οι αλόγιστες πολιτικές του παρελθό-
ντος, καταλήγει η ανακοίνωση.

Πέντε χιλιάδες βολβούς
τουλίπας φύτεψαν, το
πρωί της Κυριακής, 14
Δεκεμβρίου, στο Πάρκο
Πόλης, τα παιδιά των
τμημάτων του Πολιτιστι-
κού και Αθλητικού Οργα-
νισμού «Η Πάρνηθα»,
στο πλαίσιο της προ-
σπάθειας του Δήμου
Φυλής να πρασινίσει τις
γειτονιές.  

Τη δράση, που οφείλε-
ται στη συνεργασία του
Δήμου Φυλής με την
περιβαλλοντική οργάνω-
ση “A TREE FOR A
KIND”, αγκάλιασαν
μικροί και μεγάλοι, με
αποτέλεσμα οι πέντε
χιλιάδες βολβοί να
φυτευτούν μέσα σε, κυριολεκτικά,  ελάχιστο χρόνο. 

Περίπου εξήμιση χιλιάδες δέντρα θα φυτευτούν
μέσα στην τρέχουσα φυτευτική περίοδο 

και στις τρείς Δημοτικές Ενότητες. 

Ο αρμόδιος για τις περιβαλλοντικές δράσεις Αντιδή-
μαρχος Μιχάλης Οικονομάκης αναφέρθηκε στο γενικό
πλάνο της διοίκησης του Δήμου Φυλής για το πράσινο
και την αναδάσωση. 

«Στόχος μας είναι να αλλάξουμε, ριζικά, την εικόνα της
πόλης και να ξαναπρασινίσουν, όπως και στην προη

γούμενη θητεία μας, το 2007-2010, όλες οι Πλατείες και
οι κοινόχρηστοι χώροι του Δήμου. Παρά το γεγονός ότι το
φυτώριο του Δήμου καταργήθηκε την περίοδο 2011-

2014 ο Δήμος Φυλής έχει εξασφαλίσει, με πρωτοβου-
λία του Αντιδημάρχου Ζεφυρίου Γιάννη Μαυροειδάκου
και σε συνεργασία με τη με τους αρμόδιους αντιδημάρ-
χους  περίπου εξήμιση χιλιάδες δέντρα τα οποία θα
φυτευτούν μέσα στην τρέχουσα φυτευτική περίοδο και
στις τρείς Δημοτικές Ενότητες. Στις προτεραιότητές μας
είναι και η επαναλειτουργία του Δημοτικού Φυτωρίου,
τους επόμενους μήνες», τόνισε χαρακτηριστικά. 

Η ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΦΥΤΩΡΙΟΥ ΣΤΑ ΠΡΟΣΕΧΗ ΣΧΕΔΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Εκστρατεία αναδάσωσης 
στο Πάρκο Πόλης Άνω Λιοσίων

ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΕΠΟΜΕΝΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ
Παραλαμβάνει νέο εξοπλισμό για 
την ανακύκλωση, ο δήμος Μεγαρέων, 
εξοικονομώντας πόρους 
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Στην τελική ευθεία για τη λειτουργία του βρί-
σκεται το 10ο Δημοτικό Σχολείο Άνω Λιο-
σίων, οι εγκαταστάσεις του οποίου ολοκλη-

ρώθηκαν και το έργο παραδόθηκε τη Δευτέρα 15
Δεκεμβρίου, από τον ανάδοχο εργολάβο στην
Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Φυλής.

“Με τη λειτουργία του, το 10ο Δημοτικό Σχολείο
αναμένεται να αποσυμφορήσει τα τρία Δημοτικά
Σχολεία της περιοχής, φιλοξενώντας περίπου 200
παιδιά”, ανέφερε ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπη-
ρεσιών, Αθανάσιος Σχίζας, και προανήγγειλε
ακόμη τη δημιουργία υπαίθριου αθλητικού χώρου
σε παρακείμενη έκταση.

Ανέφερε, επίσης, ότι προβλέπεται η δημιουργία
κυλικείου (το οποίο είναι προαιρετικό) και ειδικού
στεγάστρου στον χώρο του κυλικείου, ενώ εκκρε-
μούν και σύντομα διευθετηθούν η ηλεκτροδότηση
και η θέρμανση των αιθουσών. 

Το 10ο Δημοτικό Σχολείο επισκέφθηκαν οι Διευ-
θυντές και οι εκπρόσωποι των Συλλόγων Γονέων 

και Κηδεμόνων του 1ου, του 6ου και του 7ου 
Δημοτικού Σχολείου Άνω Λιοσίων και ενημερώ-

θηκαν από τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών
Αθανάσιο Σχίζα, τον Αναπληρωτή Δήμαρχο Πολε

οδομίας Νίκο Χατζητρακόσια και τους Προέδρους
των ΝΠΔΔ Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου
Φυλής Γιάννη Κρεμύδα και ΝΠΔΔ Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης Δήμου Φυλής Δημήτρη Τσίγκο. 

Παραδόθηκε στον Δήμο Φυλής το 10ο Δημοτικό Σχολείο
Αναμένεται να αποσυμφορήσει τα 1ο, 6ο και 7ο Δημοτικά Σχολεία Άνω Λιοσίων 
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ΔΙΠΛΗ Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
ΤΟΥ Δ.Σ. ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 

Επι τάπητος η 
δημιουργία Αστικού

Άλσους στην περιοχή
Αεροδρομίου 

Με την έγκριση Ισολογισμού οικονομικών
καταστάσεων & β)Ταμειακού απολογι-
σμού διαχειριστικής χρήσεως 2012, θα

ξεκινήσει σήμερα στις 19:00 η διπλή συνεδρίαση
του Δ.Σ. Ασπροπύργου. 
Στο δεύτερο μέρος, στις 20:00 μ.μ. θα τεθούν επι
τάπητος θέματα που αφορούν : 

Μελέτες Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου, την
αστική ανάπλαση-Δημιουργία Αστικού Άλσους
στην περιοχή Αεροδρομίου Δήμου Ασπροπύρ-
γου, και τη χορήγηση αδειών σε μικροπωλητές
υπαίθριου εμπορίου για τη νέα χρονιά . 

Τη συνέχιση της λειτουργίας των ναυπηγείων
Ελευσίνας και τη διασφάλιση των θέσεων εργα-
σίας, προβλέπει τροπολογία του υπουργείου

Εθνικής Άμυνας που ψηφίστηκε στη Βουλή.
Η τροπολογία κατατέθηκε στο νομοσχέδιο του υπουρ-

γείου Μεταφορών Υποδομών και Δικτύων «ρυθμίσεις
θεμάτων μεταφορών, τηλεπικοινωνιών και δημοσίων
έργων» και σε αυτή επίσης προβλέπεται η απρόσκο-
πτη συνέχιση και ολοκλήρωση του προγράμματος ναυ-
πήγησης των τριών υπολειπόμενων νέων πυραυλακά-
των τύπου ROYSSEN (Super Vita) από τα Ναυπηγεία
Ελευσίνας, την επισκευή της εκσυγχρονισμένης
πυραυλακάτου ΜΥΚΟΝΙΟΣ (Combattante III). 

Τροποποιείται η συμφωνία μεταξύ Ελληνικού 
Δημοσίου των Ναυπηγείων και της British Aerospace

για το πρόγραμμα ναυπήγησης των πυραυλακάτων με
στόχο την πληρωμή των εργαζομένων

Ειδικότερα με την τροπολογία:
Τα ναυπηγεία Ελευσίνας αναλαμβάνουν την ολοκλή-

ρωση της ναυπήγησης των πυραυλακάτων 6 και 7,
μέσω του προγράμματος αντισταθμιστικών ωφελημά-
των, αξίας 9,1 εκατ. ευρώ, που απορρέει από υποχρέ-
ωση της κατασκευάστριας εταιρείας AE Systems, την
οποία υποκαθιστούν τα εν λόγω ναυπηγεία στη σχετική
σύμβαση ΑΩ.

Η BAE Systems μεταβιβάζει στο Πολεμικό Ναυτικό τον
εξοπλισμό των πυραυλακάτων, αξίας 85 εκατομμυρίων
ευρώ, ο οποίος είναι η αναγκαία προϋπόθεση για την
απρόσκοπτη συνέχιση της ναυπήγησης των εν λόγω
πυραυλακάτων.

Αποδεσμεύεται άμεσα η πυραυλάκατος ΜΥΚΟΝΙΟΣ
από τα Ναυπηγεία Ελευσίνας προκειμένου να αποπε-
ρατωθούν οι εργασίες επισκευής από άλλο φορέα επι-
λογής του υπουργείου.

Το ελληνικό δημόσιο παραλαμβάνει την πυραυλάκατο
ΡΙΤΣΟΣ (Νο 5) προκειμένου να ολοκληρώσει τις προ-
μήθειες υλικών, τις εργασίες και τις δοκιμές για την ενερ-
γοποίηση του πλοίου με χρήση του υπολειπόμενου
συμβατικού τιμήματος.

Σε ό,τι αφορά τις υπολειπόμενες πληρωμές για την
ολοκλήρωση της ναυπήγησης των πυραυλακάτων 6
και 7, δεν απαιτείται φορολογική και ασφαλιστική ενη-
μερότητα των ναυπηγείων.

«Από τις προτεινόμενες διατάξεις, σύμφωνα με τις
εκτιμήσεις του επισπεύδοντος υπουργείου, δεν προκα-
λείται επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού»
αναφέρει η έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κρά-
τους.

«Η συγκεκριμένη τροπολογία αφορά ένα απολύτως
ειδικό θέμα, την τροποποίηση της συμφωνίας μεταξύ
του ελληνικού δημοσίου και των ναυπηγείων και της
British Aerospace για το πρόγραμμα ναυπήγησης

Συνέχιση της λειτουργίας των 
ναυπηγείων Ελευσίνας και διασφάλιση

των θέσεων εργασίας 
Προβλέπει τροπολογία του υπουργείου Εθνικής Άμυνας 

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛ. 10
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Στην ενημέρωση παραβρέθηκαν οι
Διευθυντές του 1ου Δημοτικού Σχο-
λείου Δημήτρης Στραβέρης, του 6ου
Δημοτικού Σχολείου Θωμάς Παπ-
πάς και του 7ου Δημοτικού Σχολείου
Ιωάννης Παναγιωτόπουλος, οι πρό-
εδροι των Ενώσεων Γονέων και
Κηδεμόνων του 1ου ΔΣ Ιωσήφ Κρυ-
στάλλης, του 6ου ΔΣ Βασιλική
Χαλιανδρού και του 7ου ΔΣ Χρυσού-
λα Πίνη,  o επικεφαλής της Δημοτι-
κής Παράταξης Ριζοσπαστική Κίνη

ση Φυλής Κ. Λουμιώτης, ο Δημοτι-
κός Σύμβουλος και Πρόεδρος του
Εξωραϊστικού, Πολιτιστικού Συλλό-
γου Δροσούπολης Γιώργος Κρητι-
κός, η Τοπική Σύμβουλος Λία Καψή
και ο εκπρόσωπος της Κίνησης
Ενεργών Πολιτών και πρώην μέλος
της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας,
Νίκος Λιόσης.

Η παράδοση του έργου έγινε τη
Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου, κατόπιν
ελέγχου από τις υπηρεσίες της
Τεχνικής Υπηρεσίας υπό την επο-
πτεύουσα μηχανικό, Ελ Μισαηλίδου.

Στο 10ο Δημοτικό Σχολείο έχουν
τοποθετηθεί οκτώ προκατασκευα-
σμένες αίθουσες βαρέως τύπου, οι
οποίες μπορούν να φιλοξενήσουν
περίπου 200 μαθητές. Η προμήθεια
και τοποθέτηση του σχολικού εξο-
πλισμού (θρανία, καρέκλες, πίνακες
κ.ο.κ.) θα γίνει από τις Κτιριακές
Υποδομές (πρώην ΟΣΚ), όπου ήδη
έχει αποσταλεί σχετικό αίτημα. 

Τη λειτουργία του σχολείου θα απο-
φασίσουν το Υπουργείο Παιδείας και
η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαί-
δευσης Δυτικής Αττικής.

Όπως, πάντως, ενημέρωσαν οι
εκπρόσωποι των Συλλόγων Γονέων
και Κηδεμόνων, δεν επιθυμούν να
ξεκινήσει η λειτουργία του 10ου
Δημοτικού Σχολείου αυτή τη σχολική
χρονιά, καθώς εκτιμούν ότι αλλαγή
σχολείου εν μέσω της σχολικής χρο-
νιάς θα προκαλέσει αναστάτωση και
θα επηρεάσει την ψυχολογία των
μαθητών. 

Το αίτημα αυτό έχουν υποβάλει με
επιστολή τους προς τον Διευθυντή
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτι-
κής Αττικής.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΣΕΛ. 3

Η παράδοση του έργου έγινε τη Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου, κατόπιν ελέγχου από τις υπηρεσίες
της Τεχνικής Υπηρεσίας υπό την εποπτεύουσα μηχανικό, Ελένη Μισαηλίδου.

– Η ταρίφα τους και τα συμβόλαια θανάτου

ΧΕΙΡΟΠΕΔΕΣ ΣΕ 20
ΝΟΝΟΥΣ ΤΗΣ ΝΥΧΤΑΣ 

Έχει επιβεβαιωθεί η παροχή προστασίας 
σε τουλάχιστον 30  μαγαζιά σε περιοχές 
της Δυτικής Αττικής και του Πειραιά

Μια ιδιαιτέρως σκληρή συμμορία εκβιαστών , η οποία αποτελούνταν
από 20 μέλη, με αρχηγό κρατούμενο που την προηγούμενη δεκαετία κυριαρχούσε στο κόσμο της νύχτας μπήκε στο στόχαστρο του Τμήματος
Δίωξης Εκβιαστών της Ασφάλειας Αττικής. Σύμφωνα με την Αστυνομία, το κύκλωμα των μπράβων της νύχτας εκβίαζε καταστηματάρχες, απει-

λούσε και τρομοκρατούσε ιδιώτες, ενώ έφτανε ακόμα και σε εμπρησμούς αυτοκινήτων προκειμένου να τιμωρήσει ή να στείλει μηνύματα σε θύματα της.
Μέχρι στιγμής έχει επιβεβαιωθεί η παροχή προστασίας σε τουλάχιστον 30 με 40 καταστήματα σε διάφορες περιοχές της Δυτικής Αττικής και του Πειραιά. 

Η ταρίφα για κάθε νυχτερινό κατάστημα ξεκινούσε από 300 και άγγιζε τα 1.000 ευρώ, ενώ όποιος δεν πλήρωνε το χαράτσι είχε ...συνέπειες.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι έρευνες της Ασφάλειας για το αν η συμμορία των νονών εμπλέκεται σε συμβόλαια θανάτου και σε ξυλοδαρμούς
επιχειρηματιών, ενώ όλο το συντονισμό της ομάδας πραγματοποιούσε μέσα από τη φυλακή με κινητά τηλέφωνα ο αρχηγός του κυκλώματος. Ο ηλικίας
περίπου 40 ετών «εγκέφαλος» πριν μερικά χρόνια είχε γίνει στόχος αντίπαλης ομάδας και του έστησε ενέδρα προκειμένου να τον βγάλει από τη μέση.
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Ημερίδα ΚΕΔΕ και ΤΠΔ 
για τις χρηματοδοτικές ευκαιρίες 
και δυνατότητες της Τ.Α.

ΗΚεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας και το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων
συνδιοργανώνουν ημερίδα με θέμα «Νέες χρηματοδοτικές Ευκαιρίες και
Δυνατότητες για την Τοπική Αυτοδιοίκηση» σήμερα 18 Δεκεμβρίου και ώρα

10.30 π.μ. στο ξενοδοχείο DIVANI CARAVEL.
Στόχος της ημερίδας είναι η αναζήτηση εκ μέρους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης νέων

μεθόδων λειτουργίας και αξιοποίησης σύγχρονων χρηματοδοτικών εργαλείων καθώς
και η αξιοποίηση των νέων χρηματοδοτικών ευκαιριών.

Τις θέσεις της Αυτοδιοίκησης θα παρουσιάσει ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ Γ. Πατούλης,
ενώ έχουν προσκληθεί να χαιρετήσουν οι υπουργοί  Εσωτερικών Αργύρης Ντινόπου-
λος, Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Κώστας Σκρέκας, Περιβάλλοντος, Ενέργειας
και Κλιματικής Αλλαγής Γιάννης Μανιάτης, ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών
Χρήστος Σταϊκούρας και ο πρόεδρος του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων Αλέ-
ξανδρος Κρητικός.

Ζεφύρι: Κατέρρευσε μέρος του 
οδοστρώματος στην Εσχατιά
Κατέρρευσε το οδόστρωμα στο ρέμα της Εσχατιάς του Ζεφυρίου λόγω της

βροχόπτωσης, με την κακοκαιρία να πλήττει την Αττική τις τελευταίες μέρες
Το οδόστρωμα υποχώρησε ενώ ευτυχώς την ώρα εκείνη δεν διερχόταν

κάποιο όχημα ή πεζός, ωστόσο το σημείο παραμένει επικίνδυνο γιατί το
βράδυ δεν είναι εύκολο να γίνει αντιληπτό ότι δεν υπάρχει κομμάτι δρόμου
στο συγκεκριμένο χώρο.

Επιπλέον, σύμφωνα με τους κατοίκους το πρόβλημα μπορεί να επηρρεάσει
και τα γύρω σπίτια, ενώ οι ίδιοι υπενθυμίζουν δυστύχημα στο οποίο έχασε τη
ζωή του ένα μικρό παιδί λόγω της ορμής των νερών, όταν πάλι είχε φουσκώ-
σει το ρέμα.

Η πυροσβεστική υπηρεσία δέχτηκε 60 κλήσεις για απάντληση υδάτων, αλλά
και για περιπτώσεις όπου απαιτείτο κοπή δέντρων.

Σε κλίμα συναίνεσης  πραγματοποιήθηκε το
βράδυ της Παρασκευής, 12-12-14, η πρώτη
συνεδρίαση του ενδεκαμελούς   Διοικητικού

Συμβουλίου του Δημοτικού Παντοπωλείου. Αποτελεί
νέα δομή της Κοινωνικής Υπηρεσίας και  με βάση το
καταστατικό του προβλέπεται η επιχορήγησή του από
τον προϋπολογισμό του Δήμου. 

Στην πρώτη συνεδρίαση συζητήθηκε το θέμα της στέ-
γασης του Δημοτικού Παντοπωλείου, τα κριτήρια έντα-
ξης των απόρων σε αυτό, ο τρόπος λειτουργίας του, οι
πηγές τροφοδοσίας του και τα είδη των προϊόντων που
θα διαθέτει στους δικαιούχους δημότες.  

Ο Δήμαρχος και Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλί-
ου Χρήστος Παππούς ενημέρωσε τα μέλη ότι  γνωστο-
ποίησε την ίδρυση του Δημοτικού Παντοπωλείου και
έθεσε το θέμα της χρηματοδότησης του στην αρμόδια
Αντιπεριφερειάρχη Αττικής  κ. Κατερίνα Θανοπούλου
(επισκέφθηκε το πρωί της ίδιας μέρας τα Άνω Λιόσια) η
οποία δεσμεύτηκε για την στήριξη της νέας δομής από
την Περιφέρεια. 

Παράλληλα  Χρήστος Παππούς  δεσμεύτηκε να ειση-
γηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο την επιχορήγηση του
κοινωνικού Παντοπωλείου για το 2015. Με την πρότα-
ση του Δημάρχου Φυλής συντάχθηκαν και τα μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου Χρυσούλα Κουράση, Κώστας
Λουμιώτης και  Γιώργος Αβράμης. 

Περιοδείες στην αγορά για την 
ενημέρωση και παρακίνηση των δημοτών  να

στηρίξουν τη δομή  

Επίσης, μετά από πρόταση της Χρυσούλας Κουράση,
αποφασίστηκε ότι τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 

αλλά και εθελοντές θα περιοδεύσουν, το Σάββατο 20
και την Κυριακή 21 Δεκεμβρίου, στην αγορά προκειμέ-
νου να ενημερώσουν τους δημότες για την ίδρυση του
Δημοτικού Παντοπωλείου, με στόχο να τους παρακινή-
σουν να προσφέρουν τρόφιμα για τη στήριξη των άπο-
ρων συμπολιτών μας.Παράλληλα, από την Κυριακή 20 

Δεκεμβρίου, στην Πλατεία Ηρώων, στα Άνω Λιόσια,
δίπλα από τα γιορτινά περίπτερα, ο Πολιτιστικός και
Αθλητικός Οργανισμός ΠΑΡΝΗΘΑ θα τοποθετήσει ένα
ακόμη περίπτερο, αυτό του Δημοτικού Παντοπωλείου,
στο οποίο θα μπορούν να προσέρχονται οι δημότες
που θέλουν και μπορούν  να προσφέρουν τρόφιμα. 

ΟΜΟΦΩΝΙΑ ΣΤΗ ΠΡΩΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

Δυναμικά ξεκίνησε το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Φυλής
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ΟΔ.Α.Σ. Ζεφυρίου πρωτοτύπησε ύστερα
από πολλά χρόνια διοργανώνοντας με
απόλυτη επιτυχία στις 14/12/2015, το 1ο

event Αξιολόγησης Μέγιστης Δύναμης για τα μέλη-
αθλητές του συλλόγου του, συμβάλλοντας με αυτόν
τον τρόπο στην ανάδειξη της σωστής εκγύμνασης
του κόσμου και περιβάλλοντας κάτι καινούριο στην
τοπική κοινωνία και όχι μόνο.

Υπήρξε μεγάλος ενθουσιασμός απο μέρος των
ασκούμενων και των παρευρισκόμενων καθώς ήταν
κάτι πρωτόγνωρο για αυτούς. Οι ασκούμενοι που
πήραν μέρος στο event αξιολόγησαν και μέτρησαν 

με σωστό τρόπο (υπό επίβλεψη γιατρού και γυμνα-
στή) την μέγιστη δύναμη τους σε δύο συγκεκριμένες
δοκιμασίες (πιέσεις ίσιας μπάρας σε οριζόντιο πάγκο
και πρέσα ποδιών). Και στις δύο μετρήσεις πήραν
μέρος μικροί και μεγάλοι αθλητές του συλλόγου
σημειώνοντας τεράστια επιτυχία.

Το έργο του Δ.Α.Σ. Ζεφυρίου μόλις ξεκίνησε!
Ο πρόεδρος και το Δ.Σ. του Συλλόγου ευχαριστεί

από καρδιάς τους χορηγούς του, χωρις τους οποί-
ους η διοργάνωση του event δεν θα είχε αυτήν την
επιτυχία:

Μαρτίνος Αθανάσιος, Τσιουμπρής Δημήτριος
(μπουφές), Ζαραμίγκος Αντώνιος (γλυκά), Βασιλό-
πουλος Σπυρίδων (γλυκά), "Alessio" (καφές, χυμοί
και ρούχα), κατάστημα PPM Mάνος -εξατμίσεις, την
Ζάγγα Ευαγγελία για την πλήρη φωτογραφική κάλυ-
ψη και τον Δήμο Φυλής.

Για την παρουσία τους στο event του συλλόγου
μας ευχαριστούμε όλον τον κόσμο και τους εκπρο-
σωπους του Δήμου: Αργυρόπουλο Αργύρη (Γ.Γ.),

Σχίζα Αθανάσιο, Μαυροειδάκο Ιωάννη και Πήλιουρα
Ιωάννη.

Με τιμή,
το Δ.Σ. του συλλόγου.

Εκπροσώπηση του
Δήμου Αχαρνών 

Στην αποφοίτηση 
των Αξιωματικών 

της Ελληνικής Αστυνομίας

Στην τελετή αποφοίτησης 78 Αξιωματικών της 2ης
Εκπαιδευτικής Σειράς του Τμήματος Επαγγελματι-
κής Μετεκπαίδευσης Επιτελών Στελεχών της Ελλη-
νικής Αστυνομίας, παρευρέθηκε ο Αντιδήμαρχος
Διοικητικών Υπηρεσιών & Ανθρώπινου Δυναμικού,
Θρακομακεδόνων & Πολιτικής Προστασίας, κ Ανα-
στάσιος Χίος, εκπροσωπώντας τη Δημοτική Αρχή
Αχαρνών. 

Στην εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στην έδρα
της Σχολής Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης στην
Αμυγδαλέζα, Αχαρνές, τα πτυχία στους 78 αποφοι-
τήσαντες σπουδαστές απένειμε ο Γενικός Γραμματέ-
ας Δημόσιας Τάξης κ Ανδρεουλάκος Αθανάσιος, ο
Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστράτηγος
Δημήτριος Τσακνάκης και ο Προϊστάμενος Επιτελεί-
ου του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστρά-
τηγος Κωνσταντίνος Τσουβάλας. 

Στη δοξολογία χοροστάτησε ο Πανοσιολογιώτατος
Αρχιμανδρίτης, κ. Νεκτάριος Κιούλος. 

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

ακά.         ακά.         
Μονώσεις, εξωτερικής τοιχοποιίας-Μονώσεις, εξωτερικής τοιχοποιίας-

ταρατσών.        ταρατσών.        
Τοποθέτηση φωτοβολταϊκών.                  Τοποθέτηση φωτοβολταϊκών.                  
Εγκατάσταση συστήματος αντλίας θερμόΕγκατάσταση συστήματος αντλίας θερμό--

τητας.       τητας.       
Εγκατάσταση συστήματος  γεωθερμίας.                  Εγκατάσταση συστήματος  γεωθερμίας.                  
Τοποθέτηση  λαμπτήρων  Τοποθέτηση  λαμπτήρων  Led.                                Led.                                
Μελέτες για την απαιτούμενη αναβάθμιση δωρεάν. Μελέτες για την απαιτούμενη αναβάθμιση δωρεάν. 
Πιστοποιητικό ενεργειακής απόδωσης στο τέλος των κατασκευών δωρεάν. Πιστοποιητικό ενεργειακής απόδωσης στο τέλος των κατασκευών δωρεάν. 
Τώρα και για όσους έχουν ρυθμίσει το αυθαίρετό τους το μισό πρόστιμοΤώρα και για όσους έχουν ρυθμίσει το αυθαίρετό τους το μισό πρόστιμο

(50%) αντί για την καταβολή του προστίμου μπορεί να χρησιμοποιηθή στις(50%) αντί για την καταβολή του προστίμου μπορεί να χρησιμοποιηθή στις
κατασκευαστικές επεμβάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του αυθαιρέτου. κατασκευαστικές επεμβάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του αυθαιρέτου. 

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

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

8.10.14

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ

ΘΕΜΑ: Καθορισμός τέλους
επί των ακαθαρίστων εσόδων
των κέντρων διασκέδασης,
εστιατορίων και συναφών
καταστημάτων για το έτος
2015.

Το Δημοτικό Συμβούλιο του
Δήμου Φυλής, με την αρ.
357/2014 απόφασή του,
ΟΜΟΦΩΝΑ αποφάσισε με βάση
τις διατάξεις  του  άρθρου 20  του

Ν.2539/97 και παρ. 1 και 2 του
αρ. 23 του Ν.3756/09, να επιβλη-
θεί τέλος επί των ακαθαρίστων
εσόδων των κέντρων διασκέδα-
σης, εστιατορίων και συναφών
καταστημάτων, έτους 2015, ως
εξής:

1. Σε ποσοστό 5% επί των ακα-
θαρίστων εσόδων σε νυχτερινά
κέντρα, χορευτικά κέντρα με μου-
σική.

Σε ποσοστό 0,5% επί των ακα-
θαρίστων εσόδων (από 1-1-2009
σύμφωνα με το άρθρο 23 του
Ν.3756/09) επιβάλλεται:

α) Σε κάθε είδους μορφής και

ονομασίας καταστημάτων στα
οποία πωλούνται για κατανάλω-
ση εντός ή εκτός του καταστήμα-
τος (σε πακέτο) φαγητά, ποτά,
καφές, αναψυκτικά κ.λ.π., εφό-
σον κατά την άδεια λειτουργίας
που έχει εκδοθεί, διαθέτουν
πάγκους ή τραπεζοκαθίσματα ή
σκαμπό εντός ή εκτός του κατα-
στήματος, ανεξαρτήτως του αριθ-
μού αυτών.

β) Ζυθοπωλείων και μπαρ.
γ) Καντινών.

Ο Δήμαρχος
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠ. ΠΑΠΠΟΥΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ

ΘΕΜΑ :Καθορισμός φόρου
ηλεκτροδοτούμενων χώρων
έτους 2015.

Το Δημοτικό Συμβούλιο του

Δήμου Φυλής, με την αρ.
353/2014 απόφασή του 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  αποφάσι-
σε με βάση τις διατάξεις του
άρθρου 10 παρ. 1 του Ν.1080/80,
του άρθρου 54 παρ. 5 του Ν
1416/84 και του άρθρου  25 παρ.
13 του Ν. 1828/89, να  καθοριστεί
ο φόρος ηλεκτροδοτούμενων

χώρων για το έτος 2015,  ως
εξής:

Α. Για τους στεγασμένους
χώρους στη τιμή των 0,12 €/ τ.μ.
και Β. Για τους μη στεγασμένους
χώρους στην τιμή των 0,06 €/τ.μ.

Ο Δήμαρχος
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠ. ΠΑΠΠΟΥΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ

ΘΕΜΑ : Καθορισμός συντελε-
στή Τ.Α.Π. (Τέλους Ακίνητης
Περιουσίας), έτους 2015.

Το Δημοτικό Συμβούλιο του
Δήμου Φυλής, με την αρ.
354/2014 απόφασή του 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ αποφά-
σισε με βάση τις διατάξεις του
άρθρου 24  του Ν.2130/93, να
καθοριστεί  ο συντελεστής

Τ.Α.Π (Τέλος Ακίνητης Περιου-
σίας), για το έτος 2015, σε
ποσοστό 0,25‰ επί της αξίας
των ακινήτων.

Ο Δήμαρχος

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠ. ΠΑΠΠΟΥΣ

Δ.Α.Σ. Ζεφυρίου 
Πρωτότυπη εκδήλωση για την ανάδειξη 
της σωστής εκγύμνασης 
Μεγάλο το ενδιαφέρον από την τοπική κοινωνία
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Ανοίγει τις πύλες 
του το 

"Χριστουγεννιάτικο
χωριό του Ρούντολφ"

Στην Κεντρική Πλατεία του
δήμου Ελευσίνας

Την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου ανοίγει τις
πύλες του, στην πλατεία Ηρώων Ελευσί-
νας, το Χριστουγεννιάτικο χωριό του Ρού-

ντολφ. 
Το μαγικό καρουζέλ, το τραμπολίνο, το φουσκω-

τό παιχνίδι,  θα κρατήσουν συντροφιά στους
μικρούς και τους μεγάλους μας φίλους, παρέα με
διάφορα παιχνίδια, γούρια και δώρα, λουκουμάδες
και χοτ ντογκ. 

  Όλες οι εκδηλώσεις 
και τα παιχνίδια είναι δωρεάν 

Παράλληλα θα υπάρχουν εκδηλώσεις με μουσικά
συγκροτήματα, παρουσιάσεις από τους Συλλό-
γους της πόλης, χριστουγεννιάτικα παζάρια, κάλα-
ντα και χορούς. 

Το χωριό θα μείνει ανοικτό μέχρι τις 7 Ιανουαρίου. 

Πυρκαγιά σε σκάφος
στην Ελευσίνα

Άμεσα ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή Ελευ-
σίνας, για εκδήλωση πυρκαγιάς στη
θαλάσσια περιοχή Βλύχας Ελευσίνας.

Πιο συγκεκριμένα, πριν λίγες μέρες  στελέχη της
οικείας Λιμενικής Αρχής, οχήματα της Πυροσβεστι-
κής Υπηρεσίας Ελευσίνας, καθώς και το Ρ/Κ
΄΄ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΙV'' NΠ 10949, έσπευσαν στο
σημείο και διαπίστωσαν πως στο Ρ/Κ-Ν/Γ πλοίο
''ARABIAN SEA FOS'' σημαίας Παναμά, έχει εκδη-
λωθεί πυρκαγιά σε μπαλόνια πρόσκρουσης που
βρισκόντουσαν στο κατάστρωμα.

Η ανωτέρω πυρκαγιά κατασβέστηκε από την
Πυροσβεστική Υπηρεσία ενώ από το περιστατικό
δεν προκλήθηκε τραυματισμός και δεν παρατηρή-
θηκε θαλάσσια ρύπανση. Προανάκριση διενεργεί-
ται από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ελευσίνας.

Φόρος αίματος 
στον επαρχιακό δρόμο 

Θήβας-Ελευσίνας

Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε το πρωί της
Τρίτης στον επαρχιακό δρόμο Θήβας - Ελευσί-
νας, στο ύψος της Κάζας. 

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες ένα αγροτικό
στο οποίο επέβαιναν ο 58χρονος οδηγός και η 60χρονη
αδελφή του συγκρούστηκε πλαγιομετωπικά με δυο φορ-
τηγά με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ο οδηγός και
να τραυματιστεί πολύ σοβαρά η αδελφή του.

Ο άτυχος 58χρονος έχασε τον έλεγχο και αρχικά το
αυτοκίνητο χτύπησε στις μπάρες. 

Στη συνέχεια όμως πέρασε στο αντίθετο ρεύμα και
συγκρούστηκε διαδοχικά με δυο μεγάλα φορτηγά, που
κινούταν στο αντίθετο ρεύμα. Τα ακριβή αίτια του τρο-
χαίου ερευνά η τροχαία της Θήβας.

ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΟ 2ο ΛΥΚΕΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

ΣΥΖΗΤΗΣΗ  ΜΕ ΘΕΜΑ: ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ 
ΜΕΣΟΓΕΙΟ, ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙ Η Α’ ΕΛΜΕ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

Η Α’ ΕΛΜΕ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΑΣ ΚΑΛΕΙ ΣΤΗΝ ΣΥΣΗΤΗΣΗ  ΜΕ ΘΕΜΑ:ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΕΣ
ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ, ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ, ΣΤΗΝ ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ
ΚΑΙ Η ΕΛΛΑΔΑ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ.ΠΡΟΣΚΕΚΛΗΜΕΝΟΙ ΟΜΙΛΗΤΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ : 

•ΑΝΔΡΙΤΣΟΣ ΘΑΝΟΣ (Μέλος του Αντιφασιστικού Καραβανιού στο ΝΤΟΥΜΠΑΣ της ΟΥΚΡΑΝΙΑΣ)
•ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ (Μέλος του ΚΕΜΕΤΕ της ΟΛΜΕ)
•ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ (Μέλος της Λαϊκής Αντίστασης -Α.Α.Σ)
•ΣΕΡΕΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ
Η Συζήτηση θα Διεξαχθεί:ΣΤΟ 2ο ΛΥΚΕΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
Την ΠΕΜΠΤΗ 18/12/2014 και ΩΡΑ 12:30μμ. 
Για τους συμμετέχοντες θα δοθεί άδεια διευκόλυνσης απ’ τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Δυτικής Αττικής.
ΤΟ ΔΣ ΤΗΣ Α’ ΕΛΜΕ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ

ΘΕΜΑ: Καθορισμός τελών
διαφήμισης, για τα έτη 2015-
2016-2017.

Το Δημοτικό Συμβούλιο του
Δήμου Φυλής, με την αρ.
355/2014 απόφασή του, ΚΑΤΑ
ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ αποφάσισε με
βάση τις διατάξεις του άρθρου
15 του Β. Δ/τος της

24/20-10-1958 όπως αυτό
αντικαταστάθηκε από το άρθρο
8 του Ν. 1144/81 και τροποποιή-
θηκε από το άρθρο 5 του
Ν.1990/90,  άρθρο 18 παρ.5 του
Ν.2130/93, του άρθρου 9 παρ.6
του Ν.2880/01 και του άρθρου
26 παρ.12 του Ν.3013/02, επι-
βάλλεται το τέλος υπέρ των
Δήμων και Κοινοτήτων για κάθε
διαφήμιση που γίνεται με οποιο-
δήποτε τρόπο και μορφή σε
χώρους που βρίσκονται μέσα
στα διοικητικά τους όρια., να
καθορισθούν τέλη διαφήμισης,
για τα έτη 2015-2016-2017, ως
εξής :

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α΄
α)Μέσα σε μόνιμα και σταθερά

και κινητά πλαίσια που τοποθε-
τούνται σε πλατείες, οδούς,
πεζοδρόμια, δημόσιους και κοι-
νοχρήστους γενικά χώρους

β)Περιφράξεις ακαλύπτων
χώρων και ανεγειρόμενων οικο-
δομών

γ)Σε χώρους σιδηροδρομικών
σταθμών καθώς και σε χώρους
σταδίων και γηπέδων, που
καθορίζονται από τη διοίκηση
των φορέων

δ)Μέσα σε καταστήματα, κινη-
ματογράφους, θέατρα και
άλλους δημόσιους χώρους

ε)Σε περίπτερα και σε στέγα-
στρα αφετηριών και στάσεων
λεωφορείων, αστικών συγκοινω-
νιών

ΤΙΜΗ: 0,23 ευρώ
Εβδομαδιαίως το τ.μ.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β΄
α)Για διαφημίσεις φωτεινών

επιγραφών σε στέγες ή δώματα
καθώς και διαφημίσεις που γίνο-
νται σε ηλεκτρονικές εφημερίδες.

ΤΙΜΗ: 46,49 ευρώ
Ετησίως το τ.μ.
β)Για φωτεινές επιγραφές σε

οποιουσδήποτε άλλους χώρους
ΤΙΜΗ:23,24 ευρώ
Ετησίως το τ.μ.
γ)Για τις μη φωτεινές επιγρα-

φές σε στέγες ή δώματα
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ΄
Για διαφημίσεις που γίνονται

μέσα σε οχήματα σιδηροδρό-
μων, τροχιοδρόμων, ηλεκτρονι-
κών αυτ/των  και κάθε τύπου
οχήματα δημόσιας χρήσεως ή
στην εξωτερική επιφάνεια αυτών
διαστάσεων μέχρι 30 επί 50 εκα-
τοστόμετρα

ΤΙΜΗ:2,% επί της δαπάνης
της διαφήμισης

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Δ΄
Για διαφημίσεις που γίνονται

μέσα σε εστιατόρια, καφενεία και
παρεμφερή καταστήματα με
ημερολόγια, δώρα, έντυπα κάθε
είδους παραστάσεις ή λέξεις
καθώς και διαφημίσεις που γίνο-
νται από αέρος με οποιονδήπο-
τε τρόπο

ΤΙΜΗ5,00 ευρώ μηνιαίως ανε-
ξάρτητα από τις ημέρες χρησιμο-
ποιήσεως

Ο Δήμαρχος

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠ. ΠΑΠΠΟΥΣ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ

ΘΕΜΑ :  Καθορισμός τελών
ύδρευσης  έτους 2015.

Το Δημοτικό Συμβούλιο του
Δήμου Φυλής, με την αρ.
351/2014 απόφασή του αποφά-
σισε ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ με
βάση τις διατάξεις του άρθρου 19
του Β.Δ. 24-9/20-10-1958 και του
Ν.1080/80 (άρθρο 17), να καθο-
ρίσει για τα τέλη ύδρευσης έτους
2015, για τις δύο δημοτικές ενότη-
τες του Δήμου μας, Άνω Λιοσίων
και Φυλής και να ισχύσουν οι εξής
συντελεστές:

Α)1. Από 0-5 κ.μ.:
0,38 ευρώ ανά κ.μ.

2. Από 5-20 κ.μ.:
0,60 ευρώ ανά κ.μ.

3. Από 20-27 κ.μ.:
1,03 ευρώ ανά κ.μ

4. Από 27-35 κ.μ.:
1,41 ευρώ ανά κ.μ.

5. Από 35 κ.μ. και πάνω:
1,80 ευρώ ανά κ.μ

Στην τρίμηνη κατανάλωση η κλί-
μακα διαμορφώνεται ως εξής:

1. Από  0-15 κ.μ.              
0,38 ευρώ ανά κ.μ.

2. Από15-60 κ.μ.               
0,60 ευρώ ανά κ.μ.

3. Από 60-81κ.μ.               
1,03 ευρώ ανά κ.μ.

4. Από 81-105κ.μ.             
1,41 ευρώ ανά κ.μ.

5. Από 105κ.μ. και πάνω   
1,80 ευρώ ανά κ.μ.

Β)   Εισφορά για εργασίες
συντήρησης δικτύων ύδρευσης
22% επί της αξίας της κατανάλω-
σης.

Γ)   Πάγιο τέλος 0,72 ευρώ το
μήνα

Δ)   Η δαπάνη του δικαιώματος
σύνδεσης παροχής: 71,02 ευρώ

Ε)   Το τέλος επανασύνδεσης:
5,32 ευρώ

ΣΤ) Αντικατάσταση κατεστραμ-
μένου μετρητή υπαιτιότητας του
ιδιοκτήτη: 131,38 ευρώ

Ζ)   Για τις βιομηχανίες μέχρι
1.000 κ.μ.:  0,8381 ευρώ ανά κ.μ.

Η)  Για τις βιομηχανίες από
1.000 κ.μ. και πάνω: 0,9866
ευρώ ανά κ.μ.

Οι τιμές που χρεώνονται  τα
υλικά ύδρευσης καθώς και οι αντί-
στοιχες  εργασίες παραμένουν 

ως ισχύουν στο ποσό των
471,00 ευρώ περίπου για κάθε
παροχή.Ταυτόχρονα θα εφαρμο-
στεί, ευεργετικό τιμολόγιο, σύμ-
φωνα με τον προσφάτως ψηφι-
σθέντα κανονισμό ύδρευσης με
την αρ.317/2014 απόφαση Δ.Σ.,
ως εξής:

ΑΠΟΡΟΙ: Απαλλαγή επί των
δημοτικών τελών.  

ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ: όπως η ιδιότητά
τους οριοθετείται από την κείμενη
νομοθεσία, ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ και
Μονογονεϊκές Οικογένειες: μόνο
όσοι εξομοιώνονται με τους Πολύ-
τεκνους σύμφωνα με το νόμο
3454/2006: Μείωση 50% επί των
δημοτικών τελών.

ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ 67%
και άνω ή άτομα που τα βαρύ-
νουν προστατευόμενα μέλη με
αναπηρία 67% και άνω: με ετήσιο
οικογενειακό εισόδημα μικρότερο
από το ποσό των 23.500,00€:
Μείωση 50% επί των δημοτικών
τελών.

ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ 100%:
Απαλλαγή επί των δημοτικών
τελών.  

Ο Δήμαρχος
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠ. ΠΑΠΠΟΥΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ

ΘΕΜΑ : Καθορισμός του
τέλους χρήσης κοινόχρηστων

χώρων έτους 2015.

Το Δημοτικό Συμβούλιο του
Δήμου Φυλής, με την αρ.
358/2014 απόφασή του,
ΟΜΟΦΩΝΑ αποφάσισε με βάση
τις διατάξεις του  άρθρου 13 του
Β.Δ. 24-9/20-10-1958 όπως αντι-
καταστάθηκε από το άρθρο 3 του
Ν.1080/80, να καθορισθεί τέλος
χρήσης κοινόχρηστων χώρων για
το έτος 2015,  ως εξής:

1. Για τέλη χρήσης κοινοχρή-
στων χώρων για περίπτερα το
ποσό των 3,00 €/τ.μ. ετησίως (για
πέριξ περιπτέρων και για κατάλη-
ψη της κατασκευής των περιπτέ-
ρων).

Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με
το Ν. 4093/2012 από 01/01/2012
οι δικαιούχοι των περιπτέρων
υπόκεινται σε υποχρέωση κατα-

βολής τέλους για τον κοινόχρηστο
χώρο που καταλαμβάνει η κατα-
σκευή του περιπτέρου σύμφωνα
με τις διατάξεις του άρθρου 3 του
Ν. 1080/80 και ως εκ τούτου θα
πρέπει να οριστεί η ετήσια τιμή
κατάληψης του κουβούκλιου του
περιπτέρου.

2. Για τέλη καταλήψεως πεζο-
δρομίου οδού υπό ανοικοδομού-
ντων, το ποσό των 1,00€/τ.μ.
μηνιαίως και όχι μικρότερο χρονι-
κό διάστημα από 6 μήνες γιατί
δεν είναι δυνατόν μια οικοδομή να
τελειώσει νωρίτερα από 6 μήνες.
Όταν το οικόπεδο είναι γωνιακό
θα επιβάλλεται τέλος καταλήψε-
ως πεζοδρομίου στη μία από τις
δύο πλευρές του, τη μεγαλύτερη.

3. Κατά τις τοπικές γιορτές και
πανηγύρεις επιτρέπεται η παρα-
χώρηση χρήσεως  κοινοχρήστων
χώρων σε ασκούντες το επάγγελ-
μα του πλανόδιου πωλητού υπό
την προϋπόθεση ότι δεν θα
κωλύεται η κυκλοφορία πεζών και
οχημάτων κατά τη διάρκεια της
πανήγυρης και για το χρονικό

διάστημα αυτό, προτείνει την επι-
βολή τέλους, με ποσό 20,00 € το
τρέχον μέτρο, για την πανήγυρη
των Αγ. Κων/νου και Ελένης και
επιβολή τέλους, με ποσό 10,00 €
για τις λοιπές πανηγύρεις.

4. Για τέλη χρήσεως κοινοχρή-
στων χώρων για τοποθέτηση
τραπεζοκαθισμάτων από  επιχει-
ρήσεις υγειονομικού ενδιαφέρο-
ντος, το ποσό των 2,00 €/τ.μ. ετη-
σίως.

Για τοποθέτηση κοντέινερ-
κάδων αποκομιδής οικοδομικών
υλικών, το ποσό των 1,50€/τ.μ.
εβδομαδιαία.

Για τέλη χρήσης από υπαίθρι-
ους πωλητές παραδοσιακών
δραστηριοτήτων, το ποσό των
30,00€/τ.μ.

Για τέλη χρήσης για πώληση
παραδοσιακών χριστουγεννιάτι-
κων δέντρων, οριζόμενη τιμή
4,00€/τ.μ.

Ο Δήμαρχος
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠ. ΠΑΠΠΟΥΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ

ΘΕΜΑ: Καθορισμός τελών
και δικαιωμάτων δημοτικού

κοιμητηρίου για το έτος 2015.

Το Δημοτικό Συμβούλιο του
Δήμου Φυλής, με την αρ.
356/2013 απόφασή του, 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ αποφάσι-
σε με βάση τις διατάξεις του
άρθρου 19 παρ. 1 του Β Δ/τος της 

24/20-10-1958 καθώς και το
κανονισμό λειτουργίας του νέου
και παλαιού κοιμητηρίου που

εγκρίθηκε με την αρ. 110/2012
απόφασή του, να καθορισθούν
τέλη και να γίνει μείωση του
τέλους δικαιώματος ταφής, ενώ
για τα υπόλοιπα τέλη και δικαιώ-
ματα δημοτικού κοιμητηρίου, να
μην γίνει αναπροσαρμογή για το
έτος 2015 και να παραμείνουν
όπως είχαν καθοριστεί με την
335/15-11-2013 απόφασή του το
Δ.Σ., δηλαδή:

Α) Δικαίωμα ταφής 160,00€.
Β) Δικαίωμα ανανέωσης (παρά-

τασης χρόνου ταφής) ανά έτος
550,00€.

(Το δικαίωμα παράτασης ανα-
κομιδής οστών πέρα από την

τριετία ορίζεται για το Α΄ τρίμηνο
στο ποσό των 100,00€. Για
πέραν του Α΄ τριμήνου το ποσό
των 150,00€ για κάθε τρίμηνο).

Γ)   Τέλος ανακομιδής 100,00€.
Δ) Δικαίωμα σύστασης οικογε-

νειακού τάφου 6.250,00€ προκα-
ταβάλλοντας το ποσό των
3.250,00€ και 3.000,00€ σε ένα
έτος.

Ε)  Δικαίωμα από τη χρήση
οστεοφυλακίου 35,00€ κάθε έτος
και αγορά οστεοφυλακίου
35,00€.

Ο Δήμαρχος
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠ. ΠΑΠΠΟΥΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ
ΘΕΜΑ : Καθορισμός τελών

καθαριότητας – φωτισμού
έτους 2015.

Το Δημοτικό Συμβούλιο του
Δήμου Φυλής, με την αρ.
352/2014 απόφασή του ΚΑΤΑ
ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ αποφάσισε με
βάση τις διατάξεις των άρθρων
21 & 22 του Β.Δ. 24-9/20-10-
1958  που συμπληρώθηκαν από
τις διατάξεις του Ν. 25/75 «περί
υπολογισμού και του τρόπου
είσπραξης  των δημοτικών και
κοινοτικών τελών καθαριότητας
φωτισμού» κλπ. (ΦΕΚ 74/1975
Α΄), όπως τροποποιήθηκαν και
συμπληρώθηκαν από τις διατά-
ξεις του Ν. 429/76, 1080/80
(άρθρα4,5,17 &20) 1828/89
(άρθρο 25 παρ. 12), 2130/93
(άρθρα 16 παρ. 6 &27 παρ. 4),
2307/95 (άρθρο 7 παρ. 3 & 4),
2503/97 ( άρθρο 9 παρ. 14),
2539/97 (άρθρο 25 παρ. 3) &
3345/05 (άρθρο 5) περί εσόδων
Ο.Τ.Α.,  να καθορίσει τα τέλη
καθαριότητας και φωτισμού για το
έτος 2015 ως εξής: 

1. ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΟΙ ΧΩΡΟΙ  
Α. - Οικίες εντός και εκτός σχε-

δίου, φιλανθρωπικά ιδρύματα,
νοσηλευτικά ιδρύματα, εκκλησίες,
κοινόχρηστο οικιών, στην τιμή
των 0,90 € ανά τ.μ.

-Αποθηκευτικοί χώροι, πυλω-
τές και υπόγειο χρέωση στο 40%
της πραγματικής επιφάνειας.

Β.- Καταστήματα, φροντιστήρια,
γραφεία εκπαιδευτήρια από 1-
6.000 τ.μ. στην τιμή των 2,01 €
ανά τ.μ. Καταστήματα από 6.000,
τ.μ και άνω 1,20 € ανά τ.μ.

Γ. -Βιομηχανίες και βιοτεχνίες
χαμηλής όχλησης, και λοιπές
συναφείς δραστηριότητες
σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. ΟΙΚ.
3137/191/Φ.15 (ΦΕΚ 1048/Β΄/4-

4-2012) «περί αντιστοίχησης των
κατηγοριών των βιομηχανικών
και βιοτεχνικών δραστηριοτήτων
και των δραστηριοτήτων παρα-
γωγής ηλεκτρικής ενέργειας με
τους βαθμούς όχλησης που ανα-
φέρονται στα πολεοδομικά δια-
τάγματα»  

Από 1 – 6.000 τ.μ. στην τιμή
των 3,00 € ανά τ.μ.

Από 6.000 τ.μ. και άνω στην
τιμή των 1,80 € ανά τ.μ.

Δ. -  Βιομηχανίες και βιοτεχνίες
μέσης όχλησης και λοιπές συνα-
φείς δραστηριότητες σύμφωνα με
την Κ.Υ.Α. ΟΙΚ. 3137/191/Φ.15
(ΦΕΚ 1048/Β΄/4-4-2012) «περί
αντιστοίχησης των κατηγοριών
των βιομηχανικών και βιοτεχνι-
κών δραστηριοτήτων και των
δραστηριοτήτων παραγωγής ηλε-
κτρικής ενέργειας με τους βαθ-
μούς όχλησης που αναφέρονται
στα πολεοδομικά διατάγματα»  

Από 1 – 6.000 τ.μ. στην τιμή
των 3,75 € ανά τ.μ.

Από 6.000 τ.μ. και άνω στην
τιμή των 2,25 € ανά τ.μ.

Ε. -   Βιομηχανίες και βιοτεχνίες
υψηλής όχλησης και λοιπές
συναφείς δραστηριότητες  σύμ-
φωνα με την Κ.Υ.Α. ΟΙΚ.
3137/191/Φ.15 (ΦΕΚ 1048/Β΄/4-
4-2012) «περί αντιστοίχησης των
κατηγοριών των βιομηχανικών
και βιοτεχνικών δραστηριοτήτων
και των δραστηριοτήτων παρα-
γωγής ηλεκτρικής ενέργειας με
τους βαθμούς όχλησης που ανα-
φέρονται στα πολεοδομικά δια-
τάγματα» καθώς και ΔΕΠΑ,
ΕΘΕΛ, ΕΥΔΑΠ, ΟΣΕ, ΑΤΤΙΚΗ
ΟΔΟΣ

Από 1 – 6.000 τμ. στην τιμή
των 4,50 € ανά τ.μ.

Από 6.000 τμ. και άνω στην
τιμή των 2,50 € ανά τ.μ.

Δ. -Καταστήματα τραπεζών,
supermarket, μέχρι 6.000 τμ.
στην τιμή των 4,50 € ανά τμ.

2. ΜΗ ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΟΙ ΧΩΡΟΙ  

Α.-Καταστήματα, φροντιστήρια,
γραφεία,, εκπαιδευτήρια, Βιομη-
χανίες και βιοτεχνίες χαμηλής
όχλησης, μάντρες οικοδομών,
ξυλείας, βενζινάδικα, σιδηροδρο-
μικές γραμμές, Αττικής Οδός.

Από 1 – 6.000 τ.μ. στην τιμή
των 0,57 ευρώ ανά τμ.

Από 6.000 τμ. και άνω στην
τιμή των 0,17 ευρώ ανά τμ

Β.-Χώροι χρησιμοποιούμενοι
ως νεκροταφεία αυτοκινήτων,
σταθμοί διοδίων, εταιρείες διαχεί-
ρισης στερεών αποβλήτων,
σκραπ, λατομεία παραγωγής τσι-
μέντων ασβεστοκαμίνους, βυρ-
σοδεψία μέσης και χαμηλής όχλη-
σης.

Από 1 – 6.000 τμ. στην τιμή των
1,26 ευρώ ανά τμ.

Από 6.000 τμ. και άνω στην
τιμή των 0.37 ευρώ ανά τμ.

Εφαρμογή του άρθρου 202
παρ. 3 του Ν. 3463/2006, δηλ.
άποροι, άτομα με αναπηρίες,
πολύτεκνοι, έχουν τις εξής μειώ-
σεις :

ΑΠΟΡΟΙ: Μείωση 50% επί των
δημοτικών τελών

ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ, όπως η ιδιότητά
τους οριοθετείται από την κείμενη
νομοθεσία, ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ και
Μονογονεϊκές οικογένειες, μόνο
όσοι εξομοιώνονται με τους Πολύ-
τεκνους σύμφωνα με το νόμο
3454/2006: Μείωση 50% επί των
δημοτικών τελών

ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ 67%
και άνω ή άτομα που τα βαρύ-
νουν προστατευόμενα μέλη με
αναπηρία 67% και άνω, με ετήσιο
οικογενειακό εισόδημα μικρότερο
από το ποσό των 23.500,00 € :
Μείωση 50% επί των δημοτικών
τελών

ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ 100%:
Απαλλαγή επί των δημοτικών
τελών.

Ο Δήμαρχος
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠ. ΠΑΠΠΟΥΣ

Διαδρομή Προσφοράς 
στο Δήμο Ελευσίνας

Μια πρωτότυπη πορεία, θα ξεκινήσει την  Κυριακή 21 Δεκεμβρίου στο Δήμο
Ελευσίνας, στις 11.00 με αφετηρία  την πλατεία Μαγούλας, και τερματισμό

την πλατεία Ηρώων Ελευσίνας.
Η Διαδρομή Προσφοράς έχει σαν στόχο τη συγκέντρωση τροφίμων για τα παιδιά

του «Κέντρου Αγάπης Ελευσίνας – Φιλική Φωλιά».
Συνδιοργανωτές της πεζοπορείας είναι η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Ελευσί-

νας (ΚΕΔΕ), το ΠΑΚΠΠΑ Δήμου Ελευσίνας, ο Σύλλογος Δρομέων Υγείας Ελευσί-
νας(ΣΔΥΕ), ο Σύλλογος Εθελοντών Θριασίου Πεδίου και Ένωση Συλλόγων Γονέων
Μαθητών Δήμου Ελευσίνας.

Πούλμαν θα αναχωρήσουν από το δημοτικό πάρκινγκ Ελευσίνας για Μαγούλα στις
10:00 το πρωί.
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ΠΟΛΥΙΑΤΡΙΚΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΠΕ
ΙΔΙΩΤΙΚΑΙΔΙΩΤΙΚΑ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΑΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΑ
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ - ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ-

ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ- ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ -

ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ - LASER ΑΠΟΤΡΙΧΩΣΗΣ
Οδός Αιγάλεω 3 - Ασπρόπυργος 

Τηλ: 210 5578138 - 210 5579997 & 210 5571996

ΑΑΠΠΟΟΦΦΑΑΣΣΕΕΙΙΣΣ  ΣΣΤΤΟΟ  ΠΠΕΕΡΡΙΙΦΦΕΕΡΡΕΕΙΙΑΑΚΚΟΟ  ΣΣΥΥΜΜΒΒΟΟΥΥΛΛΙΙΟΟ

Όχι στα νέα διόδια της Βαρυμπόμπης και υλοποίηση 
προγράμματος για την παιδική φτώχεια

ΤΤ ο θέμα της μεταφοράς των μαθητών των ειδικών
και μουσικών σχολείων, και ιδιαίτερα στα Γυμνά-
σια – Λύκεια της Λούτσας – Αρτέμιδας, συζητή-

θηκε κατά τη διάρκεια της Συνεδρίασης του Περιφερεια-
κού Συμβουλίου την Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου, μετά από
σχετικό αίτημα για εκτός ημερήσιας διάταξης συζήτηση
της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση» και της Ένωσης
Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων Σπάτων-Αρτέμιδας.
Στη συζήτηση μετείχε, μεταξύ άλλων, και ο Πρόεδρος
του 15μελους Συμβουλίου του Λυκείου της Αρτέμιδας,
καθώς επίσης ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων των
σχολείων των παραπάνω περιοχών.

Στη συνέχεια, ακολούθησε εκτενής συζήτηση για το
θέμα των διοδίων στην Αττική. Αφορμή αποτέλεσε η
συζήτηση για τη λήψη απόφασης για την κατασκευή και
λειτουργία των πλευρικών διοδίων στους κόμβους
Βαρυμπόμπης, Αγίου Στεφάνου και Μαλακάσας, καθώς
επίσης και η αρνητική γνωμοδότηση της Διεύθυνσης
Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Αττικής για τη Μελέτη
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου «Κατα-
σκευή και λειτουργία συνοδών έργων του ΠΑΘΕ - Τμήμα
‘Μεταμόρφωση – Υλίκη’ και συγκεκριμένα του ανισόπε-
δου κόμβου Κηφισιάς και του ανισόπεδου κόμβου των
πλευρικών διοδίων Βαρυμπόμπης και πλευρικών διο-
δίων Αγίου Στεφάνου και της Περιφέρειας Αττικής». 

Για το συγκεκριμένο θέμα το Σώμα γνωμοδότησε αρνη-
τικά επί της ΜΠΕ και ζήτησε ειδικά για τον Κόμβο Καλυ-
φτάκη να επιστραφεί η Μελέτη και να επανέλθει στο
Περιφερειακό Συμβούλιο με νέα Μελέτη, η οποία δεν θα
είναι συνδεδεμένη με την εγκατάσταση πλευρικών σταθ-
μών διοδίων. Επίσης, το Συμβούλιο προχώρησε, κατά
πλειοψηφία, σε σχετικό σχέδιο απόφασης, το οποίο
εισηγήθηκε η αρμόδια Περιφερειακή Σύμβουλος, κ.
Ιωάννα Στεργίου. Ακολουθεί το σχετικό κείμενο:

«Το Περιφερειακό Συμβούλιο συντάσσεται στο πλευρό
των δημοτικών Αρχών, των κατοίκων και του κινήματος
για την απομάκρυνση των διοδίων από την Αττική:

Λέμε ‘όχι’ στην τοποθέτηση νέων πλευρικών διοδίων
στους κόμβους Βαρυμπόμπης και Αγ. Στεφάνου, αλλά
και σε κάθε προσπάθεια για νέα διόδια στο Εθνικό
δίκτυο που είναι στην Περιφέρεια Αττικής

Ζητάμε την απομάκρυνση των ήδη εγκαταστημένων
διοδίων εντός του Νομού Αττικής, καθώς η μη ύπαρξη
ασφαλούς και ολοκληρωμένου δικτύου παραδρόμων
καθιστά τη χρήση των Εθνικών Οδών υποχρεωτική για
τις αστικές μετακινήσεις των κατοίκων και εργαζομένων
της Αττικής

Απαιτούμε τη ριζική αναθεώρηση ή κατάργηση των
συμβάσεων παραχώρησης των εθνικών μας δρόμων,
διότι και οι δρόμοι είναι και πρέπει να παραμείνουν
δημόσιο κοινωνικό αγαθό χωρίς διόδια

Στο πλαίσιο εφαρμογής του Κράτους Δικαίου ζητάμε να
σταματήσουν όλες οι ποινικές και οικονομικές διώξεις
που έχουν ασκηθεί εναντίον πολιτών και αιρετών
δημάρχων, δημοτικών συμβούλων κλπ, που συμμετέ-
χουν στα κινήματα ενάντια στα διόδια και τασσόμαστε
στο πλευρό τους

Αναλαμβάνουμε την πρωτοβουλία για τη δημιουργία
μιας Παναττικής Συντονιστικής Επιτροπής Αγώνα για να
φύγουν τα διόδια από την Αττική. Στο πλαίσιο αυτό προ-
τείνουμε την πραγματοποίηση συνάντησης μεταξύ της
πολιτικής ηγεσίας, του αρμόδιου Υπουργείου με εκπρο-
σώπους Διαπαραταξιακής Επιτροπής του Περιφερεια-
κού Συμβουλίου και των Δημοτικών Αρχών της Βορειοα-
νατολικής Αττικής

Υποστηρίζουμε τη σύναψη Προγραμματικής Σύμβα-
σης για τη μέτρηση των ατμοσφαιρικών ρύπων στις
περιοχές που σχεδιάζεται η εγκατάσταση διοδίων

Συμμετέχουμε σε όλες τις κινητοποιήσεις των Δήμων, 
των κατοίκων και των φορέων της Αττικής».

Οι παρατάξεις «Αττική», «180ο Μοίρες – Η Αττική
αλλάζει πρόσωπο» και «Λαϊκή Συσπείρωση» κατέθε-
σαν δικά τους ψηφίσματα. Να σημειωθεί ότι οι παρατά-
ξεις «Αττική» και «180ο Μοίρες» κατέθεσαν κοινό κείμε-
νο ψηφίσματος, ενώ το ψήφισμα της «Λαϊκής Συσπεί-
ρωσης» ψήφισαν οι παρατάξεις: «Λαϊκή Συσπείρωση»,
«Αντικαπιταλιστική Ανατροπή στην Αττική – Ανταρσία σε
Κυβέρνηση – Ε.Ε. – ΔΝΤ», «Ελληνική Αυγή» και «Αττι-
κή, Συμμέτοχοι στο Αύριο – Παύλος Χαϊκάλης».  

Τέλος, κατά πλειοψηφία εγκρίθηκε η συμμετοχή της
Περιφέρειας Αττική στο Πρόγραμμα με τίτλο: «Κατάρτιση
και τεκμηρίωση δείκτη παιδικής φτώχειας, ως εργαλείου
αντιμετώπισης του κοινωνικού αποκλεισμού  και εφαρ-
μογής του για τον προσδιορισμό της παιδικής φτώχειας
στην Περιφέρεια Αττικής». Το Πρόγραμμα εντάσσεται
στη θεματική ενότητα: «Τοπικές και Περιφερειακές πρω-
τοβουλίες για τη μείωση των εθνικών ανισοτήτων και την
προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης» και θα έχει
διάρκεια 12 μήνες. 

Το θέμα εισηγήθηκε η Αντιπεριφερειάρχης Κοινωνικής
Πολιτικής, κα Κατερίνα Θανοπούλου.

Κατά του Προγράμματος τάχθηκαν οι παρατάξεις
«Λαϊκή Συσπείρωση» και «Ελληνική Αυγή», ενώ λευκό
ψήφισε η παράταξη «Αττική – Συμμέτοχοι στο Αύριο».
Οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της «Λαϊκής Συσπείρω-
σης», κατήγγειλαν τη διοίκηση της Περιφέρειας και την
πλειοψηφία του Περιφερειακού Συμβουλίου «γιατί
απλόχερα δίνει 200.000 € σε κάποιον, που θα κάνει μια
θεωρητική μελέτη χωρίς πρακτική αξία και από αυτά δεν
δίνεται ούτε ένα ευρώ, γι’ αυτούς που τα έχουν ανάγκη».
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των πυραυ-
λακάτων και ο
ο υ σ ι α σ τ ι κ ό ς
σκοπός αυτής
της τροπολο-
γίας είναι η
πληρωμή των
εργαζομένων οι
οποίοι παρακο

λουθούν από τα θεωρεία τη συζήτησή
μας» τόνισε στην εισήγηση του ο υπουρ-
γός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας.

«Είχαμε την ηθική υποχρέωση σαν Κοι-
νοβούλιο και σαν κόμματα, πέρα από την
κυβέρνηση, αυτοί οι άνθρωποι να πλη-
ρωθούν» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο ίδιος χαρακτήρισε επωφελή για το 

ελληνικό δημόσιο τη συγκεκριμένη τρο-
πολογία, καθώς, όπως είπε, δεν υπήρχε
άλλος τρόπος για να λυθεί το πρόβλημα
με το πρόγραμμα ναυπήγησης των
πυραυλακάτων.  Η καθυστέρηση κατάθε-
σης της τροπολογίας, επισήμανε , οφεί-
λεται στο μακρότατο χρόνο διαπραγμα-
τεύσεων με την αλλοδαπή εταιρεία.

Στη δικαιοσύνη 
προϊστάμενοι

δήμων που δεν 
έδωσαν στοιχεία
για τις συμβάσεις

Τη «στοχοποίηση» προϊσταμένων
των διευθύνσεων διοικητικού και
προσωπικού των δήμων καταγ-

γέλλει η ΠΟΕ ΟΤΑ. Πρόκειται για του
προϊσταμένους οι οποίοι δεν έδωσαν
στοιχεία για τον  επανέλεγχο μετατροπής
των συμβάσεων με κριτήρια. 

Η ΠΟΕ ΟΤΑ υποστηρίζει ότι : επιχειρεί-
ται η καλλιέργεια κλίματος τρομοκρατίας
και εκφοβισμού με την «κλήτευση» εργα-
ζομένων που συμμετείχαν σε προκηρυγ-
μένη απεργιακή κινητοποίηση (απεργία
–αποχή).

Όπως σημειώνεται χαρακτηριστικά «η
στόχευση των Προϊσταμένων Διευθύνσε-
ων Διοικητικού, που εκτός από την συμ-

μετοχή τους στην
Απ εργ ία-Απ οχή
δέχθηκαν και
«εντέλλεσθε» από
τους αιρετούς στην
κατεύθυνση να μην
χορηγήσουν στοι-

χεία και να γίνουν έτσι συνένοχοι στις
απολύσεις συναδέλφων τους που προ-
γραμματίζει η συγκυβέρνηση με εντολή
της τρόικας, ήρθε σε συνέχεια των κατη-
γοριών σε βάρος των Δημάρχων Λάρι-
σας, Ζωγράφου, Χαλανδρίου, Πάτρας και
Νίκαιας-Αγίου Ιωάννη Ρέντη. 

Η Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ο.Ε.-
Ο.Τ.Α. καταγγέλλει την προσπάθεια της
συγκυβέρνησης να εκφοβίσει και να τρο-
μοκρατήσει τους συναδέλφους αλλά και
τους αιρετούς που δεν γίνονται «γρανάζι»
στα δικά τους σχέδια, προκειμένου να
«διεκπεραιωθεί» ο προσχηματικός επα-
νέλεγχος και να οδηγηθούν χιλιάδες
εργαζόμενοι σε απολύσεις και πολλές
υπηρεσίες σε διάλυση».

ΕΡΓΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ΤΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ

Λίφτινγκ στον Προαστιακό
Σειρά παρεμβάσεων για τη βελτίωση των υπηρεσιών του προαστιακού σιδηροδρόμου και την

ενίσχυση της επιβατικής του κίνησης υλοποιεί η ΤΡΑΙΝΟΣΕ σε συνεργασία με το υπουργείο
Μεταφορών, τον ΟΣΕ, την ΕΕΣΣΤΥ και την ΕΡΓΟΣΕ.

Πιο συγκεκριμένα, οι κύριες δράσεις είναι η επιδιόρθωση ζημιών που υπάρχουν στις κυλιόμε-
νες σκάλες, στους ανελκυστήρες, στα καθίσματα, στους πωλητές εισιτηρίων και ακυρωτικών εισι-
τηρίων, στα WC, στον φωτισμό, ο καθαρισμός των σταθμών και των αιθουσών αναμονής καθώς
και η μείωση ή και η εξάλειψη των καθυστερήσεων.

Στόχος, σύμφωνα με τη διοίκηση της εταιρείας, είναι να προσελκύσει νέους επιβάτες παρέχο-
ντας άνεση και ασφάλεια, αλλά και να αλλάξει η εικόνα του μέσου, αφού υπάρχουν πολλές φθο-
ρές και καταστροφές σε συρμούς και κτίρια.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΓΙΑ ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ 
ΑΠΟ ΤΡΕΙΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ

Ρύθμιση με άρωμα... 
διευθετήσεων

Ρύθμιση με άρωμα... διευθετήσεων σχετικά με πρόστιμα
αυθαιρέτων και καταπατήσεις εκτάσεων κατέθεσαν χθες στη
Βουλή τρεις βουλευτές της Περιφέρειας Αττικής.

Πρόκειται για τους βουλευτές της ΝΔ Θ. Μπούρα και Γ. Βλάχο
καθώς και τον ανεξάρτητο βουλευτή (πρώην του ΠΑΣΟΚ και εν
συνεχεία της ΔΗΜΑΡ) Β. Οικονόμου.

Ο πρώτος μάλιστα είναι επικεφαλής της Κοινοβουλευτικής Ομάδας
της ΝΔ και ως εκ τούτου φαίνεται πως η τροπολογία κατατέθηκε,
έχοντας σημαντικές πιθανότητες να γίνει δεκτή από την κυβέρνηση.

Η ρύθμιση κατατέθηκε σε νομοσχέδιο του υπουργείου Περιβάλλο-
ντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, το οποίο μάλιστα, με χθεσι-
νή απόφαση της διάσκεψης των προέδρων, προγραμματίστηκε να
συζητηθεί με τη διαδικασία του κατεπείγοντος την Παρασκευή και το
Σάββατο, και να ψηφιστεί το Σάββατο το βράδυ.
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Πρασίνισε ο χώρος της 
παιδικής χαράς

Ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών
Έργων Θανάσης Σχίζας, αφού
καλωσόρισε την οργάνωση στο
Δήμο υπογράμμισε στο χαιρετι-
σμό του πως «επιλέξαμε το
Πάρκο Πόλης ως πρώτο σημείο
φύτευσης με κριτήριο το γεγο-
νός ότι εδώ αθλούνται 300 παι-
διά ενώ άλλα τόσα παίζουν
κάθε μέρα δίπλα στην παιδική
χαρά και θέλουμε να είναι όμορ-
φος και περιποιημένος αυτός ο
χώρος.

Η δράση θα επεκταθεί 
και σε άλλους

κοινόχρηστους χώρους 

Θα συνεχίσουμε  με τα σχο-
λεία και με άλλους κοινόχρη-
στους χώρους και θα το ενισχύ

σουμε και με άλλες παρόμοιες
δράσεις μέχρι να φτάσουμε στο
σημείο να έχει ο Δήμος μας του-
λάχιστον ένα δέντρο για κάθε
παιδί».  

Ο πρόεδρος του Πολιτιστικού
και Αθλητικού Οργανισμού «Η
Πάρνηθα», Γιώργος Μαυροει-
δής αφού ευχαρίστησε την 

οργάνωση για την παρουσία
της στο Δήμο υπογράμμισε. «
Είμαστε πολύ ικανοποιημένοι
που επιλέχθηκε ο χώρος μας

ως ο πρώτος που θα φυτευτεί.
Η Οργάνωση που φιλοξενούμε
σήμερα στο Πάρκο Πόλης και
μας προσφέρει τους βολβούς
λέγεται “A TREE FOR A KID” και
εδώ έχουμε παιδιά που πρέπει
να τους δίνουμε χαρά, χαμόγελο
και χρώμα κάθε μέρα κι αυτό
προσπαθούμε να κάνουμε».

«Είναι η πρώτη φορά που
ερχόμαστε στο Δήμο σας και
σας ευχαριστούμε που μας
δώσατε την ευκαιρία να κάνου-
με αυτή τη δράση. 

Είμαστε μια οργάνωση που ο
σκοπός μας είναι να βοηθάμε 

του Δήμους να δημιουργούν
ανοιχτούς πράσινους χώρους
για τα παιδιά. 

Έχουμε μια πολύ καλή συνερ-
γασία με το Δήμαρχο Χρήστο
Παππού και τον ευχαριστούμε
για αυτό. 

Να ξέρετε πως θα είμαστε
συμπαραστάτες σας σε κάθε
προσπάθεια» είπε στο χαιρετι-
σμό του ο εκπρόσωπος της
οργάνωσης “A TREE FOR A
KIND” Ηλίας Κοττάκος. 

Τουλίπες φύτεψαν η Πρόε-
δρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Ζωή Αρβανιτάκη, οι Αντιδήμαρ-
χοι Μιχάλης Οικονομάκης,
Θανάσης Σχίζας και Γιάννης
Μαυροειδάκος, οι Αναπληρωτές
Δήμαρχοι Γιώργος Αντωνόπου

λος, Μαρίνος Σαρλάς και
Νίκος Χατζητρακόσιας, ο Πρόε-
δρος της Πάρνηθας Γιώργος
Μαυροειδής, ο Πρόεδρος των
Παιδικών Σταθμών Ζεφυρίου
Γιώργος Κούρκουλος, ο δημοτι-
κός σύμβουλος Γιώργος Κρητι-
κός, ο πρόεδρος του τοπικού
συμβουλίου Άνω Λιοσίων Χρή-
στος Καματερός, η πρόεδρος
του Τοπικού Συμβουλίου
Χασιάς Ελένη Λιάκου με το
μικρό της γιο Γρηγόρη, ο τοπι-
κός σύμβουλος Χασιάς Βαγγέ-
λης Σταματάκος κι ο Σύμβουλος
Δημάρχου Σωτήρης Μασούρης. 

Τις επόμενες μέρες, μαθητές
από όλα τα σχολεία του Δήμου
θα φυτέψουν άλλες πέντε χιλιά-
δες τουλίπες.

ΧΑΜΟΓΕΛΑ ΚΑΙ 5000 ΒΟΛΒΟΙ ΤΟΥΛΙΠΑΣ 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ “A TREE FOR A KID” 

Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου 2014 ΘΡΙΑΣΙΟ - 11

Στο κατάστημά
μας θα βρείτε:

α) Βότανα  (ιβίσκος, αλόη, 
σπιρουλίνα,  κλπ)
β) Αρωματικά φυτά  (μέντα,
δυόσμος, ρίγανη, κλπ)
γ) Αφεψήματα (τσάι, χαμο-
μήλι, φασκόμηλο, κλπ)
δ) Μπαχαρικά  σε μεγάλη
ποικιλία κάθε είδους όπως
κάρυ, πιπέρι, 

μείγματα μπαχαρικών για
ξεχωριστές  χρήσεις και  γεύσεις και αλάτι διαφόρων τύπων και προελεύ-
σεων.
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, Τηλέφωνο: 210-5579801Φυλής 8Α  Ασπρόπυργος, Τηλέφωνο: 210-5579801

ΙΒΙΣΚΟΣ
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Φθηνότερο κατά 2,02%
φέτος το Χριστουγεννιάτικο τραπέζι

Φθηνότερο κατά 2,02%, σε σχέση με πέρυσι, αναμένεται το φετινό Χριστουγεννιάτικο
τραπέζι, σύμφωνα με δειγματοληπτικό έλεγχο, που πραγματοποίησε το Ινστιτούτο
Εμπορίου και Υπηρεσιών (ΙΝ.ΕΜ.Υ.) της Ε.Σ.Ε.Ε., κατά την περίοδο 14 έως 16 Δεκεμ-

βρίου 2014. 
Πιο συγκεκριμένα, το Χριστουγεννιάτικο

οικογενειακό τραπέζι θα κοστίσει 144,76
ευρώ, έναντι 147,75 ευρώ που κόστιζε πέρυ-
σι και 151,56 το 2012 την ίδια ακριβώς περίο-
δο, με τα ίδια ακριβώς προϊόντα. 

Η μικρή αυτή πτώση των περίπου τριών
ευρώ (που αντιστοιχεί σε ποσοστιαία μείωση
2,02%), σε σύγκριση με τον Δεκέμβριο του
2013, οφείλεται κυρίως στην υποχώρηση των
τιμών στα «Κρεατικά» (-2,88%, δειγματολη-
ψία από Βαρβάκειο αγορά), αλλά και στο μει-

ωμένο κόστος των «Ποτών & Αναψυκτικών» (-6,13%). 
Πιο αναλυτικά, στην κατηγορία των «Κρεατικών» η μεγαλύτερη αποχώρηση καταγράφεται

στην τιμή του αρνιού (-7,14%), η οποία κυμαίνεται στα 6,5ευρώ/κιλό, ακολουθούμενη από τη
μικρή μείωση του χοιρινού (-5,13%), ενώ στον αντίποδα αύξηση της τάξεως του 10% εμφανίζει
η τιμή της γαλοπούλας. 

Ανάλογη πτωτική τάση παρατηρείται και για τα προϊόντα Super Market, όπως τα «Αναψυκτι-
κά» (-6,38%) και τα «Κρασιά» (μεσοσταθμική μείωση της τάξεως του (14,4%), με εξαίρεση την
οριακή άνοδο της τιμής της «Μπύρας» (2,52%). 

Μία επιπλέον παράμετρος που συμβάλλει θετικά, έστω και σε μικρότερο βαθμό στη συρρί-
κνωση του κόστους του Χριστουγεννιάτικου τραπεζιού, σε ετήσια βάση, εντοπίζεται στην πτώση
των τιμών της κατηγορίας των «Γλυκών / Εδεσμάτων», καθώς η μεσοσταθμική μείωση στα
μελομακάρονα και στους κουραμπιέδες προσεγγίζει το 2% (-1,85%), σε σχέση με το 2013. 

Αναφορικά με τις τιμές των «φρούτων και των οπωροκηπευτικών» το κόστος προμήθειάς τους
κινείται σε υψηλότερα από τα περυσινά επίπεδα (1,56%), με την τιμή του λάχανου (34,4%) και
της ντομάτας (16,4%) να καταγράφουν τις μεγαλύτερες αυξήσεις, σε αντίθεση με την υποχώρη-
ση της τιμής της πατάτας (-16,9%) και των μήλων (-11,7%).
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Σοκ στη Λαμία
από καταγγελία
για βιαιοπραγία

δασκάλας σε
βάρος 6χρονου

Αίσθηση έχει προκαλέσει
στη Λαμία καταγγελία γονιού
πως δασκάλα σε δημοτικό
σχολείο κλότσησε μαθητή, με
συνέπεια να τον τραυματίσει
στα πλευρά.

Η δασκάλα αντιτείνει πως
δεν βιαιοπράγησε κατά του
παιδιού και ότι ο μαθητής
τραυματίστηκε λόγω πτώ-
σης. Σύμφωνα πάντως με
πληροφορίες του ΣΚΑΪ, πολ-
λοί συμμαθητές του φερόμε-
νου θύματος επιβεβαιώνουν
την καταγγελία για κλοτσιά
της εκπαιδευτικού.

Όπως επιβεβαίωσε στον
ΣΚΑΪ ο υφυπουργός Παιδεί-
ας Αλέξανδρος Δερμετζό-
πουλος, η δασκάλα δεν έχει
απομακρυνθεί με κάποιον

τρόπο από την εκπαίδευση,
και απλώς δεν διδάσκει στην
τάξη όπου φέρεται να έλαβε
χώρα το περιστατικό.

Εξήγησε πως ο νόμος δεν
προβλέπει την τοποθέτηση
της δασκάλας σε αργία ή την
απόλυσή της για τέτοιου
είδους καταγγελία, καθώς
άμεση απομάκρυνση προ-
βλέπεται μόνον για βαρύτε-
ρες κατηγορίες, όπως η
σεξουαλική παρενόχληση
μαθητών.

«Αν δεν γίνει έρευνα δεν
μπορούμε να καταδικάσουμε
κάποιον», σημείωσε ο κ.
Δερμετζόπουλος, αφήνοντας
όμως ανοιχτό το ενδεχόμενο
να υπάρξουν αλλαγές στο
νόμο ώστε να περιλαμβάνο-
νται και άλλα αδικήματα.

Τόνισε πάντως πως το
υπουργείο Παιδείας έχει
ζητήσει την τάχιστη επίλυση
της κατάστασης, με το τελικό
πόρισμα του περιφερειακού
διευθυντή Φθιώτιδας να ανα-
μένεται έως την Παρασκευή.

Η διαφθορά βασιλεύει: 
Εξι γιατροί και ένας διοικητής νοσοκομείου 
«έφαγαν» 2,7 εκατ. ευρώ από το Δημόσιο

Για διαφθορά, κατασπατάληση δημοσίου χρήματος,
καθώς και αδικαιολόγητο πλουτισμό, κατηγορούνται έξι
γιατροί και ένας διοικητικός διευθυντής του Νοσοκομεί-
ου Σάμου.

Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια έρευνας της Οικονομι-
κής Αστυνομίας διαπιστώθηκε αναντιστοιχία μεταξύ
των δηλωθέντων εισοδημάτων και των τραπεζικών
καταθέσεών τους, που ξεπερνά το ποσό των 2,7 εκα-
τομμυρίων ευρώ, για το χρονικό διάστημα 2005- 2011.

Στο πλαίσιο της πολύμηνης έρευνας εξετάστηκε μεγά-
λος αριθμός φορολογικών και τραπεζικών δεδομένων,
ενώ πραγματοποιήθηκε άρση φορολογικού και τραπε-
ζικού απορρήτου των κατηγορούμενων, για τη συγκε-
κριμένη χρονική περίοδο.

«Αν υπάρχει όντως θέμα διαφθοράς και παρανομίας
θα πρέπει οι ένοχοι να τιμωρηθούν σύμφωνα με τον
νόμο», τόνισε, από την πλευρά του, ο πρόεδρος της
Επιστημονικής Επιτροπής του Νοσοκομείου Σάμου
Νίκος Κακλαμάνης, αναφερόμενος στην υπόθεση.

«Χρειάζεται ωστόσο προσοχή, μιας και δεν υπάρχει
κάποια επίσημη ανακοίνωση εκτός από δημοσιεύματα
στον Τύπο» πρόσθεσε ο κ. Κακλαμάνης και ζήτησε από
την Πολιτεία «να ξεκαθαρίσει με επίσημο τρόπο τι συμ-
βαίνει, και από την άλλη η υπόθεση να τελεσιδικήσει
όσο το δυνατόν γρηγορότερα ώστε να μην διασύρονται
αθώοι».

Απο σήμερα  η καταβολή του οικογενειακού επιδόμα-
τος - Ποιοι το δικαιούνται

Αρχίζει σήμερα η καταβολή των οικογενειακών επιδομά-
των στους λογαριασμούς των δικαιούχων .Όπως είχε γίνει
γνωστό ήδη από τον Σεπτέμβριο τα χρήματα δίδονται έναν
μήνα νωρίτερα από τον αρχικό υπολογισμό.

Ποιοι θα το λάβουν 
Στους ημερομίσθιους που παρέχουν εξαρτημένη εργασία

με σχέση ιδιωτικού δικαίου σε οποιονδήποτε εργοδότη της
χώρας, καθώς και στους αμειβόμενους με μηνιαίο μισθό
που είτε δεν δικαιούνται οικογενειακό επίδομα από τον
εργοδότη τους βάσει Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας,
Νόμου, Κανονισμού Επιχείρησης ή άλλων διατάξεων, είτε
δικαιούνται από τον εργοδότη τους ποσό επιδόματος ίσο ή
μικρότερο από εκείνο που χορηγεί ο ΔΛΟΕΜ για τον ίδιο
αριθμό παιδιών (σχετ. ν.δ. 3868/58 «Περί συστάσεως
ΔΛΟΕΜ» και άρθρο 18 παρ. 4 ν. 1346/83).

Στους απασχολουμένους με σύμβαση μίσθωσης έργου,
εφόσον εργάζονται με συνθήκες που απαντώνται στις συμ-
βάσεις εξαρτημένης εργασίας (αρθ. 1 παρ. 1 ν. 4075/2012).

Στους απασχολούμενους σε εργοδότες με τους οποίους
είναι σύζυγοι ή συγγενείς α' και β΄ βαθμού (αρθ. 1 παρ.2
4075/2012).

Από το άρθρο πρώτο της παραγράφου Α΄ υποπαράγρα-
φός ΙΑ.3 εδάφιο 1.Α΄του ν. 4254/2014 (Α΄85), προκύπτει ότι
το 2014 είναι το τελευταίο έτος καταβολής του οικογενειακού
επιδόματος από τον ΟΑΕΔ, τα δε ανά κατηγορία ποσά του
συγκεκριμένου επιδόματος μειώνονται στο μισό των χορη-
γουμένων κατά το έτος 2013.

ΕΧΟΥΝ ΕΓΚΡΙΘΕΙ 757.000 ΑΙΤΗΣΕΙΣ

Καταβάλλεται στους δικαιούχους
το επίδομα θέρμανσης 
μέσα στην επόμενη εβδομάδα

Στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων
θα κατατεθεί από βδομάδα η νέα δόση του επιδόμα-
τος θέρμανσης.

Αυτή τη φορά τα 45 εκατ. ευρώ θα μοιραστούν:
Όσοι υπέβαλαν αίτηση για προκαταβολή την οποία

και δεν έχουν εισπράξει ακόμη,

Όσοι αγόρασαν πετρέλαιο θέρμανσης (συνεπώς θα
εισπράξουν ολόκληρο το ποσό του επιδόματος).

Σημειώνεται πάντως, ότι μόλις το 8% των αιτήσεων
για τη χορήγηση του πετρελαίου θέρμανσης έχει
απορρίψει το υπουργείο Οικονομικών, με τη διαδικα-
σία να κινείται εντός χρονοδιαγράμματος.

Η ηλεκτρονική εφαρμογή του Taxis για την υποβολή
αιτήσεων χορήγησης του επιδόματος πετρελαίου θέρ-
μανσης έχει δεχθεί από τις 21 Οκτωβρίου 825.000
αιτήσεις για τη χορήγηση του πετρελαίου θέρμανσης
και εξ αυτών έχουν εγκριθεί οι 757.000.

Τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή του το Γενικό Λογι-
στήριο του Κράτους δείχνουν ότι τόσο το ύψος της
πρώτης καταβολής επιδόματος θέρμανσης όσο και ο
αριθμός των δικαιούχων είναι διπλάσιος σε σχέση με
την αντίστοιχη περσινή περίοδο πιστοποιώντας, κατά
το υπουργείο Οικονομικών, την ορθότητα της επιλο-
γής μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης κατά
30%.

Το επίδομα πετρελαίου θέρμανσης ανέρχεται σε
0,35 ευρώ για κάθε λίτρο πετρελαίου. Η μέγιστη
ποσότητα λίτρων για την οποία χορηγείται το επίδομα
καθορίστηκε στα 25 λίτρα ανά τετραγωνικό μέτρο σπι-
τιού στην Α' ζώνη, στα 15 λίτρα ανά τ.μ. στην Β' ζώνη,
στα 8 λίτρα ανά τ.μ. στην Γ' ζώνη και στα 5 λίτρα ανά
τ.μ. στη Δ' ζώνη.

Έρευνα σε 16.000 
επιχειρηματικά δάνεια
ΤτΕ: Ποιοι είναι οι κλάδοι με τις 
μεγαλύτερες καθυστερήσεις δανείων

Στο συμπέρασμα ότι τα επιχειρηματικά δάνεια σε καθυστέ-
ρηση μεγάλων οφειλετών συγκεντρώνονται σε σχετικά μικρό
αριθμό κλάδων οικονομικής δραστηριότητας οδηγήθηκε η
Τράπεζα της Ελλάδος μετά από «χαρτογράφηση» που διε-
νήργησε στα δάνεια 16 χιλιάδες οφειλετών

Το δείγμα επί του οποίου έγινε η ανάλυση περιλαμβάνει
περίπου 16.000 οφειλέτες με επιχειρηματικά δάνεια άνω του 1
εκατ. ευρώ το 2013 και με συνολικό άνοιγμα περίπου 98,5 δισ.
ευρώ (ποσό που αντιστοιχεί σε 54% του ΑΕΠ του 2013 σε τρέ-
χουσες τιμές). Εξ αυτών περίπου 6.000 οφειλέτες εμφανίζουν
καθυστέρηση στην αποπληρωμή των υποχρεώσεών τους, με
το ύψος των καθυστερήσεων να προσεγγίζει τα 28,5 δισ. ευρώ
(ποσό που αντιστοιχεί σε 15,6% του ΑΕΠ του 2013).

Σύμφωνα με τα βασικά περιγραφικά χαρακτηριστικά των
δανείων αυτών, τα 3/4 περίπου των οφειλετών έχουν συνολι-
κό άνοιγμα μέχρι 5 εκατ. ευρώ, ενώ παρατηρείται αρνητική
συσχέτιση μεταξύ του ύψους του ανοίγματος και του δείκτη
καθυστερήσεων. Δηλαδή οφειλέτες με μεγαλύτερο άνοιγμα
εμφανίζουν κατά μέσο όρο χαμηλότερο δείκτη καθυστερήσεων
συγκριτικά με εκείνους των οποίων το άνοιγμα κυμαίνεται
μεταξύ 1 και 5 εκατ. ευρώ.

Ωστόσο, σε όρους μεγέθους, το μεγαλύτερο ποσό δανείων
σε καθυστέρηση επιμερίζεται σε σχετικά λίγους πιστούχους, οι
οποίοι με τη σειρά τους επιμερίζονται σε σχετικά λίγους κλά-
δους οικονομικής δραστηριότητας. Ενδεικτικά, το ήμισυ περί-
που των δανείων σε καθυστέρηση κατανέμεται σε μερικές εκα-
τοντάδες πιστούχους, με το ήμισυ αυτών να συγκεντρώνεται
σε μόνο έξι κλάδους οικονομικής δραστηριότητας.

Οι κλάδοι πρωταθλητές στα υπερήμερα δάνεια (2013) :
Αλιεία και υδατοκαλλιέργεια82,19%
Παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλών65,62%
Παραγωγή βασικών φαρμακευτικών προϊόντων και φαρμα-

κευτικών σκευασμάτων53,86%
Κατασκευές κτιρίων50,86%

Άλλες επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστη-
ριότητες47,64%

Παραγωγή χημικών ουσιών και προϊόντων40,85%
Παραγωγή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊό-

ντων39,07%
Σημαντικό επίσης χαρακτηριστικό των δανείων του δείγμα-

τος είναι ότι το μισό (50%) σχεδόν των δανείων σε καθυστέ-
ρηση βρίσκεται σ’ αυτή την κατάσταση για διάστημα τουλάχι-
στον τριών ετών. Και σε αυτή την περίπτωση, η συγκέντρωση
αφορά σχετικά μικρό αριθμό πιστούχων, οι οποίοι ουσιαστικά
επιμερίζονται σε λίγους κλάδους, κυρίως στους κλάδους κατα-
σκευών κτιρίων, χονδρικού και λιανικού εμπορίου, καταλυμά-
των, διαχείρισης ακίνητης περιουσίας, έργων πολιτικού μηχα-
νικού, βιομηχανίας τροφίμων, δραστηριοτήτων ανθρώπινης
υγείας και παραγωγής κλωστοϋφαντουργικών υλών.

Μάλιστα, στην πλειονότητα των περιπτώσεων της εν λόγω
κατηγορίας οφειλετών για τους οποίους κατέστη δυνατή, λόγω
διαθεσιμότητας στοιχείων, και η χρηματοοικονομική ανάλυση
των οικονομικών τους στοιχείων, η δυναμική των λογιστικών
καταστάσεων υποδηλώνει ότι είναι μικρή η πιθανότητα εξυπη-
ρέτησης των δανείων τους.

ΕΕΛΛΛΛΑΑΔΔΑΑ  --   ΕΕΛΛΛΛΑΑΔΔΑΑ

Απογοητευμένοι οι έμποροι από τον
τζίρο της περασμένης Κυριακής

Απογοητευτικά ήταν τα αποτελέσματα των πωλήσεων των
εμπορικών επιχειρήσεων την Κυριακή 14 Δεκεμβρίου, σε
σύγκριση με τον μέσο τζίρο της εβδομάδας που προηγήθη-
κε, 8-13 Δεκεμβρίου, όπως εκτιμά η Ελληνική Συνομοσπον-
δία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας (ΕΣΕΕ) μετά από
έρευνα που πραγματοποίησε μεταξύ των μελών της. 

Συγκεκριμένα, το ένα πέμπτο των επιχειρήσεων που άνοι-
ξαν την Κυριακή 14 Δεκεμβρίου δήλωσαν ότι ήταν σαν μία
καθημερινή μέρα. Μόλις μία στις δέκα είδε τις πωλήσεις της
να ξεπερνούν τις μέσες πωλήσεις της εβδομάδας, ενώ η
πλειονότητα των επιχειρηματιών (64%) δήλωσαν ότι τη
συγκεκριμένη Κυριακή είχαν χαμηλότερο τζίρο από τον μέσο
όρο της εβδομάδας. 

Το φαινόμενο αυτό εντείνεται σε ό,τι αφορά στις μικρές-
οικογενειακές επιχειρήσεις που δεν απασχολούν προσωπι-
κό, με το ποσοστό να ανέρχεται στο 75% των περιπτώσεων
καθώς και για τις επιχειρήσεις που ο κύκλος εργασιών δεν
ξεπερνάει τα 30.000 ευρώ με αντίστοιχο ποσοστό 78%.

Τα παραπάνω ευρήματα επιβεβαιώνονται και από το επό-
μενο ερώτημα δηλαδή, πώς θα επηρεάσει τον συνολικό τζίρο
της εορταστικής περιόδου το άνοιγμα την Κυριακή 14 Δεκέμ-
βρη. 

Η κύρια αντίληψη του επιχειρηματικού κόσμου (48%) είναι
ότι δεν θα έχει καμία επιρροή στο ύψος των πωλήσεων όλης
της περιόδου και αυτό απορρέει από το γεγονός ότι 9 στις 10
επιχειρήσεις δεν παρουσίασαν κάποια αξιοσημείωτη αύξηση
των πωλήσεων τους την Κυριακή. 
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ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Π. ΜΟΥΖΑΚΑΣΝΙΚΟΛΑΟΣ Π. ΜΟΥΖΑΚΑΣ
MSc. MSc. Πανεπιστημίου ΑθηνώνΠανεπιστημίου Αθηνών

•ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ
•ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

•ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ
•ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ – ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ – ΔΙΑΛΥΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

•ΕΡΓΑΤΙΚΑ – ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ
ΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΙΤΕΣ ΤΙΜΕΣ

Φυλής 3, 3ος όροφος  (έναντι Ταχυδρομείου) - Ασπρόπυργος
Τηλ./fax:  210 5577912 email: mouznikol@hotmail.com

Η KSM Human Resources ΕΛΛΑΣ.  
για λογαριασμό μεγάλης εταιρείας πελάτη της στον

χώρο των πετρελαιοειδών,  
ζητεί Υπαλλήλους Πρατηρίου Καυσίμων 

για τη λειτουργία του ιδιολειτουργούμενου 
πρατηρίου καυσίμων στην Μαγούλα 

και στην Ν Πέραμο.
Απαραίτητα κάτοικος Μεγάρων, Ελευσίνας, 

Ασπροπύργου, Νέας Περάμου,Μάνδρας,Μαγούλας.

Παρακαλούμε για την αποστολή βιογραφικών Παρακαλούμε για την αποστολή βιογραφικών 
στο στο mail: cv@ksmhr.gr mail: cv@ksmhr.gr 

ή μέσω ή μέσω fax fax στον αριθμό 2118008866.στον αριθμό 2118008866. 22.5.14
8.11.14

- 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

(18.3.13)

Θέμα 1 : Έγκριση 12ης Αναμόρφωσης Προϋπολογι-
σμού οικονομικού έτους 2015, Δήμου Ασπροπύργου.

Εισηγητής: Ο Δ/ντής Οικονομικών Υπηρεσιών κος
Φίλιππος Πάνος

Θέμα 2ο : Επιστροφή χρηματικών ποσών παραβόλων
ως αχρεωστήτως καταβληθέντα επ' ονόματι QERIM
DACI.Εισηγητής: Ο Δ/ντής Οικονομικών Υπηρεσιών κος
Φίλιππος Πάνος

Θέμα 3ο : Επιστροφή χρηματικών ποσών παραβόλων
ως αχρεωστήτως καταβληθέντα επ' ονόματι LAURA-
NICOLETA GRIGORIU .

Εισηγητής: Ο Δ/ντής Οικονομικών Υπηρεσιών κος
Φίλιππος Πάνος

Θέμα 4ο : Επιστροφή χρηματικών ποσών παραβόλων
ως αχρεωστήτως καταβληθέντα επ' ονόματι MIKEL
GJIKA .Εισηγητής: Ο Δ/ντής Οικονομικών Υπηρεσιών
κος Φίλιππος Πάνος

Θέμα 5ο : Επιστροφή χρηματικών ποσών παραβόλων
ως αχρεωστήτως καταβληθέντα επ' ονόματι ELENI
VASILIU.Εισηγητής: Ο Δ/ντής Οικονομικών Υπηρεσιών
κος Φίλιππος Πάνος

Θέμα 6ο : Έγκριση της επαναληπτικής διαδικασίας με
διαπραγμάτευση της μίσθωσης με τίτλο: «ΜΙΣΘΩΣΗ
ΔΥΟ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ ΠΟΥΛΜΑΝ».

Εισηγητής: Ο Δ/ντής Οικονομικών Υπηρεσιών κος
Φίλιππος Πάνος

Θέμα 7ο : «Εκλογή μέλους Επιτροπής Συμπαραστάτη
του Δημότη και της Επιχείρησης».

Εισηγητής: Ο Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου κος Ισί-
δωρος Τσίγκος

Θέμα 8ο : Εφαρμογή Δικαστικής απόφασης Εξωδικα-
στικού Συμβιβασμού.Εισηγητής: Ο Πρόεδρος Δημοτικού
Συμβουλίου κος Ισίδωρος Τσίγκος

Θέμα 9ο : Λήψη απόφασης επί της υπ. αριθ. πρωτ.
29698/19-08-2014 αιτήσεως της εταιρείας TRANS OIL
HP για την ρύθμιση οφειλής της.

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος & Πρόεδρος της Οικονομι-
κής Επιτροπής κος Καραμπούλας Αντώνιος

Θέμα 10ο : Λήψη απόφασης για την «ΧΟΡΗΓΗΣΗ
ΑΔΕΙΩΝ ΜΙΚΡΟΠΩΛΗΤΩΝ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015», σύμφωνα με το υπ' αρ.100/24-11-
2014 έγγραφο του Γρ. Αδειών Καταστημάτων.

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών κος
Παπαδόπουλος Αναστάσιος

Θέμα 11ο : Έγκριση και παραλαβή του Β' Σταδίου-Β1
Φάση: Πρόταση της μελέτης: «Ολοκλήρωση Μελέτης
Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου του Δήμου Ασπροπύρ-
γου»Εισηγητής: Ο Δ/ντης Πολεοδομίας & Τ.Υ. κος Χον-
δροκούκης Παναγιώτης

Θέμα 12ο : Υποβολή 1ου Τροποποιητικού Πίνακα
Εργασιών της προμήθειας: ΥΛΙΚΩΝ
ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΪΑΣ(ΤΕΥΧΟΣ Ι) του έργου: «Αποπερά

τωση Αποχέτευσης Ομβρίων Υδάτων Κύριου Ιστού και
περιοχών Αθθιγγάνων Δήμου Ασπροπύργου».

Εισηγητής: Ο Δ/ντης Πολεοδομίας & Τ.Υ. κος Χονδρο-
κούκης Παναγιώτης

Θέμα 13ο : Υποβολή 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα
Εργασιών του έργου: «Αστική Ανάπλαση-Δημιουργία
Αστικού Άλσους στην περιοχή Αεροδρομίου Δήμου
Ασπροπύργου».Εισηγητής: Ο Δ/ντης Πολεοδομίας &
Τ.Υ. κος Χονδροκούκης Παναγιώτης

Θέμα 14ο : Αίτηση της κ. Σοφιάνοβα Μαρία, για αλλα-
γή δικαιούχου Οικογενειακού τάφου.

Εισηγητής: Ο Δ/ντής Οικονομικών Υπηρεσιών κος
Φίλιππος Πάνος

Θέμα 15ο : Αίτηση της κ. Καλουσίδου Ανατολή, για
αλλαγή δικαιούχου Οικογενειακού τάφου.Εισηγητής: Ο
Δ/ντής Οικονομικών Υπηρεσιών κος Φίλιππος Πάνος

Θέμα 16ο : Έγκριση της υπ' αρ. 136/2014 απόφασης
Πνευματικού Κέντρου.Εισηγητής: Ο Πρόεδρος Πνευμα-
τικού Κέντρου κος Μελέτιος Μπουραντάς

Θέμα 17ο : Έγκριση 5ης Αναμόρφωσης του Ν.Π.Δ.Δ.
με την επωνυμία: «Οργανισμός Άθλησης & Φροντίδας
Νεολαίας και 3ης Ηλικίας», οικ. Έτους 2015.

Εισηγητής: Ο Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ του Οργανισμού
Άθλησης και Φροντίδας Νεολαίας και 3ης Ηλικίας κος
Τσόκας Γεώργιος.

Θέμα 18ο : ΑΙΤΗΣΕΙΣ-ΕΓΓΡΑΦΑ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Η ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 
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ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ

Μάνδρα Οικισμός ΤΙΤΑΝ Αγ.
Σωτήρα: Ενοικιάζεται μονοκα-
τοικία 100τμ με ηλιακό, θέρ-
μανση, τζάκι, πάρκινγκ. Τηλέ-
φωνο επικοινωνίας 6948 911
222 κα Βασιλείου. (22.9.14)

Ενοικιάζεται πλήρως επιπλω-
μένο οροφοδιαμέρισμα 90 τμ
στη Μάνδρα, πλησίον της
κεντρικής πλατείας, σε διώρο-
φη οικοδομή, επί οικοπέδου
500 τμ, με κήπο. Ενοίκιο:450
ευρώ. Είναι σε άριστη κατάστα-
ση, διαθέτει αυτόνομη θέρμαν-
ση, κλιματισμό και θέση σταθ-
μεύσεως. Τηλ επικοινωνίας:
210-5555391, 6937895583

Ενοικιαζ́εται ισογ́εια κατοικιά
60 τμ στην Ελευσιν́α, με

αυτο-́ νομη θερ́μανση. Τηλ.
επικοινω νιάς 6977680930.
(16.7.14)

Ενοικιάζεται στη Μάνδρα δια-
μέρισμα 125 τ.μ.ισόγειο σε διό-
ροφη οικοδομή, 3 κρεββατοκά-
μαρες, 2 μπάνια, ηλιακός, επι-
δαπέδια θέρμανση, ΔΕΗ &
ΕΥΔΑΠ πληρωμένα λόγω
φωτοβολταϊκών. 450€/μήνα
συζητήσημη. Τηλ:
6987165866, κος Τσάμος.
(5.5.14)(5.5.14)

Ενοικιάζεται στην Ελευσίνα
4αρι διαμέρισμα με αυτόνομη
θέρμανση, στην οδό Κοντούλη ,
πλησίον Δημοτικού πάγκινγκ
Τηλ. 2105542610 ( 10.4.14)

Ενοικιάζεται στον Ασπρόπυγο
διαμέρισμα 60 τμ με ηλιακό,,
αυτόνομη θέρμανση, θέση

p a r k i n g .
Τηλ:6937050218(4.11.14)

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

Πωλείται οικόπεδο 
εντός σχεδίου πόλεως Ρου-

πακίου 400μ². Τιμή 35.000€.
Είκοσι χιλιάδες μετρητά και
1.500€ τον μήνα. Πληροφο-
ρίες στο 6977-646768.

ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
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)

Φιλόλογος καθηγήτρια κάτο-
χος μεταπτυχιακού τίτλου,με
12ετή εμπειρία μαθημάτων
θεωρητικής κατεύθυνσης,
παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα
σε μαθητές Γυμνασίου-Λυκεί-
ου.Τηλέφωνα: 210-5540847,
6932425665(19.9.13)

·   ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

ΚΑΛΟΥΠΙΩΝ ΖΗΤΑ ΧΕΙΡΙΣΤΗ CNC

ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΩΝ. Τηλ Επικοι-

νωνίας 2105552260.

 ·   ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

ΚΑΛΟΥΠΙΩΝ ΖΗΤΑ ΣΧΕΔΙΑΣΤΗ –

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗ CNCCAM. Τηλ

Ε π ι κ ο ι ν ω ν ί α ς

2105552260.(11.6.14)

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΒΟΗΘΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ
Με προϋπηρεσία και συστά-

σεις, για πλήρη απασχόληση σε

φαρμακείο στον Ασπρόπυργο

Αττικής.Απαραίτητες γνώσεις

Η/Υ,αγγλικών και πιστοποιημέ-

νο πτυχίο βοηθού φαρμακείου.

Βιογραφικά:vlazaki.pyrogian

nis@gmail.com .

Τηλέφωνο-Φαξ:

2105575911(έπειτα απο τηλε-

φωνική συννενόηση)

ΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
Κυρία Ιταλίδα αναλαμβάνει τη

φύλαξη παιδιών στην περιοχή της

Ελευσίνας. Τηλέφωνο επικοινω-

νίας: 6971829355 (24.7.14)

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

42χρονος με εμπειρία και
δίπλωμα στον χειρισμό κλαρκ
αναζητά εργασία ως χειριστής
κλαρκ ή εργάτης σε επιχείρηση
της Δυτικής Αττικής. Τηλέφωνο
επικοινωνίας: 6989293441
(4.4.14)

ΤΕΧΝΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ
ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ Ι. ΜΕΛΕΤΗΣ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ. Αλ.

Παναγούλη 5 Ασπρόπυργος.

Τηλέφωνα210-5572695,

6932215870

ΣΤΕΛΙΟΣ ΑΛΜΠΑΝΤΗΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΜΕΛΕΤΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΑ &

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ. Γραφείο:

Φυλής 8 Ά

Ασπρόπυργος.Τηλέφωνο: 210-

5573042. Fax: 210-5576988

ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ
Νοδαρά Μαριάνθη,
Νοδαράς Αναστάσιος 
ΕΘΝΙΚΗ Η ΠΡΩΤΗ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ Σαλαμίνος 40,

Ασπρόπυργος.Τηλέφωνα: 210-

5571472, 210-5570337. Fax:

210-5575184. Κινητά:

6979221888, 6979221885.

Πωλείται φούρνος - πιτσαρία
σε άριστη κατάσταση στον
Ασπρόπυργο.
Πληροφορίες στο
6938003457 (15.12.14)

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  

Κυρια ελληνιδα αναλαμβανει
φυλαξη παιδιων στην περιοχη
της Μανδρας . Τηλεφωνο επι-
κοινωνιας:6908855698

Νέος 35 ετών ψάχνει
σοβαρή γνωριμία

με κοπέλα. 
Τηλέφωνο 6946455806

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
ΔΙΠΑΤΗ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ

ΜΕ ΑΥΛΗ ΕΩΣ 140 ΤΜ 
ΓΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ 
ΤΗΛ. 210 5571855

Σωματείο Ελλήνων Ηθοποιών
Μέλος της Π.Ο.Θ.Α. και του .Ε..Κ.Α.  

μέλος της F.I.A
έτος ίδρυσης 1917

Αθήνα, 4/12/14
Έκθεση  με θέμα «Ηθοποιών Έργα»,  

από τις 22 Δεκεμβρίου έως τις 3 Ιανουαρίου 2014.

Το Σωματείο Ελλήνων Ηθοποιών διοργανώνει έκθεση με θέμα «Ηθοποιών Έργα», στο Γκρι Καφέ,
πλ. Εξαρχείων από τις 22 Δεκεμβρίου έως τις 3 Ιανουαρίου 2014.

Τα εγκαίνια της έκθεσης θα γίνουν τη Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου και ώρα 21.30, σε μια βραδιά τέχνης
με μουσική Avant Gard Jazz (“Instant Composing” ) όπου ο συνθέτης - πολυοργανίστας Τηλέμαχος
Μούσας συναντά και συμπράττει με τον βιρτουόζο σαξοφωνίστα και συνθέτη, Γιάννη Κασσέτα. 

Η πολιτιστική αυτή πρωτοβουλία του Σωματείου μας, με καλλιτεχνικές δημιουργίες ηθοποιών
(ζωγραφικούς πίνακες, γλυπτά, φωτογραφίες, βιβλία) έχει διπλό σκοπό:

Α) την καλλιτεχνική ανάδειξη των ηθοποιών και πέραν της καθεαυτής τέχνης τους και 
Β) την οικονομική ενίσχυση του Σωματείου μας.
Ευχαριστούμε πολύ όλους τους ηθοποιούς που παίρνουν μέρος στην έκθεση με την προσφορά των

έργων τους, καθώς και τη συνάδελφο Κατερίνα Ψωμά, υπεύθυνη επιμέλειας, διοργάνωσης και δημο-
σίων σχέσεων.

Για το Δ.Σ. του ΣΕΗ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                              Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΤΗΣ                 ΝΙΚΟΣ ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ
Κάνιγγος 33, Αθήνα, 10682,   τηλ. 2103833742, 2103817369

fax 210.3808651,  support  @  sei  . gr, www.sei.gr

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΤΟΠΙΚΗ
ΟΡΓΑΝΩΣΗ  Ν.Δ.
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Ενημερώνουμε τα μέλη της ΔΗΜ.Τ.Ο. ότι  θα

πραγματοποιηθεί συγκέντρωση τροφίμων
(συσκευασμένων) στον χώρο των γραφείων
μας(Περικλέους 10 & Σαλαμίνος) από την
ΔΕΥΤΕΡΑ 15/12/2014 έως την ΚΥΡΙΑΚΗ
21/12/2014, τα οποία θα διατεθούν για το
φιλόπτωχο του ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ.

Παρακαλούμε όλα τα μέλη μας να συμμετά-
σχουν σε αυτή την φιλανθρωπική ενέργεια της
ΔΗΜ.Τ.Ο. για να βοηθήσουμε τους συμπολίτες
μας που έχουν ανάγκη.Σας ευχαριστούμε εκ
των προτέρων  για την συνδρομή σας σε αυτό
το έργο αγάπης.

Σας ευχόμαστε Καλά Χριστούγεννα.
ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ:

ΔΕΥΤΕΡΑ –– ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ::
11:00 –– 13:00 και 18:00 –– 20:00
ΣΑΒΒΑΤΟ – ΚΥΡΙΑΚΗ :
11:00 –– 13:00

Με εκτίμηση
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΝΕΡΟΥΤΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
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21.11.11

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ : - Ορθοπεδικών, νευρολογικών παθήσεων 
και αθλητικών κακώσεων, - Βελονισμός, 

- Ανάλυση τροφικής δυσανεξίας (μέθοδος Bio -solution)

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

ΡΑΔΙΟ ΤΑΞΙ 
ΑΙΟΛΟΣ (ΜΑΝΔΡΑ) 210 5559701
ΑΙΣΧΥΛΟΣ 210 5551030 & ΑΘΗΝΩΝ

210 5150265
ΔΗΜΗΤΡΑ (ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ) 210

5546993 - 5560800 - 5543065

ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ

ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ 

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΟ
ΜΗΧΑΝΗΜΑ

Πωλείται ξυλουργικό μηχάνημα 
(πλάτη, σβούρα, ξεχοντριστήρας,
δίσκος, τρυπάνι) σε λογική τιμή. 

Πληροφορίες  στο 210 5548930 ή στο
6972203340

16.11.12
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Ηαντίστροφη μέτρηση για τις ημέρες των
γιορτών έχει ξεκινήσει, γι΄αυτό και η
Ένωση Καταναλωτών Ελλάδας εξέδωσε

έναν χρήσιμο οδηγό που απευθύνεται προς τους
καταναλωτές και περιέχει χρήσιμες πληροφορίες
για το τι πρέπει να προσέχουν στις γιορτινές αγο-
ρές τους.

Αυτό που προέχει, λοιπόν, είναι η σωστή επιλο-
γή των τροφίμων, αλλά και η προσεκτική διαχείρι-
ση στο σπίτι από τους καταναλωτές (μαγείρεμα,
συντήρηση, κλπ), που βοηθούν στη διατήρηση
των πλεονεκτημάτων της παραδοσιακής μας δια-
τροφής, αλλά και στη μείωση των αρνητικών επι-
πτώσεων στην υγεία και στα οικονομικά συμφέρο-
ντά τους. 

Παράλληλα, οι καταναλωτές θα πρέπει να είναι
προσεκτικοί και στις αγορές παιδικών παιχνιδιών
σε σχέση τόσο με την ασφάλεια των παιδιών τους
όσο και με το χαρακτήρα τους.

Ιεράρχηση αναγκών,  λίστα με τα απαραίτητα 

Γι' αυτούς τους λόγους, η Ένωση Καταναλωτών Ελλά-
δας συνιστά στους καταναλωτές, πριν αγοράσουν:

Να ιεραρχήσουν τις ανάγκες τους, κάνοντας λίστα των
απαραίτητων αγορών.

Πριν αγοράσουν, να κάνουν επισταμένη σύγκριση
τιμών και ποιότητας σε ομοειδή προϊόντα.

Να μην αγοράζουν δύο προϊόντα προσφερόμενα στην
τιμή του ενός, χωρίς να σκέφτονται, αν μόνο το ένα τους
είναι χρήσιμο.

Να ελέγχουν την ημερομηνία λήξης των προϊόντων και
να διαβάζουν προσεκτικά τις ετικέτες τους (πλήρη στοι-
χεία παραγωγού, προέλευση, συστατικά, κ.α.).

Να επιλέγουν τα προϊόντα που βρίσκονται στις προ-
θήκες–ψυγεία κι όχι αυτά που είναι εκτεθειμένα στα τσι-
γκέλια, στους πάγκους, τα οποία δεν συντηρούνται στη
σωστή θερμοκρασία.

Να ελέγχουν την καθαριότητα του καταστήματος και

του προσωπικού, που ασχολείται με ευπαθή προϊόντα
(π.χ. ζωικά τρόφιμα,γλυκίσματα, κ.α.).

Να επιλέγουν τις οικονομικότερες προσφορές των
super markets, γιατί είναι οι πλέον συμφέρουσες.

Να προσέχουν και να
υπολογίζουν τις ημερομη-
νίες παραγωγής και διάρ-
κειας συντήρησης τυπο-
ποιημένων προϊόντων.

Να μην αγοράζουν
φρούτα και λαχανικά
εκτός εποχής.

Να αποφεύγουν τις
πιστωτικές κάρτες και τα
εορτοδάνεια, γιατί το
«πλαστικό» χρήμα αυξά-
νει το κόστος της αγοράς.

Σε περίπτωση που οι
καταναλωτές διαπιστώ-
σουν ότι έπεσαν θύματα κάποιων επιτήδειων, η Ένωση
Καταναλωτών Ελλάδας τους προτρέπει να προχωρή-
σουν σε μία καταγγελία, επικοινωνώντας με τη Γενική
Γραμματεία Καταναλωτή: 1520, τον Ενιαίο Φορέα Ελέγ-
χου Τροφίμων (ΕΦΕΤ): 11717, καθώς και με την Ένωση
Καταναλωτών Ελλάδας: 210-4111080.

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι καταναλωτές 
για τη γαλοπούλα

Το έθιμο της γαλοπούλας για το χριστουγεννιάτικο
τραπέζι, καλό είναι που παραμένει, διατηρώντας την
παράδοση, όμως θα πρέπει οι καταναλωτές να προσέ-
χουν από την αγορά μέχρι και την κατανάλωσή της,
ώστε να μην αντιμετωπίσουν το παραμικρό πρόβλημα,
που θα μπορούσε να τους δημιουργήσει συνέπειες
στην υγεία τους.

Έτσι λοιπόν, από την επιστημονική επιτροπή της
Ένωσης Καταναλωτών Ελλάδας δίνονται μερικές χρή-
σιμες οδηγίες για ένα «ασφαλές» χριστουγεννιάτικο
τραπέζι, με κύριο φαγητό την παραδοσιακή γαλοπούλα:

Μεταξύ άλλων, οι καταναλωτές θα πρέπει να γνωρί-
ζουν ότι δεν υπάρχει σημαντική διαφορά στην ποιότητα
μεταξύ φρέσκιας και κατεψυγμένης γαλοπούλας.

Πρέπει να ελέγχουν την ημερομηνία που αναγράφεται
για την κατανάλωση του προιόντος.

Μίας καλής ποιότητας γαλοπού-
λα πρέπει να έχει ομοιόμορφο
χρώμα και δεν πρέπει να έχει υπο-
λείμματα φτερών, μώλωπες, κοψί-
ματα και σπασμένα κόκκαλα.

Στην περίπτωση φρέσκιας γαλο-
πούλας, οι καταναλωτές πρέπει να
ελέγχουν, εάν τηρούνται οι κανόνες
υγιεινής από το κατάστημα πώλη-
σης. Ο πωλητής πρέπει να φοράει
γάντια και δεν πρέπει να έρχεται
σε επαφή με άλλο ωμό κρέας,
πριν πιάσει τη γαλοπούλα, γιατί
υπάρχει κίνδυνος επιμόλυνσης.
Εάν χρειαστεί να τεμαχιστεί η
γαλοπούλα, δεν πρέπει να χρησι-
μοποιείται η επιφάνεια εργασίας
που πιθανόν να τεμαχίζονται και
άλλα κρέατα.

Προσοχή στις σφραγίδες 
των κρεάτων

Χρήσιμο είναι, επίσης, οι κατανα-
λωτές να γνωρίζουν και τις σφραγί-
δες, οι οποίες είναι πάνω στα κρέ-
ατα, ώστε να γνωρίζουν τι ψωνί-
ζουν. Έτσι, λοιπόν, σε όλα τα σφά-
για υπάρχουν σφραγίδες που
υποδηλώνουν τη χώρα γέννησης
κάθε ζώου.Ισχύουν τα εξής:

Ζώα που γεννήθηκαν και εσφάγησαν στην Ελλάδα
φέρουν σφραγίδες χρώματος τυρκουάζ και η μία σφρα

γίδα αναγράφει τη λέξη «ΕΛΛΑΣ». Σε ζώα που γεννή-
θηκαν σε τρίτες χώρες (δηλαδή εκτός Ε.Ε.) και εσφάγη-
σαν στην Ελλάδα, όλες οι σφραγίδες είναι χρώματος 

τυρκουάζ και μία σφραγίδα χρώματος καστανού με το
όνομα της χώρας γέννησης. 

Σε ζώα που γεννήθηκαν στην Ε.Ε. και εσφάγησαν σε
ελληνικό σφαγείο, όλες οι σφραγίδες είναι χρώματος
τυρκουάζ και μία σφραγίδα ιδίου χρώματος με το όνομα
της χώρας γέννησης. Τα παραπάνω δεν ισχύουν για
κρέατα εισαγωγής που έχουν σφραγιστεί στη χώρα
προέλευσης.

SOS oi oδηγίες χρήσης και προειδοποιήσεις 
στα παιχνίδια

Eπιπλέον, η Ένωση Καταναλωτών Ελλάδας εφιστά
την προσοχή στους γονείς, ενόψει των εορτών, στις
αγορές παιχνιδιών. 

Τα παιδιά που μαθαίνουν τη ζωή είναι οι περισσότερο
ευάλωτοι καταναλωτές. Γι' αυτό το λόγο, αξίζουν ιδιαίτε-
ρης προσοχής από τους ενήλικες.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες του κράτους θα πρέπει να επι-
δείξουν επισταμένο έλεγχο στα συγκεκριμένα είδη (παι-
χνίδια), ώστε να διασφαλίσουν, όσο αυτό είναι δυνατόν
ότι τα παιχνίδια που κυκλοφορούν στην αγορά, είναι
«ασφαλή» και δεν θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των
μικρών παιδιών. 

Επίσης, θα πρέπει να πραγματοποιούν συνεχώς
δειγματοληπτικούς ελέγχους στα παιχνίδια που διατίθε-
νται προς πώληση.

Τα παιδιά δεν διαθέτουν επαρκή κριτήρια και επηρεά-
ζονται ευκολότερα από τους ενήλικες. Το κάθε
ΠΑΙΧΝΊΔΙ προορίζεται για συγκεκριμένη ηλικία, χαρα-
κτήρα και ωριμότητα του παιδιού.

Τα παιχνίδια που θα αγοράσουν οι καταναλωτές, πρέ-
πει να έχουν την ένδειξη «CE», που σημαίνει ότι ο κατα-
σκευαστής τηρεί τις προδιαγραφές ασφάλειας που έχει
θεσπίσει η Ε.Ε.

Δεν πρέπει να αγοράσουν ποτέ μεταχειρισμένα παι-
χνίδια (ανοιχτές συσκευασίες).

Το παιχνίδι πρέπει να εναρμονίζεται με την ηλικία του
παιδιού (αναγραφή ηλικιών στη συσκευασία).

Οι καταναλωτές πρέπει να αποφεύγουν τα παιχνίδια
που έχουν αιχμηρές μύτες, βελόνες και διάφορα άλλα
αποσπώμενα εξαρτήματα, που μπορούν να τραυματί-
σουν ή να προκαλέσουν ατυχήματα.

Τα παιχνίδια δεν πρέπει να μοιάζουν με τρόφιμα ούτε
να μυρίζουν σαν αυτά, γιατί το παιδί μπορεί να τα κατα-
πιεί.

Οι καταναλωτές πρέπει να προτιμούν παιχνίδια από
σοβαρά και εξειδικευμένα εργοστάσια.

Να μην αγοράζουν παιχνίδια από τους διάφορους
πλανόδιους «εμπόρους», τα περισσότερα είναι άγνω-
στης προέλευσης και κατασκευής, γι' αυτό είναι και φθη-
νότερα.

Να διαβάζουν προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης και τις
προειδοποιήσεις.

Δεν πρέπει να είναι κατασκευασμένα από συνθετικά
υλικά και επικίνδυνες πλαστικές ουσίες, που συνήθως
είναι καρκινογόνες. Καλό είναι να έχουν την ένδειξη
«non toxic».

Tέλος, τα παιχνίδια που θα αγοράσουν, δεν πρέπει να
επιδρούν αρνητικά στην ψυχοσύνθεση των παιδιών,
την ψυχική τους ισορροπία και να διαταράσσουν τις
σχέσεις τους με το οικογενειακό περιβάλλον.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

Αντίστροφη μέτρηση για τις γιορτινές αγορές


