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ΑΑππόό  ττηηνν  ΑΑγγίίαα  ΣΣωωττήήρραα  έέωωςς  ττιιςς  
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16 Ελληνικοί δήµοι σε 
σεµινάριο διαχείρισης 

απορριµµάτων στις Βρυξέλλες

Παρούσα αντιπροσωπεία 
του δήµου Ελευσίνας  

ΠΠρροοααννάάκκρριισσηη  ττοουυ  ΑΑ..ΤΤ..  ΕΕλλεευυσσίίννααςς
για πολεοδοµικές παραβάσεις στη ∆υτική Αττική

ΕΕππίίσσππεευυσσηη  δδιιααδδιικκαασσιιώώνν  
για τη διάνοιξη δρόµου στη Σχολή για τη διάνοιξη δρόµου στη Σχολή 
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Επιστηµονική και εµπειρική τεκµηρίωση 
από ειδικούς για τη βία κατά των γυναικών 

Σε εκδήλωση του Π.Α.Κ.Π.Π.Α στην Ελευσίνα

ΣΕ ΠΡΩΤΗ ΦΑΣΗ ΘΑ ΣΥΝ∆ΕΘΟΥΝ 
∆ΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

ΗΗ  σσυυµµφφωωννίίαα  ττοουυ  ∆∆ήήµµοουυ  
ΦΦυυλλήήςς  µµεε  ττηηνν  ΕΕ∆∆ΑΑΑΑ,,  
άάννοοιιξξεε  ττιιςς……  ππόόρρττεεςς  γγιιαα  
φφυυσσιικκόό  ααέέρριιοο  κκααιι  σσττοουυςς  
κκααττοοίίκκοουυςς  ττηηςς  ππεερριιοοχχήήςς..

ΟΟΡΡΓΓΑΑΝΝΩΩΜΜΕΕΝΝΕΕΣΣ  ΟΟΜΜΑΑ∆∆ΕΕΣΣ  
ΡΡΟΟΜΜΑΑ  ΑΑΡΡΠΠΑΑΖΖΟΟΥΥΝΝ  

ΟΟ,,ΤΤΙΙ  ΒΒΡΡΟΟΥΥΝΝ  ΑΑΠΠΟΟ  ΤΤΑΑ
ΣΣΥΥΝΝΤΤΡΡΙΙΜΜΜΜΙΙΑΑ  ΤΤΗΗΣΣ  ΜΜΑΑΝΝ∆∆ΡΡΑΑΣΣ
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Ποιες οµάδες κινδυνεύουν από την... 
τσιµπίδα της Εφορίας το 2018

ΚΚααµµααττεερρόό--ΊΊλλιιοονν::  
Συνελήφθη 

εγκληµατικό «δίδυµο»
µε δεκάδες ένοπλες 

ληστείες σε καταστήµατα
και πρακτορεία ΟΠΑΠ

σσεελλ..    33

σσεελλ..  77  

σσεελλ..    33

σσεελλ..    55



Θ Ρ Ι Α Σ Ι Ο
ιδιοκτησία:

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

Εκδότης- ∆ιευθυντής - Αρχισυντάκτης:
Ευάγγελος Λιάκος

Συντάκτες - Συνεργάτες:
Φλώρα Κριεκούκη, Βαγγέλης Νικολακάκης
Αλέξιος Καπελιώτης, Χρήστος Ρούσσος
Nοµικός σύµβουλος: Μιχάλης Κοντίνος

τηλ.: 6977982173

∆ιεύθυνση: Πατριάρχου Γρηγορίου 4 19300
Ασπρόπυργος Αττικής

Τηλ - fax: 210 5571855 Κιν: 6977410968
Συνδροµές Ετήσιες: 20€ 

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ:
ΛΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

Εθνική Τράπεζα
IBAN: GR 6501020000000

20060191531

∆ιεύθυνση τυπογραφείου: θέση Πατριάρχου  Γρηγο-
ρίου 4,  19300 Ασπρόπυργος

Χειρόγραφα δηµοσιευόµενα ή όχι, δεν επιστρέφον-
ται. Υπογεγραµµένα άρθρα δεν εκφράζουν κατ’ ανάγ-

κη τις απόψεις της εφηµερίδας

���������

2-θριάσιο Παρασκευή 24 Νοεµβρίου 2017 

Ασπρόπυργος

Μάσσος Κωνσταντίνος Γ. Μακρυγιάννη 2,
2105580002

Ελευσίνα
Ν Β ΒΙΛΛΙΩΤΗΣ Τ Σ ΜΑΝΓΚΑΝΙ ΟΕ 

Παγκάλου 81, Ελευσίνα, 2105547602

Μάνδρα
Μαρτζέλης Χρήστος Ι. Στρατηγού 
Ρόκκα Νικολάου 56, 2105555550

Aχαρνές
ΣΥΣΤΕΓΑΣΜΕΝΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΚΑΛΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΑΜΗΛΟΜΠΑΤΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΟΕ 
Αθηνών 23, 2102465432

Άνω Λιόσια

ΑΡΤΑ ΦΡΑΓΚΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ Ιονίου Πελάγους 42Β 
& Πηνειού, 2102474311

Χαϊδάρι
ΚΩΝΣΤΑ ΕΛΕΝΗ ΜΑΝΙΚΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΕ 

Καραϊσκάκη 82, 2105985845

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ
Αραιές νεφώσεις  

Η θερµοκρασία από 12 έως 20
βαθµούς Κελσίου 

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

2,6,10,14,18,22,26,30

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Ιεροµαρτύρων Κλήµεντος Πάπα Ρώµης και

Πέτρου επισκόπου Αλεξανδρείας, Ερµογένους
επισκόπου Ακραγαντίνων

ΟΟΡΡΓΓΑΑΝΝΩΩΜΜΕΕΝΝΕΕΣΣ  ΟΟΜΜΑΑ∆∆ΕΕΣΣ  
ΡΡΟΟΜΜΑΑ  ΑΑΡΡΠΠΑΑΖΖΟΟΥΥΝΝ  ΟΟ,,ΤΤΙΙ  ΒΒΡΡΟΟΥΥΝΝ  

ΑΑΠΠΟΟ  ΤΤΗΗΝΝ  ΜΜΑΑΝΝ∆∆ΡΡΑΑ

Ο
ι κάτοικοι της
Μ ά ν δ ρ α ς
παλεύουν για

ένατη µέρα  µέσα στις
λάσπες  να επαναφέρ-
ουν την πόλη στην
κανονικότητα, να
σώσουν ό,τι µπορούν
από τα σπίτια τους,
ωστόσο έχουν  νέα
προβλήµατα που πρέ-
πει να αντιµετωπίσουν
µε τις ορδές Ροµά που
... επισκέπτονται καθ-
ηµερινά την ‘’βοµβαρ-
δισµένη’’ πόλη, προκει-
µένου να αρπάξουν ό,τι
βρουν από τις διαλυµέ-
νες περιουσίες. 

Στην περιοχή καταφ-
τάνουν καθηµερινά
οργανωµένες οµάδες
Ροµά και κινούνται προς τα σηµεία που έχουν µεταφερθεί όλα τα φερτά υλικά, τα µπάζα, αλλά και πολλά
αντικείµενα που η ορµή του χειµάρρου παρέσυρε από σπίτια και επιχειρήσεις της περιοχής. 

Οι Ροµά λοιπόν που δρουν κατά οµάδες αρπάζουν από τις αυτοσχέδιες χωµατερές από συντρίµµια
αυτοκινήτων, κοµµάτια από καγκελόπορτες, έως και ηλεκτρικές συσκευές. Παίρνουν ό,τι µπορούν να που-
λήσουν, ακόµα και καλώδια που τα θέλουν για να πουλήσουν τον χαλκό. Η παρουσία των αστυνοµικών
ναι µεν έχει ενισχυθεί τις τελευταίες µέρες αλλά µέσα σε αυτή την χαοτική κατάσταση που επικρατεί δεν
είναι εύκολο να περιορισθεί η δράση αυτών των οµάδων. 

Τ
η δυνατότητα να συνδεθούν στο δίκτυο φυσικού
αερίου θα αποκτήσουν κάτοικοι και επιχειρήσεις στη
Φυλή. 

Η συµφωνία του ∆ήµου µε την Εταιρεία ∆ιανοµής Αερίου
Αττικής για την τροφοδοσία ενεργοβόρων κτιρίων του δήµου
µε φυσικό αέριο, άνοιξε τιςE πόρτες για πρόσβαση στο
φυσικό αέριο και στους κατοίκους της περιοχής.

Σε συνάντηση µεταξύ του ∆ηµάρχου Φυλής κ. Χ. Παππού
και στελεχών της Ε∆Α Αττικής συµφωνήθηκε συνεργασία µε
πρώτο βήµα τη σύνδεση του δηµοτικού κολυµβητηρίου για το
οποίο η αλλαγή του καυσίµου θα αποφέρει σηµαντική εξοι-
κονόµηση στην κατανάλωση, αλλά και αξιόλογο περιβαλλον-
τικό όφελος µε εκτιµώµενη µείωση εκποµπών διοξειδίου του
άνθρακα κατά 230 τόνους.

Για τη σύνδεση του κολυµβητηρίου στο δίκτυο διανοµής θα
αναπτυχθούν 900µ. δικτύου χαµηλής πίεσης, στα οποία θα
µπορούν να συνδεθούν και όσοι καταναλωτές βρίσκονται
κατά µήκος του αγωγού, καθώς και ένας σταθµός τροφοδοσίας,

ενώ τα έργα υποδοµής περιλαµβάνουν ακόµα 1.500µ. δικτύου
µέσης πίεσης και ένα σταθµό διανοµής που θα εξυπηρετεί την
περιοχή.

Παράλληλα, η Ε∆Α Αττικής θα εκπονήσει µελέτη της περ-
ιοχής για τη µελλοντική ανάπτυξη δικτύων µε στόχο τη
σύνδεση περαιτέρω δηµοτικών κτιρίων, επαγγελµατιών αλλά
και οικιακών καταναλωτών.

Ο ∆ήµαρχος Χ. Παππούς επισήµανε ότι η εγκατάσταση του
δικτύου φυσικού αερίου στο ∆ήµο θα µειώσει το ενεργειακό
κόστος για τις δηµοτικές εγκαταστάσεις και για τους δηµότες και
εντάσσεται στο πλαίσιο της βελτίωσης του περιβαλλοντικού
αποτυπώµατος του ∆ήµου µε στόχο ο ∆ήµος Φυλής να ανακ-
ηρυχθεί Πράσινος ∆ήµος. 

Από την πλευρά της Ε∆Α Αττικής, ο Επιχειρησιακός ∆ιε-
υθυντής ∆ιανοµής, κ. Α. Τόσιος, χαιρέτισε την πρωτοβουλία
του ∆ηµάρχου για την ενεργειακή ανάπτυξη της περιοχής και
πρόσθεσε ότι σύντοµα, τόσο ο ∆ήµος, όσο και οι δηµότες θα
καρπωθούν τα οφέλη από τη χρήση του φυσικού αερίου.

ΣΕ ΠΡΩΤΗ ΦΑΣΗ ΘΑ ΣΥΝ∆ΕΘΟΥΝ ∆ΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

ΗΗ  σσυυµµφφωωννίίαα  ττοουυ  ∆∆ήήµµοουυ  ΦΦυυλλήήςς  µµεε  ττηηνν  ΕΕττααιιρρεείίαα  ∆∆ιιααννοοµµήήςς  
ΑΑεερρίίοουυ  ΑΑττττιικκήήςς,,  άάννοοιιξξεε  ττιιςς……  ππόόρρττεεςς  γγιιαα  ππρρόόσσββαασσηη  
σσττοο  φφυυσσιικκόό  ααέέρριιοο  κκααιι  σσττοουυςς  κκααττοοίίκκοουυςς  ττηηςς  ππεερριιοοχχήήςς..



Συνεχίζονται οι έρευνες της Πυρο-
σβεστικής για τον τελευταίο
αγνοούµενο από τις φονικές

πληµµύρες στη Μάνδρα.  Οι άνδρες των
σωστικών συνεργείων ψάχνουν από την
περιοχή της Αγίας Σωτήρας έως τις εκβο-
λές του Σαρανταπόταµου στον κόλπο
της Ελευσίνας.

Το πιο ανησυχητικό γεγονός είναι οι
φόβοι για αύξηση των θυµάτων που
έχουν εκφράσει οι κάτοικοι της Μάνδρας
καθώς όπως εξήγησαν στην περιοχή
ζουν και εργάζονται µετανάστες που
ενδεχοµένως δεν έχουν καταγραφεί ή
καταχωρηθεί σε κάποιο µητρώο αφενός
και αφετέρου σε περίπτωση που δεν
έχουν δώσει σηµάδι ζωής µετά τις φονι-
κές καταστροφές δεν υπάρχει κάποιο
δικό τους οικείο πρόσωπο να δηλώσει
την εξαφάνισή τους. 
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Στο Καµατερό και το Ίλιον συνελήφθησαν από
αστυνοµικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας
∆υτικής Αττικής, δυο µέλη εγκληµατικής οµάδας

τα µέλη της οποίας διέπρατταν ένοπλες ληστείες σε
καταστήµατα στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής.
Πρόκειται για ένα 32χρονο υπήκοο Βουλγαρίας και έναν
29χρονος Έλληνα ενώ αναζητείται και 38χρονος
συνεργός τους.

Από τις έρευνες της αστυνοµίας, την ανάλυση υλικού
από τις κάµερες και την αξιοποίηση των υπόλοιπων
προανακριτικών δεδοµένων, διακριβώθηκε η δράση των
κατηγορουµένων από τον Απρίλιο του 2017 και
ταυτοποιήθηκε η συµµέτοχη τους σε 31 υποθέσεις, µε
λεία που υπερβαίνει τις 35.000 ευρώ.

Οι υποθέσεις αυτές αφορούν στην εξιχνίαση :
έντεκα (11) ληστειών σε πρακτορεία ΟΠΑΠ
δέκα (10) ληστειών σε καταστήµατα σούπερ-µάρκετ,

καιοκτώ (8) ληστειών σε καφετέριες και ταχυφαγεία
ληστείας σε πλανόδιο πωλητή τυχερών δελτίων

«ΞΥΣΤΟ» και κλοπής από πλανόδιο πωλητή ανάλογων
δελτίων

Ως προς τον τρόπο δράσης τους, διαπιστώθηκε η
δράση 2 τουλάχιστον ατόµων από τις αρχές Απριλίου του
έτους 2017, µε ιδιαίτερα σωµατοµετρικά χαρακτηριστικά,
ο ένας µε ύψος 1,80m περίπου και αδύνατος
(αποκαλούµενος ως «ψηλός») και ο έτερος µε ύψος 1,65

περίπου και εύσωµος (αποκαλούµενος ως «κοντός»), 

που διέπρατταν ένοπλες ληστείες σε διάφορα καταστή
µατα (περίπτερα, σουπερµάρκετ, πρακτορεία ΟΠΑΠ,

κ.α.), στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής.
Οι δράστες µετέβαιναν στους στόχους τους πεζή ή µε

δίκυκλη µοτoσυκλέτα, αποκρύπτοντας τα χαρακτηριστικά
των προσώπων τους, µε κουκούλες, τύπου «full-face» ή
µε µαντήλια, ή κουκούλες φούτερ ή ακόµη και µε
αποκριάτικες µάσκες, προκειµένου να αποφύγουν τυχόν
αναγνώρισή τους από τα θύµατά τους, και µε την απειλή
πιστολιού, αφαιρούσαν από το ταµείο χρηµατικά ποσά,
ακόµη και τυχερά δελτία.

Από τις έρευνες που διενεργήθηκαν στις οικίες και των
3 κατηγορουµένων, βρέθηκαν συνολικά και
κατασχέθηκαν:µεταλλικό πιστόλι (ρέπλικα), µαύρου
χρώµατος και φυσίγγιο κρότου (αβολίδωτο),

κουκούλες «full-face» και σκούφοι,
ρούχα και παπούτσια που φορούσαν κατά τη διάπραξη

των ληστειών,
0,7 γραµµάρια κάνναβης,
12 ναρκωτικά δισκία,
2 κινητά τηλέφωνα,
φορητός ηλεκτρονικός υπολογιστής και
δίκυκλη µοτοσυκλέτα, την οποία χρησιµοποιούσαν ως

µέσο διαφυγής, µετά την τέλεση των ληστειών.
Η έρευνα συνεχίζεται προκειµένου να προσδιοριστεί ο

συνολικός αριθµός των ληστειών που έχουν διαπράξει οι

1166  ΕΕλλλληηννιικκοοίί  δδήήµµοοιι  σσεε  
σσεεµµιιννάάρριιοο  δδιιααχχεείίρριισσηηςς  

ααπποορρρριιµµµµάάττωωνν  
σσττιιςς  ΒΒρρυυξξέέλλλλεεςς

ΠΠααρροούύσσαα  ααννττιιππρροοσσωωππεείίαα  
ττοουυ  δδήήµµοουυ  ΕΕλλεευυσσίίννααςς    

Στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδοµάδας Μείωσης
Αποβλήτων, η οποία διοργανώνεται µεταξύ 18 και
26 Νοεµβρίου 2017, το Υπουργείο Περιβάλλοντος

& Ενέργειας ανταποκρίθηκε σε πρωτοβουλία της Ευρω-
παϊκής Επιτροπής και της Επιτροπής των Περιφερειών
και οργάνωσε τη συµµετοχή εκπροσώπων 16 αντιπρο-
σωπευτικών ∆ήµων της χώρας σε επιµορφωτικό σεµι-
νάριο, στις Βρυξέλλες. Στόχος της συµµετοχής των
ελληνικών ∆ήµων ήταν η υποστήριξη της εφαρµογής των
Τοπικών Σχεδίων ∆ιαχείρισης Αποβλήτων.

Αντικείµενο του σεµιναρίου ήταν η διαχείριση των
αστικών αποβλήτων µέσα από την εφαρµογή των
τοπικών σχεδίων διαχείρισης µε σύγχρονο και ορθολο-
γικό τρόπο, σύµφωνα µε το κοινοτικό κεκτηµένο και τις
αρχές µιας κυκλικής οικονοµίας στην προοπτική µιας κοι-
νωνίας µηδενικών αποβλήτων. Συµµετείχαν δήµαρχοι,
αντιδήµαρχοι και ανώτατα στελέχη µε ανάλογη αρµοδιότ-
ητα, των δήµων της Αθήνας, Θεσσαλονίκης, Πάτρας,
Ηρακλείου, Πειραιά, Λάρισας, Ιωαννίνων, Χαλκίδας,
Κοζάνης, Κοµοτηνής, Σπάρτης, Ελευσίνας, Βριλησσίων,
Λέσβου, Θήρας και Κέρκυρας.

Στο σεµινάριο συµµετείχαν οι µεγαλύτεροι ∆ήµοι της
Ελλάδας, αλλά και ∆ήµοι από όλες τις Περιφέρειες που
είτε έχουν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά (τουριστικά φορτία,
προσφυγικό ρεύµα, κλπ) είτε έχουν αναλάβει θετικές
πρωτοβουλίες στη διαχείριση των απορριµµάτων.

Στην επιστολή του προς τους δηµάρχους των ανωτέρω
ΟΤΑ ο αναπληρωτής Υπουργός ΠΕΝ Σωκράτης Φάµελ-
λος τόνισε ότι η πρωτοβουλία αυτή θα συµβάλει στην
υλοποίηση των Τοπικών Σχεδίων ∆ιαχείρισης Αποβλή-
των των ∆ήµων, και στην µεγάλη αλλαγή που σχεδιάζε-
ται και υλοποιείται στη διαχείριση των απορριµµάτων σε
όλη την Ελλάδα και στην ενίσχυση της διαλογής στην
πηγή και της ανακύκλωσης. 

Απαραίτητη συνέχεια του σεµιναρίου οφείλει να
είναι η επικαιροποίηση των Τοπικών Σχεδίων, η
επιµόρφωση και κατάρτιση εργαζοµένων, υπηρε-

σιών και κοινού, η εφαρµογή καινοτόµων µεθόδων
και διαδικασιών στην ανακύκλωση, η ανάδειξη

καλών πρακτικών και η διάδοσή τους 
σε όλους τους ΟΤΑ της χώρας, κλπ.

Στην ιδιαίτερα χρήσιµη εκδήλωση δόθηκε έµφαση στην
πρόληψη δηµιουργίας αποβλήτων και την επαναχρησι-
µοποίηση ως βασικών κανόνων της κυκλικής οικονοµίας
και παρουσιάστηκαν από Ευρωπαϊκές περιφέρειες και
πόλεις, θετικές πρακτικές διαλογής στην πηγή και κοµ-
ποστοποίησης βιοαποβλήτων, καθώς και χωριστής
συλλογής διακριτών ρευµάτων συσκευασιών. ∆όθηκαν
πολύτιµες πληροφορίες για τις πιο πρόσφατες εξελίξεις,
εκδόσεις εγχειριδίων και οδηγών και για οικονοµικά εργα-
λεία υποστήριξης της ιεράρχησης των µεθόδων διαχείρι-
σης. Αναγνωρίσθηκε από την Επιτροπή η µεγάλη
σηµασία διάχυσης και της γνώσης και εµπειρίας που
υπάρχει, ενώ δόθηκε η δέσµευση για παρόµοιες πιο
αποκεντρωµένες ανάλογες εκδηλώσεις τεχνικής βοήθει-
ας σε κράτη-µέλη και στην Ελλάδα.

ΚΚααµµααττεερρόό--ΊΊλλιιοονν::  ΕΕγγκκλληηµµααττιικκόό  ««δδίίδδυυµµοο»»
µµεε  δδεεκκάάδδεεςς  έέννοοππλλεεςς  λληησσττεείίεεςς  

σσε καταστήµατα και πρακτορεία ΟΠΑΠ

ΦΟΒΟΥΣ ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΘΥΜΑΤΑ ΕΚΦΡΑΖΟΥΝ ΟΙ ΚΑΤΟΙΚΟΙ
ΚΑΘΩΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΑΖΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΑΡΚΕΤΟΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ  

ΑΑππόό  ττηηνν  ΑΑγγίίαα  ΣΣωωττήήρραα  έέωωςς  ττιιςς  εεκκββοολλέέςς  ττοουυ
ΣΣααρρααννττααππόόττααµµοουυ  εεππιικκεεννττρρώώννοοννττααιι  οοιι  έέρρεευυννεεςς  

γγιιαα  ττοονν  ττεελλεευυττααίίοο  ααγγννοοοούύµµεεννοο  
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Τον δέοντα φόρο τιµής προς τις Ένοπλες ∆υνάµεις απέδωσε ∆ήµος Αχαρνών στις 21 Νοεµβρίου 2017 
ΕΕππίίσσηηµµηη  ∆∆οοξξοολλοογγίίαα  κκααιι  κκααττάάθθεεσσηη  σσττεεφφάάννωωνν  σσττηηνν  ππρροοττοοµµήή  ττοουυ  ΜΜεεννιιδδιιάάττηη  ΑΑγγωωννιισσττήή  ΜΜήήττρροουυ  ΛΛέέκκκκαα  

Α
ποδίδοντας τον δέοντα
φόρο τιµής προς τις Ένοπ-
λες ∆υνάµεις ο ∆ήµος Αχα-

ρνών διοργάνωσε τιµητική εκδήλω-
ση, στις 21 Νοεµβρίου 2017 ηµέρα
Εορτής των Ενόπλων ∆υνάµεων της
Ελλάδας και ανήµερα της σηµαντι-
κής εορτής της Ορθοδοξίας των
Εισοδίων της Θεοτόκου. 

Ο εορτασµός των Ενόπλων ∆υνά-
µεων καθιερώθηκε κατά τη Μετα-
πολίτευση το 1975 και στον ∆ήµο
Αχαρνών εορτάστηκε µε Επίσηµη
∆οξολογία και κατάθεση στεφάνων
στην προτοµή του Μενιδιάτη Αγωνι-
στή Μήτρου Λέκκα, παρουσία του
∆ηµάρχου Αχαρνών κ. Γιάννη Κασ-
σαβού και  εκπροσώπων, του
Ελληνικού Κοινοβουλίου, των Ενόπ-
λων ∆υνάµεων, των Σωµάτων Ασφα-
λείας και Αγηµάτων µε σηµαία και
παραστάτες από σχολεία και τοπι-
κούς συλλόγους του ∆ήµου Αχα-
ρνών, υπό τους ήχους της Φιλαρµο-
νικής Ορχήστρας Αχαρνών. 

Μετά τον πέρας των εκδηλώσεων
τιµής για τις Ένοπλες ∆υνάµεις, ο
∆ήµαρχος Αχαρνών κ. Γιάννης Κασ-
σαβός δήλωσε:

"Με αφορµή την Ηµέρα των Ενόπ-
λων ∆υνάµεων και των Εισοδίων της
Υπεραγι ́ας Θεοτόκου, ο ∆ήµος Αχαρνών
αποδίδει ελάχιστο φόρο τιµής στους ανθρώπους
που, έχουν αφιερώσει ή έχουν θυσιάσει, τη ζωή
τους στην προάσπιση των εδαφικών συνόρων
της Πατρίδας µας, αλλά και στην προάσπιση της
∆ηµοκρατίας και Ελευθερίας των πολιτών της
χώρας µας. 

Τιµούµε τις ένδοξες στιγµές των Όπλων και των
Σωµάτων του Ελληνικού Στρατού της Ελλάδας.
Στιγµές που έχουν καθορίσει την Ιστορία µας και
µας επιτρέπουν σήµερα να ζούµε σε µια Ελεύθερη
και ∆ηµοκρατική χώρα.

Οι Ένοπλες ∆υνάµεις µε υψηλό φρόνηµα και µε
ισχυρή αίσθηση του καθήκοντος, υπηρετούν τα
συµφέροντα της χώρας µας, τόσο σε εµπόλεµες
περιόδους, όσο και σε περιόδους ειρήνης, προ-
σφέροντας πλούσιο και σηµαντικό κοινωνικό
έργο".

Στον εορτασµό των Ενόπλων ∆υνάµεων και
των Εισοδίων της Θεοτόκου παραβρέθηκαν: οι
Βουλευτές Περιφέρειας Αττικής κ.κ. Νάσος Αθα-
νασίου και Γιάννης ∆έδες, ο Πρόεδρος του
∆ηµοτικού Συµβουλίου Αχαρνών κ. Κώστας
Ρούσσας. 

Οι Αντιδήµαρχοι Αχαρνών: ∆ιοικητικών Υπηρ-
εσιών και Ανθρώπινου ∆υναµικού κα Λουίζα
Κοσµίδου, Τοπικής Ανάπτυξης και Εξυπηρέτ-
ησης του Πολίτη κ. Αντώνης Παλιούρας, Κοινω-
νικής Πολιτικής και ∆ηµοτικής Ενότητας Αχα-
ρνών κ. Γιώργος Σταύρου, Καθαριότητας και
Ανακύκλωσης κ. Θοδωρής Συρινίδης. 

Επίσης, ο Πρόεδρος της ∆ηµοτικής Φροντίδας
Αχαρνών κ. Γιώργος ∆ασκαλάκης, ο Πρόεδρος
της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθµιας 

Εκπαίδευσης ∆ήµου Αχαρνών κ. Κώστας
Καρυδάκης και η Πρόεδρος της ∆ηµοτικής Κοι-
νωφελούς Επιχείρησης Αχαρνών κα Μαρία
Ναυροζίδου. 

Τον Πανηγυρικό λόγο της ηµέρας εκφώνησε
ο Σµήναρχος (Ι) κ. Σπύρος Σοφικίτης από τη
Σχολή ∆ιοίκησης και Επιτελών της Πολεµικής
Αεροπορίας στο Τατόι.

Κατάθεση στεφάνων στην προτοµή του Μενι-
διάτη Αγωνιστή Μήτρου Λέκκα κατέθεσαν: 

- ο ∆ήµαρχος Αχαρνών κ. Γιάννης Κασσαβός
- ο Βουλευτής Περιφέρειας Αττικής κ. Νάσος

Αθανασίου 
- ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αχα-

ρνών κ. Κώστας Ρούσας 
- ο Σµήναρχος κ, Κων/νος Μπούζιος 
- ο ∆ιοικητής του ΑΤ Αχαρνών Αστυνόµος Α' κ.

Παναγιώτης Συρµαλής
- ο Υποπυραγός κ. Βασίλης Σέψας από τον 6ο

Πυροσβεστικό Σταθµό Αχαρνών (Ολ. Χωριό)
- η Υπεύθυνη ∆ηµοσίων Σχέσεων της ΙΛΕΑ κα

Ειρήνη Λιόση 
- ο ∆ιευθυντής του Γυµνασίου Θρακοµακεδό-

νων κ. Αναστάσιος Κουµπής εκ µέρους της ∆ευ-
τεροβάθµιας Εκπαίδευσης Αχαρνών

ΑΜΑΛΙΑ Κ. ΛΙΑΣΚΟΥ 
ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΟΣ

Απόφοιτος Πανεπιστηµίου 
Αθηνών 

Αναγνωρισµένη άδεια ασκήσεως επαγγέλµατος στη Γερµανία
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- ΕΛΕΥΣΙΝΑ- ΕΛΕΥΣΙΝΑ

Τηλέφωνο: 210 5547957 κινητό: 6974470394
email: amalia.liaskou@yahoo.gr

Ενοικιάζεται ισόγειος 
επαγγελµατικός χώρος (160τµ) 
στο κέντρο του Ασπροπύργου
(Κολοκοτρώνη & Υψηλάντου). 

∆ιαµορφωµένος χώρος µε αυτόνοµη
θέρµανση, µεγάλο περιβάλλοντα χώρο.

Τηλ. 6973823418
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Με το ένα χέρι η κυβέρνηση δίνει µέρ-
ισµα και µε το άλλο ετοιµάζεται να
κόψει πάλι συντάξεις, επιδόµατα και

να επιβάλει νέους φόρους. Προτού προλάβουν
νοικοκυριά να χαρούν από το χριστουγεννιάτικο
δώρο της κυβέρνησης, έρχεται ο προϋπολογι-
σµός του 2018 όχι µόνο για να τους το πάρει
πίσω αλλά και για να τους ζητήσει να
πληρώσουν περισσότερα.

Ούτε ένα ούτε δύο, αλλά έντεκα ψηφισµένα
µέτρα ενεργοποιούνται από την Πρωτοχρονιά
που θα φέρουν νέα βάρη σε εκατοµµύρια φορ-
ολογουµένους και έρχονται να προστεθούν
στον ήδη βαρύ λογαριασµό της υπερφορολόγ-
ησης και των περικοπών, µπροστά στα οποία
το µέρισµα φαντάζει µε ψίχουλα.

Ο προϋπολογισµός του 2018 που κατατίθε-
ται σήµερα στη Βουλή µπορεί να µην περιλαµ-
βάνει νέα πρόσθετα µέτρα για να επιτευχθεί ο
δύσκολος στόχος του πρωτογενούς πλεονά-
σµατος 3,5% του ΑΕΠ, αλλά φέρνει αυτά που η
κυβέρνηση Τσίπρα έχει ψηφίσει από τον Μάιο
του 2016 και τα οποία πρόκειται να τεθούν σε
ισχύ το επόµενο έτος. Και για τους φορολογο-
υµένους ένα µέτρο είναι «νέο» όταν έρχεται η
ώρα του λογαριασµού.

Εως τώρα, µε το τρίτο Μνηµόνιο, έχουν ληφ-
θεί µέτρα ύψους 4,5% του ΑΕΠ ή περίπου 8
δισ. ευρώ και εάν προστεθούν αυτά που έρχον-
ται έως το 2020, ο λογαριασµός ανεβαίνει στα
17,5 δισ. ευρώ, αφού τα αντίµετρα δεν αναµέ-
νονται νωρίτερα από το 2023.

Η µείωση του αφορολογήτου έως τα 5.682
ευρώ ενδέχεται να επιβληθεί το 2019 µαζί µε το
µαχαίρι στις συντάξεις που θα δώσει το τελειω-
τικό χτύπηµα σε ένα εκατοµµύριο συνταξιούχο-
υς. Οι αποφάσεις για το ενδεχόµενο ταχύτερης
περικοπής στο αφορολόγητο θα ληφθούν στη
διάρκεια της τελευταίας αξιολόγησης του προ-
γράµµατος, την άνοιξη του 2018. Εάν το ∆ΝΤ
παραµείνει στο ελληνικό πρόγραµµα αναµένε-
ται να επαναλάβει το αίτηµά του για µείωση του
αφορολογήτου, νωρίτερα, από το 2019. Μείω-
ση του αφορολογήτου κατά 3.000 ευρώ
σηµαίνει πρόσθετος φόρος έως 650 ευρώ σε
νοικοκυριά µε πενιχρά εισοδήµατα, χαµηλόµι-
σθους και χαµηλοσυνταξιούχους που προ-
σπαθούν να επιβιώσουν µε 500 - 600 ευρώ τον
µήνα.

Ο λογαριασµός που θα κληθούν να
πληρώσουν οι φορολογούµενοι

1. Χαµηλο-συνταξιούχοι
Πάνω από 140.000 χαµηλοσυνταξιούχοι θα

δουν το 2018 περικοπή στο ΕΚΑΣ, το οποίο
καταργείται οριστικά και για όλους στο τέλος του
2019. Από τον επόµενο χρόνο επίσης, περίπου
200.000 νέοι χαµηλοσυνταξιούχοι που έχουν
κάνει αίτηση συνταξιοδότησης µετά τις 13
Μαΐου 2016 θα στερηθούν το ΕΚΑΣ, οδεύοντας
προς τις κατώτατες συντάξεις των 300 ευρώ
που προβλέπει ο νόµος Κατρούγκαλου. Το επό-
µενο έτος κόβονται άλλα 238 εκατ. ευρώ από το
επίδοµα και θα πληρωθούν µόλις 85 εκατ. ευρώ
για όσους θα συνεχίσουν να το λαµβάνουν. Η

µείωση στο ΕΚΑΣ θα γίνει «µια κι έξω» από τις
συνάξεις που θα πληρωθούν στις 21 ∆εκεµ-
βρίου 2017. Για το 2019 θα µοιραστούν το
ΕΚΑΣ λιγότεροι δικαιούχοι καθώς το επίδοµα
περιορίζεται σε µόλις 45-50 ευρώ και από το
2020 καταργείται οριστικά. 

2. Ελεύθεροι επαγγελµατίες
Θα βρεθούν αντιµέτωποι µε την αύξηση των

ασφαλιστικών τους εισφορών µέσω του υπολο-
γισµού των εισφορών επί του αθροίσµατος
φορολογητέου εισοδήµατος και καταβληθέντος
εντός του 2017 εισφορών. Από την 1η Ιανουα-
ρίου 2018 οι εισφορές θα υπολογίζονται επί του
συνολικού καθαρού φορολογητέου εισοδήµα-
τος προηγούµενου έτους κάθε επιχείρησης -
επαγγελµατία, προσαυξηµένου µε τις ασφαλι-
στικές εισφορές που έχουν καταβληθεί κατά τη
διάρκεια του 2017. Το 2018 θα είναι µεταβατικό
καθεστώς, καθώς, αντί για το 100% των ασφα-
λιστικών εισφορών του 2017, θα προστεθεί στα
καθαρά φορολογητέα εισοδήµατα το 80%.

3. Ιδιοκτήτες ακινήτων

Περίπου 1 εκατ. φορολογούµενοι ιδιοκτήτες
ακινήτων θα κληθούν να πληρώσουν το µάρ-
µαρο της αναπροσαρµογής των αντικειµενικών
αξιών των ακινήτων. Με δεδοµένο ότι ο ετήσιος
εισπρακτικός στόχος του ΕΝΦΙΑ δεν αλλάζει και
παραµένει τουλάχιστον στα 2,65 δισ. ευρώ,
όποια µείωση γίνει στις αντικειµενικές αξίες των
ακινήτων θα αντισταθµιστεί από τις αυξήσεις
που θα γίνουν σε πολλές φθηνές περιοχές αλλά
και από την αύξηση των φορολογικών συντελε-
στών και τις παρεµβάσεις στον συµπληρωµα-
τικό φόρο που επιβάλλεται σήµερα σε περισσό-
τερους από 500.000 ιδιοκτήτες µε ακίνητη περ-
ιουσία άνω των 200.000 ευρώ. Η αναπροσαρ-
µογή των αντικειµενικών αξιών βγήκε από τη
λίστα των 95 προαπαιτουµένων που συνδέον-
ται µε την τρίτη αξιολόγηση τα οποία θα πρέπει
να υλοποιηθούν µέχρι το τέλος ∆εκεµβρίου.  

Λόγω των τεχνικών δυσκολιών οι δανειστές
δεν έχουν αντίρρηση οι αλλαγές στις αντικειµε-
νικές να γίνουν τους πρώτους µήνες του 2018.
Ωστόσο αυτό δεν θα επηρεάσει τον ΕΝΦΙΑ που
θα κληθούν να πληρώσουν το 2018 οι ιδιοκτή-
τες ακινήτων. Ανεξάρτητα από το πότε θα
ισχύσουν οι αντικειµενικές αξίες, ο φόρος του
2018 θα υπολογιστεί µε βάση τις νέες τιµές.
Μάλιστα, για να ξεπεραστεί ο σκόπελος που
ισχύει σήµερα και ορίζει ότι ο ΕΝΦΙΑ υπο-
λογίζεται στην αξία των ακινήτων που έχουν
στην κατοχή τους οι φορολογούµενοι την 1η
Ιανουαρίου κάθε έτους, θα κατατεθεί στη Βουλή
νοµοθετική ρύθµιση προκειµένου ο φόρος του
επόµενου έτους να υπολογιστεί πάνω στις νέες
τιµές ζώνης που θα ισχύσουν από τον Μάρτιο ή
τον Απρίλιο.

Επίσης µε φόρο υπεραξίας 15% απει-
λούνται όσοι σχεδιάζουν να πωλήσουν ακίνητα,
εάν το οικονοµικό επιτελείο δεν καταφέρει να
εξασφαλίσει άλλη µια παράταση στην εφαρµο-
γή του µέτρου.

4. Μισθωτοί και συνταξιούχοι
Περισσότεροι από 1,5 εκατ. φορολογούµε-

νοι µε ετήσιες αποδοχές από µισθό ή σύνταξη
άνω των 9.000 ευρώ τον χρόνο θα διαπι-
στώσουν µια µείωση στις µηνιαίες αποδοχές
τους από τον Ιανουάριο. Η µείωση θα προκύψει
από την κατάργηση της έκπτωσης του 1,5%
που γίνεται στη µηνιαία παρακράτηση φόρου.

5. Τρίτεκνοι - πολύτεκνοι
Μαχαίρι αναµένεται να µπει στο πολυτεκνικό

επίδοµα (500 ευρώ ανά παιδί) που κοστίζει
στον προϋπολογισµό περίπου 250 εκατ. ευρώ
και να ενισχυθεί µε νέα κριτήρια το επίδοµα σε
όσους έχουν ένα ή δύο παιδιά µε χαµηλά εισο-
δήµατα. Σήµερα το επίδοµα για τα 2 παιδιά
κυµαίνεται από 320 ευρώ (εισόδηµα 30.000
ευρώ) έως 960 ευρώ (εισόδηµα έως 10.000
ευρώ). Το επίδοµα για ένα παιδί κυµαίνεται από
160 ευρώ (εισόδηµα 27.000 ευρώ) έως 480
ευρώ (εισόδηµα 9.000 ευρώ).

6. Φορολογούµενοι µε ιατρικά έξοδα
Τέλος η έκπτωση φόρου για πάνω από 1

εκατ. φορολογουµένους. Για να εξοικονοµηθεί
ποσό της τάξεως των 120 εκατ. ευρώ, η Εφορία
στις φορολογικές δηλώσεις που θα υποβληθ-
ούν το 2018 δεν θα αναγνωρίσει για έκπτωση
καµία από τις αποδείξεις για τις δαπάνες σε για-
τρούς, φάρµακα, νοσήλια κ.λπ. που εκδόθηκαν
µέσα στο 2017. Η τελευταία φοροαπαλλαγή
που υπήρχε για τους φορολογουµένους κατα-
ργήθηκε αυξάνοντας τα φαινόµενα φοροδιαφυ-
γής µέσω της µη έκδοσης αποδείξεων. Οι ιατρ-
ικές αποδείξεις ισχύουν µόνο για το χτίσιµο του
αφορολόγητου ορίου για µισθωτούς, συντα-
ξιούχους και αγρότες.

7. Κάτοικοι 32 νησιών
Το ειδικό καθεστώς της έκπτωσης 30% του

ΦΠΑ θα αποτελεί παρελθόν στο τέλος του έτους
αν η κυβέρνηση δεν καταφέρει στο πλαίσιο της
διαπραγµάτευσης µε τους δανειστές να παρα-
τείνει τη διάρκειά του για έναν χρόνο ακόµη και
φυσικά να βρει περίπου 70 εκατ. ευρώ για να
καλύψει τη δηµοσιονοµική τρύπα που θα
ανοίξει. Η κατάργηση του ειδικού καθεστώτος
θα χτυπήσει όλους τους κατοίκους των 32
νησιών που παραµένουν στο ειδικό καθεστώς,
καθώς θα προκαλέσει τσουνάµι ανατιµήσεων
σε αγαθά και υπηρεσίες. Κατάργηση του ειδικού
καθεστώτος σηµαίνει αύξηση του κανονικού
συντελεστή από το 17% στο 24% και του χαµ-
ηλού από το 9% στο 13%. Στα νησιά που θα
υποστούν την αύξηση των φορολογικών συντε-
λεστών, συµπεριλαµβάνονται η Λέσβος, η Χίος,
η Σάµος, η Λήµνος, η Κως, η Κάλυµνος κ.ά.

8. Νοικοκυριά χωρίς ή µε λιγότερο
επίδοµα θέρµανσης

Για να περικοπεί η ετήσια δαπάνη του επιδό-
µατος θέρµανσης κατά 50% τα εισοδηµατικά
κριτήρια θα γίνουν αυστηρότερα και το ποσό
του επιδόµατος ανά λίτρο θα περιοριστεί. Αυτό
σηµαίνει ότι το επίδοµα είτε θα κοπεί για χιλιά-
δες νοικοκυριά είτε θα είναι λιγότερο από αυτό
που πήραν πέρυσι οι δικαιούχοι. Η περικοπή
του επιδόµατος γίνεται για δεύτερη συνεχόµενη
χρονιά. 

Η απόφαση για τα κριτήρια χορήγησής του
στους δικαιούχους εκκρεµεί ενώ η πρώτη δόση
του «κουτσουρεµένου» επιδόµατος θα δοθεί
τον Ιανουάριο του 2018.

9. Φορολογούµενοι που εκµισθώνουν
ακίνητα µέσω Airbnb

Αντιµέτωποι µε την πληρωµή φόρου έως
45% θα βρεθούν όσοι αποκτούν εισοδήµατα
από την ενοικίαση ακινήτων µέσω ηλεκτρονικής
πλατφόρµας τύπου Airbnb. Για τους συγκεκρι-
µένους η Ανεξάρτητη Αρχή ∆ηµοσίων Εσόδων
ετοιµάζει ηλεκτρονικό φακέλωµα, αφού σύντο-
µα θα κληθούν να δηλώσουν τι ακίνητα ενοικιά-
ζουν, πού και σε ποιον.

10. Οφειλέτες
Ευκολότερα θα χάνουν τη ρύθµιση των 100

δόσεων οι φορολογούµενοι από την 1η Ιανουα-
ρίου 2018. Ακόµη και αν καθυστερήσουν για µία
ηµέρα να πληρώσουν οποιαδήποτε νέα οφειλή
τους θα βγαίνουν αυτόµατα εκτός της ρύθµισης.
Σε κάθε τέτοια περίπτωση, η Εφορία θα διεκδι-
κεί το σύνολο των ανεξόφλητων υπολοίπων
των ρυθµισµένων έως και σε 100 δόσεις
οφειλών τους, εφαρµόζοντας εις βάρος τους
όλα τα προβλεπόµενα µέτρα αναγκαστικής
είσπραξης, δηλαδή προχωρώντας σε κατασχέ-
σεις εισοδηµάτων, καταθέσεων και περιου-
σιακών τους στοιχείων.

11. Ξενοδοχεία

Από την 1η Ιανουαρίου 2018 επιβάλλεται
φόρος διαµονής στα ξενοδοχεία και τα ενοι-
κιαζόµενα δωµάτια - διαµερίσµατα. Ο φόρος
διαµονής ανέρχεται σε:

- 0,5 ευρώ ανά ηµερήσια χρήση δωµατίου
για ξενοδοχεία 1-2 αστέρων

- 1,5 ευρώ ανά ηµερήσια χρήση δωµατίου
για ξενοδοχεία 3 αστέρων

- 3 ευρώ ανά ηµερήσια χρήση δωµατίου για
ξενοδοχεία 4 αστέρων

- 4 ευρώ ανά ηµερήσια χρήση δωµατίου για
ξενοδοχεία 5 αστέρων

- 0,5 ευρώ ανά ηµερήσια χρήση για τα ενοι-
κιαζόµενα δωµάτια - διαµερίσµατα.

wwwweeeebbbbssssiiii tttteeee::::wwwwwwwwwwww....aaaannnnaaaassssttttaaaassssiiiiaaaasssseeeerrrreeeeppppaaaa....ggggrrrr

Ποιες οµάδες κινδυνεύουν ααππόό  ττηηνν......  ττσσιιµµππίίδδαα
της Εφορίας το 2018
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Μ
ε επιτυχία πραγµατοποιήθηκε στην αίθουσα
του Ν.Π.∆.∆. Π.Α.Κ.Π.Π.Α το Στέκι, τη ∆ευ-
τέρα 20 Νοεµβρίου 2017, εκδήλωση-στρογ-

γυλό τραπέζι, που οργάνωσε το τµήµα πολιτισµού µε
αναφορά στην παγκόσµια ηµέρα κατά της βίας των
γυναικών. Το πρόγραµµα πλαισίωσαν αναγνώσεις από
µαρτυρίες γυναικών από τις αναπτυσσόµενες χώρες,
σύντοµο θεατρικό απόσπασµα µε θέµα τη βία, που απέ-
δωσαν εξαιρετικά ο θεατρολόγος µας κ. Θοδωρής
Ευστρατιάδης και η κ. Ακριβή Πετροπούλου. Ακολούθη-
σαν οµιλίες από τους:  Πανούση Γιάννη: Καθηγητή
Εγκληµατολογίας Πανεπιστηµίου Αθηνών, Στάντζου
Αλκµήνη: Ψυχολόγο-Ψυχαναλύτρια, Πυρουνάκη Κλήµη:
Συντονιστή του ∆ικτύου Στήριξης φυλακισµένων
Γυναικών, Ζέπου Αντωνία: Υπεύθυνη του γραφείου
Ισότητας του ∆ήµου Ελευσίνας, Κόντου Αγγελική: ∆ικ-
ηγόρο, Κονταρίνη Νεφέλη: Εικαστικό, ∆ρ. Φουλίδη
Ξανθίππη:  Υπεύθυνη Πολιτιστικών Θεµάτων ∆ιεύθυ-
νσης ∆.Ε. ∆υτ. Αττικής, Θοδωρή Ευστρατιάδη: Θεατρ-
ολόγο.

Όλοι αναφέρθηκαν στη βία µε απλό και ουσιαστικό
τρόπο και ανέπτυξαν το θέµα µε επιστηµονική και εµπει-

ρική τεκµηρίωση. Το ακροατήριο
συµµετείχε µε ενδιαφέρον και
έκανε σχετικές ερωτήσεις. 

Τίµησαν επίσης την εκδήλωση
µε τη παρουσία τους ο ∆ήµαρχος
κ. Γεώργιος Τσουκαλάς, η πρόε-
δρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κ.
Οικονόµου ∆έσποινα και η ∆ιε-
υθύνουσα Σύµβουλος της Π.Π.Ε.
2021 κ. Φιλιππή Μαρία 

Για το Ν.Π.∆.∆. Π.Α.Κ.Π.Π.Α 
Ο πρόεδρος 
Βασίλης Κ. Αγριµάκης 

ΕΕππιισσττηηµµοοννιικκήή  κκααιι  εεµµππεειιρριικκήή  ττεεκκµµηηρρίίωωσσηη  
ααππόό  εειιδδιικκοούύςς  γγιιαα  ττηη  ββίίαα  κκααττάά  ττωωνν  γγυυννααιικκώώνν  

ΣΣεε  εεκκδδήήλλωωσσηη  πποουυ  δδιιοορργγααννώώθθηηκκεε  σσττηηνν  ΕΕλλεευυσσίίνναα

ΦΦιιλλααννθθρρωωππιικκόόςς  ααγγώώννααςς  
ποδοσφαίρου για το Κοινωνικό

Παντοπωλείο ∆. Αχαρνών
Ένας ξεχωριστός

φ ι λαν θ ρ ωπ ι κ ό ς
αγώνας ποδοσφαίρ-
ου θα διεξαχθεί τη
∆ευτέρα 27 Νοεµ-
βρίου, στο γήπεδο
της Αγίας Άννας στις
Αχαρνές µεταξύ των
οµάδων  «Φίλοι
Θοδωρή Παχατο-
υρίδη» εναντίον
«Μικτής Αχαρνών».

Η αξιόλογη, αυτή,
διοργάνωση ,µε
σκοπό την
εν ίσχυση του Κοινω-
ν ικού Παντοπωλείου τελεί υπό την αιγίδα του δήµου Αχα-
ρνών και της ∆ηµοτικής Φροντίδας (∆ΗΦΑ) και θα συγκεν-
τρώσει µεγάλα ονόµατα της ποδοσφαιρικής ιστορίας. Τα
αστέρια του παρελθόντος θα θυµίσουν στους παλαιότερους
και θα δείξουν στους νεώτερους λίγη από την αξία τους και
τον λόγο που τους έκανε να ξεχωρίσουν.
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∆/ΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ & 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Π.Ε.∆.Α.

ΚΑΤΑΛΛΗΛΛΟ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΣ 
ΤΟ ΝΕΡΟ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟ
Σας γνωρίζουµε ότι το νερό του δικτύου ύδρευσης της ∆.

Ε. Νέας Περάµου του ∆ήµου Μεγαρέων ύστερα από εργα-
στηριακό έλεγχο κρίθηκε κατάλληλο και ασφαλές για την ανθ-
ρώπινη κατανάλωση.

Επίσπευση διαδικασιών για τη διάνοιξη δρόµου στη Σχολή Πυροβολικού Ν. Περάµου

Μία σηµαντική συνάντηση είχε την Τετάρτη 22 Νοεµβρίου 2017, ο ∆ήµαρχος Μεγαρέων κ. Γρηγόρης Σταµούλης µε
τον αναπληρωτή υπουργό Εθνικής Αµυνας κ. Βίτσα ∆ηµήτριο, στο Γραφείο του, όπου µε την σηµαντική βοήθεια και
συµβολή του Βουλευτή της Περιφέρειας Αττικής κ. Γιώργου Πάντζα, έγινε προσπάθεια εξεύρεσης µιάς λύσης, που θα

παρακάµπτει τα σοβαρά γραφειοκρατικά εµπόδια, που προκύπτουν στην πορεία προς υλοποίηση του πάγιου αιτήµατος των
πολιτών της Νέας Περάµου για την διάνοιξη του δρόµου στο παράλιο µέτωπο της Σχολής Πυροβολικού, έργο που έχει εξαγ-
γείλει και ο υπουργός Άµυνας κ. Πάνος Καµένος, στις 4 ∆εκεµβρίου 2014, κατά την διάρκεια των εκδηλώσεων για την εορτή
της Αγίας Βαρβάρας.

Υπήρξε µεγάλη καταννόηση εκ µέρους του Υπουργού, διεφάν η ότι θα κιν ηθεί άµεσα προς την  κατεύθυν ση της
γρήγορης επίλυσης του χ ρόν ιου αυτού προβλήµατος και µε την  βοήθεια του Βουλευτή κ. Γιώργου Πάν τζα, πολύ
σύν τοµα ο ΄’δρόµος της Σχ ολής Πυροβολικού” θα είν αι γεγον ός.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ∆ΙΑΨΕΥΣΗ
ΑΠΟ ΤΟΝ ∆ΗΜΟ ΦΥΛΗΣ 

Παραπλανητικό µήνυµα για δήθεν
ενίσχυση οικογένειας µε 

οικονοµικά και ιατρικά προβλήµατα

Ο
∆ήµος Φυλής διαψεύδει κατηγορηµατικά ότι έχει οποι-
αδήποτε σχέση ή εµπλοκή µε προωθούµενο παραπ-
λανητικό µήνυµα που κοινοποιείται και προωθείται

µέσω ηλεκτρον ικού ταχυδροµείου (email) ή/και µέσα κοινω-
ν ικής δικτύωσης (social media) σχετικά µε συνεισφορά του
για εν ίσχυση οικογένειας µε οικονοµικά και ιατρικά προβλή-
µατα.
Ειδικότερα, το µήνυµα ψευδώς αναφέρει ότι παιδί οικογένει-

ας που διαµένει στα Άνω Λιόσια χρήζει εγχείρησης στο εξω-
τερικό και καλεί τους παραλήπτες να προωθήσουν το µήν-
υµα, επειδή, δήθεν, «Ο ∆ήµος Άνω Λιοσίων και το Χαµόγελο
του Παιδιού δίνουν ένα ευρώ κάθε φορά που εσείς στέλνετε
αυτό το email σε κάποιον».
Ο ∆ήµος Φυλής εφιστά την προσοχή των δηµοτών, ενώ,

φυσικά, δεν υφίσταται «∆ήµος Άνω Λιοσίων» όπως αναγρά-
φεται στο εν  λόγω µήνυµα, αλλά ∆ήµος Φυλής. 

Προανάκριση του Α.Τ. Ελευσίνας
για πολεοδοµικές παραβάσεις 

στη ∆υτική Αττική

Π
ροανάκριση διενεργείται από το αστυνοµικό τµήµα
Ελευσίνας για να διαπιστωθεί αν υπάρχουν τυχόν
πολεοδοµικές παραβάσεις που επέδρασαν στον

σχηµατισµό φονικών πληµµυρών στη ∆υτική Αττική. Η βιβ-
λική καταστροφή στοίχισε τη ζωή σε 21 ανθρώπους, ενώ
ένας ακόµη άνθρωπος αγνοείται.
Υπενθυµίζεται, ότι τη διενέργεια κατεπείγουσας έρευνας για

να εντοπιστούν τα αίτια της καταστροφής στις περιοχές, ειδι-
κά του Θριάσιου Πεδίου, και να διακριβωθεί αν προκύπτουν
αδικήµατα έχει διατάξει ο προϊστάµενος της Εισαγγελίας Πρω-
τοδικών Ηλίας Ζαγοραίος.

««ΕΕλλππίίδδαα»»  σσττοουυςς  ππλληηµµµµυυρροοππααθθεείίςς  ααππόό  ττοο  
ΊΊδδρρυυµµαα  ««ΜΜααρριιάάνννναα  ΒΒ..  ΒΒααρρδδιιννοογγιιάάννννηη»»

Την αλληλεγγύη τους προς
τους πληµµυροπαθείς της
Μάνδρας έδειξαν το Ιδρυµα

«Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη» και ο
Σύλλογος Φίλων Παιδιών µε
καρκίνο «Ελπίδα», µοιράζοντας
1.100 ισοθερµικά µπουφάν στα παι-
διά της περιοχής για να αντιµε-
τωπίσουν τα πρώτα κρύα.
Η Μαριάννα Βαρδινογιάννη, µάλι-
στα, επικοινώνησε µε τη δήµαρχο
Μάνδρας Ιωάννα Κριεκούκη και το
πρωί της Τρίτης επισκέφθηκε τις
πληγείσες γειτονιές, µίλησε µε τους
κατοίκους και άκουσε τις συγκλονι-
στικές περιγραφές τους για το πέρα-
σµα των φονικών χειµάρρων, συνο-
δευόµενη από τη γενική γραµµατέα
του Συλλόγου «Ελπίδα» Τζωρτζίνα Ελληνα. 
Η κυρία Βαρδινογιάννη κατέγραψε τα προβλήµατα των κατοίκων, που είδαν τις περιουσίες τους να πνίγονται στις
λάσπες µέσα σε λίγες ώρες, και δεσµεύθηκε ότι ο Σύλλογος «Ελπίδα» και το ίδρυµά της θα σταθούν στο πλευρό
αυτών των ανθρώπων, σε όποιες ανάγκες προκύψουν το επόµενο διάστηµα. 
Σε αυτή την κατεύθυνση, υποσχέθηκε ότι ένα µέρος των εσόδων του χριστουγεννιάτικου bazaar του Συλλόγου
«Ελπίδα» θα διατεθεί για τη στήριξη των κατοίκων της Μάνδρας.
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Την τακτική των «ίσων 
αποστάσεων» υιοθέτησε
ο  Χρ. Σπίρτζης, απέναντι 
στην Περιφερειάρχη 
και τη ∆ήµαρχο Μάνδρας 

Την τακτική των «ίσων αποστάσεων»
υιοθέτησε ο υπουργός Μεταφορών

και Υποδοµών Χρ. Σπίρτζης, απέναντι
στην Περιφερειάρχη Αττικής Ρένα ∆ούρου
και τη ∆ήµαρχο Μάνδρας Ειδυλλίας κ.
Κριεκούκη, σχετικά µε το θέµα των ευθυ-
νών για τις φονικές πληµµύρες.

«Όποιος πάει να επιρρίψει τις ευθύνες
στην περιφερειάρχη ή τη δήµαρχο τη στιγ-
µή που υπάρχουν τέτοια γεγονότα κοροϊ

δεύει και λαϊκίζει», δήλωσε µιλώντας
στον ΑΝΤ1.

Σύµφωνα µε τον κ. Σπίρτζη, το πρόβ-
ληµα των πληµµυρών και των χειµάρρων
δεν περιορίζεται µόνο στην Αττική.
«Επικίνδυνη είναι όλη η Ελλάδα», είπε
χαρακτηριστικά.

Eστίασε στα λάθη των προηγούµενων
κυβερνήσεων, καθώς τα µπαζωµένα
ρέµατα µετρούν δεκαετίες πίσω: «Μπορεί
αυτό το χωροταξικό χάος να φτιαχτεί σε
2,5 χρόνια; Όλη η Ελλάδα είναι
επικίνδυνη! Από το 2004 έως τώρα έχουν
γίνει 192 πληµµύρες».

Ακόµη, ανέφερε ότι µε βάση τον νόµο
για τον Καλλικράτη αρµόδιοι φορείς για
τον καθαρισµό και τη διευθέτηση των
ρεµάτων είναι οι δήµοι και η περιφέρεια,
όχι το υπουργείο.

Ν∆: Μόλις 1 στους 10 πολίτες δηλώνει 
ικανοποιηµένος από το ∆ηµόσιο

Με την οµιλία του
προέδρου της Νέας
∆ηµοκρατίας, Κυριά-

κου Μητσοτάκη, ολοκληρώθη-
καν οι εργασίες του 6ου προ-
συνεδρίου της αξιωµατικής
αντιπολίτευσης, που αυτή τη
φορά εστιάζουν σε ζητήµατα
καθηµερινότητας και ασφάλει-
ας.

Με την έναρξη του 6ου προ-
συνεδρίου, η οδός Πειραιώς
έφερε στο προσκήνιο τις απαν-
τήσεις 14.648 πολιτών στο
ερωτηµατολόγιο της Νέας
∆ηµοκρατίας.

Με βάση τις τοποθετήσεις
τους:

— Μόλις ένας στους δέκα πολίτες εκφράζει ικανοποίηση από την επαφή του µε
το ∆ηµόσιο.

— Θεωρούν τη γραφειοκρατία και την έλλειψη ηλεκτρονικών υπηρεσιών ως τα
βασικά προβλήµατα στις συναλλαγές τους µε το ∆ηµόσιο.

— Προτάσσουν τη διεύρυνση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών, την αξιολόγηση
των στελεχών και των υπηρεσιών και τον περιορισµό των γραφειοκρατικών δια-
δικασιών για τη βελτίωση της λειτουργίας του ∆ηµοσίου.

— Συµφωνούν µε την άποψη ότι αρκετές δραστηριότητες που σήµερα εκτελεί η
δηµόσια διοίκηση, µπορεί να γίνονται αποτελεσµατικότερα και φθηνότερα από
τον ιδιωτικό τοµέα.

— Αναδεικνύουν τους πολλούς και διαφορετικούς παράγοντες στους οποίους
οφείλονται οι καθυστερήσεις στην απονοµή ∆ικαιοσύνης.

— Πιστεύουν ότι οι άδειες των κρατουµένων πρέπει να χορηγούνται υπό προϋ-
ποθέσεις ανάλογα µε τη βαρύτητα του αδικήµατος που έχουν διαπράξει.

— Εκφράζουν σθεναρά την άποψη ότι η µηδενική ανοχή σε κάθε µορφή βίας
αποτελεί προϋπόθεση πραγµατικής ελευθερίας.
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ΕΡΕΥΝΑ ΤΗΣ ΕΛΣΤΑΤ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ
Μέσω συγγενών και φίλων βρίσκουν δουλειά οι νέοι, όχι µέσω ΟΑΕ∆

Περίπου ένα στα πέντε νέα
σε ηλικία άτοµα εργάστηκε
πέρυσι κατά τη διάρκεια

των σπουδών του και οι περισσότερ-
οι εξ' αυτών βρήκαν εργασία µέσω
συγγενών, φίλων ή γνωστών.

Αυτό προκύπτει, µεταξύ άλλων,
από την ειδική έρευνα της ΕΛΣΤΑΤ
για τη θέση των νέων στην αγορά
εργασίας, η οποία διεξήχθη παράλ-
ληλα µε την έρευνα εργατικού δυνα-
µικού το β' τρίµηνο 2016.  Ο πληθυ-
σµός- στόχος της έρευνας ήταν τα
άτοµα ηλικίας 15 έως 34 ετών και το
ποσοστό απόκρισης σε αυτήν ανή-
λθε στο 97,2%.

Επίσης, οι κύριες διαπιστώσεις της
έρευνας ήταν οι ακόλουθες:

Οι κύριοι λόγοι που οι ερευνώµενοι δεν συνέχισαν τις σπουδές τους είναι είτε το ότι θεωρούσαν το επίπεδο σπου-
δών τους ικανοποιητικό είτε το ότι ήθελαν να εργαστούν.

Το ποσοστό των ατόµων που είχαν υποστήριξη από τον ΟΑΕ∆ ή κάποιο άλλο δηµόσιο οργανισµό για να βρουν
εργασία ήταν 2,4%.Στην πλειονότητά τους οι ερευνώµενοι δήλωσαν ότι η εκπαίδευση που έχουν ολοκληρώσει τους
βοηθά στα εργασιακά τους καθήκοντα.

Περισσότεροι από τους µισούς ανέργους δήλωσαν διατεθειµένοι να αλλάξουν τόπο κατοικίας, προκειµένου να ανα-
λάβουν εργασία. Ωστόσο, το ποσοστό των απασχολουµένων που πραγµατικά χρειάστηκε να το κάνουν ήταν 5,4%.

Οι άνδρες που εργάστηκαν έχουν  ελαφρύ  προβάδισµα  έναντι  των  γυναικών,  ενώ  τα  ποσοστά  είναι  σηµαντι-
κά υψηλότερα  για  τα  άτοµα  ελληνικής  υπηκοότητας,  τους τώρα  απασχολουµένους,  τα  άτοµα µεγαλύτερης ηλικίας
και τα άτοµα ανώτερου επιπέδου εκπαίδευσης.

Γενικά, η αµειβόµενη εργασία αναφέρεται συχνότερα από τη µη αµειβόµενη, ενώ περίπου τα µισά από τα άτοµα που
εργάστηκαν είχαν µόνο αµειβόµενη εργασία.   Το   υψηλότερο   ποσοστό   ατόµων   µε   αµειβόµενη   εργασιακή εµπει-
ρία   εντοπίζεται   στους απασχολουµένους και στα άτοµα µε υψηλό µορφωτικό επίπεδο.

Στην πλειονότητά τους οι ερευνώµενοι δηλώνουν ότι δε συνέχισαν τις σπουδές τους, είτε επειδή θεωρούσαν το τότε
επίπεδο σπουδών τους ικανοποιητικό (36,4%) είτε επειδή ήθελαν να εργαστούν (28,2%). Λιγότεροι (13,2%) αναφέρ-
ουν ότι δεν µπορούσαν να ανταποκριθούν στον βαθµό δυσκολίας ενός ανώτερου επιπέδου σπουδών, ενώ το 5,0%
αναφέρει το υψηλό κόστος σπουδών.

Οι άλλοι λόγοι περιλαµβάνουν οικογενειακούς λόγους, λόγους υγείας κλπ. Για τους άνδρες κυριότερος λόγος είναι
το ότι ήθελαν να εργαστούν, ενώ για τις γυναίκες το ότι είχαν ικανοποιητικό επίπεδο σπουδών. Επίσης, η επιθυµία για
εργασία εντοπίζεται περισσότερο σε νεότερες ηλικίες, χαµηλότερα επίπεδα εκπαίδευσης και άτοµα α λλοδαπής
υπηκοότητας.Επιπλέον, σε αυτές τις κατηγορίες αναφέρεται περισσότερο η δυσκολία ανταπό κρισης σε ανώτερο
επίπεδο σπουδών.

Μέσω συγγενών και φίλων η εύρεση εργασίας

Ο κύριος τρόπος εύρεσης εργασίας είναι µέσω συγγενών, φίλων ή γνωστών (39,9%). Ακολουθεί η επαφή µε τον
εργοδότη (18%), είτε από πρωτοβουλία του απασχολουµένου είτε του εργοδότη. Οι αγγελίες έχουν µικρότερο ρόλο
στην εύρεση εργασίας (14,5%), ενώ ο ΟΑΕ∆ εµφανίζεται µε πολύ µικρό ποσοστό (2,4%).

Η εύρεση εργασίας µέσω συγγενών, φίλων και γνωστών δηλώνεται συχνότερα από τα άτοµα αλλοδαπής υπηκοότ-
ητας, τα άτοµα που εργάζονται στον κλάδο των κατασκευών και στον πρωτογενή τοµέα, καθώς και από τα άτοµα που
ασκούν στοιχειώδη επαγγέλµατα (ανειδίκευτοι εργάτες).

Αντίστοιχα, οι αγγελίες εµφανίζονται λιγότερο στις παραπάνω κατηγορίες.
Οι υπόλοιποι τρόποι δεν παρουσιάζουν αξιοσηµείωτες διαφοροποιήσεις µεταξύ των κατηγοριών.
Εξαίρεση αποτελεί ο κλάδος της δηµόσιας διοίκησης, όπου η εύρεση εργασίας µέσω ΟΑΕ∆ ή µέσω παρόχου

εκπαίδευσης και κατάρτισης εµφανίζει πολύ υ ψηλότερα ποσοστά από οποιαδήποτε άλλη κατηγορία.

ΕΕξξηηγγήήσσεειιςς  γγιιαα  ττοο  
ππρρωωττοογγεεννέέςς  ππλλεεόόνναασσµµαα  

ζζηηττοούύνν  οοιι  ΠΠεερριιφφεερρεειιάάρρχχεεςς

Εξηγήσεις από τα υπουργεία Οικονοµικών και
Εσωτερικών ζητά η Ένωση Περιφερειών
Ελλάδας, για το πώς επιµερίζεται ο στόχος για

πρωτογενές πλεόνασµα ανάµεσα στους ΟΤΑ α’ και β’
βαθµού.

Κατά τη συνεδρίαση του αυτοδιοικητικού οργάνου,
έντονος ήταν ο προβληµατισµός, καθότι, λόγω του
εθνικού στόχου του 3,5%, για τους δήµους και τις
περιφέρειες, η υποχρέωση απόδοσης πρωτογενούς
πλεονάσµατος “σκαρφαλώνει” στα 342 εκατ. ευρώ για το
2018, από 171 εκατ. ευρώ το 2017.

“Εµείς δεν έχουµε ούτε τις ίδιες λειτουργικές δαπάνες µε
τους δήµους, ούτε τις ίδιες πηγές εσόδων”, τόνισε ο
πρόεδρος της ΕΝ.Π.Ε., Κ. Αγοραστός, προτείνοντας να
γίνει άµεσα συνάντηση µε τον υπουργό Εσωτερικών Π.
Σκουρλέτη και τον συντάκτη του κρατικού
προϋπολογισµού, αναπληρωτή υπουργό Οικονοµικών Γ.
Χουλιαράκη.

Να σηµειωθεί ότι, οι περιφερειάρχες ζητούν συνάντηση
πριν το κλείσιµο Νοεµβρίου και σε κάθε περίπτωση πριν
την ψήφιση του προϋπολογισµού, στις αρχές
∆εκεµβρίου.

Επίσης, έντονη ήταν η διαµαρτυρία των εκπροσώπων
των περιφερειών για τις µειωµένες αποδόσεις των
Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων, σε σχέση µε τα
θεσµοθετηµένα βάσει του Καλλικράτη.

Υπολογίζοντας τις θεσµοθετηµένες αναλογούσες
αποδόσεις ΦΠΑ και Φόρου Εισοδήµατος, οι αιρετοί
κατέληξαν ότι, µε βάση τον προϋπολογισµό του 2018,
πρέπει να αποδοθεί στις περιφέρειες το ποσό του 1,1
δισ. ευρώ από 738 εκατ. ευρώ. Στηλίτευαν, µάλιστα, το
γεγονός ότι, παρά τη δέσµευση του υπουργού
Εσωτερικών, Π. Σκουρλέτη, για απόδοση 23 εκατ. ευρώ
υπό µορφή επενδυτικών ΚΑΠ, αυτοί ακόµη δεν έχουν
εκταµιευτεί.

48
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Για λόγους οδικής ασφάλειας
έως και την 23.12.2017, δεν
θα επιτρέπεται η κυκλοφο-

ρία παντός είδους οχήµατος (επι-
βατικά, δίκυκλα, φορτηγά, λεωφορ-
εία, Μηχ. Έργων κ.λπ.) και στα δύο
ρεύµατα κυκλοφορίας της
ανώνυµης συνδετήριας οδού του
Νοτίου Παραδρόµου της Ν.Ε.Ο.
Αθηνών - Κορίνθου µε την Π.Ε.Ο.
Αθηνών - Κορίνθου, στο τµήµα της
από τη συµβολή της αερογέφυρας
Νέας Περάµου µε το Νότιο
Παράδροµο της Ν.Ε.Ο. Αθηνών -
Κορίνθου έως τη συµβολή της µε
τη χ/θ 34,000 της Π.Ε.Ο. Αθηνών -
Κορίνθου, συµπεριλαµβανοµένων
όλων καθέτων σε αυτήν ανωνύµων
οδών.

Του ανωτέρω περιορισµού  ε ξ α
ι ρ ο ύ ν τ α ι  τα οχήµατα εκτάκτου
ανάγκης, τα οχήµατα κρατικών
κ.λπ. υπηρεσιών, τα οχήµατα που
συνδράµουν στην αποκατάσταση
των προκληθέντων ζηµιών, τα οχή-
µατα τροφοδοσίας κατ/των µέγι-
στου επιτρεπόµενου βάρους έως
3,5 τόνους, καθώς και τα Ι.Χ.Ε.
αυτ/τα µονίµων κατοίκων και εργα-
ζοµένων (εκπαιδευτικοί, ιδιωτικοί
υπάλληλοι κ.λπ.) σε επιχειρήσεις
και υπηρεσίες του ∆ηµοσίου που 

εξυπηρετούνται από το ανωτέρω
οδικό δίκτυο.

Η διεξαγωγή της κυκλοφορίας
των οχηµάτων:

Από Αθήνα προς Κόρινθο και
αντιστρόφως θα πραγµατοποιείται
µέσω της Π.Ε.Ο. Αθηνών - Κορίνθ-
ου και µέσω του Νοτίου Παραδρό-
µου της Ν.Ε.Ο. Αθηνών - Κορίνθου
και,

Προς τη Νέα Πέραµο, θα πραγ-
µατοποιείται από το λοιπό οδικό
δίκτυο.

Ο παραπάνω κυκλοφοριακός
περιορισµός, δύναται να επεκταθεί
σε όλα τα οχήµατα, εφόσον οι
κυκλοφοριακές συνθήκες το επι-
βάλλουν.

Παρακαλούνται οι οδηγοί των
οχηµάτων να αποφύγουν την
κίνηση τους στο παραπάνω οδικό
τµήµα και να ακολουθούν τις υπο-
δείξεις των ρυθµιστών τροχονόµων
και τις σχετικές πινακίδες, ώστε να
διευκολύνεται η κυκλοφορία και να
προληφθούν τα τροχαία ατυχήµα-
τα. 

ΝΝΝΝ....    ΠΠΠΠέέέέρρρρααααµµµµοοοοςςςς::::    ΑΑΑΑππππααααγγγγόόόόρρρρεεεευυυυσσσσηηηη    κκκκυυυυκκκκλλλλοοοοφφφφοοοορρρρίίίίααααςςςς    
οοοοχχχχηηηηµµµµάάάάττττωωωωνννν    σσσσττττηηηη    σσσσυυυυννννδδδδεεεεττττήήήήρρρριιιιαααα    οοοοδδδδόόόό    ΝΝΝΝοοοοττττίίίίοοοουυυυ    
ΠΠΠΠααααρρρρααααδδδδρρρρόόόόµµµµοοοουυυυ    ττττηηηηςςςς    ΝΝΝΝ....ΕΕΕΕ....ΟΟΟΟ....    ΑΑΑΑθθθθηηηηννννώώώώνννν    ----    ΚΚΚΚοοοορρρρίίίίννννθθθθοοοουυυυ    
µµµµεεεε    ττττηηηηνννν    ΠΠΠΠ....ΕΕΕΕ....ΟΟΟΟ....    ΑΑΑΑθθθθηηηηννννώώώώνννν    ----    ΚΚΚΚοοοορρρρίίίίννννθθθθοοοουυυυ

Το 2018 έρχεται 
ο µεγάλος χειµώνας

– Τι αποκαλύπτει η NASA

Τι δείχνουν οι επιστηµονικές έρευνες και γιατί
κάνουν λόγο για νέα εποχή των
παγετώνωνE

Οι επιστήµονες εκτιµούν ότι το 2018 η Γη µπορεί
να παρουσιάσει εξαιρετικά χαµηλές θερµοκρασίες
που θα µπορούσαν να φέρουν µια νέα εποχή των
παγετώνων στον πλανήτη.
Μιλώντας στην Daily Star, ο µετεωρολόγος Paul

Dorian συµφώνησε ότι η µειωµένη ηλιακή δρα-
στηριότητα θα µπορούσε να µας φέρει µια νέα
εποχή παγετώνων.
«Αν η ιστορία αποτελεί οδηγό, είναι ασφαλές να

πούµε ότι η αδύναµη ηλιακή δραστηριότητα για ένα
παρατεταµένο χρονικό διάστηµα µπορεί να έχει µια
επίδραση ψύξης στις παγκόσµιες θερµοκρασίες
στην τροπόσφαιρα, που είναι το κάτω µέρος από το
στρώµα της ατµόσφαιρας της Γης – και όπου όλοι
ζούµε».
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Συνεχίζεται µε σταθερό ρυθµό η επιδηµική
έξαρση της ιλαράς στη χώρα µας. 

Άλλα 47 νέα περιστατικά της µεταδοτικής νόσου
καταγράφηκαν την τελευταία εβδοµάδα, ανεβάζον-
τας πλέον τον συνολικό αριθµό στα 524, από τον
περασµένο Μάιο, οπότε και ξεκίνησε η επιδηµιο-
λογική επιτήρηση. 

Σύµφωνα µε την επιδηµιολογική έκθεση του
Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης Νοσηµάτων
(ΚΕΕΛΠΝΟ), το επίκεντρο της επιδηµικής έξαρ-
σης συνεχίζει να βρίσκεται στη Νότιο Ελλάδα,
κυρίως στην Αττική και την Πελοπόννησο. 

Στη µεγάλη πλειονότητα πρόκειται για άτοµα
ελληνικής υπηκοότητας -µικρά παιδιά από κοινότ-
ητες Ροµά και άτοµα από το γενικό πληθυσµό
στην ηλικιακή  οµάδα 25-44  ετών  που δεν
έχουν ανοσία στην ιλαρά. 

Επίσης, κρούσµατα καταγράφονται και σε επαγ-
γελµατίες υγείας που  ήταν ανεµβολίαστοι ή
ατελώς  εµβολιασµένοι.

Υπενθυµίζεται πως έχει καταγραφεί ένας θάνα-
τος σε εργαστηριακά επιβεβαιωµένο κρούσµα ιλα-
ράς που αφορούσε βρέφος Ροµά 11 µηνών, µε
υποκείµενη δυστροφία, ανεµβολίαστο, το οποίο
κατέληξε µε κλινική εικόνα σηψαιµίας.

Οι ειδικοί του ΚΕΕΛΠΝΟ εφιστούν την προ-

σοχή όλων, υγειονοµικών και πολιτών, για την
πρόληψη έναντι της νόσου, καθώς όπως τονίζεται
στην έκθεση «αναµένεται  η εργαστηριακή επιβε-
βαίωση και άλλων κρουσµάτων το ερχόµενο διά-
στηµα, και δεν µπορεί να αποκλειστεί η αύξηση
των κρουσµάτων και η επέκτασή τους και σε άλλες
γεωγραφικές περιοχές».  

Συγκεκριµένα, συστήνεται ο εµβολιασµός µε το
µικτό εµβόλιο ιλαράς-ερυθράς-παρωτίτιδας
(εµβόλιο MMR) των παιδιών, των εφήβων και των
ενηλίκων που δεν έχουν εµβολιαστεί µε τις απα-
ραίτητες δόσεις. Σύµφωνα µε το Εθνικό Πρόγρ-
αµµα Εµβολιασµών, παιδιά, έφηβοι και  ενήλικες
που έχουν γεννηθεί µετά το 1970 και δεν έχουν
ιστορικό νόσου πρέπει να είναι εµβολιασµένοι
µε 2 δόσεις εµβολίου για την ιλαρά.

Στα 524 άτοµα που έχουν προσβληθεί
««ΚΚααλλππάάζζεειι»»  ηη  ιιλλααρράά::  4477  ννέέαα  κκρροούύσσµµαατταα  ττηηνν  ττεελλεευυττααίίαα  εεββδδοοµµάάδδαα

Επίκαιρη Ερώτηση ΚΚΕ στη Βουλή       

γγιιαα  ααπποοζζηηµµιιώώσσεειιςς  σσττοο  110000%%
κκααιι  άάµµεεσσηη  υυλλοοπποοίίηησσηη  ττωωνν    
ααννττιιππλληηµµµµυυρριικκώώνν  έέρργγωωνν

Οι  νέες καταστροφές από τι ς πληµµύρες σε δήµους της ∆υτι -
κής Αττι κής, που κόστισαν σε ανθρώπινες ζωές, εί ναι  το χρονι κό
ενός προαναγγελθέντος εγκλήµατος.

Ένα έγκληµα που έχει  ως βασι κό υπεύθυνο την πολι τι κή, που
εφαρµόζουν διαχρονι κά όλες οι  κυβερνήσει ς, σήµερα η κυβέρν-
ηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ, µαζί  µε την περιφερειακή και  τοπι κή
διοί κηση κι  οδηγεί  εν έτει  2017, µε µια φθι νοπωρινή καται γί δα να
χάνονται  ζωές και  οι  λαϊ κές οι κογένει ες να βλέπουν τους κόπους
τους να χάνονται .

Αυτή η πολι τι κή οδήγησε και  οδηγεί  στην άναρχη οι κιστι κή
επέκταση προς όφελος των κατασκευαστι κών οµί λων, χωρί ς την
ουσιαστι κή οριοθέτηση υδατορεµάτων, χωρί ς την εξασφάλιση
της απρόσκοπτης απορροής των επιφανειακών νερών και  την
εξασφάλιση των αναγκαίων έργων υποδοµής.

Οδήγησε στην καταπάτηση, την κάλυψη των ρεµάτων, ακόµη
και  των εκβολών τους, την εξαφάνισή τους ή τον βαρύ "τραυµατι -
σµό" τους, από µεγάλα οδι κά έργα πάνω στην κοί τη των χει -
µάρρων και  µεγάλες επι χει ρήσει ς.

Καταστρέφει  το δασι κό πλούτο, βασι κού παράγοντα γι α την
αποτροπή των πληµµυρών, ενώ η µη αναπλήρωση της δασι κής
βλάστησης, που καταστράφηκε από πυρκαγι ές, εκχερσώσει ς
κλπ, πολλαπλασιάζει  την ένταση του φαι νοµένου.

Η γη και  η κατοι κί α εί ναι  εµπορεύµατα, τα τεχνι κά έργα κι
οι  χρήσει ς γης σχεδιάζονται  και  υλοποιούνται  µε γνώµονα το
κέρδος. Γι ’ αυτό δεν έχει  προχωρήσει  η ουσιαστι κή οριοθέτηση
και  η προστασία των υδατορεµάτων, ενώ οι  µελέτες γι α τεχνι κά
αντιπληµµυρι κά έργα παραµένουν στα συρτάρια, µε τους αρµό-
δι ους να προσπαθούν να επιρρίψουν ευθύνες σε υπηρεσιακούς
παράγοντες.

Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ, η Περιφέρεια Αττι κής και  οι
αρµόδιοι  κρατι κοί  φορεί ς έχουν τεράστια ευθύνη. Ενώ γνώρι ζαν
για τι ς ελλείψει ς στην αντιπληµµυρι κή θωράκιση της περιοχής,
όχι  απλά δεν έκαναν τίποτα, συνεχί ζοντας την ί δι α πολι τι κή, αλλά
διαβεβαίωναν µερι κές µέρες πρι ν πως η αντιπληµµυρι κή προ-
στασία εί ναι  επαρκής.

Την ί δι α στι γµή, σύµφωνα µε την Προκαταρκτι κή Μελέτη
∆ι αχεί ρι σης Κι νδύνων Πληµµύρας των Λεκανών Απορροής
Ποταµών του Υδατι κού ∆ιαµερίσµατος Αττι κής, υπάρχουν κι
άλλες περιοχές της Αττι κής, µε συνολι κό πληθυσµό πάνω από 3
εκατ. κατοί κους, όπου υπάρχει  µεγάλος κί νδυνος
πληµµυρών (Λεκάνη ποταµού Κηφισού, Ζώνη Μεγάρων - Ν.
Περάµου, Περιοχή των Μεσογείων, Ζώνη Ασπροπύργου - Ελευ-
σί νας, Παράκτια περιοχή Μαραθώνα -Ν. Μάκρης, Βάρης -
Αγίας Μαρί νας Κορωπίου, Σαρωνίδας - Αναβύσσου - Παλαιάς
Φώκαιας, Ζώνη Λουτρακίου, Ζώνη τεχνητής λί µνης Μαραθώνα).

Αποδει κνύεται  γι α µια ακόµα φορά η αδυναµία του καπι τα-
λιστι κού δρόµου να προχωρήσει  σε έργα και  ενέργει ες γι α τι ς
λαϊ κές ανάγκες. Τα έργα αντιπληµµυρι κής προστασίας δεν υλο-
ποιούνται , γι ατί  δεν εί ναι  ι δι αί τερα "θελκτι κά" γι α τους καπι τα-
λιστές, αφού δεν αποδίδουν το αναµενόµενο ποσοστό κέρδους.
Αντί θετα τα έργα, που συνδέονται  µε εµπορι κή ή ανταποδοτι κή
χρήση, υλοποιούνται  γρήγορα και  µε fast track διαδι κασί ες. Τα
άλλα τεχνι κά έργα, που υλοποιούνται  οδηγούν συχνά σε επι -
δεί νωση του πληµµυρι κού φαι νόµενου γι ατί , στη βάση του κέρδο-
υς, δεν συνυπολογί ζεται  το σύνολο των επιδράσεων που επιφέρ-
ουν.

Με βάση τα παραπάνω ερωτάται  ο κ. υπουργός:
- Τι  µέτρα θα πάρει  προκει µένου να ξεκι νήσουν άµεσα και

να υλοποι ηθούν το σύνολο των αναγκαί ων µέτρα ολοκληρωµένης
αντι πληµµυρι κής προστασί ας στην Αττι κή;

- Τι  µέτρα θα πάρει  προκει µένου να στελεχωθούν οι  αρµό-
δι ες υπηρεσί ες (πολι τι κή προστασί α, πυροσβεστι κή, δασα-
ρχεί α κλπ) και  να ενι σχυθούν µε τα απαραί τητα µέσα;

- Τι  µέτρα θα πάρει  η κυβέρνηση, προκει µένου να αποζ-
ηµι ωθούν οι  κάτοι κοι  και  οι  επαγγελµατί ες της περι οχής, στο
100% της συνολι κής ζηµι άς, να υπάρξουν άµεσα µέτρα προ-
στασί ας όσων έχουν ανάγκη, να υπάρχει  πάγωµα των χρεών σε
εφορί α, ΟΑΕΕ, τράπεζες χωρί ς προσαυξήσει ς και  τόκους γι α
τους πληγέντες; Να σταµατήσουν άµεσα οι  όποι ες δι αδι κασί ες
κατάσχεσης; Απαλλαγή από τα δηµοτι κά τέλη γι α τους πληγέν-
τες; Καµί α δι ακοπή νερού, ρεύµατος και  τηλεφώνου σε λαϊ κές
οι κογένει ες που έχουν χρέη; Κανεί ς εργαζόµενος, που έχει
πληγεί  ή αδυνατεί  να φτάσει  στο χώρο δουλει άς του, να µη θεω-
ρηθεί  αδι και ολόγητος απών από την εργασί α του και  να καταβ-
ληθούν κανονι κά µεροκάµατα και  ένσηµα;
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Τ
ο Σαββατοκύριακο 25 & 26
/11/2017 µε ώρα έναρξης 7
µ.µ. και τις 2 ηµέρες  στο

Κλειστό Γυµναστήριο '∆ασκαλάκ-
ης'  στην Ηρ.Πολυτεχνείου (δίπλα
στις Σχολές Μαθητείας ΟΑΕ∆ &
ΚΤΕΟ) οι Πελοπ οννήσιοι της
Ελευσίνας διοργανώνουµε το 3ο
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΟ ΑΝΤΑΜΩΜΑ
αλλάζοντας την ηµεροµηνία για
λόγους συµπ αράστασης στους
π ληγέντες συνανθρώπ ους µας
της Μάνδρας.

Έτσι µε αγάπη πάνω από όλα
και συγκεντρώνοντας ρουχισµό
και γραφική ύλη για τα παιδιά της
Μάνδρας στο χώρο του Γυµνα-
στηρίου ,  παρουσία του ∆ήµου
Μάνδρας & του Ε.Ε.Σ. διορ-
γανώνουµε ΧΟΡΩ∆ΙΑΚΟ &
ΧΟΡΕΥΤΙΚΟ ΑΝΤΑΜΩΜΑ

ΣΑΒΒΑΤΟ  25/11/2017 7 µ.µ.

Οι χορωδίες του Συλλόγου Λευ-
καδίων Ηλιούπολης

του Συλλόγου Αυλωνιτών ΄Το
Σάλεσι'

του Συλλόγου Φίλων Ελληνικής
Μουσικής 'Συγχορδία'

του Συλλόγου Πελοποννησίων
Ελευσίνας

και έκτακτες συµµετοχέςθα µας
δώσουν µε την δική τους παρου-
σία µια π ινελιά νοσταλγίας ....

ΚΥΡΙΑΚΗ  26/11/2017 7 µ.µ.

Χορευτικά συγκροτήµατα
µεγαλώνουν τον κύκλο
αγάπης, λεβεντιάς , παράδο-
σης συνοδευόµενα µε ζωντα-
νή µουσική

Υπ οδεχόµαστε µε αλφα-
βητική σειρά :

τον Χορευτικό Σύλλογο
Αργολίδας

τον Σύλλογο Πελοπ ον-
νησίων Αχαρνών

τον Σύλλογο Πελοποννησίων
Ελευσίνας

τον Σύλλογο Πελοποννησίων
Καµατερού

τον Σύλλογο Πελοποννησίων
Λαυρίου

τον Παγκαλαβρυτινό Σύλλογο
τον Σύλλογο Πελοποννησίων

Σύρου

ΟΙ ∆ΙΗΜΕΡΕΣ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ
ΕΙΝΑΙ ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΕΣ ΣΤΟΝ
ΜΕΓΑΛΟ ΕΛΕΥΣΙΝΙΟ ΣΥΝΘΕΤΗ -
ΜΟΥΣΙΚΟ

Σ Ω Τ Η Ρ Η       Κ Α Λ Υ Μ Ν Α
Κ Η

η µουσική µας ενώνει....
αγαπάµε τον συνάνθρωπο...
συµπαραστεκόµαστε όσο µπο-

ρούµε...
ΕΛΑ σε π εριµένουµε

ΕΙΣΟ∆ΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

99--1100//1122  ∆∆ΙΙΗΗΜΜΕΕΡΡΗΗ  ΕΕΚΚ∆∆ΡΡΟΟΜΜΗΗ  ΣΣΤΤΑΑ  ΚΚΑΑΛΛΑΑΒΒΡΡΥΥΤΤΑΑ  
--  ΛΛΙΙΜΜΝΝΗΗ  ΣΣΤΤΥΥΜΜΦΦΑΑΛΛΙΙΑΑ  --  ΕΕΛΛΑΑΙΙΩΩΝΝΑΑ--  ΠΠΛΛΑΑΝΝΗΗΤΤΕΕΡΡΟΟ--  ΒΒΥΥΤΤΙΙΝΝΑΑ

∆∆ΙΙΑΑΜΜΟΟΝΝΗΗ  ΣΣΕΕ  ΠΠΟΟΛΛΥΥΤΤΕΕΛΛΗΗ  ΣΣΥΥΓΓΚΚΡΡΟΟΤΤΗΗΜΜΑΑ  ΠΠΕΕΤΤΡΡΙΙΝΝΩΩΝΝ  
ΚΚΑΑΤΤΟΟΙΙΚΚΙΙΩΩΝΝ  ΣΣΤΤΟΟΝΝ  ΕΕΛΛΑΑΙΙΩΩΝΝΑΑ  ΣΣΗΗΜΜΑΑΝΝΤΤΡΡΟΟΝΝ  44**

ΠΠΡΡΩΩΙΙΝΝΟΟ  ΚΚΑΑΙΙ  ΒΒΡΡΑΑ∆∆ΙΙΝΝΟΟ  ΣΣΕΕ  ΜΜΠΠΟΟΥΥΦΦΕΕ

ΜΜΕΕΤΤΑΑΦΦΟΟΡΡΑΑ  ΜΜΕΕ  ΠΠΟΟΛΛΥΥΤΤΕΕΛΛΗΗ  ΛΛΕΕΩΩΦΦΟΟΡΡΕΕΙΙΑΑ

ΩΩΡΡΑΑ  ΑΑΝΝΑΑΧΧΩΩΡΡΗΗΣΣΗΗΣΣ  88..0000

ΤΤΙΙΜΜΗΗ  ΣΣΥΥΜΜΜΜΕΕΤΤΟΟΧΧΗΗΣΣ  7755€€

1166--1177//1122  ΜΜΥΥΛΛΟΟΣΣ  ΤΤΩΩΝΝ  ΞΞΩΩΤΤΙΙΚΚΩΩΝΝ  --  ΤΤΡΡΙΙΚΚΑΑΛΛΑΑ
--  ΚΚΑΑΛΛΑΑΜΜΠΠΑΑΚΚΑΑ

∆∆ΙΙΑΑΜΜΟΟΝΝΗΗ  ΣΣΤΤΗΗΝΝ  ΚΚΑΑΛΛΑΑΜΜΠΠΑΑΚΚΑΑ  ΣΣΤΤΟΟ  ΑΑMMAALLIIAA  44**

ΠΠΡΡΩΩΙΙΝΝΟΟ  ΚΚΑΑΙΙ  ΒΒΡΡΑΑ∆∆ΙΙΝΝΟΟ  ΣΣΕΕ  ΜΜΠΠΟΟΥΥΦΦΕΕ

∆∆ΩΩΡΡΕΕΑΑΝΝ  ΕΕΙΙΣΣΟΟ∆∆ΟΟ  ΣΣΤΤΟΟ  ΜΜΥΥΛΛΟΟ  ΤΤΩΩΝΝ  ΞΞΩΩΤΤΙΙΚΚΩΩΝΝ

ΜΜΕΕΤΤΑΑΦΦΟΟΡΡΑΑ  ΜΜΕΕ  ΠΠΟΟΛΛΥΥΤΤΕΕΛΛΗΗ  ΛΛΕΕΩΩΦΦΟΟΡΡΕΕΙΙΑΑ

ΩΩΡΡΑΑ  ΑΑΝΝΑΑΧΧΩΩΡΡΗΗΣΣΗΗΣΣ  88..0000

ΤΤΙΙΜΜΗΗ  ΣΣΥΥΜΜΜΜΕΕΤΤΟΟΧΧΗΗΣΣ  6655€€  ((ππααιιδδιιάά  11--44  εεττώώνν  δδωωρρεεάάνν  ))

Το Σαββατοκύριακο 25 & 26 /11/2017 στο Κλειστό Γυµναστήριο ‘’Γ. ∆ασκαλάκης’’

ΤΤοο  33οο  ΠΠΕΕΛΛΟΟΠΠΟΟΝΝΝΝΗΗΣΣΙΙΑΑΚΚΟΟ  ΑΑΝΝΤΤΑΑΜΜΩΩΜΜΑΑ  µµεε  δδρράάσσεειιςς
σσυυµµππααρράάσστταασσηηςς  ππρροοςς  ττοουυςς  ππλληηγγέέννττεεςς  ττηηςς  ΜΜάάννδδρρααςς
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ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ

Ενοικιάζεται επαγγε-
λµατικός χώρος 105
τετραγωνικών µέτρων
στο κέντρο του Ασπρ-
οπύργου (Σαλαµίνος &
Κολοκοτρώνη). ∆εν
διατίθεται για χώρο
εστίασης (προτίµηση
φαρµακείο / γραφεία)

Τηλέφωνο επικοι-
νωνίας 6974792931 κος
Σταύρος

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Η
ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ “ΝΤΙ ΤΟΡΡΕ”
- ΕΤΟΙΜΗ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ.
∆ΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΗ
ΧΡΗΣΗ. ΌΠΙΣΘΕΝ
∆ΗΜΑΡΧΕΙΟΥ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ- ΈΝΑΝΤΙ
Ι.Ν. ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ.
ΤΗΛ: 6977426279

ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΣΣ  ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΣΣ  

- Ενοικιάζεται κατάστηµα
110 τ.µ. επί της Λεωφόρου 
∆ηµοκρατίας και πωλείται ο
επαγγελµατικός εξοπλι-
σµός του. Τηλέφωνο επι-
κοινωνίας 6945334415

- Ενοικιάζεται σπίτι 100 τ.µ.
στο κέντρο του Ασπροπύρ-
γου, οροφοδιαµέρισµα µε 2
κρεβατοκάµαρες, κουζίνα, 
σαλονοτραπεζαρία και
µπάνιο. 
Τηλέφωνο επικοινωνίας
6945334415

Ενοικιάζεται διαµέρισµα 1ου
ορόφου 87 τ.µ. σε νεόδµητη
πολυκατοικία στη Μαγούλα
Αττικής, µε 2 υπνοδωµάτια ,
σαλόνι, τραπεζαρία, κουζίνα-
γραφείο, 1WC, κουφώµατα
αλουµινίου διπλά τζάµια, air
condition, ηλιακό θερµοσίφω-
να, νυχτερινό ηλεκτρικό
τιµολόγιο, αυτόνοµη 
θέρµανση,θέση parking στην
πιλοτή ,αποθήκη 20 τ.µ. στο
υπόγειο. Κοντά σε αστική
συγκοινωνία και προαστιακό
σιδηρόδροµο.
Τηλέφωνο επικοινωνίας:
6944204160

Ενοικιάζεται στην Μάνδρα
ισόγειος επαγγελµατικός
χώρος 67τµ  πλησίον 2ου 
∆ηµοτικού σχολείου.  ∆ιαθέ-
τει πατάρι, αποθήκη και
θέση  στάθµευσης. Κατάλ-
ληλο για γραφείο ή mini
market.  Τιµή συζητήσιµη.
6977982173

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΣΤΟΝ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ
(ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ ΚΑΙ

ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ) 
ΑΚΙΝΗΤΟ ΙΣΟΓΕΙΟ
160τµ.
∆ΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ
ΧΩΡΟΣ ΜΕ ΑΥΤΟΝΟΜΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ 
( ΠΡΩΗΝ ΒΡΕΦΙΚΟΣ
ΣΤΑΘΜΟΣ). ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
6973823418.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΣΤΟ
ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ
ΧΩΡΟΣ 65 Τ.Μ. ΙΣΟΓΕΙΟ
ΜΕ 2 WC,
AIRCONDITION,
ΣΥΝΑΓΕΡΜΟ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
6946288952

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 
Μονοκατοικία 60 τµ. στα Νε-
όκτιστα Ασπροπύργου στη
θέση ∆εµερτζή πίσω από το
∆ηµοτικό σχολείο κάθετα
στην Ηρώων Πολυτεχνείου.
∆ιαθέτει κήπο 100 τ.µ. ,
µπάρµπεκιου και υπέρ
οχη θέα στο Θριάσιο και τον
κόλπο του Σκαραµαγκά.Μό-
νο για οικογένειες
τηλ. 6944636483

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ 
επαγγελµατικοί χώροι - γρα-
φεία (ισόγειο και 2ος όροφ-
ος) στο κέντρο του Ασπρ-
οπύργου, για οποιαδήποτε
χρήση. 
Τηλ. επικοινωνίας 
6974011586.   (21.2. 17)

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΣΤΟ
ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ
65 Τ.Μ. ΙΣΟΓΕΙΟ ΜΕ 2 WC,
AIRCONDITION,
ΣΥΝΑΓΕΡΜΟ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
6946288952

Ενοικιάζεται εστιατόριο 
(πρώην Χαγιάτι) στο κέντρο
της Μάνδρας (Κοροπούλη
6). 180τµ κτίριο και 250τµ
υπαίθριος χώρος. Τηλέφω-
νο επικοινωνίας:
6975328309

ΕΛΕΥΣΙΝΑ: ∆ιατίθεται (ε-
νοικίαση ή πώληση) κεντρ-
ικό κατάστηµα (Οδός Παγ-
κάλου) 300τµ + 100τµ βο-
ηθητικός χώρος. τηλ. επικοι-
νωνίας:
6934689242.(22.7.17)

ΕΛΕΥΣΙΝΑ 
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΜΙΑ
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ
(36TM) ΣΤΗΝ
ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ.
ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΕΠΙΚΟΝΩΝΙΑΣ
6932824096

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΣΤΟΝ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ 90ΤΜ ΣΤΟ
ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ.
ΤΗΛΕΦΩΝΟ 2105571925
& 6949073467 

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ διαµέρι-
σµα 54 τ.µ., 1ου, 1 υ/δ, κα-
τασκευή '76, µπάνιο, κεντρι-
κή θέρµανση, κλιµατισµός,
ανακαινισµένο, ανακαίνιση
'15, τιµή 250€, συζητήσιµη
6949629435

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ µονοκα-
τοικία 80 τ.µ., ισόγεια, 2 υ/δ

,κατασκευή '65, µπάνιο, α
νοικτό πάρκιν, κήπος 170 
τ.µ., ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΕ
ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 245τµ, τιµή
370€- 2111041100

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ διαµέρι-
σµα 54 τ.µ., 1ου, 1 υ/δ, κα-
τασκευή '76, µπάνιο, κεντρι-
κή θέρµανση, κλιµατισµός,
ανακαινισµένο, ανακαίνιση
'15, τιµή 250€, συζητήσιµη
6932208258

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

Πωλείται οικόπεδο 1400τµ
στην Αγία Σωτήρα µε 40 τµ
κτίσµα στην Αγία Σωτήρα
ανταλάσσεται και µε διαµέρι-
σµα η µαγαζί. 
Επικοινωνία : 6984792490

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ
∆ΙΠΛΑ ΑΠΟ ΤΟ ΚΤΗΡΙΟ ΤΗΣ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 
ΝΕΟ∆ΜΗΤΟ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 84 ΤΜ
4ΟΥ ΟΡΟΦΟΥ - ΓΩΝΙΑΚΟ-
∆ΙΑΜΠΕΡΕΣ- ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 2008-
ΜΕ ΠΑΡΚΙΝΓΚ ΣΕ ΠΥΛΩΤΗ ΚΑΙ
ΠΑΡΚΙΝΓΚ ΣΕ ΑΝΟΙΧΤΟ ΧΩΡΟ.
∆ΙΑΘΕΤΕΙ ΑΣΑΝΣΕΡ - ΑΥΤΟΝΟΜΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ - Ι∆ΙΟΚΤΗΤΗ ΤΑΡΑΤΣΑ-
ΜΠΑΡΜΠΕΚΙΟΥ- ΑΠΟΘΗΚΗ 
ΚΑΙ ΠΟΛΛΑ ΕΞΤΡΑ. ΜΟΝΟ
ΣΟΒΑΡΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 210.5578619 &
6982600102

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
ΓΚΟΡΥΤΣΑ, υπό κατασκευή
γκαρσονιέρα 35 τ.µ., στον
ηµιώροφο, 1 υ/δ master, κα-
τασκευή '17, µπάνιο, προ-
κασκευασµενο, µεταφέρεται
στο χωρο σας, τιµή 6.500€,
συζητήσιµη , 10:00-22:00--
6970343665

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Ηµερος
Τοπος, µονοκατοικία 57 τ.µ.,
ισόγεια, 2 υ/δ, κατασκευή
'85, µπάνιο, σε οικόπεδο
170 τ.µ., ενιαιο σαλονι - κου-
ζινα, τζάκι, πάρκιν, αποθ-
ήκη, κήπος, ελεύθερη, ανα-
καινισµένη, ανακαίνιση '10,
τιµή 30.000€, συζητήσιµη ,
210/5764121

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Ηµερος
τοπος, µονοκατοικία 280
τ.µ., ισόγεια, 2 υ/δ (το 1 mas-
ter), µπάνιο, καλή κατάστα-
ση, τιµή 60.000€, συζητή-
σιµη
6953058205

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Νέα Ζωή,
µονοκατοικία 100 τ.µ., ισό-
γεια, προσόψεως, 3 υ/δ (το
1 master), κατασκευή '78,
µπάνιο, wc, σε οικόπεδο
400 τ.µ., θέα βουνό, ανοικτό
πάρκιν, αποθήκη, κήπος, ε-
λεύθερη, άριστη κατάσταση,
ανακαίνιση '00, τιµή 35.000€
6986257643

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 
Πωλείται οικόπεδο εντός
σχεδίου στον περιφερειακό
της Αγίας Παρασκευής έκτα
σης 500 µέτρων . Τηλ.
6936678467  (6.12.16)

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 
Πωλoύνται 2 οικόπεδα στην
περιοχή Ρουπακίου, 600
τ.µ. το καθένα εντός
σχεδίου. Τηλ. επικοινωνίας
6977010051 (ώρες 10:00-
13:00 )  (7.1.17)

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Γκοριτσα,
θέση Θερµοκήπια, νεόδ-
µητη µονοκατοικία 120 τ.µ.,
ισο γείου - 1ου, 4 υ/δ (τα 2
master), κατασκευή '01, 
2 µπάνια, σε οικόπεδο 180
τ.µ., αυτόνοµη θέρµανση, ε-
λεύθερη, ανακαίνιση '10, τι-
µή 110.000€, συζητήσιµη
τηλ:6994844465

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Νεόκτιστα,
µονοκατοικία 90 τ.µ., 3 υ/δ,
κήπος 60 τ.µ., καρποφόρα
δέντρα, πωλείται λόγω α-
νάγκης, τιµή 20.000€τηλ:
2105126436

ΕΛΕΥΣΙΝΑ νεόδµητο δια-
µέρισµα ρετιρέ 107 τ.µ., 3ου
ορόφου, 3 υ/δ, κατασκευή
'09, πάρκιν, αποθήκη, άρι-
στης κατασκευής, τιµή
125.000€ , 210/5543780
(8.12.16)

ΕΛΕΥΣΙΝΑ Κέντρο, οροφο-
διαµέρισµα 50 τ.µ., 1ου, κα-
τάλληλο και για ιατρείο, πω-
λείται , 6980/860940

ΕΛΕΥΣΙΝΑ νεόδµητη γκαρ-
σονιέρα 58 τ.µ., 1ου - 2ου -
4ου, 1 υ/δ, κατασκευή '05,
µπάνιο, επιπλωµένη, αυτό-
νοµη θέρµανση, κλιµατι-
σµός, πόρτα ασφαλείας,
τέντες, θέα θάλασσα,
µεσίτες δεκτοί, τιµή 57.000€,
συζητήσιµητηλ:
6978415698

ΕΛΕΥΣΙΝΑ νεόδµητη γκαρ-
σονιέρα 31 τ.µ., 1ου - 2ου, 1
υ/δ, κατασκευή '05, µπάνιο,
studio, τέντες, δωµάτιο µε ε-
νιαία κουζίνα, κλιµατιστικό,
τιµή 28.000€, συζητήσιµη
τηλ:6978415698

ΕΛΕΥΣΙΝΑ Παράδεισος,
ηµιτελής µεζονέτα 162 τ.µ., 2
επίπεδα, ισόγεια, γωνιακή, 4
υ/δ (το 1 master), 2 µπάνια,
σε οικόπεδο 183 τ.µ., πάρ-
κιν, αποθήκη 25 τ.µ., τιµή
309.000€, συζητήσιµη
Πωλείται οικόπεδο 
εντός σχεδίου πόλεως Ρου-
πακίου 400µ². Τιµή 35.000€

Είκοσι χιλιάδες µετρητά και
1.500€ τον µήνα. Πληροφ-
ορίες στο 6977-646768.
ΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΥΡΙΑ ΖΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ
ΦΥΛΑΞΗ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΩΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ 
ΤΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ. ΤΗΛ.
6974394991

ΒΡΕΦΟΚΟΜΟΣ ΕΤΩΝ 38
ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΗ
ΦΥΛΑΞΗ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙ∆Α
ΒΡΕΦΩΝ. 
ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ 10 ΕΤΩΝ
ΣΕ ΒΡΕΦΗ ΕΩΣ 3 ΕΤΩΝ
ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑ -
ΜΑΓΟΥΛΑ ΚΑΙ ΓΥΡΩ
∆ΗΜΟΙ. ΠΡΩΙΝΟ
ΩΡΑΡΙΟ. 
Σ Υ Σ Τ Α Σ Ε Ι Σ
∆ Ι Α Θ Ε Σ Ι Μ Ε Σ .
Τ Η Λ Ε Φ Ω Ν Ο
Ε Π Ι Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α Σ :
6977403342

ΚΥΡΙΑ ΑΝΑΖΗΤΑ
ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ/
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΓΙΑ
ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΕΣ ΚΥΡΙΕΣ.
ΠΕΡΙΟΧΕΣ
ΕΛΕΥΣΙΝΑ/ΜΑΓΟΥΛΑ
/ΜΑΝ∆ΡΑ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
6986712390 

ΚΥΡΙΑ ΜΕ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΝΑ
ΕΡΓΑΣΤΕΙ ΩΣ ΟΙΚΙΑΚΗ
ΒΟΗΘΟΣ - ΓΗΡΟΚΟΜΟΣ
ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ
ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ
ΠΕ∆ΙΟΥ. ΤΗΛ 6944802271

Κυρία αναλαµβάνει τη
φύλαξη και φροντίδα παι-
διών σε περιοχές της ∆υτι-
κής Αττικής µε χρόνια πρ-
οϋπηρεσία. Τηλ.
6994948553. 

Βοηθός βρεφονηπιοκόµος
από τον Ασπρόπυργο αναζ-
ητά εργασία σε ιδιωτικό παι-
δικό σταθµό. 
Επίσης αναλαµβάνει τη
φύλαξη παιδιών έως 5 ετών.
Τηλ.: 6936678467 (10.
12.16)

Ιδιωτικός σεκιούριτι µε εµ-
πειρία, αναλαµβάνει τη
φύλαξη σε γάµους, εστιά-
σεις, βαπτίσεις µε εχεµύθεια
και υπευθυνότητα. 
Επίσης αναλαµβάνει τη
φύλαξη χώρων και σπιτιών.
Τηλ. επικοινωνίας 
6985872538 κος Πανα-
γιώτης. (1.10.16)

Κυρία ζητά εργασία για τη
φύλαξη µικρών παιδιών (βρ-
εφονηπιοκόµο
Τηλ. 6936678467 (4.7.16)

Κυριος 39 ετών ζητά οποια
δήποτε εργασία. Τηλέφωνο
επικοινωνίας
698 66 84 139 (21.6.16)

Κυρία Ελληνιδα αναλαµβα-
νει φυλαξη παιδιων στην πε-
ριοχη της Μανδρας . 
Τηλεφωνο επικοινωνιας:
6908855698

ΤΕΧΝΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΜΕΛΕΤΩΝ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ Ι.
ΜΕΛΕΤΗΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ. 
Αλ. Παναγούλη 5
Ασπρόπυργος. Τηλέφ-
ωνα210-5572695,
6932215870

ΣΤΕΛΙΟΣ ΑΛΜΠΑΝΤΗΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕΛΕΤΕΣ
Ι∆ΙΩΤΙΚΑ & ∆ΗΜΟΣΙΑ
ΕΡΓΑ. 
Γραφείο: Φυλής 8 Ά
Ασπρόπυργος.Τηλέφ-
ωνο: 210-5573042. Fax:
210-5576988

ΖΗΤΟΥΝ

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ
ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 400,500 ή 600
τµ στα Γερµανικά Ασπροπύργου.
Τηλ επικοινωνίας: 6946971237

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Στον Ασπρόπυρ-
γο διαµέρισµα ή µονοκα-
τοικία για ενοικίαση. 
Κατα προτίµηση τριάρι. 
Τηλ: 6946971237

∆ίνεται τηλεόραση 14‘ µε α-
ποκωδικοποιητή και σκαρτ
έναντι 25 ευρώ. Επίσης θα
υπάρχει µικρή διευκόλυνση
για τη µεταφορά της
τηλ: 6932851913.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Ασπροπυργος - Ζητείται
κυρία για φύλαξη ηλικιωµέ-
νου λίγες ηµέρες τη βδοµά-
δα. 6974748070

Ζητείται ψυκτικός για ερ-
γασία ή συνεργασία. Τηλ.
210 5573612,
6932864021

ΖΖηηττεείίττααιι  ααρρττοοπποοιιόόςς  
ππεερριιοοχχήή  ΜΜάάννδδρραα
ΑΑττττιικκήήςς..  ΤΤηηλλ::
66994455772288666622  
--  ΑΑνναασσττάάσσιιοοςς

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΚΟΠΕΛΑ ΓΙΑ
ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ (ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ) ΣΤΟΝ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ:
2105580781 / 6977456187 
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ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΡΙΑΣΙΟ 
213 2028000
ΙΚΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ (ΓΡΑΦΕΙΑ) Τηλ: 210-
5586632, 210-5586633 
ΙΚΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ (ΙΑΤΡΕΙΑ) 210
5586773
Κέντρο Υγείας Ελευσίνας Χαριλάου Τρι-
κούπη 213 200 6900
Ι. Κ. Α. ( ∆ιοικητικές Υπηρεσίες )
Κελεού & Μιαούλη 210 55 14 736 
Ι. Κ. Α. ( Ιατρεία ) Κοντούλη 2
210 55 49 168

ΙΚΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 210 2318684
ΙΚΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2469171
ΙΚΑ ΜΑΝ∆ΡΑΣ 210 5555373

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ: 213 2047002

∆ΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
210 5577190 - 210 5571805
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
210 5581070
∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ 210 5581072
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 210 5581085
ΚΕΠ 213 2006700-9213 2006710
(∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ)

∆ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 
213 2072300-2, 210 2415300-2
ΑΣΤΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210
2478000
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2478020
∆ΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2407444
∆ΕΗ 210 2469393 (∆. ΒΑΡΕΛΑ 3 &
ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ 7 - ΠΛ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ)
ΕΥ∆ΑΠ 210 2405240-1 ΒΛΑΒΕΣ 214
45504562
ΚΕΠ 213 2060200 (∆ΕΚΕΛΕΙΑΣ 34
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ
210 24000216
ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ 210 2468360

∆ΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
210 5537100 - 5537252
∆ΗΜ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΓΟΥΛΑΣ 213 2140410
Αστυνοµικό Τµήµα 210 55 46 674
- 210 55 46 285
Τροχαία ∆ήµητρος & Εθν. Αντιστάσεως
210 55 46 579 - 210 55 46 930
Λιµεναρχείο 210 55 42 454
Οργανισµός Λιµένος Ελευσίνας
210 55 62 804 - 8
Αεροδρόµιο Ελευσίνας 210 55 05 000
Ειρηνοδικείο 210 55 46 055
Ο. Σ. Ε. 210 55 46 521
Τελωνείο 210 55 46 502
∆ασονοµείο 210 55 46 964
Εργατικό Κέντρο Ελευσίνας ∆υτ. Αττικής
210 55 46 237 - 210 55 46 321
Επιθεώρηση Εργασίας 210 55 48 046
Ο. Α. Ε. ∆. 210 55 42 412
∆. Ε. Η. Ηρώων Πολυτεχνείου 108 2 1 0
55 46 227
∆. Ε. Η. ( Βλάβες ) 10507
Ε.Υ.∆.ΑΠ. ( Βλάβες ) 1022
Ο. Τ. Ε. Γ. Παύλου 210 55 42 299
- 210 55 46 399
ΕΛ. ΤΑ. Περσεφόνης 14 210 55 46 564
ΕΛ. ΤΑ. ( Κέντρο ∆ιανοµής ) Κυπραίου 146
210 55 62 769

Εφορία Αρχαιοτήτων 210 32 19 776
Αρχαιολογικό Μουσείο 210 55 46 019

∆ΗΜΟΣ ΜΑΝ∆ΡΑΣ
213 2014900
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΑΝ∆ΡΑΣ 210
55555512
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΑΝ∆ΡΑΣ 210 5558577
ΚΕΠ 210 5559626

∆ΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ
2132042700-1
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΖΕΦΥΡΙΟΥ 213
2038801
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 210
2486223
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΖΕΦΥΡΙΟΥ 210
2474446
ΚΕΠ ΖΕΦΥΡΙΟΥ 210 2319180

∆ΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ
22960 81007
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 22960 22100
ΙΚΑ 22960 21537 
ΚΕΠ 22960 83270

∆ΗΜΟΣ ΧΑΪ∆ΑΡΙΟΥ 
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ : 213 20 47 200 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ∆ΗΜΑΡΧΟΥ : 213 20 47 215,
FAX : 210 58 19 841, email : gm@haidari.gr
ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ : 213 20 47 263  ,  213 20 47
262 , 213 20 47 269   FAX : 210 58 11 621
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
(∆ΗΜΟΤΟΛΟΓΙΑ) : 213 20 47 253  ,  213 20
47 254 , 213 20 47 258   FAX : 210 58 11
621

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙ∆ΟΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ :
213 20 47 265 , 213 20 47 266 , 
213 20 47 267
ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ : 213 20 47 268 ,
213 20 47 269 , 213 20 47 270 
ΤΜΗΜΑ ΑΛΛΟ∆ΑΠΩΝ &
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ : 213 20 47 256 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ : 213 20 47 204, 213 20
47 255, 213 20 47 344 
∆/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ :
213 20 47 244 , 210 58 18 860
ΤΜΗΜΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ : 210 58 22 240
ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ : 210 58 10 901 
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ∆ΗΜΟΥ
ΧΑΪ∆ΑΡΙΟΥ : 213 2047360 , 213 20 47 364
, 213 20 47 367  
ΤΜΗΜΑ ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ-ΒΡΑΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ
ΣΤΑΘΜΩΝ : 213 20 47 264 , 213 20 47 251
, 213 20 47 249 , 213 20 47 250 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (ΕΡΕΙΣΜΑ) : 210
53 23 090
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ : 210 58 21 574
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΛΑΤΑΚΙ : 210
58 21 639 , 210 53 21 142
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ∆ΑΣΟΥΣ : 210 58
22 074 
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΓΡΗΓΟΡΟΥΣΑΣ : 210 58 21
723
ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΑΠΗ 

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

ΧΧΡΡΗΗΣΣΙΙΜΜΑΑ  ΤΤΗΗΛΛΕΕΦΦΩΩΝΝΑΑ
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ΟΟΟΟΣΣΑΑ::  ΠΠρρωωττααθθλλήήττρριιαα  σσττοουυςς  φφόόρροουυςς  ηη  ΕΕλλλλάάδδαα!!ΟΟΟΟΣΣΑΑ::  ΠΠρρωωττααθθλλήήττρριιαα  σσττοουυςς  φφόόρροουυςς  ηη  ΕΕλλλλάάδδαα!!
ΠΠρρώώττηη  µµεεττααξξύύ  3355  χχωωρρώώνν  ττοουυ  ΟΟΟΟΣΣΑΑ  ηη  ΕΕλλλλάάδδαα  σσττιιςς  ααυυξξήήσσεειιςς  φφόόρρωωνν  σσεε  σσχχέέσσηη  µµεε  ττοο  ΑΑΕΕΠΠ..  ΚΚααττααγγρράάφφεεττααιι  
ννέέαα  άάννοοδδοοςς  22,,22%%  ττοο  22001166..  ∆∆ρρααµµααττιικκέέςς  οοιι  εεππιιββααρρύύννσσεειιςς  ααππόό  αασσφφααλλιισσττιικκέέςς  εειισσφφοορρέέςς,,  ΦΦΠΠΑΑ  κκααιι  ΕΕΝΝΦΦΙΙΑΑ..

Πρωταθλήτρια στην αύξηση φόρων σε
συνάρτηση µε το ΑΕΠ αναδείχθηκε η
Ελλάδα το 2016, ανάµεσα σε 35 χώρες

του ΟΟΣΑ, όπως δείχνει έκθεση του Οργανισµού
Συνεργασίας και Ανάπτυξης. 

Τα ευρήµατα της έκθεσης αποδεικνύουν ότι τα
φορολογικά έσοδα στην Ελλάδα αυξήθηκαν κατά
2,2%, από 35,4% του ΑΕΠ σε 38,6% του ΑΕΠ το
2016, όταν η µέση αύξηση στις χώρες του ΟΟΣΑ
ήταν της τάξεως του 0,3% από 34% σε 34,3%
την ίδια περίοδο.

Μάλιστα, το µέσο ποσοστό στις χώρες του
ΟΟΣΑ είναι οριακά υψηλότερο από αυτό του
2000 (34,3% σε σχέση µε 33,9% το 2000), όταν
στην Ελλάδα το χαµηλότερο ποσοστό της περιό-
δου είχε σηµειωθεί το 2004, στο 29,9%.

Ανάµεσα στις 35 χώρες του ΟΟΣΑ, η Ελλάδα
καταλαµβάνει τη δέκατη θέση σε επίπεδο φορολο-
γικής επιβάρυνσης προς το ΑΕΠ. ∆ανία, Γαλλία και
Βέλγιο καταλαµβάνουν τις τρεις πρώτες θέσεις, µε
ποσοστά από 44,2% έως και 45,9% του ΑΕΠ, ενώ
στις τρεις τελευταίες θέσεις µε τις µικρότερες φορο-
λογικές επιβαρύνσεις συναντώνται Ιρλανδία, Χιλή

και Μεξικό, µε ποσοστά από 17,2% έως και 23%.
Η σύνθεση των φορολογικών εσόδων στην Ελλά-

δα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, όταν γίνεται αντιπαρα-
βολή µε τις µέσες τάσεις του ΟΟΣΑ. 

ΦΠΑ, ΕΝΦΙΑ και ασφαλιστικές εισφορές κατατάσ-
σουν την Ελλάδα στην κορυφή των επιβαρύνσεων

ενώ σηµαντικά χαµηλότεροι σε σχέση µε τον µέσο
όρο είναι οι φόροι εισοδήµατος.

Στα 100 ευρώ εσόδων από φόρους και ασφαλι-
στικές εισφορές, στην Ελλάδα οι εισφορές συνδρά-
µουν µε 29 ευρώ (26 ο µέσος όρος στον ΟΟΣΑ),
έµµεσοι φόροι (ειδικοί φόροι κατανάλωσης και
ΦΠΑ) εισφέρουν 39 ευρώ (32 ο µέσος όρος) ενώ η
συµµετοχή των εταιρικών φόρων είναι στα 6 ευρώ
(έναντι 9 στον ΟΟΣΑ) και οι φόροι στην περιουσία
δίνουν 8 ευρώ (έναντι 6 στον ΟΟΣΑ).

Αναλυτικά τα στοιχεία δείχνουν ότι η Ελλάδα έχει
την ένατη υψηλότερη φορολογική επιβάρυνση στις
χώρες του ΟΟΣΑ όσον αφορά τους φόρους στην
περιουσία, µε τον ΕΝΦΙΑ να έχει βάλει προφανώς
το «χεράκι» του, στις ασφαλιστικές εισφορές πριν
ακόµα εφαρµοστεί ο νόµος Κατρούγκαλου, η Ελλά-
δα καταλάµβανε το 2015 τη 15η θέση ενώ στο
µέτωπο των έµµεσων φόρων, η χώρα κατέλαβε την
7η θέση ανάµεσα στις 35. Προφανώς , η αντίστοιχη
έκθεση του επόµενου έτους θα δίνει πρόσθετους
«πόντους» στην Ελλάδα, δεδοµένου ότι στο µεταξύ
έχουν αυξηθεί σηµαντικά τόσο οι ασφαλιστικές
εισφορές όσο και η έµµεση φορολογία.

Σ
ύµφων ο Συν εργασίας, τριετούς διάρκειας, αν ά-
µεσα στην  εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ και
το Αριστοτέλειο Παν επιστήµιο Θεσσαλον ίκης,

υπέγραψαν  χ θες Τετάρτη ο Πρόεδρος και Εκτελεστικό
Μέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ΕΛΠΕ ΑΕ κ.
Ευστάθιος Τσοτσορός και ο Πρύταν ης του ΑΠΘ, Καθη-
γητής Περικλής Α. Μήτκας. Παρόν τες στην  τελετή
ήταν , ο ∆ιευθύν ων  Σύµβουλος της ΕΛΠΕ κ. Γρηγόρης
Στεργιούλης, από πλευράς ΑΠΘ η Αν τιπρύταν ις Αν θ-
ρώπιν ων  Πόρων  κα Παρασκευή Αργυροπούλου-Πατά-
κα και η Αν τιπρύταν ις Ακαδηµαϊκών  και Φοιτητικών
Θεµάτων  κα Αριάδν η Στογιαν ν ίδου, η Γεν ική ∆ιε-
υθύν τρια Αν θρώπιν ου ∆υν αµικού και ∆ιοικητικών
Υπηρεσιών  Οµίλου ΕΛΠΕ κα Σταµατία Ψυλλάκη και ο
∆/ν τής της ∆ιεύθυν σης Νοµικών  Υπηρεσιών  Εµπο-
ρίας κ. Ιωάν ν ης Βοσκός.

Το Σύµφων ο Συν εργασίας υλοποιείται στο πλαίσιο
των  πρωτοβουλιών  που αν αλαµβάν ει ο Όµιλος
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ για την  υποστήριξη της ν έας
Γεν ιάς και της Εκπαιδευτικής κοιν ότητας και στόχ ος
του είν αι η αξιοποίηση της επιστηµον ικής γν ώσης που
παράγεται στο ΑΠΘ για την  κατάρτιση και προετοι-
µασία εξειδικευµέν ων  και ικαν ών  επιστηµόν ων  και
ερευν ητών  που θα καλύψουν  τις σύγχ ρον ες και µελ-
λον τικές αν άγκες της ελλην ικής οικον οµίας. Παράλ-
ληλα, µε γν ώµον α την  Αριστεία, τα συµβαλλόµεν α µέρη
θα συν εργαστούν  σε τοµείς που συµβαδίζουν  µε τις
δραστηριότητες του Οµίλου ΕΛΠΕ και συν δέον ται µε
τη Βιώσιµη Αν άπτυξη, δίν ον τας έµφαση στην  περιοχ ή
της βορείου Ελλάδας.

Στο πλαίσιο του Συµφών ου, η ΕΛΠΕ αν αλαµβάν ει ν α
χ ρηµατοδοτεί σε ετήσια βάση έν α Πρόγραµµα Υποτρ-
οφιών  που απευθύν εται σε φοιτητές της Πολυτεχ ν ικής
Σχ ολής, της Σχ ολής Θετικών  Επιστηµών  και της Σχ ο-
λής Οικον οµικών  και Πολιτικών  Επιστηµών  του ΑΠΘ
και περιλαµβάν ει:

Α. τρείς (3) υποτροφίες διδακτορικής έρευν ας,
διάρκειας τριών  ετών  η καθεµιά και  

Β. έξι (6) υποτροφίες εκπόν ησης διπλωµατικής
εργασίας, µε την  κάθε υποτροφία ν α έχ ει διάρκεια
εν ός έτους.

Οι υποτροφίες θα εστιάζουν  σε γν ωστικά αν τικείµε-

ν α όπως, ο Εν εργειακός Μετασχ ηµατι-
σµός, οι Αν αν εώσιµες Πηγές Εν έργειας, ο
Ψηφιακός Μετασχ ηµατισµός και οι Ευφυείς
Πόλεις, τα Εν αλλακτικά Καύσιµα και οι
Βιώσιµες Μεταφορές, η Επιστήµη Υπολογι-
στών  και ∆ικτύων , η Μηχ αν ική του Πετρ-
ελαίου, η Γεωλογία -Γεωφυσική και
Γεωχ ηµεία Υδρογον αν θράκων , το Περι-
βάλλον  τα Οικοσυστήµατα και η Βιώσιµη
Αν άπτυξη, τα Προηγµέν α Υλικά και η
Ναν οτεχ ν ολογία, τα Οικον οµικά της Εν έργειας, τα
∆ίκτυα Εν έργειας και Γεωπολιτικής, την  ∆ιοίκηση Εν ε-
ργειακών  Έργων , την  Εφοδιαστική Αλυσίδα Βιοµ-
ηχ αν ίας Εν έργειας, καθώς και την  Καιν οτοµία και
Επιχ ειρηµατική Αριστεία.

Παράλληλα, ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ και Αριστοτέ-
λειο Πανεπιστήµιο θα αναλάβουν πρωτοβουλία
για την υλοποίηση δράσεων, όπως:

την  από κοιν ού διοργάν ωση εκδηλώσεων , σεµιν α-
ρίων , ηµερίδων , εργαστηρίων  και συν εδρίων ,

την  αν ταλλαγή τεχ ν ογν ωσίας και εµπειρίας, κατάρτι-
ση και υλοποίηση δράσεων  για την  εν ίσχ υση της εξω-
στρέφειας των  ελλην ικών  επιχ ειρήσεων  και την
προώθηση της επιχ ειρηµατικότητας και της καιν ο-
τοµίας στους φοιτητές,

τη συγκρότηση Οµάδων  Εργασίας µε εκπροσώπους
των  δύο φορέων  ή και τρίτων , για θέµατα εν διαφέρον -
τος που από κοιν ού θα συµφων ούν ται,

το σχ εδιασµό και υλοποίηση εξειδικευµέν ων  προγρ-
αµµάτων  συν εχ ιζόµεν ης εκπαίδευσης («δια βίου µάθη-
σης») για στελέχ η του Οµίλου, 

την  εν ίσχ υση της έρευν ας µε την  καθιέρωση διδακ-
τορικών  και µεταπτυχ ιακών  υποτροφιών ,

την  πραγµατοποίηση εκπαιδευτικών  και ερευ-
ν ητικών  δράσεων ,

την  από κοιν ού διαµόρφωση προτάσεων  και εκπόν -
ηση ερευν ητικών  προγραµµάτων , σε τοµείς κοιν ού
εν διαφέρον τος (εν έργεια, ψηφιακές υπηρεσίες, προη-
γµέν α υλικά, οικον οµική διαχ είριση, προστασία περι-
βάλλον τος, ποιοτικός έλεγχ ος, εφοδιαστική αλυσίδα,
κ.α.).

«Πιστεύουµε ότι, η συν εργασία µεταξύ των  µεγάλων
Βιοµηχ αν ικών  επιχ ειρήσεων  και των  ΑΕΙ της χ ώρας
µπορεί ν α αποτελέσει τον  πυρήν α των  διεργασιών  για
την  υλοποίηση και προώθηση της έρευν ας, τη
διάχ υση της καιν οτοµίας και την  βελτίωση της τεχ ν ογ-
ν ωσίας στους επιµέρους τοµείς εν διαφέρον τος», δήλω-
σε ο Πρόεδρος της ΕΛΠΕ κ. Ευστάθιος Τσοτσορός,
προσθέτον τας: «Τα οφέλη από τέτοιου είδους συν έρ-
γειες, είν αι αµοιβαία. Πέραν  από την  προφαν ή
εν ίσχ υση των  ερευν ητικών  προσπαθειών  της Ακαδ-
ηµαϊκής Κοιν ότητας, αλλά και της επιχ ειρηµατικότητας
µέσω της αξιοποίησης της επιστηµον ικής γν ώσης, θα
περιοριστεί ταυτόχ ρον α το φαιν όµεν ο της διαφυγής
σηµαν τικού Πν ευµατικού κεφαλαίου στο εξωτερικό.

Ο Όµιλος ΕΛΠΕ θα συν εχ ίσει ν α στηρίζει την
υψηλού επιπέδου Παν επιστηµιακή κοιν ότητα του
τόπου και την  πρόοδο των  φοιτητών  µας.»

Ο Πρύταν ης του ΑΠΘ, κ. Περικλής Α. Μήτκας, εξέφ-
ρασε την  ικαν οποίησή του από την  υπογραφή της
συµφων ίας και,  αφού υπεν θύµισε ότι τα ΕΛΠΕ είν αι
τα τελευταία χ ρόν ια ο χ ορηγός των  µετακιν ήσεων  των
φοιτητών  ΑµΕΑ του Αριστοτελείου, συν έχ ισε: «Η
συν εργασία µεταξύ εν ός µεγάλου ερευν ητικού παν επι-
στηµίου και µιας δυν αµικής ελλην ικής εταιρείας περν ά
σε άλλο επίπεδο και αποκτά συγκεκριµέν ο πλαίσιο.
Θεωρούµε πολύ σηµαν τική τη στήριξη των  φοιτητών
µας στην  διαρκή προσπάθεια παραγωγής ν έας γν ώσης
και µεταφοράς τεχ ν ογν ωσίας. 

Το Αριστοτέλειο Παν επιστήµιο πρέπει και θα
συν εχ ίσει ν α λειτουργεί και ως µοχ λός αν άπτυξης της
εθν ικής οικον οµίας. Ελπίζουµε ότι η κίν ηση αυτή θα
βρει µιµητές µεταξύ των  άλλων  ελλην ικών  εταιρειών .»

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΦΩΝΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΦΩΝΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΕΛΠΕ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ


