
Χρήματα για τους άπορους από τα
Μοντεσσοριανά και την Παιδαγωγική

Πρωτοπορία στο Δήμο Αχαρνών 

Για 7η συνεχή χρονιά 

Ο Όμιλος ΕΛΠΕ βραβεύει τους 
νεοεισαχθέντες, στην Τριτοβάθμια 

Εκπαίδευση, φοιτητές του Θριασίου 

Ξεκίνησαν οι αιτήσεις, οι οποίες θα διαρκέσουν έως τις 27/2/15
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ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ & ΑΤΤΙΚΗΣ

κ.2239

ΘΡΙΑΣΙΟ ΣΠΟΡ

ΘΡΙΑΣΙΟΘΡΙΑΣΙΟ

Ο ΑΧΑΡΝΑΪΚΟΣΟ ΑΧΑΡΝΑΪΚΟΣ
ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ ΜΕ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ ΜΕ 
ΤΗΝ ΠΑΝΑΧΑΪΚΗΤΗΝ ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ

ΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΤΗΣ
ΕΣΚΑΝΑ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ
ΣΤΗΝ ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ

ΥΠΕΣ: 
Ποιοι εξαιρούνται

της υποχρεωτικής
ψήφου 

στις εκλογές

Η μάστιγα της ανεργίας
στην περιοχή

Σε συνάντηση του Δημάρχου Αχαρνών 
Γιάννη Κασσαβό με το μέλος της Πολιτικής
γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ Αλέκο Καλύβη 

ΤΑ ΝΑΙ ΚΑΙ ΤΑ ΟΧΙ 
ΤΗΣ ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΗΣ

ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ
ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ
ΔΗΜΟ ΑΧΑΡΝΩΝ 

Δεν επιτρέπεται η ανάρτηση αεροπανό, 
η αφισοκόλληση και η χρήση σπρέϊ 
σε οποιοδήποτε χώρο του Δήμου.

 Συνεχίζεται η "επέλαση" 
 της γρίπης
- Μεγαλώνει η λίστα των θανόντων

ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ

Μεγάλη η προσέλευση μελών 
και φίλων στην κοπή της πίτας Σελ: 7

Σελ: 6

Σελ: 6

ΕΛΕΥΣΙΝΑ:
Έκκληση για εθελοντές

καθηγητές & 
σχολικά βοηθήματα, 
ώστε να ενισχυθεί το 

Κοινωνικό Φροντιστήριο

ΞΕΠΕΡΑΣΘΗΚΕ 
Ο ‘’ΣΚΟΠΕΛΟΣ’’
ΤΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ 

Με Πράξη Νομοθετικού
Περιεχομένου θα πληρωθούν 

οι υπαλλήλοι των ΟΤΑ

Σελ: 7

Σελ: 8

Τιμή : 0,01€ 

Σελ: 10-11

ΚΑΙ ΜΕ ΤΗ ΒΟΥΛΑ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΜΗΔΕΝΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ 
ΤΕΛΗ ΓΙΑ ΕΥΠΑΘΕΙΣ 
ΟΜΑΔΕΣ
- Ξεκαθαρίζει 
ο δήμαρχος 
Αχαρνών, 
Γιάννης 
Κασσαβός 

Σελ: 3

Σελ: 5

Σελ: 8

ΚΑΤΑΓΡΑΦΟΥΝ ΤΙΣ ΖΗΜΙΕΣ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΑ
ΚΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΦΥΛΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ

Ο κατάλογος μαζί με την αποτίμησή
τους σε χρήμα, θα υποβληθεί από την

Τεχνική Υπηρεσία στην Περιφέρεια
Αττικής, για το ενδεχόμενο κάλυψης
του συνόλου ή μέρους του κόστους.

Σελ: 3

Σελ: 3 Σελ: 2



Θ Ρ Ι Α Σ Ι Ο
ιδιοκτησία:

ΛΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.
Εφημερίδα - Εκδόσεις - Εκτυπώσεις

Εκδότης- Διευθυντής - Αρχισυντάκτης:
Ευάγγελος Λιάκος

Συντάκτες - Συνεργάτες:
Φλώρα Κριεκούκη, Βαγγέλης Νικολακάκης

Αλέξιος Καπελιώτης, Χρήστος Ρούσσος
Αθλητικά:

Ανέστης Τσακίρογλου

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

Ελευσίνα

Μιχαήλου Αρίστη -
Γαβριέλα Α. 

Δήμητρος 54,
Τηλέφωνο:
2105549968 

Ασπρόπυργος
Καμπόλης Γεώργιος

Δ. Ειρήνης 30,
2105574683

Φυλή - Άνω Λιόσια 
ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΡΧΟΝΤΙΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ
Τσακάλωφ Αθανάσιου

14 & Λεβέντη,
2102484070

Αχαρνές

ΒΑΡΔΑ ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΙ
ΣΙΑ ΟΕ Δεκελείας 51, 

Τηλέφωνο:
2102448377

Μυστακίδου Δήμητρα
Λεωφόρος

Θρακομακεδόνων 22, 
Τηλέφωνο:
2102466608

Μάνδρα
Ρούτης Κωνσταντί-
νος Χ. Κοροπούλη

Βαγγέλη 15,
Τηλέφωνο:
2105551954

ΕΦΗΜΕΡΕΥΟΝΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
Παρασκευή 16 Ιανουαρίου 2015

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
13, 17, 21, 25, 29.13, 17, 21, 25, 29.

 ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΕΣ ΔΕΝ ΕΥΘΥΝΕΤΑΙ Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ

ΚΑΙΡΟΣ: Αραιή 
συννεφιά 
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: 
Από 09 έως 16
βαθμούς Κελσίου  

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Δανάη, Αγίου Δάνακτος 
του Αναγνώστου
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Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΕΔΕ, με ομόφωνη
απόφασή του, σε πρόσφατη  συνεδρίαση, καταγ-
γέλλει την απένταξη τριάντα εννέα έργων των

Δήμων από το Πρόγραμμα «Εξοικονομώ», παρά τις
αντίθετες πρόσφατες διαβεβαιώσεις του Υπουργού Ανά-
πτυξης & Ανταγωνιστικότητας, Κώστα Σκρέκα. 

Σύμφωνα με την ΚΕΔΕ, ο Υπουργός Ανάπτυξης &
Ανταγωνιστικότητας, Κώστας Σκρέκας, είχε δεσμευτεί σε
πρόσφατη συνάντησή τους, ότι τα συγκεκριμένα  έργα
των Δήμων δεν θα απενταχθούν, ότι θα εξασφαλίσει την
ομαλή συνέχισή τους, καθώς επίσης, ότι σε συμφωνία με
το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Κ.Α.Π.Ε.),
που είναι και ο αρμόδιος Φορέας υλοποίησης του Προ-
γράμματος, θα επιταχύνει την υλοποίηση των έργων
που βρίσκονται σε φάση συμβασιοποίησης, διαθέτοντας
για το σκοπό αυτό πιστώσεις ύψους 52 εκ. ευρώ. 

Η ΚΕΔΕ σχολιάζοντας την εξέλιξη αυτή κάνει λόγο για
«εμπαιγμό» για την Αυτοδιοίκηση αλλά και «κόστος».

Τονίζει δε, ότι για τους αργούς ρυθμούς υλοποίησης
του Προγράμματος δεν ευθύνονται οι Δήμοι, αλλά οι σύν-
θετες και γραφειοκρατικές διαδικασίες προέγκρισης
δημοπράτησης των υποέργων, η αδυναμία, αρχικά,
πολλών Δήμων να διασφαλίσουν την απαιτούμενη ιδία
συμμετοχή (δόθηκε λύση με το Ν. 4203/2013) και οι αδυ-
ναμίες που εμφάνισε ο ΕΦΔ ΚΑΠΕ σε σχέση με τις τελι-
κές εγκρίσεις τευχών που υπέβαλαν οι Δήμοι.

Η ΚΕΔΕ ζητά την άμεση επανένταξη των έργων και να 
διασφαλιστεί η χρηματοδότησή τους από το νέο ΕΣΠΑ.

Τέλος, ζητά στη νέα
Π ρ ο γ ρ α μ μ α τ ι κ ή
Περίοδο η διαχείριση
του Προγράμματος
να γίνει εξ ολοκλήρου
από την Ε.Ε.Τ.Α.Α.
Α.Ε. και όχι από το
Κ.Α.Π.Ε.

Η απάντηση του 
υπουργού
 Ανάπτυξης & 
Ανταγωνιστικότητας, Κ Σκρέκα, στην απόφαση 
του Δ.Σ. της ΚΕΔΕ 

«Η απένταξη δεν έγινε εκ του μη όντος. Ήταν αναγκαία
στο πλαίσιο της εξυγίανσης και τακτοποίησης του Προ-
γράμματος "Ανταγωνιστικότητα" όταν και έγινε αναπρο-
σαρμογή των προϋπολογισμών των έργων μετά από
συνεργασία του Υπουργείου Ανάπτυξης με τους αρμόδι-
ους φορείς, προκειμένου να καταστεί εφικτή η ολοκλήρω-
σή τους έως 31/12/2015 και να μην υπάρξει απώλεια κοι-
νοτικών πόρων ούτε επιβάρυνση του Προγράμματος
Δημοσίων Επενδύσεων». «Υπογραμμίζεται, ότι τα ανωτέ-
ρω έργα μπορούν να επανενταχθούν στα Προγράμματα
του νέου ΕΣΠΑ 2014-2020,με την προϋπόθεση, βεβαίως,
της τήρησης των κανόνων επιλεξιμότητας της  νέας Προ-
γραμματικής Περιόδου», επισημαίνει το ΥΠ.Α.ΑΝ.

«Πυρ και μανία» η ΚΕΔΕ με το
Υπουργείο Ανάπτυξης 

Για την απένταξη τριάντα εννέα έργων 
από το Πρόγραμμα «Εξοικονομώ»

Η απάντηση του υπουργού Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας, Κ Σκρέκα
«Η απένταξη δεν έγινε εκ του μη όντος. Ήταν αναγκαία στο πλαίσιο της εξυγίανσης και τακτοποίησης του

Προγράμματος "Ανταγωνιστικότητα" .Τα ανωτέρω έργα μπορούν να επανενταχθούν στο νέο ΕΣΠΑ »

Καταγραφή των
ζημιών που
προκλήθηκαν σε

δημοτικά κτίρια και εγκα-
ταστάσεις από τους
θυελλώδεις ανέμους της
Δευτέρας, 12 Ιανουαρί-
ου, 2015, πραγματοποι-
ήθηκε κατά τη διάρκεια
σύσκεψης, που οργανώ-
θηκε το μεσημέρι της
επομένης, στο Δημαρ-
χείο.

Από τη σύσκεψη προέ-
κυψε ότι σημειώθηκαν
ζημιές σε κλειστά γυμνα-
στήρια, στο κολυμβητή-
ριο Άνω Λιοσίων, σε
σχολεία και παιδικούς
σταθμούς και στο νέο Κοιμητήριο Άνω Λιοσίων. 

Ο κατάλογος των ζημιών, μαζί με την αποτίμησή τους
σε χρήμα, από την Τεχνική Υπηρεσία, θα υποβληθεί

στην Περιφέρεια
Αττικής, για το ενδε-
χόμενο κάλυψης
του συνόλου ή
μέρους του
κόστους.

Στη σύσκεψη
πήραν μέρος οι
Αντιδήμαρχοι Μιχά-
λης Οικονομάκης,
Θανάσης Σχίζας και
Γιάννης Μαυροει-
δάκος, οι Αναπλ.
Δήμαρχοι Μαρίνος
Σαρλάς και Ευρυπί-
δης Παππάς και οι
Πρόεδροι του Αθλη-
τικού και Πολιτιστι-
κού Οργανισμού
Γιώργος Μαυροει-

δής, των Παιδικών Σταθμών Άνω Λιοσίων Παναγιώτης
Καμαρινόπουλος και της Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επι-
τροπής Γιάννης Κρεμύδας.    

ΚΑΤΑΓΡΑΦΟΥΝ ΤΙΣ ΖΗΜΙΕΣ 
ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΤΗΡΙΑ ΤΗΣ 

ΦΥΛΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ
Ο κατάλογος μαζί με την αποτίμησή τους σε χρήμα, θα 

υποβληθεί από την Τεχνική Υπηρεσία, στην Περιφέρεια Αττικής,
για το ενδεχόμενο κάλυψης του συνόλου ή μέρους του κόστους.
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ΞΕΠΕΡΑΣΘΗΚΕ 
Ο ‘’ΣΚΟΠΕΛΟΣ’’
ΤΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ 

Με Πράξη Νομοθετικού
Περιεχομένου θα πληρωθούν 

οι υπαλλήλοι των ΟΤΑ

Με Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου λύθηκε τελικά το
πρόβλημα της καταβολής της εκλογικής αποζημίωσης
των υπαλλήλων των ΟΤΑ που απειλούσε την ομαλή διε-
ξαγωγή των βουλευτικών εκλογών λόγω της απεργίας –
αποχής που είχε ήδη εξαγγείλει η ΠΟΕ-ΟΤΑ.

Σύμφωνα με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου
«χρηματοδοτήσεις ΟΤΑ για την καταβολή εκλογικής
αποζημίωσεις των υπαλλήλων τους δεν συμψηφίζονται
με οφειλές των φορέων αυτών προς το Δημόσιο και τα
ασφαλιστικά ταμεία και τα νομικά πρόσωπα του ευρύτε-
ρου δημόσιου τομέα, από οποιαδήποτε αιτία και είναι
ακατάσχετες εις χείρας τρίτων».

Επίσης διευκρινίζεται ότι η ρύθμιση ισχύει  «για χρη-
ματοδοτήσεις που καταβάλλονται σε ΟΤΑ ανεξάρτητα
από το χρόνο γένεσης της αξίωσης των υπαλλήλων
τους για καταβολή της προβλεπόμενης εκλογικής απο-
ζημίωσης».

Δηλαδή οι εργαζόμενοι στους δήμους θα πληρωθούν
την αποζημίωση που τους οφείλεται από τις εκλογές του
Μαΐου του 2014, καθώς τα σχετικά κονδύλια είχαν παρα-
κρατηθεί για οφειλές  Δήμων προς ασφαλιστικά ταμεία
και Δημόσιο.

Η απεργία – αποχή που έχει εξαγγείλει η ΠΟΕ-ΟΤΑ
μετά από αυτήν την εξέλιξη αναμένεται να ανασταλεί.

ΤΑ ΝΑΙ ΚΑΙ ΤΑ ΟΧΙ 
ΤΗΣ ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ
ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΧΑΡΝΩΝ 

Δεν επιτρέπεται η ανάρτηση αεροπανό, η αφισοκόλληση 
και η χρήση σπρέϊ σε οποιοδήποτε χώρο του Δήμου.
Θα χρησιμοποιηθούν οι πλατείες του Καράβου, της Αγίας Τριάδος, του Κόκκινου Μύλου, της Αγίας Άννας, του 

Αγίου Διονυσίου & Εθνικής Αντιστάσεως, των Θρακομακεδόνων, του Ολυμπιακού Χωριού και της Βαρυμπόμπης 

Προς αποφυγή παρεξηγήσε-
ων και παρερμηνειών, επει-
δή πολλά ανυπόστατα

ειπώθηκαν στην τελευταία συνε-
δρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου,
ο Δήμαρχος Αχαρνών κ. Γιάννης
Κασσαβός ξεκαθαρίζει πως όσο
αφορά το θέμα των δημοτικών
τελών η πρόταση του για μηδενισμό
σε συγκεκριμένες κατηγορίες πολι-
τών ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ από την Αποκε-
ντρωμένη Διοίκηση Αττικής! 

Σύμφωνα με πρόταση του Δημάρ-
χου  είχε ψηφιστεί η πλήρης απαλ-
λαγή από δημοτικά τέλη για 

1. Άπορες οικογένειες με οικογε-
νειακό εισόδημα έως 6.000€, 

2. ΑΜΕΑ με μόνιμη αναπηρία
άνω του 67% και ετήσιο εισόδημα
έως 10.000€, 3. Μακροχρόνια
ανέργους,

4. Πολύτεκνους με ετήσιο οικο-
γενειακό εισόδημα έως 20.000€

και κατοικία έως
100τμ 

5. Τρίτεκνους με
οικογενειακό εισό-
δημα έως 10.000.
Επίσης, για τις
τρίτεκνες οικογέ-
νειες με εισόδημα
άνω των 10.000€
είχε ψηφιστεί η
μείωση κατά 50%
στα δημοτικά τέλη.

Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση ενέκρι-
νε για πρώτη φορά στην Ελλάδα την
πλήρη απαλλαγή δημοτικών τελών
σε όλες τις παραπάνω κατηγορίες
(μέχρι σήμερα ίσχυε μόνο η μείωση
κατά 50%) πλην των τριτέκνων και
των μακροχρόνια ανέργων.

Ήδη οι υπηρεσίες του Δήμο Αχαρ-
νών με εντολή Δημάρχου ξεκίνησαν
τις διαδικασίες για προσφυγή στο
άρθρο 152 ώστε να ανατραπεί η

ακύρωση της απόφασης που αφορά
τους τρίτεκνους και τους ανέργους. 

«Είναι σαφέστατα μία μεγάλη επι-
τυχία για την Δημοτική Αρχή και τους
δημότες των Αχαρνών η έγκριση για
πλήρη απαλλαγή δημοτικών τελών
σε ευπαθείς κοινωνικά ομάδες.
Όμως, θα νιώσουμε πραγματικά ικα-
νοποιημένοι όταν θα ανατρέψουμε
και την απόφαση της Αποκεντρωμέ-
νης με την οποία δεν συμπεριλαμ-
βάνονται στην μείωση και στην

απαλλαγή δημοτικών τελών οι τρίτε-
κνες οικογένειες και οι μακροχρόνια
άνεργοι. 

Το σίγουρο είναι πως εμείς ως
Δημοτική Αρχή έχουμε ως βασικό
μας στόχο την υπεράσπιση των
συμφερόντων των οικονομικά αδύ-
ναμων συνδημοτών μας. Προς αυτό
τον άξονα θα συνεχίσουμε να
παλεύουμε παρά τις αντιξοότητες
και τις ανακρίβειες που ειπώθηκαν
από «ανευθυνοϋπεύθυνους», που
δεν εκτέλεσαν ως όφειλαν την προη-
γούμενη απόφαση, αντιθέτως αδια-
φόρησαν πλήρως. 

Σήμερα εμείς ερχόμαστε όχι μόνο
να εφαρμόσουμε την μείωση, αλλά
να απαλλάξουμε από τα δημοτικά
τέλη συνδημότες μας οικονομικά
αδύναμους, σεβόμενοι την αρχή μας
να σταθούμε αλληλέγγυοι σε όσους
έχουν ανάγκη» δήλωσε ο Δήμαρχος
Γιάννης Κασσαβός. 

ΚΑΙ ΜΕ ΤΗ ΒΟΥΛΑ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΜΗΔΕΝΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΓΙΑ ΕΥΠΑΘΕΙΣ ΟΜΑΔΕΣ
- Ξεκαθαρίζει ο δήμαρχος Αχαρνών, Γιάννης Κασσαβός 

Διακομματ ική
σύσκεψη των
εκπροσώπων

των πολιτικών κομμά-
των που μετέχουν στις
Βουλευτικές Εκλογές
της 25ης Ιανουαρίου
2015 πραγματοποιή-
θηκε με πρόσκληση
του Δημάρχου Αχαρ-
νών Γιάννη Κασσα-
βού, στο Δημαρχιακό
Μέγαρο. Σκοπός της
σύσκεψης ήταν ο
καθορισμός του τρό-
που χρήσης των
χώρων που θα διατε-
θούν από το Δήμο για την προβολή τους κατά την προ-
εκλογική περίοδο. Στην συζήτηση παρευρέθηκαν
εκπρόσωποι των εξής κομμάτων: ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ,
ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ, ΚΚΕ,
ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ, ΛΑΟΣ, ΑΝΤΑΡΣΥΑ και ΠΟΤΑΜΙ.

Μετά από συζήτηση μεταξύ των εκπροσώπων των
πολιτικών κομμάτων και του Δημάρχου κ. Κασσαβού
Ιωάννη, αποφασίστηκαν  τα εξής:

Δεν επιτρέπεται η ανάρτηση αεροπανό, αφισοκόλλη-
ση και η χρήση σπρέϊ σε οποιοδήποτε χώρο του Δήμου.

Θα χρησιμοποιηθούν οι πλατείες του Καράβου, της
Αγίας Τριάδος, του Κόκκινου Μύλου, της Αγίας Άννας,
του Αγίου Διονυσίου & Εθνικής Αντιστάσεως, των Θρα-
κομακεδόνων, του Ολυμπιακού Χωριού και της Βαρυ-
μπόμπης για την προβολή των πολιτικών κομμάτων. 

Η διάθεση της
κεντρικής πλατείας
θα γίνει από το ύψος
του ΟΤΕ και πάνω
έως το πρώτο εμπο-
ρικό κατάστημα,
χωρίς μεγαφωνική
εγκατάσταση.

Στα εκλογικά
καταστήματα (σχο-
λικά κτίρια) δεν θα

μπει απολύτως
τίποτα.

Η Κεντρική Πλατεία
του Δήμου θα χρησιμοποιηθεί για συγκεντρώσεις και
ομιλίες των πολιτικών κομμάτων κατά την προεκλογική
περίοδο, χωρίς ηχητική κάλυψη και έπειτα από τη σχε-
τική άδεια που θα προσκομίσουν από το Αστυνομικό
τμήμα Αχαρνών.

Η αίθουσα εκδηλώσεων του Δημαρχιακού θα διατεθεί
χωρίς ηχητική κάλυψη έπειτα από συνεννόηση και αίτη-
ση προς την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου. 

Επιπλέον, η καθαριότητα της αίθουσας θα γίνεται με
ευθύνη του πολιτικού κόμματος το οποίο την χρησιμο-
ποίησε.  

Την απόφαση της διακομματικής επιτροπής υπερψή-
φισαν στο Δημοτικό Συμβούλιο όλες οι παρατάξεις πλην
της Λαϊκής Συσπείρωσης. 
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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

22.5.14

- 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

(5.1.15)

12.12.14

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

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Η Οργάνωση Μελών του ΣΥΡΙΖΑ Φυλής σας καλεί
στην ΚΟΠΗ ΠΙΤΑΣ, το Σάββατο 17-1-2015 & ώρα 
19:00 στο ΚΑΠΗ των Άνω Λιοσίων (Λ. Φυλής 165). 

Είναι μια καλή ευκαιρία να συζητήσουμε
και να γνωρίσουμε από κοντά τους υποψήφιους
βουλευτές της Περιφέρειας Αττικής του ΣΥΡΙΖΑ.

Η Οργάνωση Μελών του ΣΥΡΙΖΑ Φυλής
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Η μάστιγα της ανεργίας στην περιοχή
Σε συνάντηση του Δημάρχου  Αχαρνών Γιάννη Κασσαβό με το μέλος 
της Πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ Αλέκο Καλύβη 

Επίσκεψη από τον
κ. Αλέκο Καλύβη
μέλος της Πολιτι-

κής γραμματείας του
ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και πρώην
Αναπληρωτή Πρόεδρο
της ΓΣΕΕ δέχτηκε ο
Δήμαρχος Αχαρνών Γιάν-
νης Κασσαβός στο
Δημαρχιακό Μέγαρο. 

Ο κ. Καλύβης που είναι
παράλληλα μέλος της
επιτροπής επεξεργασίας
του προγράμματος του
ΣΥΡΙΖΑ, έχει την ευθύνη
του Πολιτικού σχεδια-
σμού και είναι από τους
πιο ενεργούς  συνδικαλι-
στές, επισκέφτηκε τον
Δήμαρχο για να συζητή-
σουν εργασιακά θέματα
που αφορούν τον Δήμο
Αχαρνών. 

Η πόλη των Αχαρνών
μετρά πάνω από 10.000

ανέργους. 

Ο Δήμαρχος τόνισε πως ένα
από τα τεράστια προβλήματα
που ταλανίζουν τους δημότες
των Αχαρνών είναι η ανεργία
που πλήττει κυρίως τις νεώτε-
ρες ηλικίες. 

«Δυστυχώς η πόλη των
Αχαρνών μετρά πάνω από
10.000 ανέργους. Κάθε
κόμμα πρέπει από τις 26
Ιανουαρίου κιόλας να βάλει
ως πρώτη προτεραιότητα του
την μείωση αυτού του αριθ-
μού, όχι μόνο στην πόλη μας,
αλλά πανελλαδικά» δήλωσε ο
Δήμαρχος κ. Κασσαβός τονί-
ζοντας με τα μελανότερα χρώ-
ματα πως η αυξημένη ανεργία
έχει ως αποτέλεσμα το κλείσι-
μο δεκάδων καταστημάτων
στις Αχαρνές. 

ΑΛΦΑ-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 τοιχοποιίας-

ταρατσών.        
Τοποθέτηση φωτοβολταϊκών.                  
Εγκατάσταση συστήματος αντλίας θερ-

μότητας.       
Εγκατάσταση συστήματος  γεωθερμίας.                  
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 πρόστιμο (50%)

αντί για την καταβολή του προστίμου μπορεί να χρησιμοποιηθή στις κατασκευαστι-
κές επεμβάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του αυθαιρέτου. 

Σε συνδυασμό των παραπάνω η εξοικονόμηση  σε ετήσια βάση μπορεί να 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
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ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΡΤΙΝΟΥ 
ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΜΕ ΤΗ ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

‘’Ο ΣΤΟΧΟΣ ΗΤΑΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΕΝΑΣ. ΘΕΛΟΥΜΕ ΜΙΑ 
ΕΛΛΑΔΑ ΑΥΤΑΡΚΗ ΜΕ ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ.
ΠΡΟΧΩΡΑΜΕ ΜΕ ΠΙΣΤΗ, ΘΕΛΗΣΗ ΚΑΙ ΑΙΣΙΟΔΟΞΙΑ! 

Η ΨΗΦΟΣ ΣΟΥ ΕΙΝΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΤΙΚΗ. ΜΗΝ ΤΗ ΣΠΑΤΑΛΗΣΕΙΣ‘’

Χρήματα για τους άπορους
από τα Μοντεσσοριανά και την

Παιδαγωγική Πρωτοπορία 
στο Δήμο Αχαρνών 

Συ γ κ ί ν η -
ση, αλλά
και υπε-

ρηφάνεια προ-
κάλεσε η
πράξη των
μαθητών των
Μοντεσσορια-
νών Σχολείων
και της Παιδα-
γωγικής Πρω-
τοπορίας να
σ υ γ κ ε ν τ ρ ώ -
σουν κατά την
διάρκεια του
χριστουγεννιάτικου bazaar τους χρήματα για τις άπορες
οικογένειες των Αχαρνών. Οι μαθητές επισκέφτηκαν την
πρώτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου ώστε να
παραδώσουν δωροεπιταγές αξίας 3.000ευρώ στον Δήμαρχο
κ. Γιάννη Κασσαβό οι οποίες θα διατεθούν μέσω της Διεύ-
θυνσης Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου σε αναξιοπαθού-
ντες συμπολίτες μας! 
Ο Δήμαρχος κ. Κασσαβός ευχαρίστησε θερμά τους μαθητές,
αλλά και τους καθηγητές των σχολείων και τους συνεχάρη
για την θεάρεστη πρωτοβουλία τους να απαλύνουν  τις άγιες
ημέρες το πόνο των συνανθρώπων μας. 

Τα ΕΛΠΕ στο
πλαίσιο του Προ-
γράμματος Εται-

ρικής Κοινωνικής Ευθύ-
νης που υλοποιεί για 7η
συνεχή χρονιά, βραβεύει
τους νεοεισαχθέντες φοι-
τητές στην Τριτοβάθμια
Εκπαίδευση εντός ελλη-
νικής επικράτειας. 

Η επιβράβευση απο τα
ΕΛΠΕ αφορά αποκλει-
στικά και μόνο αποφοί-
τους Ενιαίου Λυκείου ή ΕΠΑΛ του 2014, που εισή-
χθησαν στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, μέσω της
διαδικασίας των Πανελληνίων Εξετάσεων και
απευθύνεται: Για το Θριάσιο, σε μόνιμους κατοί-
κους των περιοχών Ασπροπύργου, Ελευσίνας,
Μαγούλας, Μάνδρας, Ν. Περάμου και Μεγάρων.
Για τη Δυτική Θεσσαλονίκη, σε μόνιμους κατοίκους
των Δήμων Δέλτα  (Δημοτικά Διαμερίσματα Διαβα-
τών, Καλοχωρίου, Μαγνησίας) και
Koρδελιού/Ευόσμου. 

Όπως και τις προηγούμενες χρονιές, στόχος μας
είναι η βράβευση με αξιοκρατικά κριτήρια. Στο
πλαίσιο αυτό, θα βραβευτούν φοιτητές  που εισή-
χθησαν από τα Γενικά Λύκεια και  από τα ΕΠΑΛ,
βάσει του βαθμού πρόσβασής τους. 

Για να αξιολογηθούν τα στοιχεία σας και να
συμπεριληφθείτε στην τελική λίστα των δικαιού-
χων είναι απαραίτητη η συμπλήρωση της αίτησης,
η οποία πρέπει υποχρεωτικά να συνοδεύεται από
όλα τα παρακάτω δικαιολογητικά, αλλιώς δε θα
λαμβάνεται υπόψη: 

Φωτοαντίγραφο Απολυτηρίου Λυκείου 
Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας 
Φωτοαντίγραφο της Βεβαίωσης Βαθμού Πρό-

σβασης ή του Δελτίου Επιτυχίας στην Τριτοβάθμια
Εκπαίδευση 

Βεβαίωση εγγραφής στη σχολή/τμήμα της Τριτο-
βάθμιας Εκπαίδευσης, στο οποίο εισήλθε ο υπο-
ψήφιος και στην οποία να αναγράφεται και η δια-
δικασία εισαγωγής 

Βεβαίωση από αρμόδια Δημοτική Αρχή ότι ο
υποψήφιος είναι μόνιμος κάτοικος των παραπά-
νω περιοχών και Δήμων 

Πρόσφατο αντίγραφο λογαριασμού ΔΕΚΟ, στον
οποίο να αναγράφεται η διεύθυνση μόνιμης κατοι-
κίας 

Τα δικαιολογητικά θα εξεταστούν 
από επιτροπή στελεχών της εταιρείας. 

Η ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων λήγει την
Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου 2015. Αιτήσεις συμ-
μετοχής μπορείτε επίσης να βρείτε στις Βιομηχα-
νικές Εγκαταστάσεις Ασπροπύργου (17ο χλμ Ε.Ο.
Αθηνών – Κορίνθου), στις Βιομηχανικές Εγκατα-
στάσεις Θεσσαλονίκης (7οχλμ. Π.Ε.Ο. Θεσσαλονί-
κης-Βέροιας), καθώς επίσης σε Δημαρχεία, Δημο-
τικά Διαμερίσματα, ΚΕΠ και καταστήματα ΟΑΕΔ
της περιοχής σας.   

Οι αιτήσεις για να ληφθούν υπόψη, θα πρέπει να
φέρουν ημερομηνία σφραγίδας ταχυδρομείου
μέχρι και την Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου 2015. 

Τρόπος κατάθεσης των αιτήσεων 
για το Θριάσιο 

Α) Οι αιτήσεις μπορούν να αποσταλούν ταχυ-
δρομικά στη διεύθυνση: ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ
Α.Ε.    Χειμάρρας 8Α, 151 25 Μαρούσι   Υπόψη:
Διεύθυνσης Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης Ομί-
λου 

Για τη δράση «Επιβράβευση Φοιτητών» 
Β) Οι αιτήσεις μπορούν να κατατεθούν απευθεί-

ας στα γραφεία της εταιρείας στη διεύθυνση:
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. Βιομηχανικές Εγκα-
ταστάσεις Ασπροπύργου - Διοικητήριο 17ο χλμ
Ε.Ο. Αθηνών – Κορίνθου, Γραφείο ΕΚΕ & Σχέσε-
ων με Τοπικές Κοινωνίες Ν. Ελλάδας Δευτέρα έως
Παρασκευή: ώρες 10:30-14:00 .

Για κάθε περαιτέρω πληροφορία, παρακαλούμε
επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα: 210-
6302892, 210-6302648, 210-5539098. 

Για 7η συνεχή χρονιά 

Ο Όμιλος ΕΛΠΕ βραβεύει τους 
νεοεισαχθέντες, στην Τριτοβάθμια 
Εκπαίδευση, φοιτητές του Θριασίου 
Ξεκίνησαν οι αιτήσεις, οι οποίες θα διαρκέσουν έως τις  27 Φεβρουαρίου 
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Ουποψή-
φ ι ο ς
βουλευ-

τής της Νέας
Δ η μ ο κ ρ α τ ί α ς
στην Περιφέρεια
Αττικής, κ. Γεώρ-
γιος Βλάχος,
μίλησε προχθες
σε προεκλογική
συγκέντρωση
στην περιοχή

των Μεγάρων.
Στην ομιλία του, αφού ευχαρίστησε τους πολίτες

του Δήμου Μεγαρέων για την παρουσία τους, υπο-
γράμμισε τη σπουδαιότητα των επερχόμενων
εκλογών και ζήτησε από τους κατοίκους της Δυτι-
κής Αττικής, να στηρίξουν με την ψήφο τους το
πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας, προκειμένου
να συνεχιστεί δίχως εμπόδια η αναπτυξιακή
πορεία της χώρας. 

Ο κ. Βλάχος, απευθυνόμενος στους παρευρισκο-
μένους, αναφέρθηκε στα μεγάλα προβλήματα της
περιοχής και στην προσπάθεια που κατέβαλε ο
ίδιος σε συνεργασία με τις τοπικές αρχές για την
επίλυσή τους. 

Κλείνοντας την ομιλία του, ζήτησε από τους πολί-
τες να του δώσουν τη δύναμη, να συνεχίσει την
προσπάθειά του για τη βελτίωση του τρόπου δια-
βίωσης και την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής
των πολιτών της Δυτικής Αττικής. 

Ο υποψήφιος βουλευτής 
Γεώργιος Βλάχος, 
σε προεκλογική 
συγκέντρωση 

στην περιοχή των Μεγάρων

ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
Μεγάλη η προσέλευση μελών 
και φίλων στην κοπή της πίτας 

Με μεγάλη επιτυχία και προσέλευση κυνη-
γών και φίλων πραγματοποιήθηκε χθες
14-1-2015 η κοπή της πίτας του Κυνηγετι-

κού Συλλόγου Αχαρνών. 
Κατά την διάρκεια του χαιρετισμού του ο Πρόεδρος

του Κυνηγετικού Συλλόγου Αχαρνών, κος Λαζάρου
Βασίλης, εξέφρασε μεταξύ
άλλων την ανησυχία και τον
προβληματισμό της κυνη-
γετικής οικογένειας για τις
εξελίξεις στα κυνηγετικά
δρώμενα, σύμφωνα με τις
προγραμματικές θέσεις του
κόμματος του ΣΥΡΙΖΑ. 

Θέσεις οι οποίες με την
κατάργηση της θηροφυλα-
κής των Κυνηγετικών
Οργανώσεων, την αύξηση
των περιοχών απαγόρευ-
σης του κυνηγίου, την
πλήρη υποβάθμιση του

ρόλου των Κυνηγετικών οργανώ-
σεων, την μείωση των κυνηγετι-
κών περιόδων, οδηγούν στην
ουσία και στην πράξη σε κατάρ-
γηση της κυνηγετικής δραστη-
ριότητας, παρ’ ότι η χώρα μας
δεν έχει ποτέ καταδικαστεί από
το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για
θέματα θήρας.

Την εκδήλωση τίμησαν με την
παρουσία τους και απεύθυναν
σύντομο χαιρετισμό, οι κύριοι
Μπούρας Αθανάσιος και Καντε-
ρές Σωτήριος από τη Ν.Δ., ο κος

Πάντζας Γεώργιος από τον ΣΥΡΙΖΑ, ο κος Βρεττός
Σπυρίδωνας από το ΠΑΣΟΚ, ο κος Χαϊκάλης Παύλος
από τους ΑΝΕΛ και η κυρία Καράμπελα Βίκυ από το
Ποτάμι. Επίσης παραβρέθηκε και χαιρέτησε την εκδή-
λωση ο κος Σάββας Σάββας Δημοτικός Σύμβουλος
Φυλής.

Συνεχίζεται η "επέλαση"
της γρίπης

- Μεγαλώνει η λίστα των θανόντων

Συνεχίζεται η
ε π έ λ α σ η

της γρίπης και
μ ε γ α λ ώ ν ε ι
δυστυχώς η
λίστα των θανό-
ντων. 

Αναλυτικότερα,
σύμφωνα με τα
στοιχεία του
Κέντρου Ελέγ-

χου Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.), ακόμη ένας
άνθρωπος έχασε τη ζωή του, λόγω επιπλοκών που εμφά-
νισε μετά τη νόσησή του από γρίπη, ανεβάζοντας έτσι τον
αριθμό των θυμάτων της φετινής επιδημίας σε 7. 

Επίσης, άλλοι δύο ασθενείς με γρίπη εισήχθησαν σε
Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (Μ.Ε.Θ.), λόγω επιδείνω-
σης της κλινικής τους εικόνας. 

Τα στοιχεία του σημερινού απολογισμού των νοσηλευό-
μενων σε Μ.Ε.Θ. είναι ενδεικτικά για την ένταση της ασθέ-
νειας, ιδίως όταν «χτυπά» άτομα που ανήκουν σε ομάδες
υψηλού κινδύνου, όπως χρόνιοι ασθενείς, ηλικιωμένοι,
ανοσοκατασταλμένοι.

Συγκεκριμένα, 11 ασθενείς βρίσκονται διασωληνωμένοι
ή σε βαριά κατάσταση σε Μονάδες Εντατικής Θεραπείας. 

Συνολικά, τις τελευταίες εβδομάδες, 22 ασθενείς με
γρίπη χρειάστηκε να εισαχθούν σε Μ.Ε.Θ. 

Οι ειδικοί του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. επισημαίνουν, ότι ο εμβολια-
σμός με αντιγριπικό εμβόλιο παραμένει ακόμη και τώρα το
μοναδικό «όπλο» που έχει στη διάθεση του ο πληθυσμός
και ιδίως οι ευπαθείς ομάδες.

Περίπου 25 εκ. ευρώ στους δήμους για λειτουργικές 
ανάγκες σχολικών μονάδων
Το ποσό των 36,7 εκ. ευρώ κατανέμεται στους δήμους της χώρας. Ειδικότερα 25 εκατ. ευρώ προορίζο-

νται  για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών των σχολείων της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαί-
δευσης της  χωρικής τους αρμοδιότητας. Επισής κατανέμονται 11.728.334,00 €, τα οποία αποδίδονται ως
τακτική  επιχορήγηση σε όλους τους Δήμους της Χώρας για υλοποίηση έργων και επενδυτικών δραστη-
ριοτήτων αυτών.
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Κάλεσμα σε καθηγητές να ενισχύσουν
εθελοντικά τη λειτουργία του Κοινωνι-
κού Φροντιστηρίου της πόλης, απευ-

θύνει ο Δήμος Ελευσίνας.
Παράλληλα ενημερώνει για την ανάγκη διά-

θεσης σχολικών βοηθημάτων για τους μαθη-
τές του Κοινωνικού Φροντιστηρίου, το οποίο
λειτουργεί για τρίτη συνεχή χρονιά, για μαθη-
τές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαί-
δευσης.

Πιο συγκεκριμένα ο Δήμος Ελευσίνας, επι-
σημαίνει ότι υπάρχει  έλλειψη καθηγητών για
τα μαθηματικά Γ & Δ Δημοτικού, Α & Β Γυμνα-
σίου, την φυσική και την Χημεία Α, Β Γυμνασί-
ου & Β, Γ Λυκείου.

Στο πλαίσιο αυτό καλεί όποιον μπορεί  να
συμβάλει στην λειτουργία του Δημοτικού φρο-
ντιστηρίου να επικοινωνήσει στο τηλέφωνο
210-5537216 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση 

grprog@elefsina.gr, από τις 8 το πρωί έως
τις 3 το μεσημέρι.

Επιπλέον απευθυνόμενος  σε όσους έχουν
βιβλία βοηθήματα για το δημοτικό, το γυμνά-
σιο και το λύκειο, και δεν τα χρησιμοποιούν,
επισημαίνει ότι μπορούν να τα διαθέσουν για
τη βοήθεια των παιδιών που παρακολουθούν
τα μαθήματα (τηλ: 210-5537216).

ΕΛΕΥΣΙΝΑ:Έκκληση για εθελοντές καθηγητές 
& σχολικά βοηθήματα, ώστε να ενισχυθεί 
το Κοινωνικό Φροντιστήριο 

ΥΠΕΣ: Ποιοι εξαιρούνται της 
υποχρεωτικής ψήφου στις εκλογές
Αν και η άσκηση του εκλογικού δικαιώματος στις γενικές

βουλευτικές εκλογές είναι υποχρεωτική, ωστόσο σε ισχύ και
σε αυτή την εκλογική αναμέτρηση έχουν τεθεί συγκεκριμένες
εξαιρέσεις τις οποίες υπενθυμίζει με εγκύκλιό του το υπουρ-
γείο Εσωτερικών.

α) Αυτοί που έχουν υπερβεί το εβδομηκοστό έτος της ηλι-
κίας τους.

β) Όσοι θα βρίσκονται κατά την ημέρα της ψηφοφορίας
στο εξωτερικό.

γ) Οι εκλογείς που έχουν εγγραφεί στους ειδικούς εκλογι-
κούς καταλόγους  ετεροδημοτών, αλλά δεν κατέστη δυνατή η
σύσταση ειδικού εκλογικού τμήματος ετεροδημοτών , λόγω
μη συμπληρώσεως, σε όλη την εφετειακή  περιφέρεια, του
αριθμού των σαράντα, τουλάχιστον, ετεροδημοτών εκλογέων
της ίδιας εκλογικής περιφέρειας

Επίσης, θα υπάρξουν εκλογείς που για διάφορους εξαιρε-
τικούς λόγους δεν θα μπορέσουν να ασκήσουν το εκλογικό
τους δικαίωμα.

Ενδεικτικά στις περιπτώσεις αυτές περιλαμβάνονται :
α) Υπάλληλοι του δημοσίου, για τους οποίους, σοβαρές

υπηρεσιακές ανάγκες δεν θα επιτρέψουν να απουσιάζουν
από την Υπηρεσία τους, για να μεταβούν να ψηφίσουν στον
τόπο, στους εκλογικούς καταλόγους, του οποίου είναι εγγε-
γραμμένοι.

β) Υπάλληλοι νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου,
νοσηλευτικών ιδρυμάτων, οργανισμών και επιχειρήσεων κοι-
νής ωφελείας κ.λπ., στους οποίους, επίσης, λόγω σοβαρών
υπηρεσιακών αναγκών, δεν είναι δυνατή η χορήγηση άδειας
μετάβασης στον τόπο άσκησης του εκλογικού τους δικαιώ-
ματος.

γ) Εκλογείς που δεν θα μπορούν να μεταβούν στον τόπο
άσκησης του εκλογικού τους δικαιώματος για λόγους υγείας.
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#askVenizelos
Διάλογο με τους νέους 
έκανε ο Ευάγγελος 
Βενιζέλος στο Ηράκλειο 
της Κρήτης. 

Η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ

"Την Πέμπτη 15/01 και ώρα 14.30 οι
ακτιβιστές Κρήτης του Ευρωπαϊκού
Σοσιαλιστικού Κόμματος υποδέχονται
στο Ξενοδοχείο Atlantis στο Ηράκλειο
τον Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Ευάγγελο
Βενιζέλο και καλούν τους νέους της
πόλης να συμμετέχουν σε ένα ελεύθερο
διάλογο μαζί του για τα προβλήματα
που αντιμετωπίζει η νέα γενιά, αλλά και
για τις ιδέες και τις προτάσεις του για 

την επόμενη μέρα της χώρας και της
Ευρωπαϊκής Ένωσης !

Πίνουμε καφέ, συζητάμε ελεύθερα για
τους Νέους, για δίκαιες ευκαιρίες, για το
Μέλλον μας για τη Δημοκρατία και την
Οικονομία, μεταφέρουμε τους προβλη-
ματισμούς μας και φέρνουμε κοντά τον
πολίτη με τα κεντρικά όργανα παραγω-
γής πολιτικής !

Παράλληλα όσοι δεν μπορούν να
παραστούν μπορούν να στέλνουν τις
ερωτήσεις τους μέσω twitter και face-
book με το hashtag #askVenizelos και
να βλέπουν τις απαντήσεις του Προέ-
δρου στη σελίδα των ακτιβιστών 

Κρήτης στο facebook (www.face-
book.com/CretePESactivists).

Μη μένεις αμέτοχος... 
#PES_κάτι #πρότεινε_κάτι".

Δ. Κουτσούμπας: Δεν θα γίνουμε το κερασάκι 
στην αντιλαϊκή τούρτα του ΣΥΡΙΖΑ

«Το ΚΚΕ δεν πρόκειται να γίνει κερασάκι στην αντιλαϊκή
τούρτα του ΣΥΡΙΖΑ γιατί για τέτοια κυβέρνηση θα πρόκειται,
άσχετα από τις προεκλογικές κορόνες ορισμένων στελεχών
του» δήλωσε ο γενικός γραμματέας της Κ.Ε. του Κομμουνι-
στικού Κόμματος, Δημήτρης Κουτσούμπας σε χθεσινοβραδι-
νή του συνέντευξη στο Action 24.

Όπως είπε ο κ. Κουτσούμπας, την επομένη των εκλογών
«έχει δρομολογηθεί κανονικά και η νέα συμφωνία με τους

εταίρους και η διαπραγμάτευση του χρέους που ο ΣΥΡΙΖΑ αναγνωρίζει ως χρέος της
χώρας, δηλαδή του λαού». Βεβαίως, πρόσθεσε, έχουν δρομολογηθεί «όλα αυτά που
πολύ καθαρά λέει ο κ. Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ όλη την προεκλογική περίοδο, δίνοντας
διαπιστευτήρια στο μεγάλο κεφάλαιο, σε μονοπωλιακούς ομίλους στην ίδια την Ε.Ε, σε
ιμπεριαλιστικούς οργανισμούς, δηλαδή ότι δεν πρόκειται να απειληθεί η πορεία της
χώρα στην ευρωζώνη, ότι θα τηρήσει τα συμφωνηθέντα».

Ν.Δ. - ΣΥΡΙΖΑ
Εκατέρωθεν βολές για 
τη φορολογία ακινήτων

Νέα επίθεση
σ τ ο ν
ΣΥΡΙΖΑ για

τη σχεδιαζόμενη
φορολογική του πολι-
τική εξαπέλυσε η
εκπρόσωπος της
Ν.Δ. Μαρία Σπυράκη, επαναλαμβάνοντας ότι
επειδή ο λογαριασμός δεν βγαίνει «ο  κ. Τσίπρας
σχεδιάζει να τετραπλασιάσει το φόρο ακινήτων
για τη μεσαία τάξη».

«Γι’ αυτό και η ΠΟΜΙΔΑ», πρόσθεσε, «χαρα-
κτηρίζει παράδεισο τον ΕΝΦΙΑ απέναντι στο
ΦΜΑΠ του ΣΥΡΙΖΑ». 

Η κ. Σπυράκη τόνισε πως άλλωστε «ο στενός
του συνεργάτης και στέλεχος του οικονομικού
του επιτελείου Ευκλείδης Τσακαλώτος δεν κρύ-
βει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα αυξήσει τους φόρους στο
σύνολο των εισοδημάτων και της περιουσίας με
ανώτατο συντελεστή 50%»

Σύμφωνα με την εκπρόσωπο της Ν.Δ., «οι
υποσχέσεις του κ. Τσίπρα οδηγούν την οικονο-
μία σε νέο μνημόνιο, καταστρέφοντας εκείνους
που άντεξαν την κρίση, δηλαδή τη μεσαία τάξη». 

Άμεση ήταν η απάντηση του γραφείου Τύπου
του ΣΥΡΙΖΑ, το οποίο σχολίασε πως «όπως ο
δολοφόνος γυρνάει πάντα στον τόπο του εγκλή-
ματος, έτσι και η κ. Σπυράκη έχει το θράσος να
επανέρχεται στο θέμα του ΕΝΦΙΑ κατηγορώντας
τον ΣΥΡΙΖΑ για λεηλασία της μεσαίας τάξης». 

Η Κουμουνδούρου τονίζει πως η πραγματικό-
τητα είναι αδιαμφισβήτητη, συμπληρώνοντας
πως η Ν.Δ. ψήφισε τον ΕΝΦΙΑ «ενσωματώνο-
ντας σε αυτόν το χαράτσι για τα ακίνητα, το οποίο

υποτίθεται ότι είχε έκτακτο
χαρακτήρα».

«Το 2015 οι φορολογούμε-
νοι θα πληρώσουν για
ΕΝΦΙΑ 3,3 δισ. Τα 0,7 δισ.
αφορούν τις δύο τελευταίες
δόσεις για τον ΕΝΦΙΑ του
2014 και τα 2,6 δις αφορούν

τον ΕΝΦΙΑ του 2015. Αυτό σημαίνει ότι ο άδικος
αυτός φόρος διατηρείται στο ίδιο ύψος. Επομέ-
νως, ο κ. Σαμαράς λέει ψέματα όταν αναφέρεται
σε "φοροελαφρύνσεις"», αναφέρεται σε σχετική
ανακοίνωση.

Ο ΣΥΡΙΖΑ σπεύδει να ξεκαθαρίσει πως ο
Φόρος Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας «δεν θα
αφορά τις μικρές και μεσαίες ιδιοκτησίες, και θα
είναι έντονα προοδευτικός».

«Με κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ τα φορολογικά έσοδα
του κράτους από την περιουσία των πολιτών θα
είναι σημαντικά μειωμένα σε σχέση με σήμερα. Ο
φόρος αυτός θα αφορά τις πραγματικά μεγάλες
ιδιοκτησίες. Μήπως γι’ αυτές είναι που κόπτεται
η κ. Σπυράκη;», διερωτάται.

Καταλήγοντας, το γραφείο Τύπου του κόμμα-
τος παρατηρεί πως «το θράσος και το ψέμα
έχουν κοντά ποδάρια» και συμπληρώνει ότι «η
ώρα της κρίσης πλησιάζει».

Εξάλλου, απάντηση υπήρξε και από τον υπο-
ψήφιο στη Β' Αθήνας με τον ΣΥΡΙΖΑ Ευκλείδη
Τσακαλώτο σχετικά με τις αναφορές που έκανε
στο πρόσωπό του η κ. Σπυράκη. Φ. Κουβέλης: Η πολιτική αλλαγή δεν είναι υπόθεση ενός κόμματος

Να στηρίξουν τα συμπαράταξη «Πράσινοι – Δημοκρατική
Αριστερά» στις εκλογές κάλεσε τους πολίτες ο πρόεδρος

της ΔΗΜΑΡ Φώτης Κουβέλης, τονίζοντας ότι η παρουσία της
στη Βουλή «θα προσδώσει ρεαλιστικό χαρακτήρα» στην
προοδευτική διακυβέρνηση.
«Η πολιτική αλλαγή δεν είναι υπόθεση ενός μόνο κόμματος.
Πρέπει να γίνει με σταθερή την  ευρωπαϊκή πορεία της
χώρας και να απεγκλωβίσει την κοινωνία από το βραχνά της λιτότητας και τον εφιάλτη της
ανεργίας», πρόσθεσε.

ΕΝΘΟΥΣΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΙΝΗΣΗ
ΣΤΗΝ ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ

ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΥΜΟΥΤΣΑΚΟΥ 

Υποψήφιος στην Β’ Περιφέρεια Αθηνών
με τη Νέα Δημοκρατία.

Σε πολυπληθή συγκέντρωση ψηφοφό-
ρων,  μίλησε προχθες o Γιώργος Κου-
μουτσάκος, υποψήφιος στην Β’ Περιφέ-

ρεια Αθηνών με τη Νέα Δημοκρατία.  «Η συμμε-
τοχή σας, η συμμετοχή όλων στις εκλογές είναι
καθοριστική. Να μην υπάρξουν «λευκές και
ουδέτερες ψήφοι» είπε στην κεντρική προεκλογι-
κή του συγκέντρωση, στο ξενοδοχείο President.
Σε μια αίθουσα που ξεχείλιζε και από συγκίνηση
ο Γιώργος Κουμουτσάκος περιέγραψε το διακύ-
βευμα των εκλογών της 25ης Ιανουαρίου τονίζο-
ντας ότι «από τη μια είναι ο δρόμος της ευθύνης
και της σιγουριάς. Από την άλλη είναι ο δρόμος
της αβεβαιότητας, της ανασφάλειας, της εθνικής
περιπέτειας με άγονο αποτέλεσμα».

Ο Γ. Κουμουτσάκος αναφέρθηκε επίσης στα
επόμενα βήματα που πρέπει να γίνουν: «Πρώ-
τον: την ολοκλήρωση της διαπραγμάτευσης και
την έξοδο από το μνημόνιο. Κι αυτό, χωρίς άλλα
επώδυνα μέτρα. Χωρίς περικοπές σε εισοδήμα-
τα και συντάξεις. Δεν αντέχει τέτοια μέτρα ούτε η
οικονομία, ούτε η κοινωνία. 

Δεύτερον: Τη συμφωνία  με τους εταίρους μας,

για την πιστοληπτική γραμμή,  έτσι ώστε να
θωρακίσουμε τη χώρα απέναντι σε αναταράξεις
του διεθνούς περιβάλλοντος και να συμπιέσουμε
τα επιτόκια δανεισμού. 

Και Τρίτον: Την οριστική ρύθμιση του δημοσίου
χρέους, όπως συμφωνήθηκε στο Eurogroup το
Νοέμβριο του 2012». 

Όπως σημείωσε: «Είναι η ώρα να ενώσουμε
τις δυνάμεις μας, στις κοινές αρχές, κοινές αξίες,
κοινούς στόχους της Παράταξής μας.  Όλοι μαζί
να χτίσουμε ένα νέο παραγωγικό μοντέλο. Να
χτίσουμε ένα καλύτερο κράτος. Να κλείσουμε με
τις ρωγμές  που άνοιξε η κρίση στην κοινωνία
μας. Να προασπίσουμε τα κυριαρχικά δικαιώμα-
τά μας  στη γη και τις θάλασσές μας». 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ

Άνω Λιόσια 13-01-2015
Αριθμ.Πρωτ. : 57602

Α Π Ο Φ Α Σ Η
Αριθ. Πρακτικού 16

Αριθ. Απόφ. 383
ΘΕΜΑ : « Έγκριση Κανονισμού

Λειτουργίας Δημοτικού Κοινωνι-
κού Παντοπωλείου και ορισμός
Επιτροπής Διαχείρισης ».

Άνω Λιόσια σήμερα την 28η του
μήνα Νοεμβρίου έτους 2014 ημέρα
Παρασκευή και ώρα 19:00 στο
Δημοτικό κατάστημα της δημοτικής
ενότητας Άνω Λιοσίων, έδρας του
Δήμου Φυλής, ύστερα από πρό-
σκληση της Πρόεδρου κας
ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗ-ΠΕΡΙΣΟΡΑΤΗ
ΖΩΗΣ-ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ, με αρ. πρωτ.
56184/24-11-2014 που κοινοποιή-
θηκε σε κάθε ένα Δ.Σ. την 24-11-
2014, σύμφωνα με το άρθρο 67 του
Ν. 3852/2010, το Δημοτικό Συμβού-
λιο συγκεντρώθηκε σε συνεδρίαση
και ήταν παρόντες οι εξής : 

1)Αρβανιτάκη-Περισοράτη
Ζωή-Βασιλική
Πρόεδρος
2)Αντιπρόεδρος
3)Κουράση Χρυσούλα
Γραμματέας
4) Καμπόλης Δημήτριος
5)Καμαρινόπουλος Παναγιώτης
6)Οικονομάκης Μιχαήλ
7)Τσίγκος Δημήτριος
8)Χειλαδάκης Γκίκας
9)Μαυροειδής Γεώργιος-Στυλια-

νός
10)Σαρλάς Μαρίνος
11)Παππάς Ευριπίδης
12)Κρητικός Γεώργιος
13)Κρεμύδας Ιωάννης
14)Χατζητρακόσιας Νικόλαος
15)Σονίδης Γεώργιος
16)Μαύρος Δαυίδ
17)Σχίζας Αθανάσιος
18)Μαυροειδάκος Ιωάννης
19)Κούρκουλος Γεώργιος
20)Αντωνόπουλος Γεώργιος
21)Μπάρα Ευγενία
22)Μπρέμπος Σπυρίδων
23)Μπουραΐμης Δημήτριος
24)Σκαμαντζούρας Κων/νος
25)Δρόλιας Θεοδόσιος
26)Αβράμης Σταμάτιος
27)Σάββας Σάββας
28)Τσιουμπρής Δημήτριος
29)Λουμιώτης Κωνσταντίνος
30)Αβράμης Γεώργιος
31)
32)
33)
Α Π Ο Ν Τ Ε Σ
1)Παπαϊωάννου Κων/νος     -

Αντιπρόεδρος
3)Πουλιάσης Δημήτριος
2)Γεωργιάδης Βασίλειος
4)Γιαννοπούλου Φωτεινή
Αν και νόμιμα είχαν κληθεί, παρου-

σία και του Δημάρχου ΧΡΗΣΤΟΥ
ΣΠ. ΠΑΠΠΟΥ, διαπιστωθείσης της
απαρτίας, αρχίζει τη συζήτηση των
θεμάτων που είχαν συμπεριληφθεί
στη νόμιμη κοινοποιηθείσα ημερή-
σια διάταξη.

Στη συνεδρίαση είχαν κληθεί νόμι-
μα και οι Πρόεδροι των Συμβουλίων
Δημοτικών Κοινοτήτων, Άνω Λιο-
σίων κ. Καματερός Χρήστος, Ζεφυρί-
ου κ. Κοκκίνης Ηλίας και Φυλής κα
Λιάκου Ελένη.

Το Δ.Σ. αποφάσισε ομόφωνα να
συζητηθούν έκτακτα θέματα και να
ληφθούν αποφάσεις, σαν κατεπείγο-
ντα, μετά την λήξη της ημερήσιας
διάταξης σύμφωνα με το αρ. 67 παρ.
7 του Ν. 3852/2010. 

Η Πρόεδρος εισάγει προς συζήτη-
ση το 7ο θέμα της ημερήσιας διάτα-
ξης, που αφορά στην έγκριση του
κανονισμού λειτουργίας του Δημοτι-
κού Κοινωνικού Παντοπωλείου του
Δήμου Φυλής και τον ορισμό Επι-
τροπής Διαχείρισης και δίνει το λόγο
στον κ. Δήμαρχο για να το αναλύσει.

Θέτει υπόψη του σώματος τα εξής
: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ

ΑΡΘΡΟ 1
Κανονισμός
Με τον Κανονισμό αυτό ρυθμίζεται

η λειτουργία και διαχείριση του Δημο-
τικού Κοινωνικού Παντοπωλείου του
Δήμου Φυλής στο πλαίσιο του
άρθρου 2 του Ν.4071/2012 (ΦΕΚ Α
85) και των σχετικών αποφάσεων
του Υπ. Εσωτερικών. Ο Κανονισμός
αυτός εγκρίνεται, συμπληρώνεται

και τροποποιείται με απόφαση του
Δημοτικού Συμβουλίου  που λαμβά-
νεται με την απόλυτη πλειοψηφία
του συνόλου των μελών του, μετά
την αξιολόγηση και έγκρισή του από
την Οικονομική Επιτροπή του
Δήμου.

Κάθε κενό στον παρόντα κανονι-
σμό που θα πρέπει να αντιμετωπι-
στεί άμεσα θα καλύπτεται από τις
διατάξεις της Ελληνικής Νομοθεσίας,
ή αν αυτό δεν είναι δυνατόν, με από-
φαση της Διαπαραταξιακής Επιτρο-
πής διαχείρισης του Δημοτικού
Παντοπωλείου.

ΑΡΘΡΟ 2
Βασικές Αρχές - Σκοπός Δημοτι-

κού Κοινωνικού Παντοπωλείου
1. Η ίδρυση του Δημοτικού Κοινω-

νικού Παντοπωλείου εντάσσεται στο
πλαίσιο των πρωτοβουλιών και δρά-
σεων του Δήμου στον τομέα της Κοι-
νωνικής πολιτικής  σε τοπικό επίπε-
δο με στόχο την ενίσχυση της κοινω-
νικής συνοχής, την καταπολέμηση
της φτώχειας και του κοινωνικού
αποκλεισμού, την ευαισθητοποίηση
ατόμων και ομάδων πληθυσμού,
καθώς και επιχειρήσεων σε προ-
γράμματα στήριξης των οικονομικά
αδυνάμων κατοίκων.

2. Η λειτουργία του Δημοτικού Κοι-
νωνικού Παντοπωλείου αποσκοπεί
ειδικότερα στην κάλυψη πρωτογε-
νών αναγκών  ατόμων και οικογενει-
ών που αδυνατούν οικονομικά να
ανταποκριθούν  με την δωρεάν
παροχή προϊόντων και ειδών πρώ-
της ανάγκης για τη σίτιση και την
ένδυση  τους ώστε να διασφαλιστεί
μία αξιοπρεπής κατά το δυνατόν δια-
βίωσή τους.

ΑΡΘΡΟ 3
Παροχές Δημοτικού Κοινωνικού

Παντοπωλείου
Στο πλαίσιο λειτουργίας του Δημο-

τικού Κοινωνικού Παντοπωλείου
προβλέπεται να διανέμονται σε
άπορους ή οικονομικά ασθενείς
κατοίκους του δήμου Φυλής

- τυποποιημένα τρόφιμα μακράς
διάρκειας και κατεψυγμένα προϊόντα

- είδη ατομικής υγιεινής και καθα-
ριότητας

- είδη βρεφικής ανάπτυξης
- νωπά τρόφιμα εφόσον υπάρ-

χουν κατάλληλες υποδομές και εξο-
πλισμός που διασφαλίζει την ποιό-
τητα, τη διατήρησή τους και την καλή
τους κατάσταση από άποψη υγιει-
νής και ασφάλειας σύμφωνα με τις
υγειονομικές διατάξεις

- είδη ένδυσης, υπόδησης και
οικιακού εξοπλισμού

- μικροέπιπλα και ηλεκτρικές
συσκευές

- εκπαιδευτικό και ψυχαγωγικό
υλικό (π.χ βιβλία, παιχνίδια κ.λ.π)

2. Τα παρεχόμενα είδη του δημοτι-
κού κοινωνικού παντοπωλείου προ-
έρχονται κυρίως από δωρεές και
χορηγίες και εφόσον διαπιστώνεται
ανεπάρκεια ειδών, είναι δυνατή η
προμήθεια τους με δαπάνη του
δήμου σύμφωνα με τις διατάξεις του
Ενιαίου Κανονισμού προμηθειών
οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης

3. Τα είδη που παρέχονται από το
Δημοτικό Κοινωνικό Παντοπωλείο
είναι εντελώς δωρεάν. Οι ποσότητες
των προϊόντων που θα προσφέρο-
νται στους δικαιούχους καθώς και η
συχνότητα παροχής τους, καθορίζο-
νται με απόφαση της Επιτροπής
Διαχείρισης του Δημοτικού Κοινωνι-
κού Παντοπωλείου, μετά από εισή-
γηση της αρμόδιας κοινωνικής υπη-
ρεσίας του δήμου  Φυλής , αφού
ληφθούν υπόψιν οι υπάρχουσες
ποσότητες και είδη των προϊόντων
σε συνδυασμό με τον αριθμό των
αιτούντων- δικαιούχων του Δημοτι-
κού Κοινωνικού Παντοπωλείου.

4. Τα προϊόντα του Δημοτικού Κοι-
νωνικού Παντοπωλείου θα παραχω-
ρούνται δωρεάν από επιχειρηματίες,
προμηθευτές, άτομα, οργανωμέ-
νους φορείς, σχολεία και επιπλέον
θα εξασφαλίζονται μέσω της διοργά-
νωσης διαφόρων εκδηλώσεων. Ο
αριθμός των δικαιούχων ανά εξάμη-
νο (μοναχικά άτομα και οικογένειες)
εξαρτάται από τα προϊόντα τα οποία
θα είναι διαθέσιμα

ΑΡΘΡΟ 4
Οργάνωση και Λειτουργία

Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπω-
λείου

1. Το Δημοτικό Κοινωνικό Παντο-
πωλείο λειτουργεί ως δομή της Κοι-
νωνικής υπηρεσίας του δήμου
Φυλής και υλοποιείται με τη βοήθεια
χορηγών, δωρητών, εθελοντών

καθώς και με ενίσχυση από Εθνικά,
Περιφερειακά και Ευρωπαϊκά προ-
γράμματα που αποσκοπούν στην
καταπολέμηση της φτώχειας και του
κοινωνικού αποκλεισμού. Για την
απρόσκοπτη και αποτελεσματική
λειτουργία του συστήνεται τριμελής
επιτροπή η οποία θα αποτελείται

- τον Διευθυντή της Κοινωνικής
Υπηρεσίας του Δήμου

- δύο  υπαλλήλους της Κοινωνικής
υπηρεσίας του Δήμου 

Η τριμελής επιτροπή λειτουργίας
του Δημοτικού Παντοπωλείου, η
οποία θα ορίζεται από την Κοινωνική
Υπηρεσία,  θα μεριμνά για τον έλεγ-
χο των δικαιολογητικών των αιτού-
ντων για ένταξη τους, την διασταύ-
ρωση των δικαιολογητικών αυτών με
όποια μέσα και τρόπους κριθεί πρό-
σφορος, την διαμόρφωση των καλύ-
τερων δυνατών συνθηκών προς
εξυπηρέτηση των δικαιούχων. Επί-
σης μέλη της επιτροπής αυτής θα
αναλάβουν την διαχείριση των προ-
μηθειών του Δημοτικού Παντοπωλεί-
ου (παραλαβή τιμολογίων), και θα
έχουν την εποπτεία για την   τοπο-
θέτηση προϊόντων, λειτουργία απο-
θήκης κ.λ.π, συνεπικουρούμενα
από υπαλλήλους του Δήμου και εθε-
λοντές. 

Την γραμματειακή υποστήριξη θα
έχει η ίδια η Κοινωνική Υπηρεσία του
Δήμου. Θα τηρούνται όλες οι διατά-
ξεις του Νόμου περί απορρήτου για
τα προσωπικά δεδομένα των αιτού-
ντων. Τα δεδομένα αυτά θα χειρίζεται
η ανωτέρω τριμελής   επιτροπή που
θα οριστεί , η οποία θα καταρτίζει και
την τελική κατάσταση των δικαιού-
χων. Η κατάσταση αυτή θα επανε-
λέγχεται δύο φορές κατ’ έτος, τους
μήνες Ιανουάριο και Ιούνιο και θα
γίνονται οι αναγκαίες διορθώσεις,
συμπληρώσεις, διαγραφές ή εν γένει
αλλαγές.

Η λειτουργία του Δημοτικού Παντο-
πωλείου θα ενισχύεται και από εθε-
λοντές

Το Δημοτικό Παντοπωλείο θα στε-
γάζεται στο κτίριο της Κοινωνικής
υπηρεσίας του Δήμου. Είναι όμως
δυνατόν να διατεθούν από το Δήμο
και άλλα κτίρια έτσι ώστε να καλυ-
φθούν οι ανάγκες του Δημοτικού
Παντοπωλείου (αποθήκη συλλογής
ειδών προς διάθεση, χώρος για την
εύρυθμη διάθεση των ειδών στους
δικαιούχους κ.λ.π)

2.Το ωράριο λειτουργίας των υπη-
ρεσιών του δημοτικού κοινωνικού
παντοπωλείου για συγκεκριμένες
ώρες και ημέρες εβδομαδιαίως,
καθορίζεται με απόφαση της επιτρο-
πής  διαχείρισης του.

Άρθρο 5ο
Διαχείριση - εποπτεία
Υπεύθυνη για την λειτουργία του

Δημοτικού Παντοπωλείου είναι η
επιτροπή διαχείρισης η οποία ορίζε-
ται από το Δημοτικό Συμβούλιο μετά
από πρόταση του Δημάρχου, απο-
τελούμενη από 11 μέλη,  στην οποία
εκπροσωπούνται όλες οι Δημοτικές
παρατάξεις και στην οποία συμμετέ-
χει και προεδρεύει ο Δήμαρχος ή ο
οριζόμενος από αυτόν Αντιδήμαρ-
χος. Η επιτροπή αυτή υποχρεούται
να παρουσιάζει ανά εξάμηνο στην
οικονομική επιτροπή και στο Δημοτι-
κό Συμβούλιο έκθεση πεπραγμένων
και διαχειριστικό απολογισμό. Επι-
πλέον η επιτροπή διαχείρισης 

- μεριμνά για τον συνεχή έλεγχο
της ποιότητας, της υγιεινής και της
καλής κατάστασης των προϊόντων
και ειδών του Δημοτικού Παντοπω-
λείου, με την συνδρομή ειδικού επι-
στημονικού προσωπικού και της
Κοινωνικής υπηρεσίας του Δήμου,
καθώς επίσης και της τριμελούς επι-
τροπής λειτουργίας 

- οργανώνει εκδηλώσεις με σκοπό
την συγκέντρωση ειδών για το Δημο-
τικό Παντοπωλείο

- βοηθάει στη συγκέντρωση τροφί-
μων και λοιπών ειδών σε συνεργα-
σία με τους συλλόγους, τις επιχειρή-
σεις και τους φορείς του Δήμου 

Η επιτροπή Διαχείρισης συνε-
δριάζει ύστερα από πρόσκληση του
Προέδρου της τουλάχιστον μία φορά
το τρίμηνο στο δημοτικό κατάστημα
της έδρας του Δήμου ή στην έδρα
του Δημοτικού Κοινωνικού Παντο-
πωλείου. Στην πρόσκληση αναφέ-
ρονται τα θέματα της ημερήσιας διά-
ταξης. 

Η πρόσκληση επιδίδεται ή γνω-
στοποιείται στα μέλη της Επιτροπής
τρεις (3) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες
πριν από την ημέρα που ορίζεται για

τη συνεδρίαση. Σε επείγουσες περι-
πτώσεις, η πρόσκληση αυτή μπορεί
να επιδοθεί ή να γνωστοποιηθεί στα
μέλη την ημέρα της συνεδρίασης. Η
Επιτροπή έχει απαρτία εφόσον τα
μέλη που είναι παρόντα είναι περισ-
σότερα από αυτά που απουσιάζουν
και αποφασίζει για κάθε θέμα με την
σχετική πλειοψηφία των παρόντων.
Σε περίπτωση ισοψηφίας επικρατεί
η ψήφος του Προέδρου. Οι συνε-
δριάσεις της Επιτροπής Διαχείρισης
είναι δημόσιες, εκτός των περιπτώ-
σεων που συζητούνται θέματα αξιο-
λόγησης ή επιλογής που άπτονται
προσωπικών δεδομένων των δικαι-
ούχων, οπότε αυτές διεξάγονται
υποχρεωτικά κεκλεισμένων των
θυρών. Για τα λοιπά θέματα, όσον
αφορά την λειτουργία της Επιτρο-
πής και τη διεξαγωγή των συνεδριά-
σεων, εφαρμόζονται αναλόγως οι
σχετικές διατάξεις του Δημοτικού
Κώδικα 

Η Επιτροπή, δια του Προέδρου
της δύναται να καλεί στις συνεδριά-
σεις δημοτικούς υπαλλήλους λοι-
πούς αιρετούς εκπροσώπους του
Δήμου, δωρητές και χορηγούς του
Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλεί-
ου ή ιδιώτες για να της δώσουν πλη-
ροφορίες σχετικές με τα θέματα που
συζητούνται. Η παρουσία των
καλούμενων δημοτικών υπαλλήλων
είναι υποχρεωτική.

Με απόφαση του Δημάρχου ορίζε-
ται υπάλληλος για την γραμματειακή
υποστήριξη της Επιτροπής και την
τήρηση του πρακτικού των συνε-
δριάσεων.

Άρθρο 6ο
Δικαιούχοι Δημοτικού Κοινωνι-

κού Παντοπωλείου
1. Δικαιούχοι του Δημοτικού Κοινω-

νικού Παντοπωλείου είναι
α) Έλληνες πολίτες και ομογενείς

που είναι κάτοικοι του Δήμου μας
β) Αλλοδαποί που αποδεδειγμένα

κατοικούν μόνιμα στον δήμο και δια-
θέτουν άδεια παραμονής και θεωρη-
μένο διαβατήριο, εφόσον πληρούν
τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις
των επόμενων παραγράφων

2.Βασικό κριτήριο για την ένταξη,
μεμονωμένων ατόμων ή οικογενει-
ών από τις κατηγορίες της προηγού-
μενης παραγράφου, στους δικαιού-
χους των υπηρεσιών του Δημοτικού
Κοινωνικού Παντοπωλείου είναι η
διαπίστωση της <<απορίας>>, η
οποία αποδεικνύεται από το εισόδη-
μα σε συνδυασμό με την εξέταση και
άλλων κοινωνικών κριτηρίων όπως
η ανεργία, η οικογενειακή κατάστα-
ση, η ασθένεια, η αναπηρία, οι συν-
θήκες στέγασης και διαβίωσης,
καθώς και τυχόν άλλα ιδιαίτερα κοι-
νωνικά προβλήματα που αντιμετω-
πίζουν.

3. Τα δικαιολογητικά που εξετάζο-
νται για την ένταξη στο πρόγραμμα
του Δημοτικού Κοινωνικού Παντο-
πωλείου είναι:

- Αίτηση του ενδιαφερομένου, σύμ-
φωνα με τυποποιημένο υπόδειγμα
αίτησης που χορηγεί η αρμόδια υπη-
ρεσία του Δήμου.

- Πιστοποιητικό οικογενειακής
κατάστασης.

- Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότη-
τας ή διαβατηρίου σε ισχύ.

- Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας από
τον Δήμο ή αντίγραφο λογαριασμού
Δημόσιας Επιχείρησης Κοινής Ωφέ-
λειας από το οποίο πιστοποιείται η
διεύθυνση κατοικίας.

- Αντίγραφο της τελευταίας δήλω-
σης φορολογίας εισοδήματος ή του
εκκαθαριστικού σημειώματος φυσι-
κών προσώπων (έντυπο Ε1) και σε
περίπτωση μη υπάρξεως αυτών
βεβαίωση περί μη υποχρέωσης
υποβολής δήλωσης φορολογίας
εισοδήματος, θεωρημένη από την
οικεία Δημόσια Οικονομική Υπηρε-
σία (Δ.Ο.Υ.).

- Κάρτα ανεργίας σε ισχύ, εφό-
σον πρόκειται για άνεργο.

-  Βιβλιάριο απορίας, θεωρημένο
από αρμόδια υπηρεσία Ο.Τ.Α. β΄ ή
α΄ βαθμού.

- Επίσημη Ιατρική Γνωμάτευση,
εφόσον υπάρχει πρόβλημα υγείας.

- Γνωμάτευση Πρωτοβάθμιας Επι-
τροπής περί ποσοστού αναπηρίας
ή Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας
(ΚΕ.Π.Α.), εφόσον πρόκειται για
Άτομα με Ειδικές Ανάγκες.

- μισθωτήριο συμβόλαιο, στην
περίπτωση που ενοικιάζεται σπίτι.

-σε περίπτωση διαζυγίου διαζευ-
κτήριο ή υπεύθυνη δήλωση του
αιτούντος θεωρημένη από δικηγόρο

που να πιστοποιεί την εξέλιξη νομι-
κής διαδικασίας εξαιτίας κλονισμού
της έγγαμης συμβίωσης

-σε περίπτωση χηρείας ληξιαρχική
πράξη θανάτου

- Αντίγραφο εξατομικευμένης έκθε-
σης κοινωνικής έρευνας από αρμό-
δια δημόσια ή δημοτική υπηρεσία,
εφόσον υπάρχει, με την οποία μπο-
ρεί να διαπιστωθεί η κοινωνική κατά-
σταση, οι συνθήκες και οι δυσχέρειες
διαβίωσης του ατόμου ή της οικογέ-
νειας (διάσταση, μονογονεϊκότητα,
πολυτεκνία, αδυναμία εξυπηρέτη-
σης, κλπ.)

- Σε περίπτωση που το μοναχικό
άτομο ή οποιοδήποτε μέλος της
οικογένειας λαμβάνει οποιοδήποτε
βοήθημα ή/και σύνταξη ή/και κρατική
παροχή, σχετική βεβαίωση λήψης.

- Οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητι-
κό κριθεί απαραίτητο να ζητηθεί κατά
περίπτωση.

Νοείται ότι τα στοιχεία των αιτού-
ντων και των τελικών δικαιούχων
είναι απόρρητα και τα διαχειρίζονται
μόνο οι αρμόδιοι υπάλληλοι της τρι-
μελούς επιτροπής της κοινωνικής
υπηρεσίας του Δήμου.

4.Από την εξέταση και έλεγχο των
υποβαλλόμενων δικαιολογητικών
της προηγούμενης παραγράφου,
διαπιστώνεται η κάλυψη ή μη των
ακόλουθων κοινωνικών κριτηρίων:

- Απορία: Ετήσιο καθαρό ατομικό
εισόδημα έως 6000 χιλιάδες ευρώ,
κλιμακούμενο για τα μέλη της ίδιας
οικογένειας ως εξής:

Μέλη οικογένειας Εισόδημα
Ένα (1) άτομο 6000 ευρώ
Δύο (2) άτομα 7500 ευρώ
Στο ποσό των 7500 ευρώ θα προ-

στίθενται 1.200 ευρώ για κάθε επι-
πλέον προστατευόμενο μέλος 

Στην περίπτωση άπορου ατό-
μου, που έχει αναπηρία 67% και
άνω, το εισοδηματικό κριτήριο προ-
σαυξάνεται κατά 3.000 ευρώ. Σε
περίπτωση άπορης οικογένειας, με
ένα ή και περισσότερα μέλη, που
παρουσιάζουν αναπηρία 67% και
άνω, το εισοδηματικό κριτήριο, προ-
σαυξάνεται άπαξ κατά το ίδιο ποσό.

- Οικογενειακή κατάσταση: Πολυ-
τεκνία, μονογονεϊκές οικογένειες,
κλπ

- Οικονομική και Περιουσιακή
Κατάσταση : Οι πηγές εισοδήματος
και τα περιουσιακά στοιχεία του
μεμονωμένου ατόμου ή των μελών
της οικογένειας που αιτούνται παρο-
χές του Δημοτικού Κοινωνικού
Παντοπωλείου.

- Κατάσταση Υγείας : Παθολογικά
ή και ψυχιατρικά προβλήματα
(συμπεριλαμβανομένων των ουσιο-
εξαρτήσεων), καθώς και αναπηρία.

- Ανεργία
- Συνθήκες στέγασης και διαβίω-

σης καθώς και οποιαδήποτε έκτακτη
περίσταση που θέτει το μεμονωμένο
άτομο ή τις οικογένειες σε δυσμενέ-
στατη οικονομική κατάσταση.

Τα παραπάνω κριτήρια δύναται να
αναπροσαρμόζονται με απόφαση
της Επιτροπής Διαχείρισης, σύμφω-
να με τις εκάστοτε επικρατούσες
συνθήκες αλλά και τις πραγματικές
δυνατότητες του Δημοτικού Κοινωνι-
κού Παντοπωλείου, μετά από πρό-
ταση και της πενταμελούς επιτρο-
πής λειτουργίας.

6. Η Επιτροπή Διαχείρισης, μετά
τον έλεγχο και την αξιολόγηση των
υποβληθέντων αιτήσεων-δικαιολο-
γητικών των υποψηφίων δικαιούχων
από την κοινωνική υπηρεσία του
Δήμου, καθορίζει με απόφαση της
τους τελικούς δικαιούχους των υπη-
ρεσιών του Δημοτικού Κοινωνικού
Παντοπωλείου, σύμφωνα με τα κρι-
τήρια των προηγούμενων παραγρά-
φων του παρόντος άρθρου.

7.Σε ειδικές περιπτώσεις και εφό-
σον το επιτρέπει η επάρκεια σε είδη
του Δημοτικού Κοινωνικού Παντο-
πωλείου, η τριμελής  επιτροπή της
κοινωνικής υπηρεσίας του Δήμου
δύναται να εισηγείται αιτιολογημένα
στην Επιτροπή Διαχείρισης την ενί-
σχυση ωφελούμενων και πέραν των
ανωτέρω τιθέμενων οικονομικών και
κοινωνικών κριτηρίων. Σε εξαιρετικές
περιπτώσεις όταν εκ των πραγμά-
των μπορεί να αποδειχθεί η απορία
και η αντικειμενική αδυναμία ατόμων
ή οικογενειών να αντεπεξέλθουν στις
βασικότερες ανάγκες καθημερινής
διαβίωσης, όπως είναι η τροφή, η
κοινωνική υπηρεσία του Δήμου μετά
από σχετική αιτιολογημένη έκθεση
κοινωνικού λειτουργού μπορεί να
εισηγείται στην Επιτροπή Διαχείρι-

σης την ένταξη αυτών στους δικαιού-
χους των υπηρεσιών του Κοινωνι-
κού Παντοπωλείου ακόμη και χωρίς
την τήρηση των προϋποθέσεων
που αναφέρονται στις παραγρά-
φους 3,4 και 5 του παρόντος
άρθρου, λόγω μη ύπαρξης σχετικών
δικαιολογητικών.

Σε κάθε περίπτωση και σε περί-
πτωση μη επάρκειας των ειδών του
Δημοτικού Παντοπωλείου για την
κάλυψη όλων των δικαιούχων, σύμ-
φωνα με τα παραπάνω κριτήρια, θα
γίνεται επιλογή μεταξύ αυτών που
έχουν άμεση και απόλυτη ανάγκη και
πάντα θα προτιμώνται τα παιδιά
κάθε οικογένειας

8.Οι εκθέσεις του κοινωνικού λει-
τουργού του Δήμου για όλες τις περι-
πτώσεις των δικαιούχων του Δημοτι-
κού Κοινωνικού Παντοπωλείου,
δέον να περιλαμβάνουν, εκτός
άλλων, προτάσεις για τη λήψη
μέτρων προκειμένου να βοηθηθεί η
ωφελούμενη οικογένεια ή άτομο με
στόχο την άρση των συνθηκών που
δημιουργούν τη κατάσταση στην
οποία έχουν περιέλθει.

Αρθρο7ο
Ποσότητα παρεχομένων προϊό-

ντων
Οι υπηρεσίες που παρέχονται

από το Κοινωνικό Παντοπωλείο είναι
δωρεάν. Οι ποσότητες των προϊό-
ντων και ειδών που θα προσφέρο-
νται στους δικαιούχους, καθώς και η
συχνότητα παροχής τους, καθορίζο-
νται με απόφαση της Επιτροπής
Διαχείρισης του δημοτικού Κοινωνι-
κού Παντοπωλείου ανάλογα με τη
διαθεσιμότητα που θα υπάρχει 

Άρθρο 8ο
Κάρτα Δικαιούχου Δημοτικού

Κοινωνικού Παντοπωλείου
1. Η κάρτα δικαιούχου του Δημοτι-

κού Κοινωνικού Παντοπωλείου
χορηγείται σε όποιον πληροί τις
προϋποθέσεις του παρόντος Κανο-
νισμού και έχει κριθεί δικαιούχος με
απόφαση της Επιτροπής Διαχείρι-
σης.

2. Η κάρτα δικαιούχου είναι αυστη-
ρά προσωπική και αναγραφεί τα
στοιχεία του δικαιούχου. Όταν πρό-
κειται για οικογένεια που συμβιώνει
αρμονικά θα χορηγείται μόνο με μια
(1) κάρτα δικαιούχου και όχι σε κάθε
μέλος της ξεχωριστά.

3. Η κάρτα δικαιούχου εκδίδεται με
ισχύ ενός (1) εξαμήνου. Στην κάρτα
αναγράφεται το χρονικό διάστημα
που ισχύει για τη χρήση των υπηρε-
σιών του Δημοτικού Κοινωνικού
Παντοπωλείου. Η κάρτα ανανεώνε-
ται εφόσον κρίνεται απαραίτητο από
την Επιτροπή Διαχείρισης υπό την
προϋπόθεση ότι δεν έχει επέλθει
στο μεταξύ μεταβολή της κοινωνικο-
οικονομικής κατάστασης του δικαιού-
χου.

4. Εάν ο κάτοχος-δικαιούχος της
κάρτας, δεν είναι σε θέση να παρευ-
ρίσκεται ο ίδιος στο Δημοτικό Κοινω-
νικό Παντοπωλείο, λόγω ηλικίας ή
άλλων προβλημάτων υγείας, η κοι-
νωνική υπηρεσία, με μέριμνα του
Δήμου, μπορεί να αναλαμβάνει την
μεταφορά των προϊόντων στην
κατοικία του, εφόσον υπάρχει σχετι-
κή δυνατότητα.

Άρθρο 9ο
Δικαιώματα και Υποχρεώσεις

Δικαιούχων
1. Οι δικαιούχοι οφείλουν να σέβο-

νται το προσωπικό και τους χώρους
του Δημοτικού Κοινωνικού Παντο-
πωλείου και να τηρούν τους όρους
του παρόντος Κανονισμού.

2. Οι δικαιούχοι οφείλουν να προ-
σκομίσουν οποιοδήποτε συμπλη-
ρωματικό στοιχείο ή δικαιολογητικό
ζητηθεί από  την επιτροπή λειτουρ-
γίας και την Επιτροπή Διαχείρισης.

3. Ο κάθε δικαιούχος (άτομο ή
οικογένεια) δικαιούται να λαμβάνει
συγκεκριμένα προϊόντα, ανάλογα με
τις ανάγκες του, τα οποία θα ετοιμά-
ζονται και θα παραδίδονται από το
προσωπικό του Δημοτικού Κοινωνι-
κού Παντοπωλείου, σε πακέτο ή
άλλη κατάλληλη συσκευασία.

4. Οι δικαιούχοι έχουν δικαίωμα
χρήσης των υπηρεσιών του Δημοτι-
κού Κοινωνικού Παντοπωλείου μετά
τη λήξη του καθορισμένου εξαμήνου,
εφόσον υποβάλουν εκ νέου αίτηση
τουλάχιστον ένα (1)μήνα πριν από
τη λήξη της εξάμηνης περιόδου,
στην οποία θα επισυνάψουν όλα τα
απαραίτητα δικαιολογητικά και επα-
νεγκριθούν από την Επιτροπή Δια-
χείρισης.
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5. Δικαιούχος δύναται να απολέσει
το δικαίωμα συμμετοχής στο πρό-
γραμμα παροχών του Δημοτικού
Κοινωνικού Παντοπωλείου εφόσον
συντρέχουν μία από τις ακόλουθες
προϋποθέσεις :

Παραβεί τον παρόντα Κανονισμό.
Υποβάλει ψευδή δήλωση ή αναλη-

θή ως προς την ακρίβειά τους δικαι-
ολογητικά.

Εξαντλήσει την ημερομηνία που
έχει δικαίωμα χρήσης των παροχών
του Κοινωνικού Παντοπωλείου και
δεν έχει υποβάλει εκ νέου αίτηση
σύμφωνα με την παράγραφο 4 του
παρόντος άρθρου ή έχει υποβάλει εκ
νέου αίτηση η οποία απορρίφθηκε.

Δημιουργήσει προβλήματα στο
προσωπικό του Δημοτικού Κοινωνι-
κού Παντοπωλείου

Εφόσον παύσουν να συντρέχουν
οι προϋποθέσεις που ορίζουν διατά-
ξεις του παρόντος Κανονισμού και
δεν ενημερώνει αμέσως την κοινωνι-
κή υπηρεσία του Δήμου στην περί-
πτωση που αλλάξουν οι συνθήκες

του δικαιούχου, ώστε να μην πληροί
πλέον τα κριτήρια για τη λήψη των
παροχών του Δημοτικού Κοινωνικού
Παντοπωλείου.

6. Η Επιτροπή Διαχείρισης, στην
περίπτωση που συντρέχει οποιαδή-
ποτε από τις πιο πάνω αναφερόμε-
νες  περιπτώσεις , μετά από πρότα-
ση της επιτροπής λειτουργίας ,
δύναται να λάβει όλα τα ενδεικνυόμε-
να νόμιμα μέτρα εναντίον του δικαι-
ούχου, περιλαμβανομένης της δια-
γραφής του από τα προγράμματα
του Δημοτικού Κοινωνικού Παντο-
πωλείου και την απαγόρευση της
εισόδου του στους χώρους όπου
στεγάζεται.

Άρθρο 10ο: Πόροι Δημοτικού
Κοινωνικού Παντοπωλείου

1.Οι πόροι του Δημοτικού Κοινωνι-
κού Παντοπωλείου προέρχονται
από : α) δωρεές και χορηγίες πολι-
τών, επιχειρήσεων, επαγγελματιών,
συλλόγων, σωματείων και ιδρυμά-
των κάθε νομικής μορφής.

β) ίδιους πόρους  του Δήμου

Φυλής .
γ) Ευρωπαϊκά , Εθνικά ή Περιφε-

ρειακά  προγράμματα για την κατα-
πολέμηση της φτώχειας, καθώς και
προγραμματικές συμβάσεις.

2.Οι δωρεές και χορηγίες προς το
Δημοτικό Κοινωνικό Παντοπωλείο,
είτε αφορούν σε είδος είτε σε χρήμα,
γίνονται αποδεκτές, εισπράττονται
και καταχωρούνται στα οικεία βιβλία
του Κοινωνικού Παντοπωλείου και
του Δήμου, με έκδοση των σχετικών
αποδεικτικών στοιχείων, αντίγραφα
των οποίων αποστέλλονται στους
δωρητές και χορηγούς.

Άρθρο 11ο: Οικονομική και
Λογιστική Διαχείριση

1. Για τη λειτουργία του Δημοτικού
Κοινωνικού Παντοπωλείου τηρού-
νται τα παρακάτω βιβλία:

α) Βιβλίο καταγραφής εισερχομέ-
νων και εξερχομένων ειδών που
προέρχονται από προμήθειες του
Δήμου.

β) Βιβλίο καταγραφής εισερχομέ-
νων και εξερχομένων ειδών που

προέρχονται από δωρεές και χορη-
γίες.

Γ) αναλυτική κατάσταση παραλα-
βής προϊόντων ανά δικαιούχο, το
οποίο υπογράφεται και από τον
υπεύθυνο του Δημοτικού Παντοπω-
λείου και από τον  λαβόντα δικαιούχο

Δ) συγκεντρωτικές μηνιαίες κατα-
στάσεις δικαιούχων που εξυπηρετή-
θηκαν και ειδών που παρέλαβαν,
υπογεγραμμένη από τον διοικητικό
υπεύθυνο του Δημοτικού Παντοπω-
λείου

2. Η λογιστική παρακολούθηση
των εισερχομένων ειδών καθώς και
των εξερχομένων, παραδοθέντων
αγαθών στους δικαιούχους του
Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλεί-
ου θα ελέγχεται από κατάλληλο
μηχανογραφικό σύστημα.

Προτείνονται για την Επιτροπή
Διαχείρισης οι κάτωθι :

Δήμαρχος ως Πρόεδρος της Επι-
τροπής

Αντωνόπουλος ως Αντιπρόεδρος
Οικονομάκης Μιχαήλ

Μαυροειδής Γεώργιος – Στυλιανός
Χειλαδάκης Γκίκας
Μπάρα Ευγενία
Σκαμαντζούρας Κωνσταντίνος
Κουράση Χρυσούλα
Λουμιώτης Κωνσταντίνος
Τσιουμπρής Δημήτριος
Αβράμης Γεώργιος
Κατόπιν των πιο πάνω παρακα-

λούμε για τη λήψη σχετικής απόφα-
σης».

Το Δ.Σ. αφού άκουσε τα πιο πάνω
λεγόμενα, μετά από διαλογική συζή-
τηση,

Α  π  ο  φ  α  σ  ί  ζ  ε  ι
Ομόφωνα αποδέχεται την ανω-

τέρω εισήγηση και :
Α. Εγκρίνει τον κανονισμό λει-

τουργίας του Δημοτικού Κοινωνι-
κού Παντοπωλείου του Δήμου
Φυλής.

Β. Ορίζει ως Επιτροπή Διαχείρι-
σης τους κάτωθι :

Δήμαρχος ως Πρόεδρος της
Επιτροπής

Αντωνόπουλος ως Αντιπρόε-

δρος
Οικονομάκης Μιχαήλ
Μαυροειδής Γεώργιος – Στυλια-

νός
Χειλαδάκης Γκίκας
Μπάρα Ευγενία
Σκαμαντζούρας Κωνσταντίνος
Κουράση Χρυσούλα
Λουμιώτης Κωνσταντίνος
Τσιουμπρής Δημήτριος
Αβράμης Γεώργιος

Αφού έγινε η πράξη αυτή υπο-
γράφεται.

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 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ
Άνω Λιόσια 13/01/2015
Αριθμ.Πρωτ. : 57604

Α Π Ο Φ Α Σ Η
Αριθ. Πρακτικού 16

Αριθ. Απόφ. 384
ΘΕΜΑ:  «Συμπληρωματική

λήψη απόφασης έγκρισης
κανονισμού ύδρευσης ως

προς τον καθορισμό των προ-
στίμων ύδρευσης δυνάμει της
υπ’αριθμ. 273/14 απόφασης

Ο.Ε».

Άνω Λιόσια σήμερα την 28η του
μήνα Νοεμβρίου έτους 2014
ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:00
στο Δημοτικό κατάστημα της
δημοτικής ενότητας Άνω Λιοσίων,
έδρας του Δήμου Φυλής, ύστερα
από πρόσκληση της Πρόεδρου
κας ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗ-ΠΕΡΙΣΟΡΑΤΗ
ΖΩΗΣ-ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ, με αρ. πρωτ.
56184/24-11-2014 που κοινοποι-
ήθηκε σε κάθε ένα Δ.Σ. την 24-11-
2014, 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)Καμαρινόπουλος Παναγιώτης
6)Οικονομάκης Μιχαήλ
7)Τσίγκος Δημήτριος
8)Χειλαδάκης Γκίκας

9)Μαυροειδής Γεώργιος-Στυλια-
νός

10)Σαρλάς Μαρίνος
11)Παππάς Ευριπίδης
12)Κρητικός Γεώργιος
13)Κρεμύδας Ιωάννης
14)Χατζητρακόσιας Νικόλαος
15)Σονίδης Γεώργιος
16)Μαύρος Δαυίδ
17)Σχίζας Αθανάσιος
18)Μαυροειδάκος Ιωάννης
19)Κούρκουλος Γεώργιος
20)Αντωνόπουλος Γεώργιος
21)Μπάρα Ευγενία
22)Μπρέμπος Σπυρίδων
23)Μπουραΐμης Δημήτριος
24)Σκαμαντζούρας Κων/νος
25)Δρόλιας Θεοδόσιος
26)Αβράμης Σταμάτιος
27)Σάββας Σάββας
28)Τσιουμπρής Δημήτριος
29)Λουμιώτης Κωνσταντίνος
30)Αβράμης Γεώργιος
31)
32)
33)
Α Π Ο Ν Τ Ε Σ
1)Παπαϊωάννου Κων/νος     -

Αντιπρόεδρος
3)Πουλιάσης Δημήτριος
2)Γεωργιάδης Βασίλειος
4)Γιαννοπούλου Φωτεινή

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. 

Η Πρόεδρος εισάγει προς συζή-
τηση το 34ο θέμα της ημερήσιας
διάταξης, που αφορά στην
συμπληρωματική λήψη απόφα-
σης έγκρισης κανονισμού ύδρευ-
σης ως προς τον καθορισμό των
προστίμων ύδρευσης δυνάμει
της υπ’αριθμ. 273/14 απόφασης
Ο.Ε και δίνει το λόγο στον Αντιδή-
μαρχο κ. Καμπόλη Δημήτριο, για
να το αναλύσει. Θέτει υπόψη του
σώματος την αρ. 273/2014 από-
φαση Οικονομικής Επιτροπής
όπου εισηγείται στο Δ.Σ. την εισή-
γηση της Οικονομικής Υπηρεσίας
που αναφέρει τα εξής :

«Λαμβάνοντας υπόψη τον
κανονισμό ύδρευσης, που εγκρί-
θηκε με την υπ’ αριθ. 317/2014
απόφαση Δ.Σ., στον οποίο ανα-
φέρεται ότι θα επιβάλλονται πρό-
στιμα σε περιπτώσεις παραβά-
σεων που αφορούν στην ύδρευ-
ση, με απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου, προτείνονται για τις
κάτωθι περιπτώσεις τα εξής
ποσά:

Ο καταναλωτής είναι υποχρεω-
μένος να μεριμνά για την καλή
κατάσταση του υδρομέτρου και
την καθαριότητα του φρεατίου
μέσα στο οποίο βρίσκεται, είναι
δε αποκλειστικά υπεύθυνος για

τυχόν κλοπή ή αντίστροφη τοπο-
θέτηση του υδρομέτρου (άρθρο
6ο). Σε διαφορετική περίπτωση
θα επιβάλλεται πρόστιμο
1.000,00€.

Σε περιπτώσεις:
α) κάθε επέμβασης τρίτου στο

δίκτυο και γενικά στις εγκαταστά-
σεις ύδρευσης του Δήμου
(άρθρο9ο), επιβολή προστίμου
2.000,00€.

β) ανοίγματος των φρεατίων
ύδρευσης ή επέμβασης στον
υδρομετρητή (άρθρο 9ο), επιβο-
λή προστίμου 100,00€.

γ) κάθε εργασίας που τροποποιεί
την υδροληψία από τον αγωγό
μέχρι τον υδρομετρητή
(άρθρο9ο), επιβολή προστίμου
500,00€.

δ) κάθε επέμβασης ιδιώτη στις
εγκαταστάσεις μέχρι τον υδρομε-
τρητή (άρθρο 9ο), επιβολή προ-
στίμου 500,00€.

ε) επέμβασης στον υδρομετρη-
τή με σκοπό την αλλοίωση των
εγγραφών των ενδείξεων
(άρθρο9ο), επιβολή προστίμου
500,00€.

3) Σε περιπτώσεις:
α) σύνδεσης παροχής που δεν

έχει ακόμα τοποθετηθεί υδρομε-
τρητής με τη νόμιμη διαδικασία, ή
αφαίρεσης του υδρομετρητή
(άρθρο 10ο), επιβολή προστίμου
1.000,00€.

β) σύνδεσης με τις εσωτερικές
εγκαταστάσεις ύδρευσης ενός
ακινήτου ή την λήψη με οποιον-
δήποτε τρόπο του νερού, από

παροχές ή κρουνούς πυρόσβε-
σης-ποτίσματος δημοτικών
χώρων (άρθρο 10ο), επιβολή
προστίμου 500,00€.».

Προτείνεται η λήψη σχετικής
απόφασης.

Το Δ.Σ. αφού άκουσε τα πιο
πάνω λεγόμενα, είδε τις σχετικές
διατάξεις, μετά από διαλογική
συζήτηση,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι
Κατά πλειοψηφία αποδέχεται

την ανωτέρω εισήγηση και
καθορίζει τα πρόστιμα που επι-
βάλλονται δυνάμει του κανονι-
σμού ύδρευσης όπως εγκρίθη-
κε με την 317/2014 απόφαση
Δ.Σ.,  ως εξής:

Ο καταναλωτής είναι υποχρε-
ωμένος να μεριμνά για την
καλή κατάσταση του υδρομέ-
τρου και την καθαριότητα του
φρεατίου μέσα στο οποίο βρί-
σκεται, είναι δε αποκλειστικά
υπεύθυνος για τυχόν κλοπή ή
αντίστροφη τοποθέτηση του
υδρομέτρου (άρθρο 6ο). Σε δια-
φορετική περίπτωση θα επι-
βάλλεται πρόστιμο 1.000,00€.

Κάθε επέμβαση τρίτου στο
δίκτυο και γενικά στις εγκατα-
στάσεις ύδρευσης του Δήμου
(άρθρο9ο): 2.000,00€.

Άνοιγμα των φρεατίων
ύδρευσης ή επέμβαση στον
υδρομετρητή (άρθρο 9ο):
100,00€.

Κάθε εργασία που τροποποι-
εί την υδροληψία από τον
αγωγό μέχρι τον υδρομετρητή
(άρθρο9ο), επιβολή προστίμου
500,00€.

κάθε επέμβαση ιδιώτη στις
εγκαταστάσεις μέχρι τον υδρο-
μετρητή (άρθρο 9ο): 500,00€.

επέμβαση στον υδρομετρητή
με σκοπό την αλλοίωση των
εγγραφών των ενδείξεων
(άρθρο9ο): 500,00€.

Σύνδεση παροχής που δεν
έχει ακόμα τοποθετηθεί υδρο-
μετρητής με τη νόμιμη διαδικα-
σία, ή αφαίρεση του υδρομε-
τρητή (άρθρο 10ο): 1.000,00€.

Σύνδεση με τις εσωτερικές
εγκαταστάσεις ύδρευσης ενός
ακινήτου, ή λήψη με οποιονδή-
ποτε τρόπο του νερού, από
παροχές ή κρουνούς πυρόσβε-
σης-ποτίσματος δημοτικών
χώρων (άρθρο10ο): 500,00€.

Μειοψήφησαν οι Δ.Σ. κ.κ.
Μπουραΐμης Δημήτριος, Σκα-
μαντζούρας Κων/νος, Αβράμης
Γεώργιος, Δρόλιας Θεοδόσιος,
Τσιουμπρής Δημήτριος, Αβρά-
μης Σταμάτιος, Λουμιώτης
Κων/νος.

Αναθέτει στο Δήμαρχο για τα
περαιτέρω.

Αφού έγινε η πράξη αυτή
υπογράφεται.

Η   Πρόεδρος                                                                                                         
ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗ-ΠΕΡΙΣΟΡΑΤΗ

ΖΩΗ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ                                                                                                  
Τα μέλη

ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ
Ακριβές Απόσπασμα      

Εκ του Πρακτικού
Ο Δήμαρχος             

ΧΡΗΣΤΟΣ  ΣΠ. ΠΑΠΠΟΥΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ
Δ/ΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ & ΝΟΜ.
ΠΡΟΣΩΠΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ: ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ:  Πλ. Ηρώων
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:  Κοντούλα
Ευθυμία
ΤΗΛΕΦΩΝΟ:  2132042745
FAX:  2102472000

Άνω Λιόσια 13/01/2015
Αριθμ.Πρωτ. : 60290

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΩΝ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  
ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ ΕΤΟΥΣ 2015

Σε εφαρμογή των διατάξεων
της παρ. 6 του ν. 3852/2010
αναρτάται υποχρεωτικά στην
ιστοσελίδα του Δήμου η εν
λόγω συνοπτική κατάσταση
προϋπολογισμού.
Με την αρ. 398/2014 απόφαση
Δημοτικού Συμβουλίου του
Δήμου Φυλής, ψηφίσθηκε κατά
πλειοψηφία ο προϋπολογι-
σμός του Δήμου, οικονομικού
έτους 2015, ως προς τα έσοδα
και τα έξοδα όπως προϋπολο-
γίσθηκαν  και έχουν συνοπτικά
ως εξής:

ΕΣΟΔΑ ΕΞΟΔΑ
0 Τακτικά 9.244.464,41 6 Έξοδα Χρήσης 46.567.824,25

1 Έκτακτα 50.277.523,17 7 Επενδύσεις 19.916.802,53

2 Έσοδα Π.Ο.Ε 20.477.380,00 8 Πληρωμές Π.Ο.Ε και λοιπές απο-
δόσεις 

54.140.771,96

3 Εισπράξεις από δάνεια
και απαιτήσεις Π.Ο.Ε

25.453.187,63 9 Αποθεματικό 370.682,00

4 Εισπράξεις υπέρ Δημο-
σίου και τρίτων

8.733.780,00

5 Χρηματικό Υπόλοιπο 6.809.745,53

ΣΥΝΟΛΟ 120.996.080,74 ΣΥΝΟΛΟ 120.996.080,74

Ο Δήμαρχος
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠ. ΠΑΠΠΟΥΣ
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ΕΚΟΨΕ ΤΗΝ ΠΙΤΑ Ο
ΜΑΝΔΡΑΪΚΟΣ A.O

Ο ΜΑΝΔΡΑΪΚΟΣ  ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕ ΤΗΝ ΚΟΠΗ
ΤΗΣ ΠΙΤΑΣ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΟΥ KΥΛΙΚΕΙΟΥ ΤΟΥ
ΓΗΠΕΔΟΥ .

ΣΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΜΑΣ ΤΙΜΗΣΑΝ ΜΕ ΤΗΝ
ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥΣ ΟΙ :

ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗΣ ΜΑΤΣΟΣ ΜΑΚΑΡΙΟΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΙ ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ:
ΚΩΝΣΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΡΟΚΑΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΟΚΑΠ:ΝΕΡΟΥΤΣΟΥ ΛΙΑΣΚΟΥ

ΑΛΕΞΙΑ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΡΩΤ.ΣΧΟΛ.ΕΠ : ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΝΤΗΣ

ΜΕΛΕΤΙΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΠ.ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Μ-Ε : ΠΑΧΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΝΤ/ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΕΔΗΜΕ : ΚΑΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΣΔΑ ΚΑΙ ΤΗΣ Γ΄ΕΘΝΙΚΗΣ:
ΤΖΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
Ο ΠΡΩΗΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗΣ : ΤΖΟΡΤΖΕΒΙΤΣ

ΠΕΝΤΡΑΚ ΚΑΙ ΠΛΗΘΟΣ ΟΠΑΔΩΝ.

ΤΟ Δ.Σ ΚΑΙ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΜΑΝΔΡΑΪΚΟΥ ΤΟΥΣ
ΕΥΧΑΡΙΣΤΕΙ ΚΑΙ ΕΥΧΗΘΗΚΕ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟ 2015 ΝΑ
ΕΙΝΑΙ ΧΡΟΝΙΑ ΜΕ ΥΓΕΙΑ , ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ, ΚΑΙ ΚΟΝΤΑ
ΣΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΠΟΥ ΤΟΥΣ ΕΧΕΙ ΟΛΟΥΣ ΑΝΑΓΚΗ.

Γράφει ο Ανέστης Τσακίρογλου tsakiroglou@thriassio.gr
anetsak@yahoo.gr

Ο ΑΧΑΡΝΑΪΚΟΣ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ ΜΕ Ο ΑΧΑΡΝΑΪΚΟΣ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ ΜΕ 
ΤΗΝ ΠΑΝΑΧΑΪΚΗΤΗΝ ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ
Ο Αχαρναικός αγωνίζεται την

Κυριακή στις 15:00 στην Πάτρα
με την Παναχαική.

Ο προπονητής Γιώργος Βαζά
κας δεν υπολογίζει τον Βού
λγαρο μέσο Ντίμιταρ Βασίλεφ

Ίλιεφ καθώς δεν έχει εκδοθεί
το δελτίο του.

Αντίθετα, ο συμπατριώτης του
Αντρέι Αθανασόβ, που επίσης
αποκτήθηκε προ ημερών από
τους Μενιδιάτες, έχει δικαίωμα
συμμετοχής.

Διαιτητής: Μιχαηλίδης (Βοιωτί
ας).Βοηθοί: Νταλούκας (Τρικά
λων), Κολοσιώνης (Αιτ/νιας). 

4ος: Μπλούνας (Φθιώτιδας)

ΕΠΣΔΑ: ΤΟ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΕΠΣΔΑ: ΤΟ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ

ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟΥΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟΥ

Ανακοινώθηκε από την γραμματεία της ΕΠΣΔΑ τοΑνακοινώθηκε από την γραμματεία της ΕΠΣΔΑ το

αγωνιστικό πρόγραμμα στην Α’ και Β’κατηγορίααγωνιστικό πρόγραμμα στην Α’ και Β’κατηγορία

στην Δυτική Αττική. Αναλυτικά οι αγώνες τα γήστην Δυτική Αττική. Αναλυτικά οι αγώνες τα γή

πεδα και η ώρα έναρξης.πεδα και η ώρα έναρξης.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 

(15η αγωνιστική)(15η αγωνιστική)

ΣΑΒΒΑΤΟ(15:00)ΣΑΒΒΑΤΟ(15:00)

ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ: ΖΕΦΥΡΙΟΥ ΑΕ ΑΤΤΙΚΗΣ - ΕΝ.ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ: ΖΕΦΥΡΙΟΥ ΑΕ ΑΤΤΙΚΗΣ - ΕΝ.

ΠΑΝΑΣΠΡ/ΚΟΥ-ΔΟΞΑΠΑΝΑΣΠΡ/ΚΟΥ-ΔΟΞΑ

ΑΚΡΑΤΗΤΟΥ:ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ - ΠΑΟΑΚΡΑΤΗΤΟΥ:ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ - ΠΑΟ

ΚΟΥΝΤΟΥΡΩΝ ΜΑΝΔΡΑΣΚΟΥΝΤΟΥΡΩΝ ΜΑΝΔΡΑΣ

KKΥΡΙΑΚΗ(15:00)ΥΡΙΑΚΗ(15:00)

ΑΣ ΠΥΡΡΙΧΙΟΣ ΑΣΠ/Ρ. - ΕΘΝΙΚΟΣΑΣ ΠΥΡΡΙΧΙΟΣ ΑΣΠ/Ρ. - ΕΘΝΙΚΟΣ

ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ

ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ ΑΓΣ - ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΦΥΛΗΣΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ ΑΓΣ - ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΦΥΛΗΣ

ΕΛΠΙΔΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ - ΑΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣΕΛΠΙΔΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ - ΑΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ

ΑΣΠΡ.ΑΣΠΡ.

ΚΡΙΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ - ΑΠΣ Ο ΛΕΩΝΚΡΙΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ - ΑΠΣ Ο ΛΕΩΝ

ΕΙΔΥΛΛΙΑΚΟΣ - ΑΣΑ Ν.ΠΕΡΑΜ.ΑΤΤΑΛΟΣ         ΕΙΔΥΛΛΙΑΚΟΣ - ΑΣΑ Ν.ΠΕΡΑΜ.ΑΤΤΑΛΟΣ         

Προγραμμα Β κατηγορίαςΠρογραμμα Β κατηγορίας

ΣΑΒΒΑΤΟ(13η αγωνιστική-15:00)ΣΑΒΒΑΤΟ(13η αγωνιστική-15:00)

Α.Π.Σ ΙΚΑΡΟΣ - ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗΑ.Π.Σ ΙΚΑΡΟΣ - ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΝΕΟΚΤΙΣΤΩΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥΝΕΟΚΤΙΣΤΩΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

ΑΡΓΩ ΜΕΓΑΡΩΝ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝΑΡΓΩ ΜΕΓΑΡΩΝ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥΔΗΜΟΤΙΚΟ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ

ΠΑΣ ΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ 2004 - ΑΠΟΛΛΩΝΠΑΣ ΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ 2004 - ΑΠΟΛΛΩΝ

ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΠΟΠΟΝΤΙΩΝ ΑΠΟ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ

ΚΥΡΙΑΚΗ(15:00)ΚΥΡΙΑΚΗ(15:00)

Σκορπιος Φυλής - ΗΡΑΚΛΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣΣκορπιος Φυλής - ΗΡΑΚΛΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

ΓΗΠΕΔΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣΓΗΠΕΔΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ

ΛΑΜΠΕΡΗ ΑΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ - ΜΕΓΑΡΙΚΟΣΛΑΜΠΕΡΗ ΑΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ - ΜΕΓΑΡΙΚΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΕΩΝ 2014-15ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΕΩΝ 2014-15

ΣΑΒΒΑΤΟ(12η αγωνιστική)ΣΑΒΒΑΤΟ(12η αγωνιστική)

ΚΡΙΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ - ΑΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΣΠΡΚΡΙΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ - ΑΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΣΠΡ

.(10:00).(10:00)

ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

ΑΠΣ Ο ΛΕΩΝ – ΕΙΔΥΛΛΙΑΚΟΣ(12:00)ΑΠΣ Ο ΛΕΩΝ – ΕΙΔΥΛΛΙΑΚΟΣ(12:00)

ΓΗΠΕΔΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣΓΗΠΕΔΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ

ΑΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ – ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ(12:00)ΑΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ – ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ(12:00)

Ν.ΠΕΡΑΜΟΥΝ.ΠΕΡΑΜΟΥ

ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ - ΒΥΖΑΣ ΜΕΓΑΡΩΝ(12:)00)ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ - ΒΥΖΑΣ ΜΕΓΑΡΩΝ(12:)00)

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΑΚΡΑΤΗΤΟΥΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΑΚΡΑΤΗΤΟΥ

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΙΔΩΝ 2014-15 ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΙΔΩΝ 2014-15 

ΣΑΒΒΑΤΟ(12η αγωνιστική)ΣΑΒΒΑΤΟ(12η αγωνιστική)

ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ - ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΗΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ - ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΗ

ΕΝΩΣΗ(11:00)ΕΝΩΣΗ(11:00)

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ
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O BYΖΑΣ ΜΕΓΑΡΩΝ ΠΗΡΕ ΤΟΝ
ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟ

Η ομάδα του Βύζαντα Μεγάρων έκλεισε τον 25 χρονο
μεσοεπιθετικό Στέλιο Ανδριανόπουλο(φωτό). Ο ποδο-
σφαιριστής έχει αγωνιστεί στον Αία Σαλαμίνας, Περα-
μαικό, και Αστέρα Μαγούλας.

Το συγκρότημα του Βασίλη Στασινόπουλου αγωνίζε-
ται την Κυριακή στα Μέγαρα με τον Ερμή Κιβερίου.

Ο ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ
ΕΚΛΕΙΣΕ

ΜΑΡΟΥΛΗ-ΦΛΟΤΣΑΡΝΤ

Η ομάδα του Αστέρα Μαγούλας πραγματοποίησε
δυο ακόμα μεταγραφές. Συγκεκριμένα: Πήρε τους;
Μάριο Μαρουδή 26 ετών επιθετικός ο οποίος έχει αγω-
νιστεί στον Εργοτέλη, Ολυμπιακό, Νίκη Βόλου. Και τον
Μάλτσι Φλότσαρντ 20 ετών μέσο που έχει αγωνιστεί
στην ΑΕΚ και στην Ν.Ιωνία.

ΟΙ ΑΓΩΝΕΣ
ΤΗΣ ΕΣΚΑΝΑ
ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ

ΣΤΗΝ 
ΔΥΤΙΚΗ
ΑΤΤΙΚΗ

Ανακοινώθηκαν από τις ΚΕΔ
ΕΣΚΑΝΑ οι διαιτητές και κριτές
των αγώνων στην Δυτική Αττι-
κή(Μίνι Αγόρια, Παμπαίδες,
Κορασίδες Α. Β, Παίδες-Εφηβοι-
Παγκορασίδες-Γυναίκες). Αναλυ-
τικά :

ΣΑΒΒΑΤΟ
ΜΙΝΙ ΑΓΟΡΙΑ 
ΚΛ. ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ 09.00

Τ Ε Λ Α Μ Ω Ν Α Σ
ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ Πέππας
Πολίτης 

ΚΛ. ΜΑΝΔΡΑΣ 09.00
ΜΑΝΔΡΑΪΚΟΣ ΝΕ ΜΕΓΑΡΙΔΟΣ
Γερουλάνος Μούλτση 

ΚΛ. ΜΑΝΔΡΑΣ 10.15 ΕΝ
ΠΕΡΑΜΟΥ ΜΕΓΑΡΩ ΠΕΡΑΜΑ
Γερουλάνος Μούλτση 

ΠΑΜΠΑΙΔΕΣ
ΚΛ. ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ 21.00 ΦΙΛΙΑ

ΠΕΡΑΜ ΓΣ ΜΕΓΑΡΩΝ Πετράκης
Ι Κοντοθανάσης 

ΚΛ. ΜΑΝΔΡΑΣ 14.00
ΜΑΝΔΡΑΪΚΟΣ ΠΕΡΑΜΑ Πετρά-
κης Ι Λέκου 

ΚΛ. ΜΕΓΑΡΩΝ ΑΛ΄. ΣΑΛΤΑ
19.30 ΝΕ ΜΕΓΑΡΙΔΟΣ
ΤΕΛΑΜΩΝΑΣ Ευαγγελίδης Κου-
τσομήτρος 

ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Α
ΚΛ. ΒΟΥΛΑΣ 16.30 ΠΡΩΤΕΑΣ

ΒΟΥΛΑΣ ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ
Ιασωνίδης Βλάχος Ζερίτης Α.
Ζερίτη Ε

Β΄ ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ 
ΚΛ. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΔΑΣΚ 13.30

ΦΙΛΟΘΕΗ -ΠΡΟΦ ΗΛΙΑΣ
Γερουλάνος Μοσκόβης Παπα-
δάτος

ΠΑΙΔΕΣ-ΕΦΗΒΟΙ
ΚΛ. ΜΑΝΔΡΑΣ 15.30

ΜΑΝΔΡΑΪΚΟΣ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ
Ε Β Ιερωνυμάκης 

ΚΛ. ΔΑΣΚΑΛΑΚΣΗ ΕΛΕΥΣ
16.30 ΓΑΣ ΕΛΕΥΣΙΣ ΠΗΓΑΣΟΣ
Ε Πέππας Μοσκόβης Παπαδά-
τος

ΚΥΡΙΑΚΗ
ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΕΣ 
ΚΛ. ΑΓ. ΤΡΥΦΩΝΑ 15.00

Τ Ε Ρ Ψ Ι Θ Ε Α
ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ Α Φάκωνα
ς Γαβρέλης

ΚΛ. ΜΑΝΔΡΑΣ 14.15 ΓΑΣ
ΜΑΝΔΡΑΣ ΑΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ Β
Πέππας Μοσκόβης

ΑΝ ΦΟΙΝΙΚΑ 14.00 ΦΟΙΝΙΚΑΣ
ΠΕΙΡ. ΝΕ ΜΕΓΑΡΙΔΟΣ Β Κουρά-
ντης Δημακοπούλου 

Α’ΓΥΝΑΙΚΩΝ
ΚΛ. ΣΑΛΠΕΑΣ 18.30

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΟΡ
ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ Ταχμαζί-
δου Χατζόπουλος Λεουτσάκος
Αυγουλάς Κοντοθανάση 

ΚΛ. ΜΑΝΔΡΑΣ 20.00 ΓΑΣ
ΜΑΝΔΡΑΣ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΕΙΡ.
Α ΓΥΝ Μαυρομανωλάκης Τζήκα
ς Δημακοπούλου Τοβήλ Χριστο-
δούλου 

ΠΑΙΔΕΣ ΕΦΗΒΟΙ
ΚΛ. ΜΕΓΑΡΩΝ ΑΛ ΣΑΛ 18.00

ΓΣ ΜΕΓΑΡΩΝ ΓΑΣ ΕΛΕΥΣΙΣ Π
Γερουλάνος Κουτσομήτρος
Παπαδάτος 

ΚΛ. ΔΑΣΚΑΛ ΕΛΕΥΣ 12.00 ΟΚ
Ε Λ Ε Υ Σ Ι Ν Α Σ
ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ Π Πέππας
Μοσκόβης Παπαδάτος

ΚΛ. ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ 18.00
ΤΕΛΑΜΩΝΑΣ ΝΕ ΜΕΓΑΡΙΔΟΣ
Ε Γερουλάνος Πολίτης Κ Πάλλας

ΚΛ. ΣΙΤΑΠΟΘΗΚΩΝ 14.15 ΕΝ
ΑΜΦΙΑΛΗΣ ΕΝ ΠΕΡΑΜΟΥ
ΜΕΓΑΡ Ε Φραγκιαδάκης Γ.
Κοντοθανάσης Δακορώνης.

Στο κατάστημά μας
θα βρείτε:

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

μείγματα μπαχαρικών για ξεχωριστές  χρήσεις και  γεύσεις και αλάτι διαφό-
ρων τύπων και προελεύσεων.
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 Ο ΨΥΧΟΥΛΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΒΟΙΩΤΙΑ ΣΤΑ ΜΕΓΑΡΑ
Ο ΓΚΟΒΕΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΚΑΔΙΑ ΣΤΗΝ ΜΑΓΟΥΛΑ
Ο ΓΡΙΤΣΕΠΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΚΑΔΙΑ ΣΤΟ ΑΡΓΟΣ
Ανακοινώθηκαν χθές από την ΕΠΟ οι διαιτητές των αναμετρήσεων της 14ης αγωνι-

στικής του 3ου ομίλου. Αναλυτικά:
Βύζας Μεγάρων – Ερμής Κιβερίου
Ψυχούλας, Πάγουρας, Σοφός (Βοιωτίας)
Αστέρας Μαγούλας – Αιολικός
Γκοβέσης, Δημογέροντας (Αρκαδίας), Δουλγεράκης (Ανατ. Αττικής)
Παναργειακός – Μανδραϊκός
Γκριτσέπης, Τριανταφύλλου, Νίκα (Αρκαδίας)
***Ο Πανελευσινιακός παίρνει το μάτς στα χαρτιά χωρίς αγώνα 3-0 με τον ΑΟ Κύμης

αφού η ομάδα της Εύβοιας έχει αποχωρήσει από το πρωτάθλημα.

ΠΗΡΕ ΑΡΙΑΝ-ΛΕΑΝΔΡΟ ΠΗΡΕ ΑΡΙΑΝ-ΛΕΑΝΔΡΟ 
Ο ΑΚΡΑΤΗΤΟΣΟ ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ

Ο Ακρατήτος ενισχύθηκε στοΟ Ακρατήτος ενισχύθηκε στο

ανδρικό τμήμα με τους: ανδρικό τμήμα με τους: 

Γκότση Αριάν, μέσος, γεν. τοΓκότση Αριάν, μέσος, γεν. το

1986, από την ομάδα του Ζεφυρί1986, από την ομάδα του Ζεφυρί

ου και τον Ντάμπο Λέανδρο,ου και τον Ντάμπο Λέανδρο,

επιθετικό, γεν. το 1988, επιθετικό, γεν. το 1988, 

από την ομάδα της Ζωφριάς. από την ομάδα της Ζωφριάς. 

***Στο εφηβικό τμήμα ενισχύ***Στο εφηβικό τμήμα ενισχύ

θηκε με τον Βασικό τερματοφύθηκε με τον Βασικό τερματοφύ

λακα της μικτής Νέων Σοφιανίδηλακα της μικτής Νέων Σοφιανίδη

Δημήτριο, γεν το 1999, Δημήτριο, γεν το 1999, 

από την ομάδα της Δύναμηςαπό την ομάδα της Δύναμης

Ασπροπύργου. Ασπροπύργου. 

ΕΠΣΔΑ: 
Απαλλαγή απο έξοδα 
αγώνων όλων των
ομάδων μέλη της

Μετά απο απόφαση του Δ.Σ της Ενωσης
, ενημερώνει όλα τα σωματεία μέλη της τα
απαλλάσει απο τα έξοδα διαιτησίας καθώς
και του παρατηρητή για όλες τις ομάδες
που θα αγωνιστούν στην έδρα τους για
την ερχόμενη αγωνιστική 15η αγωνιστική
και 16η για την Α' κατηγορία καθώς και
13η αγωνιστικη και 14η αγωνιστικη για
την Β κατηγορία . Επισημαίνουμε η αμοι-
βή του ιατρού στον αγώνα εξοφλείται
κανονικά .
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ

Άνω Λιόσια 13/01/2015
Αριθμ.Πρωτ. : 57606

Α Π Ο Φ Α Σ Η
Αριθ. Πρακτικού 16
Αριθ.  Απόφ. 386

ΘΕΜΑ : «Έγκριση Κανονι-
σμού Λειτουργίας Κ.Α.Π.Η.».

Άνω Λιόσια σήμερα την 28η του
μήνα Νοεμβρίου έτους 2014
ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:00
στο Δημοτικό κατάστημα της
δημοτικής ενότητας Άνω Λιοσίων,
έδρας του Δήμου Φυλής, ύστερα
από πρόσκληση της Πρόεδρου
κας ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗ-ΠΕΡΙΣΟΡΑΤΗ
ΖΩΗΣ-ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ, με αρ. πρωτ.
56184/24-11-2014 που κοινοποι-
ήθηκε σε κάθε ένα Δ.Σ. την 24-
11-2014, 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)Καμαρινόπουλος Παναγιώτης
6)Οικονομάκης Μιχαήλ
7)Τσίγκος Δημήτριος
8)Χειλαδάκης Γκίκας
9)Μαυροειδής Γεώργιος-Στυλια-

νός
10)Σαρλάς Μαρίνος
11)Παππάς Ευριπίδης
12)Κρητικός Γεώργιος
13)Κρεμύδας Ιωάννης
14)Χατζητρακόσιας Νικόλαος
15)Σονίδης Γεώργιος
16)Μαύρος Δαυίδ
17)Σχίζας Αθανάσιος
18)Μαυροειδάκος Ιωάννης
19)Κούρκουλος Γεώργιος
20)Αντωνόπουλος Γεώργιος
21)Μπάρα Ευγενία
22)Μπρέμπος Σπυρίδων
23)Μπουραΐμης Δημήτριος
24)Σκαμαντζούρας Κων/νος
25)Δρόλιας Θεοδόσιος
26)Αβράμης Σταμάτιος
27)Σάββας Σάββας
28)Τσιουμπρής Δημήτριος
29)Λουμιώτης Κωνσταντίνος
30)Αβράμης Γεώργιος
31)
32)
33)
Α Π Ο Ν Τ Ε Σ
1)Παπαϊωάννου Κων/νος     -

Αντιπρόεδρος
3)Πουλιάσης Δημήτριος
2)Γεωργιάδης Βασίλειος
4)Γιαννοπούλου Φωτεινή

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 κοινο-
ποιηθείσα ημερήσια διάταξη.

Στη συνεδρίαση είχαν κληθεί νόμι-
μα και οι Πρόεδροι των Συμβουλίων
Δημοτικών Κοινοτήτων, Άνω Λιο-
σίων κ. Καματερός Χρήστος, Ζεφυ-
ρίου κ. Κοκκίνης Ηλίας και Φυλής κα
Λιάκου Ελένη.

Το Δ.Σ. αποφάσισε ομόφωνα να
συζητηθούν έκτακτα θέματα και να
ληφθούν αποφάσεις, σαν κατεπεί-
γοντα, μετά την λήξη της ημερήσιας
διάταξης σύμφωνα με το αρ. 67
παρ. 7 του Ν. 3852/2010. 

Η Πρόεδρος εισάγει προς συζήτη-
ση το 36ο θέμα της ημερήσιας διά-
ταξης, που αφορά στην έγκριση
Κανονισμού Λειτουργίας Κ.Α.Π.Η.
και δίνει το λόγο στον Αν. Δήμαρχο κ.
Μαύρο Δαυίδ για να το αναλύσει,
θέτοντας υπόψη του σώματος :

Το υπ’ αριθ. Φ.Ε.Κ. 1843/19-08-
2011, τεύχος Β΄, περί κατάργησης
των Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Φυλής και
μεταφορά των δραστηριοτήτων τους
στον Δήμο και το Σχέδιο Κανονισμού
Λειτουργίας Κ.Α.Π.Η., κατ’ άρθρο,
όπως αναφέρεται πιο κάτω.

Στη συνέχεια προτείνεται η λήψη

σχετικής απόφασης.
Το Δ.Σ. αφού άκουσε τα πιο πάνω

λεγόμενα, είδε τις σχετικές του Κώδι-
κα διατάξεις, το σχέδιο του Κανονι-
σμού, μετά από διαλογική συζήτη-
ση, 

Α  π ο  φ  α  σ  ί  ζ  ε  ι
Ομόφωνα αποδέχεται την ανω-

τέρω εισήγηση και εγκρίνει τον
Κανονισμό Λειτουργίας Κ.Α.Π.Η.,
όπως λεπτομερώς αναφέρεται
κατ’ άρθρο:

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Κ.Α.Π.Η.

Άρθρο 1:
Με την υπ. αριθµ.αποφ.54,55

9/3/2011… Απόφαση του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου Άνω Λιοσίων  ΔΗΜΟΥ
ΦΥΛΗΣ , έγινε κατάργηση του Νοµι-
κού Προσώπου ''ΚΕΝΤΡΟ
ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ'' στο ∆ήµο ΦΥΛΗΣ
Αττικής (Φ.Ε.Κ αριθ. 47657/44483
τεύχος Β΄), µε παράλληλη ένταξη
των υπηρεσιών και των υπαλλήλων
του, στο ∆ήµο Φυλής . 

Ο κανονισµός αυτός εγκρίνεται
συµπληρώνεται και τροποποιείται
από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µετά
την αξιολόγηση του από την Οικο-
νοµική Επιτροπή του ∆ήµου µας. 

Άρθρο 2:Σκοπός λειτουργίας
του Κέντρου Ανοικτής Προστα-
σίας Ηλικιωµένων ( ΚΑΠΗ)

Η φιλοσοφία του θεσµού της ανοι-
χτής προστασίας των ηλικιωµένων
είναι η παραµονή τους στο οικείο
περιβάλλον της οικογένειας, της γει-
τονιάς, του φιλικού περίγυρου. Φαι-
νόµενα όπως η "ασυλοποιήση" και
ο "ιδρυµατισµός" και πολλές φορές
η "κατάθλιψη", έκαναν επιτακτική
την ανάγκη προστασίας και
παραµονής της Τρίτης ηλικίας στον
φυσικό της χώρο, µακριά από τον
απρόσωπο χαραχτήρα των Ιδρυµά-
των κλειστής περίθαλψης και άλλης
µορφής ασύλων. 

Στο πλαίσιο αυτό, σκοπός των
ΚΑΠΗ είναι:

1. Η πρόληψη βιολογικών, ψυχο-
λογικών και κοινωνικών προβληµά-
των των ηλικιωµένων , ώστε να
παραµείνουν αυτόνοµα , ισότιµα και
ενεργά µέλη του κοινωνικού συνό-
λου.

2. Η διαφώτιση κα η συνεργασία
του ευρύτερου κοινού και των ειδι-
κών

φορέων σχετικά µε τα προβλήµα-
τα και τις ανάγκες των ηλικιωµένων.

3. Η έρευνα σχετικών θεµάτων µε
τους ηλικιωµένους όσο αφορά την
υγεία , τα κοινωνικά και άλλα προ-
βλήµατά τους .

4. Η ενεργοποίηση των ηλικιωµέ-
νων µε τη συµµετοχή τους στις

δραστηριότητες των Κέντρων
5. Η παραµονή των ηλικιωµένων

στο φυσικό και κοινωνικό τους
περιβάλλον.
6. Η ανάπτυξη της κοινωνικής

αλληλεγγύης και του εθελοντισµού
7. Η έρευνα θεµάτων σχετικά µε

τους ηλικιωµένους.  Στο σηµείο αυτό
περιλαµβάνεται η πρόληψη, η

οποία διακρίνεται σε
• Πρωτογενή πρόληψη,(εµβο-

λιασµοί, συµβουλές για την αποφυ-
γή ατυχηµάτων)

• Δευτερογενή πρόληψη,( (ιατρι-
κές εξετάσεις που έχουν σκοπό την
έγκαιρη διάγνωση, ώστε να απο-
φευχθεί η µακροχρόνια πολλές
φορές θεραπεία) 

Άρθρο 3: Αρµοδιότητες
ΔΗΜΑΡΧΟΥ και ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ 

1. Η εποπτεία και ο έλεγχος των
κτιρίων, δοµών και δράσεων που

συγκροτούν το ΚΑΠΗ της Δηµοτι-
κής  Ενότητας.

2. Σε συνεργασία µε τις οµάδες
κατάρτισης δράσεων- δραστηριοτή-
των, η κατάρτιση και εκτέλεση προ-
γραµµάτων και δράσεων για τα
µέλη.

3. Η φροντίδα για την διοργάνωση
των προγραµµατισµένων καθώς και

άλλων εκδηλώσεων που πρέπει
να πραγµατοποιούνται µε την έγκρι-
ση της Διοίκησης. 

4. Η συνεργασία µε τις υπηρεσίες
του Δήµου για τη συµµετοχή των

ΚΑΠΗ σε προγράµµατα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και λοιπά

επιχορηγούµενα ή επιδοτούµενα

προγράµµατα.
5. Εισηγείται Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ή Ο

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ  κάθε θέµα που
αφορά τη λειτουργία, το προσωπικό
και την υλικοτεχνική υποδοµή των
ΚΑΠΗ όπως:

• Τον αριθµό και τις ειδικότητες του
προσωπικού που είναι

αναγκαίο, προκειµένου να δια-
σφαλιστεί η εύρυθµη λειτουργία των

δοµών  σύμφωνα με τον αριθμό
μελών και τις ανάγκες κάθε  Κ.Α.Π.Η  

• Το υλικό και τον πάσης φύσεως
εξοπλισµό.

• Τις απαραίτητες εργασίες για την
επισκευή και συντήρηση των

κτιρίων και εξοπλισµού.
• Την επιµόρφωση του Προσωπι-

κού.
6. Είναι υπεύθυνος για τον έλεγχο

τήρησης του ωραρίου του
προσωπικού, προγραµµατίζει τις

άδειες οι οποίες εγκρίνονται .
7. Εισηγείται την τοποθέτηση ή

µετακίνηση του προσωπικού,
σύµφωνα µε τις ανάγκες και τις
δυνατότητες του Κ.Α.Π.Η..

8. Συγκαλεί το προσωπικό για
ενηµέρωση, καθοδήγηση και

προγραµµατισµό δραστηριοτή-
των όποτε κριθεί αναγκαίο.

9. Είναι υπεύθυνος για την
εύρυθµη λειτουργία του ΚΑΠΗ, για
την τήρηση της κείµενης νοµοθε-
σίας, την τήρηση του κανονισµού
λειτουργίας και την εκτέλεση των
αποφάσεων.. 

10.Φροντίζει για την εσωτερική
τάξη και εύρυθµη λειτουργία του
ΚΑΠΗ

11.Προΐσταται όλων των υπαλλή-
λων του ΚΑΠΗ, εποπτεύει για τη
σωστή εκτέλεση των καθηκόντων
τους, συντονίζει το έργο τους ανάλο-
γα µε τις ανάγκες που ανακύπτουν
κάθε φορά .

12.Κρατά το ένα από τα δύο κλει-
διά της αποθήκης (το άλλο κρατείται
από  υπάλληλο).

13.Επιβλέπει την καθαριότητα του
ΚΑΠΗ και φροντίζουν για τη σωστή

λειτουργία του. 
14.Επιµελείται για τον εφοδιασµό

του ΚΑΠΗ µε τα αναγκαία είδη όσον
αφορά στα αναγκαία τρόφιµα,

Θεραπευτικά υλικά ,υλικά καθαριό-
τητας, λοιπά είδη και υλικά καθώς
και για την καλή φύλαξη, συντήρηση
και διάθεση αυτών.  Ο εφοδιασμός
με τα πιο πάνω αναγκαία είδη εγκρί-
νεται από την επιτροπή (παραλα-
βής) του Δήμου,  η οποία επιτροπή
συγκροτείται από τρία μέλη τα οποία
θα ορίζονται από την εκάστοτε διοί-
κηση του Κ.Α.Π.Η.

15. Εισηγείται  για την προκήρυξη
διαγωνισμού για την προμήθεια
(Αναλώσιμων υλικών, τροφοδοσία
ροφημάτων και αναψυκτικών,
Θεραπευτικών υλικών, υλικά καθα-
ριότητας κ.α) καθώς έχει και την
πλήρη επιλογή  των προμηθευτών.
Επίσης υπογράφει τα δελτία εισα-
γωγής υλικού.

16.Εκδίδει και συνυπογράφει µε
τον αρµόδιο υπάλληλο τα δελτία
εξαγωγής υλικού.

17.Συντονίζει τη διοργάνωση
εκδηλώσεων του ΚΑΠΗ σε συνερ-
γασία µε το προσωπικό.

18.Καταχωρίζει, κάθε µέρα, στα
διαχειριστικά βιβλία τις εισαγωγές
και εξαγωγές αναλωσίµων και λοι-
πών υλικών, ευθυνόµενοι για την
καλή τήρηση και έγκαιρη καταχώρι-
ση στα βιβλία αυτά των απαιτούμε-
νων εγγραφών.

19.Παραλαµβάνει τα αναλώσιµα
και τα υλικά και φροντίζουν στη
συνέχεια για την αποθήκευσή τους.

20.Τηρεί το Αρχείο µητρώου
µελών, την κείµενη Νοµοθεσία, τον
κανονισµό λειτουργίας του ΚΑΠΗ
και τις εγκύκλιες οδηγίες .

21.Είναι υπεύθυνοι και υπόλογοι
για το κάθε φύσεως υλικό του
ΚΑΠΗ.

22.Είναι υπεύθυνοι για την τήρη-
ση των παρακάτω βιβλίων:

α) Βιβλίο παρουσίας προσωπι-
κού

β) Βιβλίο µητρώου µελών.
γ) Βιβλίο αποθήκης υλικού. 
23.Για την ομαλή λειτουργία των

Κ.Α.Π.Η να επιτρέπεται στον
Δήμαρχο ή Αναπληρωτή να διαχει-
ρίζεται το ποσό ύψους των εκατό

ευρώ για κάθε Κ.Α.Π.Η για την από-
κτηση υλικών άμεσης λειτουργίας.
Κάθε αναγκαία αγορά θα  εγκρίνεται
από την επιτροπή παραλαβής.

24.Εκτελεί οποιαδήποτε άλλη
υπηρεσία σχετικά µε το έργο που
τουανατίθεται από τη Διοίκηση του
Δήµου.

Άρθρο 4:Υπηρεσίες που προ-
σφέρονται στο Κέντρο Ανοικτής
Προστασίας Ηλικιωµένων

Στα µέλη των Κ.Α.Π.Η. παρέχο-
νται καθημερινά ψυχαγωγία , φιλοξε-
νία,  διασκέδαση και Δωρεάν προ-
σφορά κάθε είδους αφεψημάτων
όπως καφέ,  τσάι, αναψυκτικά και
πολλά άλλα που κάνουν την διαμο-
νή τους άνετη και ευχάριστη. Επίσης
παρέχονται :

1. Κοινωνική εργασία στους ίδιους
και στο άµεσο περιβάλλον τους

2. φυσικοθεραπεία , 
3. Εργοθεραπεία
4. Βοήθεια στο σπίτι για τα άτοµα

που ζουν µόνα τους ή για αυτά που
έχουν ιδιαίτερες ανάγκες εξυπηρέ-

τησης
5. Φροντίδα και οδηγίες για παρο-

χή υγείας
6. Οργανωµένη ψυχαγωγία

(εκδροµές, εκδηλώσεις κ.λ.π. ) και
επιµόρφωση

( διαλέξεις , µελέτη θεµάτων, εργα-
σία µε οµάδες κ.λ.π. ). 

Άρθρο 5:Ωράριο Λειτουργίας
των Κέντρων

Τα ΚΑΠΗ, µε την κατάλληλη στε-
λέχωση σε ανθρώπινο δυναµικό,
λειτουργούν  καθηµερινά από Δευ-
τέρα έως  Παρασκευή και από τις

7.30 π.µ. – 15.30 µ.µ..
Όταν υπάρχει ανάγκη ή κάποιου

είδους δραστηριότητα µπορεί να λει-
τουργεί και σε απογευµατινό ωρά-
ριο, τα σαββατοκύριακα και αργίες.

Κατά το µήνα Αύγουστο τα ΚΑΠΗ
λειτουργούν µόνο µε πρωινό ωρά-
ριο.

Οι κλιµατιζόµενοι χώροι των
ΚΑΠΗ µε απόφαση της διοίκησης
είναι δυνατόν να λειτουργούν ως
χώροι φιλοξενίας πολιτών κατά τις
ηµέρες καύσωνα.

Η χρήση των χώρων του Κέντρου
σε κάθε περιοχή,  καθορίζεται από
τις ανάγκες της  πλειοψηφίας των
µελών και τις δυνατότητες , µέσα στα

πλαίσια των προγραµµάτων που
λειτουργούν στα ΚΑΠΗ.

Άρθρο 6: Προϋποθέσεις – Δια-
δικασία εγγραφής µέλών των
Κ.Α.Π.Η.

Ως µέλη εγγράφονται:
1. Δηµότες από 60 ετών και άνω,

άνδρες και γυναίκες , που κατοικούν
στην περιοχή, χωρίς διάκριση

οικονοµικών δυνατοτήτων. 
2. Τα Άτοµα µε ειδικές ανάγκες

(Α.Μ.Ε.Α), εφόσον η κοινωνική υπη-
ρεσία

το κρίνει απαραίτητο εγγράφονται
από 50 ετών και άνω.

3. Άτοµα νεότερης ηλικίας εφόσον
είναι σύζυγοι µελών

4.Εγγραφές γίνονται µετά από
αξιολόγηση και απόφαση του
Δήμαρχού ή του Αναπληρωτή

Δεν υφίσταται κόστος εγγραφής
για τα υποψήφια µέλη  ΚΑΠΗ.

Για την εγγραφή των µελών απαι-
τείται :

• Αστυνοµική  Ταυτότητα
• Δύο φωτογραφίες
• Αποδεικτικό µονίµου κατοικίας ή

πιστοποιητικό δηµοτολογίου (ΔΕΗ ή
ΟΤΕ)

• Απόφαση Συντάξεως
Το κάθε µέλος του ΚΑΠΗ εφοδιά-

ζεται µε ειδική ταυτότητα την οποία
επιδεικνύει όταν του ζητηθεί ή το ίδιο
θελήσει να κάνει χρήση σε ένα ή
περισσότερα προγράµµατα ή δρά-
σεις που υλοποιούνται.

Άρθρο 7:Οικονοµική συµµετοχή
µελών στις δραστηριότητες των
ΚΑΠΗ

Τα ψυχαγωγικά προγράµµατα
των ΚΑΠΗ διακρίνονται σε δύο
κατηγορίες: 

Α. δωρεάν παρεχόµενα προς τα
µέλη και Β. ανταποδοτικά εν όλω ή
εν µέρει από τους συµµετέχοντες.

Α.Ανάλογα µε τις οικονοµικές
δυνατότητες του Κ.Α.Π.Η και κατό-
πιν σχετικής απόφασης της Διοίκη-
σης και του Δ.Σ. ,ετησίως, µπορούν
να προσφέρονται προς τα µέλη

ΚΑΠΗ δωρεάν ψυχαγωγικές δρα-
στηριότητες (π.χ. εκδροµές, περί-
πατοι, λοιπές δράσεις, κ.λπ.). 

Β.Μετά από πρόταση του Δημάρ-
χου ή του Αναπληρωτή  στο πλαίσιο
του ετήσιου προγράµµατος δράσης
και κατόπιν ενηµέρωσης  ετησίως, 

µπορούν να παρέχονται προς τα
µέλη ΚΑΠΗ ψυχαγωγικές δραστη-
ριότητες (π.χ. εκδροµές, περίπατοι,
λοιπές δράσεις, κ.λπ.). Το κόστος
αυτών των δραστηριοτήτων καλύ-
πτεται, ανάλογα µε τις δυνατότητες
του Δήμου ή  από τους συµµετέχο-
ντες σε αυτές. 

Άρθρο 8: Υποχρεώσεις των
μελών

Τα µέλη οφείλουν:
1. Να ανανεώνουν την κάρτα  τους

µέχρι το τέλος Μαΐου κάθε έτους. 
2. Να ενηµερώνονται µε δική τους

ευθύνη, έγκαιρα, για τις δραστηριό-
τητες και τα προγράµµατα του
κέντρου. Η πληροφόρηση γίνεται
στους χώρους των κέντρων µε γρα-
πτές ανακοινώσεις, µε προφορική
ενηµέρωση αλλά και στο διαδίκτυο.

3. Να έχουν αρµονικές σχέσεις
µεταξύ τους αλλά και µε το προσω-
πικό.

4. Να αποδέχονται και να εφαρµό-
ζουν τις αποφάσεις της διοίκησης,
σε περίπτωση  που έχουν προσω-
πικές αντιρρήσεις ή διαφωνίες να

απευθύνονται  στον αιρετό εκπρό-
σωπο της Διοίκησης.

5. Να ειδοποιούν έγκαιρα για ακύ-
ρωση της συµµετοχής τους στα

προγράµµατα ή στα προκαθο-
ρισµένα ραντεβού µε το ιατρείο ή το

φυσικοθεραπευτήριο.  Όσον
αφορά στην οικονοµική συµµετοχή
τους στα προγράµµατα, µπορεί να
επιστραφεί εάν η ακύρωση γίνει
πριν από την υλοποίηση του προ-
γράµµατος και αφού επιστρέψει την
απόδειξη που είχε παραλάβει κατά
την εγγραφή του σ΄αυτό.

6. Να ακολουθούν τις οδηγίες της
Υπηρεσίας εντός του Κέντρου και
στις διάφορες δράσεις και εκδηλώ-
σεις που πραγµατοποιούνται από
αυτό,  όπως εκδροµές,  κατασκηνώ-
σεις,  θαλάσσια µπάνια κ.λ.π.,
φέρουν δε αποκλειστικά την ευθύνη
της συµµετοχής τους σ΄ αυτά .

7. Να ακολουθούν πιστά το πρό-
γραµµα των εξωτερικών προ-
γραµµάτων (ώρα αναχώρησης,
αποµάκρυνση  από το σύνολο,
έκθεση στον ήλιο κ.λ.π.)

8. Να αποφεύγουν την κατάχρηση
αλκοόλ.

9. Να µην παρεµβαίνουν στο έργο
των εργαζόµενων και να ασκούν

οποιοδήποτε διοικητικό έλεγχο.
10.Σε περίπτωση που κάποιο

µέλος, παρά τις συστάσεις,  δηµι-
ουργεί επανειληµµένως σοβαρά
προβλήµατα λειτουργίας και η
συµπεριφορά του δεν ακολουθεί
τους κανόνες λειτουργίας, ο Δήμαρ-
χος ή ο Αναπληρωτής αποφασίζει
για τον τρόπο αντιµετώπισής του.

Η χρήση των χώρων του Κέντρου
σε κάθε περιοχή καθορίζεται από τις

ανάγκες των µελών, µέσα στα
πλαίσια των προγραµµάτων που
λειτουργούν στο Κ.Α.Π.Η. 

Συντονιστική επιτροπή µελών
Σε κάθε Κ.Α.Π.Η. συστήνεται µε

την ευθύνη κοινωνικού λειτουργού,
επιτροπή µελών µε στόχο την αυτο-
διαχείριση αλλά και το σχεδιασµό
των προγραµµάτων και των δράσε-
ων που αποφασίζει ο Δήμαρχος ή ο
Αναπληρωτής για κάθε κέντρο. 

Η επιτροπή συµµετέχει στην
οργάνωση και υλοποίηση προ-
γραµµάτων αυτών, όπως επίσης
και στη συζήτηση για προβλήµατα
και πρακτικές δυσκολίες. Τα προ-
γράµµατα αυτά απευθύνονται στο
σύνολο των µελών των κέντρων. Η
επιτροπή αποτελείται από 11 µέλη,
σ΄αυτή  µπορούν να µετέχουν όσα
µέλη επιθυµούν .

Διενεργούνται εκλογές με κάθε νέα
Διοίκηση τουλάχιστον για τον ορισμό
ενός Εκπρόσώπου μελών για κάθε
Δημοτική  Ενότητα . 

Άρθρο 9: Δραστηριότητες –
ψυχαγωγία και επιµόρφωση

Τα κέντρα, µετά από έγκριση του
Δημάρχου ή του Αναπληρωτή  

µπορούν να διοργανώνουν δρα-
στηριότητες, ψυχαγωγικά και

επιµορφωτικά προγράµµατα, τόσο
στο χώρο τους όσο και εκτός αυτών.

Ειδικότερα:Εντός των κέντρων
συγκροτούνται και λειτουργούν:

1. Οµάδες, ανάλογα µε τα ενδια-
φέροντα των µελών όπως, χορω-
δίας, γυµναστικής, χορού, ζωγραφι-
κής, θεάτρου κ.λ.π., σε συνεργασία
µε ειδικούς. Οι ώρες λειτουργίας των
αναφερθέντων οµάδων πρέπει να
µην παρακωλύουν τις παρεχόµενες
υπηρεσίες όπως ιατρείου, 

φυσικοθεραπείας, κ.λ.π.
2. Οµιλίες µε κοινωνικό ή ιατρικό

ενδιαφέρον
3. Προγράµµατα προληπτικών

ελέγχων συμμετοχή των μελών
αλλά και όλων των Δημοτών.

4. Εκδηλώσεις επετειακού ή
ψυχαγωγικού χαρακτήρα. (Κατά τη
διάρκεια αυτών των προγραµµά-
των, διακόπτονται οι καθηµερινές

δραστηριότητες).
Εκτός των κέντρων διοργανώνο-

νται:
1. Ηµερήσιες εκδροµές
2. Περίπατοι
3. Επισκέψεις σε αρχαιολογικούς

χώρους
4. Συνεστιάσεις
5. Πολυήµερες εκδροµές
6. Θαλάσσια µπάνια
7. Κατασκηνώσεις
8. Πολιτιστικές εκδηλώσεις
9. Παρακολούθηση ταινιών και

θεατρικών παραστάσεων.
Σε όλα τα εξωτερικά προγράμμα-

τα συνοδεύει προσωπικό και διευ-
κολύνεται από την υπηρεσία για
αυτό, ώστε να επιτυγχάνεται η
ασφαλέστερη και καλύτερη διεξαγω-
γή τους.  Ο αριθµός των δωρεάν
δραστηριοτήτων είναι  ανάλογος της
οικονοµικής δυνατότητας του Δήμου
και του αριθµού των µελών. 

Όλα τα µέλη που συµµετέχουν
στο πρόγραµµα των θαλάσσιων
µπάνιων και των κατασκηνώσεων
περνούν από προληπτικό καρδιο-
λογικό έλεγχο. Η ιατρική γνωµάτευ-
ση καταχωρείται στο αρχείο του
Κ.Α.Π.Η και αντίγραφό της τους
συνοδεύει και στις κατασκηνώσεις.
Επιπλέον οι συµµετέχοντες πρέπει
να προσκοµίζουν υπεύθυνη δήλω-
ση στην οποία να αναφέρουν την
κατάσταση της υγείας τους και να
δηλώνουν οτι η συµµετοχή τους
πραγµατοποιείται µε αποκλειστικά
δική τους ευθύνη.

Στις κατασκηνώσεις εάν ο αριθµός
των ενδιαφεροµένων είναι µεγαλύτε-
ρος από τις θέσεις γίνεται κλήρωση.
Μετά από εισήγηση του Δημάρχου ή
του Αναπληρωτή   και κατόπιν δια-
πίστωσης από τον κοινωνικό λει-
τουργό της κοινωνικοοικονοµικής
κατάστασης (ανασφάλιστοι, ΟΓΑ,
κ.λπ.), είναι δυνατόν µέλη να εξαι-
ρούνται της κλήρωσης για τις κατα-
σκηνώσεις και να προηγούνται κατά
τη διαδικασία της επιλογής.

Άρθρο 10: 
Αποκεντρωµένες υπηρεσίες
Η Διοικητική διάρθρωση του

«Οργανισµού Κοινωνικής Πρόνοιας
& 

Αλληλεγγύης Δήµου Φυλής»
περιλαµβάνει την λειτουργία Γραφεί-
ων ΚΑΠΗ τα οποία ασκούν τις
αρµοδιότητες που εξυπηρετούν τις
Δηµοτικές  Ενότητες Άνω Λιοσίων ,
Ζεφυρίου  και  Φυλής τα οποία είναι:

Κ.Α.Π.Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ (ΚΕΝΤΡΙΚΟ)

Κ.Α.Π.Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΖΕΦΥΡΙΟΥ

Κ.ΑΠ.Η  ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΦΥΛΗΣ

Επιπλέον στο  Κ.Α.Π.Η
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΩ
ΛΙΟΣΙΩΝ  λειτουργούν τα κατωτέρω
παραρτήματα:

Παράρτημα   2Ο Κ.Α.Π.Η  ΑΝΩ
ΛΙΟΣΙΩΝ ( ΔΡΟΣΟΥΠΟΛΗ)

Παράρτημα    3Ο Κ.Α.Π.Η  ΑΝΩ
ΛΙΟΣΙΩΝ (ΖΩΦΡΙΑ)

Το  µητρώο µελών  τηρείται στην
έδρα στο  Κεντρικού Κ.Α.Π.Η  (ΑΝΩ
ΛΙΟΣΙΩΝ), ενώ κάθε Δημοτική ενό-
τητα διατηρεί αντίγραφο μητρώου
των μελών της.

Ανάλογα με τις ανάγκες κάθε ενό-
τητας του Δήμου Φυλής δύναται να
δημιουργηθούν και άλλα παραρτή-
ματα.
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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

ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ

Στελέχωση Υπηρεσίας
Τα ΚΑΠΗ στελεχώνονται από

προσωπικό του Δήμου: Κοινωνικό
Λειτουργό, Εργοθεραπευτή,  Φυσι-
κοθεραπευτή,  Επισκέπτρια Υγείας
ή Νοσηλεύτρια Υγείας, Οικογενειακή
Βοηθό, Καθαρίστρια , γενικών καθη-
κόντων ,  γραμματειακή  υποστήριξη
και από µόνιµο ή µε σύµβαση
ορισµένου χρόνου Γιατρό µε ειδικό-
τητα Γενικής Ιατρικής - Παθολογίας, 

Γηριατρικής, Καρδιολογίας, Ψυχια-
τρικής – Νευρολογίας και διάφορων
άλλων ειδικοτήτων που θα προσαρ-
μόζονται ανάλογα τις ανάγκες του
Κ.Α.Π.Η

Παροχή φροντίδας στο σπίτι 
Στο πλαίσιο του στόχου των

Κέντρων Ανοικτής Προστασίας Ηλι-
κιωµένων παρέχεται υπό προϋπο-
θέσεις φροντίδα στο σπίτι µελών
που διαπιστωµένα από τον Κοινωνι-
κό Λειτουργό είναι άτοµα: 

α) µη αυτοεξυπηρετούµενα
β) που διαβιούν µόνα τους
γ) το εισόδηµά τους δεν τους επι-

τρέπει να εξασφαλίσουν τις απαι-
τούµενες υπηρεσίες εξυπηρέτησης 

Η παρεχόµενη βοήθεια συνίσταται
σε: α) κοινωνική εργασία

β) νοσηλευτική φροντίδα
γ) οικογενειακή βοήθεια
δ) φυσικοθεραπευτική αποκατά-

σταση (σε ανασφάλιστα ή ασφα-
λισµένα στον ΟΓΑ µέλη). 

ε) ανάπτυξη δεξιοτήτων κοινωνι-
κών και λειτουργικών για την κάλυψη
βασικών αναγκών

στ) εκπαίδευση του οικείου περι-
βάλλοντος για τη συµµετοχή του
στην αντιµετώπιση των εξειδικευµέ-
νων αναγκών φροντίδας. 

Προϋπόθεση για τη συγκεκριµένη
παροχή είναι η πλαισίωση του
ανθρώπινου δυναµικού των
κέντρων από τις εµπλεκόµενες ειδι-
κότητες

( Κοινωνικός Λειτουργός, Νοση-
λεύτρια ή Επισκέπτρια Υγείας, Φυσι-
κοθεραπευτής, Εργοθεραπευτής,
Οικογενειακός Βοηθός). Η συνεργα-
σία όλων των ειδικοτήτων είναι απα-
ραίτητη και δεν νοείται υλοποίηση
εάν ο αριθµός των υπηρετούντων
υπαλλήλων δεν είναι επαρκής. 

Αρµοδιότητες υπηρετούντων
υπαλλήλων

1. ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ
Ο κοινωνικός λειτουργός στα

ΚΑΠΗ ασχολείται µε όλες τις µεθό-
δους κοινωνικής εργασίας, που είναι: 

Α) Κοινωνική Εργασία µε Άτοµα
(ΚΕΑ) 

Β) Κοινωνική Εργασία µε Οµάδες
(ΚΕΟ) 

Γ) Κοινωνική Εργασία µε Κοινότη-

τα. (ΚΕΚ) 
Α) Κοινωνική Εργασία µε Άτοµα

(ΚΕΑ) 
Ο Κοινωνικός Λειτουργός είναι

εκείνος που υποδέχεται πρώτος
κάθε ενδιαφερόµενο που γίνεται
µέλος στο κέντρο. Στην πρώτη αυτή
επαφή (in take), γίνεται προσπάθεια
να προσελκύσει τον ηλικιωµένο και
να δηµιουργήσει κλίµα εµπιστοσύ-
νης. 

Κατά την εγγραφή του µέλους στο
ΚΑΠΗ ο Κ.Λ. συµπληρώνει ένα κοι-
νωνικό ιστορικό (συγκεντρώνει προ-
σωπικά στοιχεία για την οικογενειακή
κατάσταση, την οικονοµική, την κατά-
σταση υγείας, ενδιαφέροντα κ.λ.π.).
ενώ ενηµερώνει το νέο µέλος για τις
παροχές και τις δραστηριότητες του
κέντρου και αν συντρέχει λόγος τον
συνδέει µε τις άλλες ειδικότητες του
ΚΑΠΗ (νοσηλεύτρια- γιατρό- φυσι-
κοθεραπευτή- εργοθεραπευτή- οικο-
γενειακή βοηθό). 

Τηρεί λοιπόν αρχείο µελών το
οποίο ενηµερώνει, ταξινοµεί, αναλύει
και φυλάσσει µε ασφάλεια απόρρη-
τες πληροφορίες που έχει στη διάθε-
σή του από τα ίδια τα µέλη ή από το
περιβάλλον τους. 

Η συλλογή αυτών των στοιχείων
έχει δύο στόχους: 

Τη διάγνωση της κοινωνικής κατά-
στασης του ηλικιωµένου και των
προβληµάτων που αντιµετωπίζει
ούτως ώστε να προσδιορισθούν οι
ανάγκες του και να καταρτισθεί πρό-
γραµµα δράσης για την επίλυσή
τους. 

Την επεξεργασία των στοιχείων και
πληροφοριών για κοινωνικό σχε-
διασµό. 

Στη συνέχεια µε την επαφή που
αναπτύσσεται ανάµεσα στα µέλη και
τον Κ.Λ. διαπιστώνονται τα προ-
βλήµατα που τυχόν αντιµετωπίζουν. 

Κατόπιν ο Κ.Λ. γνωρίζοντας τις
παροχές της εφαρµοσµένης κοινωνι-
κής πολιτικής συστήνει και καθοδη-
γεί τα άτοµα στις υπάρχουσες υπη-
ρεσίες προκειµένου να αξιοποιή-
σουν τις παροχές τους. 

Βοηθά τους εξυπηρετούµενους να
εντοπίσουν τις διαθέσιµες πηγές για
τις ανάγκες τους και τους εκπροσω-
πεί στην έγκριση των παροχών που
ζητούν, όταν αυτές δεν είναι προσι-
τές γι’ αυτούς. 

Μεσολαβεί δηλ. µεταξύ εξυπηρε-
τουµένων και κοινωνικών υπηρε-
σιών. εξετάζει από κοινού µε την
κάθε περίπτωση τα ζητήµατα που
την απασχολούν και συνεισφέρει
στην επίλυσή τους. Επιπλέον ο κοι-
νωνικός λειτουργός παρέχει συναι-
σθηµατική στήριξη καθηµερινά αλλά

και σε περιόδους κρίσης (ασθένεια ή
θάνατο συγγενικού προσώπου),
πραγµατοποιώντας και κατ΄οίκον
επισκέψεις. Τέλος εάν διαπιστώνεται
αδυναµία αυτοϋπηρέτησης, ο κοινω-
νικός λειτουργός τον συνδέει µε τις
ειδικότητες που µπορούν να του
προσφέρουν υποστήριξη κατ΄οίκον
και συντονίζει τις ενέργειες και τις
δράσεις τους. 

Β) Κοινωνική Εργασία µε Οµά-
δες (ΚΕΟ) 

Η µέθοδος αυτή της κοινωνικής
εργασίας αξιοποιεί την κύρια ιδιότητα
του ανθρώπου να µετέχει σε οµάδες
και µέσω της συµµετοχής του σε
αυτές αναπτύσσεται βιολογικά και
πνευµατικά,  διαµορφώνει την προ-
σωπικότητά του και τους τρόπους
κοινωνικής συµπεριφοράς του. Το
άτοµο εντασσόµενο σε οµάδες καλύ-
πτει βασικές ανάγκες του για αγάπη
– συντροφικότητα – ασφάλεια –
έκφραση και επιβεβαίωση των ικα-
νοτήτων του, αλλά και τις ανάγκες
του για έκφραση της επιθετικότητας,
του ανταγωνισµού και των συγκρού-
σεων. Ο κοινωνικός λειτουργός στα
ΚΑΠΗ οργανώνει οµάδες ενδιαφε-
ρόντων αλλά και επιµόρφωσης ενώ
ο ρόλος του σε αυτές είναι µεσολα-
βητικός – υποστηρικτικός – συµβου-
λευτικός ή περιοριστικός. 

Γ) Κοινωνική Εργασία µε Κοινότη-
τα (ΚΕΚ) 

Η κοινωνική εργασία µε Κοινότητα
αποσκοπεί στην κινητοποίηση των
µελών µε στόχο λειτουργώντας αυτά
ως σύνολο, να αντιληφθούν την
πραγµατική διάσταση των ζητηµά-
των που τα απασχολούν, να τα αξιο-
λογήσουν, να τα ιεραρχήσουν και να
σχεδιάσουν µε κατάλληλο τρόπο την
αντιµετώπισή τους. 

Η εφαρµογή της ΚΕΚ συµπίπτει
µε τη δηµιουργία των κέντρων ανοι-
κτής προστασίας βάζοντας τους στό-
χους αυτοβοήθειας και αλληλοϋπο-
στήριξης. Για το λόγο αυτό ο κοινωνι-
κός λειτουργός συνεργάζεται µε τη
συντονιστική επιτροπή µελών. 

Επίσης συνεργάζεται µε φορείς
εντός και εκτός των ορίων του
∆ήµου. 

Οργανώνει ψυχαγωγικά και
επιµορφωτικά προγράµµατα σε
συνεργασία µε τις υπόλοιπες ειδικό-
τητες του κέντρου. 

Τέλος έχει την ευθύνη για την οργά-
νωση, εκπαίδευση και αξιοποίηση
εθελοντών καθώς και την διοικητική
παρακολούθηση της πρακτικής
άσκησης σπουδαστών της σχολής
Κοινωνικής Εργασίας. 

2. ΙΑΤΡΟΣ 
Ο Ιατρός στο ΚΑΠΗ απασχολείται

τουλάχιστον δύο φορές την εβδοµά-
δα, ανάλογα µε τον αριθµό

των µελών και τις ανάγκες του
ΚΑΠΗ.  Προσφέρει τις υπηρεσίες
του Ιατρός - Παθολόγος ή άλλης σχε-
τικής µε τις ανάγκες ειδικότητος.
Αρµοδιότητα του Ιατρού είναι η
παροχή ιατρικής φροντίδας, η

παραποµπή µελών σε άλλες ειδι-
κότητες σύσταση για παρακλινικές
εξετάσεις και οδηγίες για φαρµακευτι-
κή αγωγή, συνταγογράφηση φαρµά-
κων καθώς και επίσκεψη στο σπίτι
ανασφάλιστων, απόρων ή ασφα-
λισµένων στον ΟΓΑ σε έκτακτες
περιπτώσεις. 

Στο πλαίσιο της προληπτικής
ιατρικής διαφωτίζουν και κατευθύ-
νουν τα µέλη οργανώνοντας οµιλίες
και συζητήσεις ενώ συµµετέχουν
στην κατάρτιση διαφόρων προ-
γραµµάτων συνεργαζόµενοι µε τα

µέλη της Υγειονοµικής Υπηρεσίας. 
3. ΕΠΙΣΚΕΠΤΡΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΟΣ -

ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ ΥΓΕΙΑΣ 
Η επισκέπτρια ή η νοσηλεύτρια

υγείας συνεργάζεται µε τα µέλη της
Υγειονοµικής Υπηρεσίας και έχει τις
ακόλουθες αρµοδιότητες: 

α) Βοηθά τους Ιατρούς κατά τις
ηµέρες και τις ώρες που λειτουργεί
το ιατρείο και ευθύνεται για τη φύλα-
ξη και διαχείριση του φαρµακευτικού
και υγειονοµικού υλικού. 

β) Επισκέπτεται τα µέλη στο σπίτι
τους και παρέχει οδηγίες και νοση-
λευτικές φροντίδες. 

γ) Ενηµερώνει για θέµατα ατοµικής
και δηµόσιας υγείας και γενικά ανα-
λαµβάνει κάθε θέµα υγείας που
αφορά στα µέλη και σε ειδικές περι-
πτώσεις και τις οικογένειές τους (οµι-
λίες – συζητήσεις). 

δ)∆ιενεργεί σειρά προληπτικών
εξετάσεων, σε συνεργασία µε τα
νοσοκοµεία και τους άλλους υγειο-
νοµικούς φορείς της ευρύτερης περι-
φέρειας (πρωτογενής, δευτερογενής
και τριτογενής πρόληψη). 

ε) Συµµετέχει σε ανίχνευση, µελέτη
και αξιολόγηση αναγκών υγείας στην
Γ΄ ηλικία (Έρευνα). 

στ) Συµβάλει στο σχεδιασµό, την
εφαρµογή και αξιολόγηση πρωτογε-
νούς, δευτερογενούς και τριτογενούς
πρόληψης. Στα πλαίσια αυτά διενερ-
γεί µε ευθύνη τον προσυµτωµατικό
έλεγχο (screening test) µε σκοπό την
έγκαιρη διάγνωση νοσηµάτων (π.χ.
ΗΚΓ- µετρήσεις Αρτηριακής Υπέρτα-
σης- Σακχάρου – Χοληστερίνης,
κ.α..) και follow -up. 

ζ) Συµµετέχει σε εκπονούµενα
από διάφορους φορείς προγράµµα-
τα άσκησης αγωγής υγείας. 

η) Συνεργάζεται µε δηµόσιες σχο-

λές Επισκεπτριών Υγείας ή Νοση-
λευτών Υγείας για την εκπαίδευση
φοιτητών τους. 

θ) Συµµετέχει σε εκδηλώσεις του
κέντρου (π.χ. εκδροµές – θαλάσσια
µπάνια – ψυχαγωγικές εκδηλώσεις
κ.α.). 

4. ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ 
Η φυσικοθεραπεία εκτελείται από

το φυσικοθεραπευτή ο οποίος ασκεί
την αγωγή κατόπιν γραπτής εντολής
του θεράποντος Ιατρού του µέλους.
Τα χρόνια περιστατικά µπορούν να
προσέρχονται και µε παραπεµπτικό
του Ιατρού του ΚΑΠΗ. 

Η φυσιοθεραπευτική αγωγή συνί-
σταται σε τρεις τοµείς: 

α) Προληπτική
β) Συµβουλευτική
γ) Αποκατάσταση
Ο αριθµός των συνεδριών καθορί-

ζεται στις 10 (δέκα) κατά ασθενή,
εκτός και εάν ο Φυσικοθεραπευτής
κρίνει ότι η βαρύτητα του περιστατι-
κού χρήζει επιπλέον συνεδρίες. Σε
ηµερήσια βάση ο αριθµός των εξυ-
πηρετουµένων ασθενών είναι
συνάρτηση της σοβαρότητας των
περιστατικών και δεν µπορεί να
ξεπερνά τα 12 (δώδεκα) άτοµα. 

Ο Φυσικοθεραπευτής έχει την
εποπτεία του χώρου του εργαστηρί-
ου και την ευθύνη της καλής λειτουρ-
γίας και συντήρησης των µηχανηµά-
των. Η φυσικοθεραπεία εκτελείται
στο φυσικοθεραπευτήριο του ΚΑΠΗ
και µόνο σε ειδικές περιπτώσεις
κατ΄οίκον σε ανασφάλιστους ή
ασφαλισµένους στον ΟΓΑ. 

Συνεργάζεται µε τις υπόλοιπες
ειδικότητες του κέντρου στην υλοποί-
ηση των εξωτερικών προγραµµά-
των, ως συνοδός (υγειονοµικό προ-
σωπικό). 

5. ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ
Ο εργοθεραπευτής έχει τις ακό-

λουθες αρµοδιότητες: 
α) Την αξιοποίηση και δραστηριο-

ποίηση των µελών για δηµιουργική
απασχόληση και παραγωγικό έργο. 

β) Τη βοήθεια του µέλους, στην
άσκηση για αυτοεξυπηρέτηση στην
ανάπτυξη ειδικών ενδιαφερόντων. 

γ) Την παροχή των υπηρεσιών του
στο χώρο του κέντρου αλλά και
κατ΄οίκον ακόµη και σε µη µέλη, όταν
υπάρχει ειδική ανάγκη και κατόπιν
εντολής ιατρού. 

δ) Την οργάνωση και υλοποίηση
επιµορφωτικών προγραµµάτων σε
συνεργασία µε τις υπόλοιπες ειδικό-
τητες. 

Είναι στην ευχέρεια του να αποδέ-
χεται ή όχι σπουδαστές ερθοθερα-
πείας και έχει τη διοικητική παρακο-
λούθηση της πρακτικής τους άσκη-

σης.
6. Γραμματειακή υποστήριξη.
Η   γραμματειακή  υποστήριξη έχει:
α) Την γραμματειακή υποστήριξη

σ’ όλες τις Δημόσιες υπηρεσίες
και τους κοινωνικούς φορείς
β) Την τηλεφωνική επικοινωνία και

ενημέρωση
γ) Την μέριμνα και επίβλεψη τεχνι-

κών βλαβών στους  εσωτερικούς και
εξωτερικούς χώρους των .Α.Π.Η.

δ)Την εκτέλεση παραγγελιών για
προμήθεια ειδών τροφίμων και
καθαριότητας για την εύρυθμη λει-
τουργία των Κ.Α.Π.Η

ε)συνεργάζεται µε τις άλλες ειδικό-
τητες στην υλοποίηση των ψυχολογι-
κών εκδηλώσεων και άλλων προ-
γραμμάτων για την εύρυθμη λειτουρ-
γία των  Κ.Α.Π.Η

7. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΒΟΗΘΟΣ,
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ  ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΚΑΙ
ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

Η οικογενειακή Βοηθός, το βοηθη-
τικό προσωπικό  ή η καθαρίστρια
έχει: α) την ευθύνη της καθαριότητας
όλων των χώρων του κέντρου. 

β) την ευθύνη της διατήρησης,
συντήρησης και καλής λειτουργίας
όλου του εξοπλισµού της καντίνας
και της λέσχης. 

γ)συνεργάζεται µε τις άλλες ειδικό-
τητες στην υλοποίηση των ψυχαγω-
γικών εκδηλώσεων. 

δ)σε  διαπιστωµένες από τον Κοι-
νωνικό Λειτουργό περιπτώσεις προ-
σφέρει τις υπηρεσίες της  κατ΄οίκον
(όπως ελαφρύ µαγείρεµα, καθαριό-
τητα, προµήθεια τροφίµων, πλη-
ρωµή λογαριασµών, ψώνια).

ε) σε κάθε κέντρο θα απασχολού-
νται άτομα στην κουζίνα των οποίων
θα ορίζεται από τον Δήμαρχο ή Ανα-
πληρωτή σύμφωνα με τον αριθμό
μελών και τις ανάγκες κάθε Κ.Α.Π.Η  

Άρθρο 11 
Κάθε θέµα που αναφέρεται στη

λειτουργία του ΚΑΠΗ και δεν περι-
λαµβάνεται στον παρόντα Κανο-
νισµό ρυθµίζεται µε απόφαση του
ΔΗΜΑΡΧΟΥ ή του ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ.

Αφού έγινε η πράξη αυτή υπογρά-
φεται. 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
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Νέα πρωτοβουλία της εφημερίδας "Θριάσιο" 
με διανομή πατάτας απευθείας από 

τους παραγωγούς. Παραγωγός από το Φενεό
Κορινθίας  θα διανέμει πατάτες στην τιμή 

των 0,30 λεπτών. Η διανομή θα γίνει 
το Σάββατο 31 Ιανουαρίου στην παραλία 

Ασπροπύργου (δίπλα στα ΛΟΚ)
Δώστε τις παραγγελίες σας 

στην ηλεκτρονική διεύθυνση drasi@thriassio.gr 
και στο τηλέφωνο 210/5571855. 


