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Προοπτικές µε ‘’αγκάθια’’ αφού πρέπει
να ξεπερασθούν γραφειοκρατικά εµπόδια

- Παρουσιάσθηκε η µελέτη του ΤΑΙΠΕ∆ για την αξιοποίηση 10 λιµανιών

σελ. 3

ΠΙΕΖΕΙ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΛΗΓΕΝΤΩΝ ΣΤΗ
ΜΑΝ∆ΡΑ, Η ΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ
«Χ ωρ ίς ια τ ρό , ο ύτ ε κα ν
για συνταγογράφηση,
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Οινόη Αττικής»

σελ. 2-8

Η βουλευτής ζητά άµεσα λύσεις από τους
υπουργούς Εσωτερικών και Υγείας

Καραµπόλα µε
λεωφορείο και νταλίκα
στην Ελευσίνα
Επτά επιβάτες τραυµατίστηκαν

- Έφυγε το τιµόνι από τα χέρια του
οδηγού εξαιτίας της σύγκρουσης

σελ. 9

Σοκ στα γκισέ
και τα ΑΤΜ για
2,7 εκατοµµύρια
συνταξιούχους

Στο «κόκκινο» οι ιώσεις
περιµένοντας τη... γρίπη
«Επικίνδυνος µήνας
ο Ιανουάριος», λένε οι γιατροί

σελ. 6

σελ. 10

Εισβολή του ΠΑΜΕ
στο υπουργείο
Εργασίας

σελ. 3

ΟΑΕ∆: Επιδότηση
έως 500 ευρώ για
προσλήψεις
20.000 ανέργων

Το πρόγραµµα «Πρώτη Πρόσληψη»
θα αφορά νέους επιχειρηµατίες
που θέλουν να αποκτήσουν τον
πρώτο τους υπάλληλο.
σελ. 3

Σε ιρ ά ο µιλ ιώ ν γ ια
τ η ν «Π ρ ό λ η ψ η τ η ς
Α Ν Ο Ι ΑΣ» στ α
ΚΑΠΗ Ελευσίνα ς

Σοβαρός τραυµατισµός
αστυνοµικού στα
Άνω Λιόσια
από οδηγό ROMA που
παραβίασε STOP

σελ. 6

σελ. 2

Ογδόντα επτά τόνους
δέµατα µε είδη πρώτης
ανάγκης παρέδωσαν τα ΕΛΤΑ

σελ. 9

Στο πλαίσιο στήριξης των
κατοίκων στις πληγείσες
περιοχές της δυτικής Αττικής

2-θριάσιο
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Ασπρόπυργος

ΓΚΙΟΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
Λ. ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 20, 210-5573243
Ελευσίνα
ΚΑΤΕΛΑΝΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΙΕΡΑ Ο∆ΟΣ 17Α , 210-5561480
Aχαρνές

Λουτσίδου Αριάδνη

Πάρνηθος 95, 2102445975
Άνω Λιόσια

ΚΕΧΑΓΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΛΕΩΦ.ΦΥΛΗΣ 75 (ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΧΑΣΙΑΣ)
210-2411911
Χαϊδάρι

Σακόπουλος Θεόδωρος Κ.

Παπανδρέου Γεωργίου 4 - ∆άσος Χαϊδαρίου,
2105813912

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
1,5,9,13,21,25,29

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ
Αραιές νεφώσεις
Η θερµοκρασία από 8 έως 15
βαθµούς Κελσίου
ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ

Γρηγορίου επισκόπου Νύσσης, ∆οµετιανού επισκόπου Μελιτινής, Μαρκιανού πρεσβυτέρου και οικονόµου της Μεγάλης Εκκλησίας και Αµµωνίου

ΘΡΙΑΣΙΟ

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 Γρηγορίου 4, 19300 Ασπρόπυργος
Χειρόγραφα δηµοσιευόµενα ή όχι, δεν επιστρέφονται. Υπογεγραµµένα άρθρα δεν εκφράζουν κατ’ ανάγκη τις απόψεις της εφηµερίδας

ΠΙΕΖΕΙ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΛΗΓΕΝΤΩΝ ΣΤΗ
ΜΑΝ∆ΡΑ, Η ΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ

«Χωρίς ιατρό, ούτε κα ν
οι κ άτ ο ικ ο ι σ τ ην

Ε

γ ια σ υν τ α γ ογ ρ ά φη ση ,
Οινόη Αττικής»

Η βουλευτής ζητά άµεσα λύσεις από τους υπουργούς Εσωτερικών και Υγείας

πίκαιρη ερώτηση
προς τον Υπουργό
Εσωτερικών, κ. Π. Σκουρλέτη
κατέθεσε η βουλευτής
Αττικής Εύη Χριστοφιλοπούλου, η οποία πιέζει
προς κάθε κατεύθυνση
για τηναποκατάσταση
των πληγέντων και των
υποδοµών χωρίς καθυστερήσεις και παλινωδίες.
Συγκεκριµένα
στη
ερώτησή της υπογραµµίζει τα εξής:
Ο απολογισµός της
φονικής πληµµύρας στην
∆υτική Αττική είναι τραγικός: 24 νεκροί και πλήθος τραυµατιών, καταστροφή εκατοντάδων σπιτιών, επιχειρήσεων, αγροτικών και κτηνοτροφικών µονάδων καθώς και των
υποδοµών στην περιοχή.
Η άµεση αποκατάσταση των πληγέντων και των
υποδοµών πρέπει να γίνει χωρίς γραφειοκρατία,
καθυστερήσεις και παλινωδίες.
Η Κυβέρνηση οφείλει, συνεπώς, να προχωρήσει
ταχύτατα στην υλοποίηση όλων των αναγκαίων
µέτρων. Μεταξύ αυτών, έχουν επείγοντα χαρακτήρα:
Η διασφάλιση και µεταφορά των αναγκαίων
πόρων στους ΟΤΑ για την καταβολή του εφάπαξ
οικονοµικού βοηθήµατος και της οικονοµικής
ενίσχυσης για την αποκατάσταση ζηµιών στις
κατοικίες και την οικοσκευή.
Η µεταφορά των αναγκαίων πόρων στους
ΟΤΑ για την εκτέλεση των έργων αποκατάστασης
των υποδοµών αρµοδιότητάς τους (οδικό, αποχετευτικό δίκτυο κ.λπ.)

Η εξασφάλιση του αναγκαίου προσωπικού
σε υποστελεχωµένους ΟΤΑ, όπως ο ∆ήµος Μάνδρας – Ειδυλλίας, προκειµένου να αντιµετωπιστούν οι έκτακτες ανάγκες που προέκυψαν.

Κατόπιν των ανωτέρω, ερωτάσθε:
1.
Πότε θα µεταφερθούν στους ΟΤΑ της περιοχής οι απαραίτητοι πόροι: α) για την έκτακτη οικονοµική ενίσχυση του συνόλου των πληγέντων και
την αποκατάσταση των ζηµιών στις κατοικίες και
την οικοσκευή, και β) για την εκτέλεση των έργων
αποκατάστασης των υποδοµών, που υπέστησαν
ζηµιές ή καταστράφηκαν ολοσχερώς;
2.
Πότε θα γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες
για την ενίσχυση των υποστελεχωµένων ∆ήµων,
όπως ο ∆ήµος Μάνδρας – Ειδυλλίας, µε επιπλέον
προσωπικό, που είναι αναγκαίο λόγω των έκτακτων συνθηκών;
συνεχίζεται στη σελ. 8

Σοβαρός τραυµατισµός αστυνοµικού στα Άνω
Λιόσια από οδηγό ROMA που παραβίασε STOP

Σ

οβαρά τραυµατισµένος στο πρόσωπο µεταφέρθηκε στο 401 Γενικό
Στρατιωτικό Νοσοκοµείο αστυνοµικός µετά
από τροχαίο που είχε µε το περιπολικό στο
οποίο επέβαινε το απόγευµα της Κυριακής
στα Άνω Λιόσια.
Το περιπολικό κατευθυνόταν στο
σηµείο άλλου τροχαίου µε αστυνοµικούς
της οµάδας ∆ΙΑΣ που είχαν χτυπήσει µε...
ζώο όταν ένας Ροµά που οδηγούσε
αυτοκίνητο Golf παραβίασε το STOP.
Αποτέλεσµα ήταν ο οδηγός του
περιπολικού µετά από έναν ελιγµό
προκειµένου να αποφύγει το ΙΧ, να
καταλήξει µε δύναµη πάνω σε κολωνάκια.
Πρόκειται για το δεύτερο τροχαίο στην
ευρύτερη περιοχή καθώς είχε προηγηθεί πριν από λίγες ηµέρες η σύγκρουση περιπολικού µε όχηµα που το εµβόλισε
επί της οδού Αγίου ∆ιονυσίου στο Μενίδι. Τότε είχαν τραυµατιστεί δύο αστυνοµικοί, ο ένας εκ των οποίων µε σοβαρά
κατάγµατα και τραύµατα σε πρόσωπο, ωµοπλάτη και πλευρά.
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Προοπτικές µε ‘’αγκάθια’’ αφού πρέπει
να ξεπερασθούν γραφειοκρατικά εµπόδια

Σ

- Παρουσιάσθηκε η µελέτη του ΤΑΙΠΕ∆ για την αξιοποίηση 10 λιµανιών

την ανάγκη να προχωρήσουν γρήγορα τα σχέδια
για την αξιοποίηση των λιµανιών και στο να ξεπεραστούν τα γραφειοκρατικά εµπόδια που συχνά δεν
επιτρέπουν στους Οργανισµούς να προχωρήσουν σε έργα,
αναφέρθηκαν σε σύσκεψη που µετείχαν οι προέδροι των
Οργανισµών Λιµένων, ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Παναγιώτης Κουρουµπλής, ο πρόεδρος του
ΤΑΙΠΕ∆, Άρης Ξενόφος και Γενικός Γραµµατέας Λιµένων,
Λιµενικής Πολιτικής & Ναυτιλιακών Επενδύσεων Χρήστος
Λαµπρίδης.
Η συνάντηση προηγήθηκε βέβαια της χθεσινής παρουσίασης που έγινε στο ΥΝΑΝΠ για τη µελέτη ΤΑΙΠΕ∆ που
αφορά την την αξιοποίηση των 10 Λιµανιών. Τα περί ου ο
λόγος λιµάνια είναι τα Ηγουµενίτσας, Αλεξανδρούπολης, Λαυρίου, Καβάλας, Πατρών, Κέρκυρας, Ελευσίνας, Ραφήνας, Ηρακλείου και Βόλου, ανώνυµες εταιρείες οι µετοχές των οποίων µεταφέρθηκαν στο ΤΑΙΠΕ∆ το 2012.
Ο κ. Ξενόφος υπογράµµισε τη σηµασία που έχει το κοινωνικό αποτύπωµα των λιµανιών στις τοπικές κοινωνίες
και οι πρόεδροι των Οργανισµών τόνισαν την σηµασία που έχει η σύµπλευση των λιµανιών µε τις τοπικές κοινωνίες. Οι πρόεδροι εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για την πολιτική του ΥΝΑΝΠ να προχωρήσει η αξιοποίηση
των λιµανιών στο εξής µε τη διαδικασία των παραχωρήσεων. Εξέφρασαν επίσης την ικανοποίησή τους για την
άριστη, όπως είπαν, συνεργασία τους µε τον Υπουργό και τον Γενικό Γραµµατέα Λιµένων.
Αναφέρθηκαν στην ανάγκη να επιλυθούν επιµέρους ζητήµατα έτσι ώστε κι οι Οργανισµοί να προβούν σε ή
επενδύσεις µε στόχο την ανάπτυξη, καθώς και στις σηµαντικές προοπτικές που παρουσιάζουν τα λιµάνια. Εξέφρασαν απορίες για το πώς µπορούν να προχωρήσουν οι Οργανισµοί σε διάφορες πρωτοβουλίες (leasing, δάνεια,
ανάπτυξη µαρινών κλπ) και αναφέρθηκαν σε ζητήµατα λειτουργίας των Οργανισµών ως φορέων γενικής κυβέρνησης.Ο κ. Ξενόφος ανέφερε ότι το ΤΑΙΠΕ∆ έχει ήδη πραγµατοποιήσει έναν πρώτο γύρο συζητήσεων µε ενδεχόµενους παραχωρησιούχους και εξέφρασε την βούληση να επισκεφτεί όλα τα λιµάνια.
Να σηµειωθεί ότι µε τον όρο «παραχώρηση συνολικών λιµενικών δραστηριοτήτων» που εξετάζεται εννοείται
πως οι οργανισµοί λιµένων µπορεί να παραµείνουν στην ιδιοκτησία του ∆ηµοσίου, αλλά να δοµηθούν υποκείµενες εταιρικές οντότητες διαχείρισης του 100% των δραστηριοτήτων των λιµανιών οι οποίες και θα παραχωρηθούν σε ιδιώτες.Αντιστοίχως, οι επιµέρους παραχωρήσεις θα αφορούν είτε την κρουαζιέρα είτε τις εµπορικές δραστηριότητες.

Καραµπόλα µε λεωφορείο
και νταλίκα στην Ελευσίνα
Επτά επιβάτες τραυµατίστηκαν
- Έφυγε το τιµόνι από τα χέρια του
οδηγού εξαιτίας της σύγκρουσης

Λαχτάρησαν οι επιβάτες αστικού λεωφορείου της
γραµµής Α16 που διανύει το δροµολογιο ΑθήναΕλευσίνα όταν µια νταλίκα έπεσε πάνω τους µε
αποτέλεσµα να τραυµατιστούν. Το τροχαίο
σηµειώθηκε στο ρεύµα προς Κόρινθο, στο ύψος
της Χαλυβουργικής.
Ο οδηγός του λεωφορείου περιγράφει πως λίγο
πριν τη µια το µεσηµέρι, στην εθνική οδό στο ύψος
της Ελευσίνας, του έφυγε το τιµόνι από τα χέρια
εξαιτίας της σύγκρουσης που είχε µε µια νταλίκα.

Έκρηξη σε αυτοκίνητο στην Ελευσίνα

Έκρηξη σηµειώθηκε στις 01:00 τα ξηµερώµατα της
Τρίτης σε Ι.Χ. αυτοκίνητο σε πιλοτή πολυκατοικίας,
στην Ελευσίνα.
Έντροµοι ξύπνησαν οι ένοικοι της πολυκατοικίας και
κάτοικοι στην γύρω περιοχή µετά από έκρηξη αυτοκινήτου σε πιλοτή πολυκατοικίας στην οδό Πίνδου. Αµέσως στο σηµείο της έκρηξης έφτασε δύναµη της Πυροσβεστικής και κατέσβησαν το φλεγόµενο αυτοκίνητο.
Το αυτοκίνητο καταστράφηκε ολοσχερώς από τη
φωτιά, η πυροσβεστική επισήµανε πως η έκρηξη προκλήθηκε από την µπαταρία του αυτοκινήτου. Σηµειώνεται επίσης πως το αυτοκίνητο είχε πάρει βελτιώσεις µε
αλλαγές από το κανονικό εξοπλισµό του.

Η σύγκρουση θα ήταν πολύ χειρότερη αν η νταλίκα
δεν έπεφτε πρώτα πάνω σε αυτό το φορτηγό που
ήταν πίσω από το λεωφορείο.
Οι επιβάτες του λεωφορείου, που εκτελούσε το
δροµολόγιο Αθήνα - Ελευσίνα, έπεσαν ο ένας
πάνω στον άλλο. Κάποιοι από αυτούς χτύπησαν
ενώ το πίσω τζάµι έγινε θρύψαλα.
Για µερικά λεπτά επικράτησε πανικός.Οι περισσότεροι ήταν στο πίσω µέρος του λεωφορείου και
µεταφέρθηκαν όλοι στο Αττικό Νοσοκοµείογια να
τους παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες.

ΟΑΕ∆: Επιδότηση έως 500 ευρώ για προσλήψεις 20.000 ανέργων
Το πρόγραµµα «Πρώτη Πρόσληψη» θα αφορά νέους επιχειρηµατίες που θέλουν να αποκτήσουν τον πρώτο τους υπάλληλο.

Ξ

εκιν άει άµεσα το ν έο πρόγραµµα
του ΟΑΕ∆ π ου θα π αρέχ ει
επ ιδότηση ύψους 500 ευρώ
µην ιαίως για την πρώτη πρόσληψη µισθωτού-ών από αυτοαπασχ ολούµεν ους
και επιχ ειρήσεις ν έων
Το πρόγραµµα του ΟΑΕ∆ «Πρώτη
Πρόσληψη» θα αφορά ν έους επιχ ειρηµατίες που θέλουν ν α αποκτήσουν
τον πρώτο τους υπάλληλο. Συγκεκριµέν α το π ρόγραµµα π ροβλέπ ει την
επιδότηση του µικτού µισθού έως και
500 ευρώ σε 20.000 ν έους άν εργους, οι
οποίοι θα προσληφθούν από ν έους
επιχ ειρηµατίες.
Η διάρκειά του θα είν αι 18 µήν ες, εφόσον οι άν εργοι που θα προσληφθούν
είν αι κάτω των 30 ετών . Ο ΟΑΕ∆, που
θα υλοποιήσει το πρόγραµµα, επιχ ορη

γεί το 50% του µισθολογικού και µη
µισθολογικού κόστους. Αν ώτατο όριο
επιχ ορήγησης του µικτού µισθού θα
είν αι τα 500 ευρώ µην ιαίως. Για κάθε

ηµέρα απασχ όλησης λιγότερη των 25
ηµερών (π λήρης µήν ας) το µην ιαίο
π οσό επ ιχ ορήγησης µειών εται κατά
1/25.

Το πρόγραµµα προκηρύσσεται αρχ ικά
για 20.000 θέσεις, αλλά θα επεκταθεί
όταν και εφόσον εξαν τληθούν οι θέσεις,
ώστε ν α παραµέν ει διαρκώς διαθέσιµο
για όσους ν έους επιχ ειρηµατίες συγκεν τρών ουν τις προϋποθέσεις.
Ωφελούµεν οι του προγράµµατος είν αι
άν εργοι ηλικίας 18 ετών και άν ω, εγγεγραµµέν οι στο µητρώο αν έργων του ΟΑΕ∆
για χ ρον ικό διάστηµα τουλάχ ιστον 3
µην ών πριν από την υπόδειξή τους
από τα αρµόδια ΚΠΑ2.
Η διάρκεια του προγράµµατος ορίζεται
σε 18 µήν ες για την πρόσληψη αν έργων
ηλικίας έως 29 ετών και σε 12 µήν ες για
την πρόσληψη αν έργων ηλικίας 30 ετών
και άν ω.
Συν εχ ίζεται στη σελ. 12

4-θριάσιο
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Έγκληµα στους Αγίους Αναργύρους:

Αγωγή κατά του δηµοσίου από
συγγενείς της συζύγου του αστυνοµικού

Α

γωγή κατά του Ελληνικού
∆ηµοσίου θα καταθέσει η οικογένεια της γιατρού που βρήκε τραγικό θάνατο µαζί µε την µητέρα της και
την κόρη της στο έγκληµα των Αγίων Αναργύρων που προκάλεσε σοκ στο Πανελλήνιο.
Τα συγγενικά πρόσωπα της άτυχης γιατρού, ζητούν δικαίωση και καταλογίζουν
ευθύνες για την πολλαπλή δολοφονία
στην αστυνοµία, εκτιµώντας πως ο δράστης και αυτόχειρας αστυνοµικός, Χρήστος Ζαπαντιώτης, έπασχε από κάποια
ψυχική ασθένεια, η οποία δεν διαγνώστηκε στις εξετάσεις που υποβάλλον-

ται οι ένστολοι που
φέρουν όπλο.
Ο 47χρονος υπηρετούσε στη Βουλή,
αποσπασµένος στη
φρουρά του πρώην πρωθυπουργού,
Κώστα Σηµίτη. Όπως έγινε γνωστό, είχε
περάσει από ψυχοµετρικά τεστ τον Νοέµβριο του 2011 και είχε κριθεί κατάλληλος
για οπλοφορία.
Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του το
δικηγορικό γραφείο που έχει αναλάβει την
υπόθεση, «η ευθύνη του ∆ηµοσίου είναι
δεδοµένη και στηρίζεται στη διάταξη του
άρθρου 105 του Εισαγωγικού Νόµου του
Αστικού Κώδικα λόγω της εγκληµατικής
παράλειψης να διαπιστώσει την ψυχιατρική κατάσταση του δράστη κατά το διορισµό του ως Αστυνοµικού παρά την
αυταπόδεικτη δυστυχώς πλέον ακαταλληλότητά του να οπλοφορεί».

Ο 47χρονος αστυνοµικός χρησιµοποίησε το υπηρεσιακό του όπλο για να
σκοτώσει την πεθερά του, την σύζυγό του
και την µικρή κόρη του, λίγο πριν βάλει
τέλος στη ζωή του µε το ίδιο όπλο.

Το χρονικό της τραγωδίας
Η οικογενειακή τραγωδία εκτυλίχθηκε
στις 18 ∆εκεµβρίου 2017 στην οδό Ευριπίδου, στους Αγίους Αναργύρους. Ο εν
ενεργεία αστυνοµικός, Χρήστος Ζαπαντιώτης σκότωσε µε το υπηρεσιακό του
όπλο την σύζυγο, την πεθερά και την 3,5
ετών κόρη του, πριν βάλει τέλος στη ζωή
του.
Η τραγωδία αποκαλύφθηκε όταν τους
αναζήτησε συγγενικό τους πρόσωπο που
ανησύχησε επειδή δεν έδιναν σηµεία
ζωής, ενώ διαπίστωσε πως ούτε το κοριτσάκι είχε πάει στον παιδικό σταθµό.
Όταν πήγε στο σπίτι είδε τις δυο γυναίκες

ΕΛ.ΑΣ: Οι πολίτες να προσέχουν τις
µεταµεσονύκτιες αναπάντητες κλήσεις

Τους σκότωσε µετά από καυγά µε τη
σύζυγό του

Παρότι κανένας δεν µπορεί να γνωρίζει
ακριβώς τι συνέβη το µοιραίο βράδυ τα
µέχρι στιγµής στοιχεία οδηγούν στην
εκδοχή ότι ξέσπασε έντονη φιλονικία
µεταξύ του αρχιφύλακα και της συζύγου
του στο σαλόνι του σπιτιού.Πάνω στον
καυγά, ο αστυνοµικός φαίνεται ότι πυροβόλησε τη γυναίκα µε αποτέλεσµα να
την τραυµατίσει θανάσιµα. Όπως όλα
δείχνουν, η πεθερά του άκουσε τον θόρυβο και ανέβηκε από τον κάτω όροφο για
να δει τι είχε συµβεί. Τότε, ο αστυνοµικός
πυροβόλησε και αυτήν.

µενες κλήσεις στους άγνωστους
αυτούς διεθνείς αριθµούς, από τους
οποίους δέχονται τις αναπάντητεςανεπιθύµητες κλήσεις και
β) να µην καλούν στον αριθµό του
αποστολέα του µηνύµατος (sms),
προβαίνοντας στην άµεση διαγραφή
αυτού, καθώς και στις δύο περιπτώσεις ενδέχεται να υπάρχουν
υψηλές χρεώσεις.

Η

∆ιεύθυνση ∆ίωξης Ηλεκτρονικού
Εγκλήµατος
της
Ελληνικής
Αστυνοµίας,
ενηµερώνει τους πολίτες σχετικά µε
κλήσεις και µηνύµατα κινητής τηλεφωνίας ( sms ) από άγνωστους τηλεφωνικούς αριθµούς του εξωτερικού,
που στοχεύουν στην οικονοµική τους
εξαπάτηση.
Πρόκειται για αναπάντητες – ανεπιθύµητες τηλεφωνικές κλήσεις (
SPAM ) από άγνωστους αριθµούς
υψηλής χρέωσης του εξωτερικού, οι
οποίες πραγµατοποιούνται κατά
κανόνα µεταµεσονύκτιες ώρες ώστε
να εµφανίζονται σκόπιµα ως αναπάντητες.
Συγκεκριµένα, σύµφωνα µε καταγγελίες που έχουν υποβληθεί στη
∆ιεύθυνση ∆ίωξης Ηλεκτρονικού
Εγκλήµατος, συνδροµητές κινητής
τηλεφωνίας έχουν λάβει αναπάντητες
κλήσεις προερχόµενες από ΒοσνίαΕρζεγοβίνη και Μαλδίβες, µε κωδι-

νεκρές στο σαλόνι, το κοριτσάκι νεκρό
στην κρεβατοκάµαρα και τον αυτόχειρα
σε στάση που δείχνει ότι προηγουµένως
είχε γονατίσει.

Υπενθυµίζεται ότι για ανάλογα περιστατικά οι πολίτες µπορούν να επικοινωνούν, ανώνυµα ή επώνυµα, µε
τη ∆ιεύθυνση ∆ίωξης Ηλεκτρονικού
Εγκλήµατος
προκειµένου
να
παρέχουν πληροφορίες ή να καταγγέλλουν παράνοµες ή επίµεµπτες
πράξεις ή δραστηριότητες που
τελούνται µέσω ∆ιαδικτύου, στα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας:

κούς κλήσης (00387) και (00960)
αντίστοιχα.
Με αφορµή αυτά τα περιστατικά,
καλούνται οι πολίτες να είναι ιδιαίτερα
προσεκτικοί στην περίπτωση που
λάβουν τέτοιου είδους κλήσεις και

µηνύµατα, για την αποφυγή πιθανής οικονοµικής τους εξαπάτησης.
Επιπρόσθετα, συστήνεται στους
συνδροµητές:
α) να µην πραγµατοποιούν εξερχό
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Τηλεφωνικά: 11188
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για έξυπνα τηλέφωνα (smart
phones):
FEELSAFE
E-COMMERCE. twitter: @CyberAlertGR.
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Θεατρικές παραστάσεις
και το νέο έτος 2018 για τους
δηµότες Ελευσίνας

Το Τµήµα ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ του Ν.Π.∆.∆.
Π.Α.Κ.Π.Π.Α. του ∆ΗΜΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
ανακοινώνει στους ∆ηµότες , ότι
συνεχίζει τις χειµερινές εξορµήσεις σε
καλλιτεχνικές παραστάσεις της Αθήνας
και στο νέο έτος.
Για τον µήνα Ιανουάριο πρόκειται να
παρακολουθήσουµε τη θεατρική παράσταση « ΗΡΩΕΣ » , γλυκόπικρη
κωµωδία,του Ζεράλντ
Σιµπλερά σε
σκηνοθεσία Ν. Μιλιβόγεβιτς,µε πρωταγωνιστές τους: Γ. Φέρτη, ∆. Πιατά, Ιερ.
Μιχαηλίδη, την Κυριακή, 14 Ιανουαρίου
2018,στο ΝΕΟ ΘΕΑΤΡΟ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ,
Προφήτη ∆ανιήλ 3-5 & Πλαταιών, Κεραµικός
Έναρξη παράστασης, ώρα 20:00΄

ΠΟΥΛΜΑΝ ΘΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙ ΑΠΟ ΤΟ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΠΑΡΚΙΝΓΚ, στις 18:30
(ΕΝΑΝΤΙ ΠΥΡΟΥΝΑΚΕΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ)
ΚΟΣΤΟΣ
ΕΥΡΩ.

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ

Αυξάνεται το ωράριο για
δασκάλους και
καθηγητές στις 30 ώρες

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

14,00

Αναµένονται οι δύο µεγάλες µεταρρυθµίσεις µε την
υπογραφή Γαβρόγλου, το νέο εισαγωγικό σύστηµα µε
σαρωτικές αλλαγές στο Λύκειο αλλά και η ίδρυση του
Πανεπιστηµίου ∆υτικής Αττικής.
Παράλληλα, το υπουργείο Παιδείας προωθεί σειρά
νοµοθετηµάτων εντός του επόµενου διαστήµατος, που θα
αφορούν την διοικητική αναδιάρθρωση στην Παιδεία, ενώ
ανάµεσα σε αυτά που αναµένονται είναι και οι δύο µεγάλες
µεταρρυθµίσεις µε την υπογραφή Γαβρόγλου, το νέο εισαγωγικό σύστηµα µε σαρωτικές αλλαγές στο Λύκειο αλλά
και η ίδρυση του Πανεπιστηµίου ∆υτικής Αττικής.
Νίκος Σαράντης: «Χαιρετίζω τη δηµιουργία
του Πανεπιστήµιου ∆υτικής Αττικής»

Σ

το νοµοσχέδιο για τα προαπαιτούµενα ώστε να
κλείσει η αξιολόγηση θα περιλαµβάνεται διαταξη
για την υποχρεωτική παραµονή των δασκάλων και
των καθηγητών στο σχολείο 30 ώρες την εβδοµάδα.
Επίσης στο τέλος του µήνα, όπως γνωστοποίησε ο ίδιος
ο υπουργός Παιδείας σε αιρετούς, θα έρθει νέο νοµοσχέδιο -σε δηµόσια διαβούλευση- για τις νέες δοµές εκπαίδευσης κι αν δεν περιληφθούν στα προαπαιτούµενα οι
ρυθµίσεις για το ζήτηµα των συγχωνεύσεων αλλά και της
επιλογής στελεχών µε τη συµµετοχή ενός µέλους από την
Ανεξάρτητη Αρχή του ΑΣΕΠ θα ενταχθούν σε αυτό.
Με δασκάλους και εκπαιδευτικούς, αλλά και την παράταξη του ΣΥΡΙΖΑ στους καθηγητές (ΣΥΝΕΚ) να βρίσκονται
απέναντι στα συµφωνηθέντα µε τους θεσµούς, ο υπουργός Παιδείας Κώστας Γαβρόγλου προετοιµάζει τη ρύθµιση για την 30ωρη υποχρεωτική παραµονή στο σχολείο.
Το αίτηµα είχε τεθεί από τους θεσµούς ήδη από τον ∆εκέµβρη.
Ο κ. Γαβρόγλου από την πλευρά του είχε αναφέρει ότι
δεν αλλάζει τίποτα, καθώς υπάρχει σχετική ρύθµιση σε
νόµο του 1985.
Σύµφωνα µε δηµοσίευµα του «Ελέυθερου Τύπου» οι
εκπαιδευτικοί πάντως σηµειώνουν ότι για πρώτη φορά τίθεται το υποχρεωτικό του θέµατος, ενώ η ΣΥΝΕΚ σε ανακοίνωσή της προειδοποιεί ότι βρίσκεται σε επιφυλακή:
«∆εν θα δεχτούµε καµία υποχρεωτική παραµονή στο σχολείο έξω από το συγκεκριµένο αυτό πλαίσιο και, σε κάθε
περίπτωση, θα αντιπαλέψουµε οποιαδήποτε αλλαγή θα
αυξάνει το ωράριό µας και θα υποβαθµίζει τις εργασιακές
µας σχέσεις».

Μετά την ενηµέρωση που
παρείχε ο καθηγητής Παναγιώτης Καλδής, Πρόεδρος
της Επιτροπής Εκπαίδευσης
και Ερευνών και Αναπληρωτής Πρύτανης του ΤΕΙ Αθήνας, κατόπιν πρόσκλησης του
Νίκου Σαράντη, Προέδρου
της Περιφερειακής Ένωσης
∆ήµων Αττικής, ο κ. Σαράντης
δήλωσε τα ακόλoυθα:
«Η δηµιουργία του Πανεπιστήµιου ∆υτικής Αττικής
προέρχεται από την απορρόφηση του ΤΕΙ Αθήνας και του
ΤΕΙ Πειραιά και ξεκίνησε για το σύνολο των ΤΕΙ της χώρας
µε τον ν. 2916/2001 και συνεχίστηκε µε τους νόµους
3685/2008, 4009/2011 και 4485/2017 κ.λπ. Όλα αυτά τα
χρόνια τα ΤΕΙ Αθήνας και Πειραιά έχουν υλοποιήσει την
ουσιαστική αναβάθµιση των ακαδηµαϊκών σπουδών τους
µε τα τετραετή προγράµµατα σπουδών, όπως και µε τη
δηµιουργία µεταπτυχιακών και ερευνητικών προγραµµάτων.
Η καταξίωση των σπουδών στα ΤΕΙ και Αθήνας και Πειραιά και η αξία των πτυχίων τους τόσο ακαδηµαϊκά όσο και
στην αγορά εργασίας είναι δεδοµένη.
Με τη συγχώνευση τους στο Πανεπιστήµιο ∆υτικής Αθήνας δηµιουργείται πρόσθετη δυναµική εις όφελος των φοιτητών και του επιπέδου των προπτυχιακών και µεταπτυχιακών σπουδών και της έρευνας.
Η δυναµική αυτή θα συµβάλλει στην ανάπτυξη της
µεγάλης και πυκνοκατοικηµένης περιοχής της ∆υτικής
Αθήνας και ∆υτικής Αττικής µε τις συνέργειες που θα δηµιουργηθούν µε την Αυτοδιοίκηση, οικονοµικά και επαγγελµατικά επιµελητήρια, άλλα ΑΕΙ και κάθε φορέα δηµιουργίας
γνώσης και αξιοποίησης - εφαρµογής της στην οικονοµία
και την κοινωνία των πολιτών. Χαιρετίζω τη δηµιουργία του
Πανεπιστήµιου ∆υτικής Αττικής και προσβλέπω στην παραγωγική συνεργασία της Αυτοδιοίκησης µε αυτό».
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Στο Α.Τ. του Ολυµπιακού Xωριού
µεταφέρθηκε ο Τούρκος αξιωµατικός
Μετά το «πάγωµα» της χορήγησης ασύλου

Αγιασµός των υδάτων και βραβεύσεις αθλητών
στο ∆ηµοτικό Κολυµβητήριο Χαϊδαρίου

Σ

το αστυνοµικό τµήµα του Ολυµπιακού Χωριού στις Αχαρνές µεταφέρθηκε ο Τούρκος αξιωµατικός, ο οποίος
κρατείτο στο Αλλοδαπών, µετά το «πάγωµα» της χορήγησης ασύλου , που προκάλεσε έντονες αντιδράσεις .Ο Τούρκος
αξιωµατικός αναµένεται µέσα στις επόµενες ηµέρες να αποφασίσει εάν θα προσφύγει ή όχι κατά της απόφασης για το
«πάγωµα» του ασύλου.
Σύµφωνα µε πληροφορίες, ο Τούρκος αξιωµατικός εχθές το
πρωί θα παραλάµβανε την ταυτότητα του πρόσφυγα, σύµφωνα
µε την απόφαση της Επιτροπής.
Μετά όµως από τη νέα δικαστική εξέλιξη, διαδικαστικά το
αίτηµά του για άσυλο επανέρχεται στην αρχική κατάσταση, που
σηµαίνει ότι θα πρέπει να παραλάβει το αίτηµα χορήγησης
ασύλου µε πιο πιθανό ενδεχόµενο την κράτησή του µέχρι την
τελική συζήτηση του αιτήµατός του σε περίπου ενάµιση µήνα
από σήµερα.

Π

λήθος κόσµου παραβρέθηκε το Σάββατο 6 Ιανουαρίου 2018 στο ∆ηµοτικό Κολυµβητήριο της πόλης µας
για τον αγιασµό των υδάτων, ανταποκρινόµενο στο κάλεσµα του ∆ήµου Χαϊδαρίου και της ∆ιεύθυνσης Νεολαίας Αθλητικών & Πολιτιστικών Υπηρεσιών. Η εκδήλωση πραγµατοποιήθηκε λίγη ώρα µετά τον αγιασµό των
υδάτων στον Σκαραµαγκά, παρουσία της ∆ηµοτικής Αρχής, ∆ηµοτικών Συµβούλων, υπηρεσιακών παραγόντων
και εκπροσώπων συλλόγων.
Στην καθιερωµένη κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας, ο
∆ήµαρχος Χαϊδαρίου, Μιχάλης Σελέκος, έδωσε ευχές για τη
νέα χρονιά, ευχαριστώντας παράλληλα και όλους όσους
έχουν συµβάλει στη λειτουργία του ∆ηµοτικού Κολυµβητηρίου και υπογραµµίζοντας πως «έχουµε καθήκον
σαν κοινωνία να προσπαθούµε να βελτιώνουµε τις αθλητικές εγκαταστάσεις, ούτως ώστε όλα τα παιδιά αλλά και οι
ηλικιωµένοι όσοι έχουν πρόβληµα υγείας, τα Άτοµα µε Ειδικές Ανάγκες και συνολικά όλοι όσοι θέλουν να έχουν την
δυνατότητα να ασχολούνται µε τον αθλητισµό».
Ο ∆ήµαρχος βράβευσε τον αθλητή Βασίλη Τσέλο που
ανέκτησε τον σταυρό. Στη συνέχεια βραβεύτηκαν οι αθλητές των προγραµµάτων ΑµεΑ του ∆ηµοτικού Κολυµβητηρίου, Ντανιέλε Λικάι και Μάριος Αγγελόπουλος, αλλά και
οι αθλητές/τριες της Αθλητικής Ένωσης Χαϊδαρίου Ευδοξία Θωµάκου, Κωνσταντίνος Τσιάβος, Βενετία Μπάτσιου,
Αφροδίτη Κατσιάρα και Φωτεινή Μέτσιου για τα µετάλλια και τις διακρίσεις τους σε πρόσφατες διεθνείς κολυµβητικές διοργανώσεις. Ο ∆ήµος Χαϊδαρίου εύχεται σε όλους χρόνια πολλά και καλή χρονιά!

Εισβολή του ΠΑΜΕ στο
υπουργείο Εργασίας

Μ

έλη του ΠΑΜΕ που πραγµατοποιούσαν πορεία προς τη Βουλή ενάντια στο
πολυνοµοσχέδιο, εισέβαλλαν στο υπουργείο Εργασίας, επί της οδού
Σταδίου.
Τα µέλη του ΠΑΜΕ, ζήτησαν
συνάντηση µε την ηγεσία του
υπουργείου, κάτι το οποίο δεν
έγινε, µε αποτέλεσµα να εισβάλλουν στο κτίριο σπάζοντας τη
τζαµαρία για να µπουν µέσα,
όπου κρέµασαν ένα µεγάλο
πανό ενάντια στα µέτρα, ενώ
στην ταµπέλα µε την ονοµασία
του υπουργείου έγραψαν «Υπουργείο ∆ΝΤ, Ευρωπαϊκής Ένωσης και Εργοδοσίας».
Όπως δήλωσε ο Γιώργος
Μπουλούγαρης από το Γραφείο
Τύπου του ΠΑΜΕ, «αυτή είναι µία πρώτη απάντηση ότι το δικαίωµα στην απεργία δεν
το παζαρεύουµε».
Στη συνέχεια, τα µέλη του ΠΑΜΕ αφού φώναξαν συνθήµατα υπέρ των εργατών,
αποχώρησαν από την είσοδο του υπουργείου.

Σ ε ι ρ ά ο µ ι λ ι ώ ν γ ι α τ η ν «Π ρ ό λ η ψ η
τ η ς Α Ν Ο ΙΑ Σ» σ τα Κ Α Π Η Ε λ ε υ σ ί ν α ς

Το Τµήµα Κοινωνικής Πολιτικής του Ν.Π.∆.∆. Π.Α.Κ.Π.Π.Α. ,σε συνεργασία
των 3 παραρτηµάτων ΚΑΠΗ Ελευσίνας, µε το Κέντρο Υγείας και στα πλαίσια
του εθνικού προγράµµατος ΗΠΙΟΝΗ, «πρόληψης και προαγωγής υγείας των
ηλικιωµένων», οργανώνει µια σειρά οµιλιών µε θέµα:
Πρόληψη της ΑΝΟΙΑΣ και αντιµετώπιση των συµπτωµάτων της.
Οι οµιλίες θα πραγµατοποιηθούν:
Τρίτη 16 Ιανουαρίου 10.30πµ- στο Κ.Α.Π.Η. Μαγούλας
Τετάρτη 17 Ιανουαρίου 10.00πµ- στο Β’ παράρτηµα
Πέµπτη 18 Ιανουαρίου 9.30πµ- στο Α’ παράρτηµα

Υπεύθυνες ∆ιοργάνωσης: Μπιδέκα Αποστολία Ιατρός του Κ.Α.Π.Η.
Ζωγοπούλου Μαρία Επισκέπτρια Υγείας
Για το Ν.Π.∆.∆. Π.Α.Κ.Π.Π.Α.
Ο Πρόεδρος
Βασίλης K. Αγριµάκης
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Παιδική εκδήλωση & Κοπή Βασιλόπιτας
της Ένωσης Αστυνοµικών ∆υτικής Αττικής
Με απόλυτη επιτυχία πραγµατοποιήθηκε στις 7 Ιανουαρίου 2018 η παιδική θεατρική παράσταση που διοργάνωσε η Ένωση Αστυνοµικών Υπαλλήλων ∆υτικής
Αττικής µας για τους µικρούς φίλους. Κατά την διάρκεια
της εκδήλωσης πραγµατοποιήθηκε και η κοπή της
βασιλόπιτας του σωµατείου.
Η προσέλευση των µικρών φίλων ήταν πραγµατικά
µεγάλη, διασκέδασαν µε το έργο και στο τέλος της εκδήλωσης τους µοιράστηκαν συµβολικά δωράκια καθώς και
γλυκίσµατα.
Σε ανακοινώσή της αναφέρει: Ευχαριστούµε όλους για
την τεράστια ανταπόκριση και συµµετοχή η οποία µας

δίνει δύναµη.
Η Ένωση µας
θα συνεχίσει να
προσφέρει χαρά
και διασκέδαση σε
όλους τους µικρούς µας φίλους και τις οικογένειες τους και ευχόµαστε σε
όλους χαρούµενο και ευτυχισµένο το 2018.

Προσλήψεις 5 φυλάκων στο ΕΚΕΑ
που εδρεύει στις Αχαρνές

Aνακοινώθηκε η πρόσληψη, µε σύµβαση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου,
συνολικά 5 ατόµων για την αντιµετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών περιστάσεων του Εθνικού Κέντρου Αιµοδοσίας (Ε.ΚΕ.Α.), που εδρεύει
στις Αχαρνές του δήµου Αχαρνών του Νοµού
Αττικής.

Έως τις 15 Ιανουαρίου οι Εγγραφές
σχολείων στη δράση «Μαθαίνοντας
Επιστήµη µέσα από το Θέατρο»

Σ

τις 15 Ιανουαρίου λήγει η προθεσµία υποβολής
δηλώσεων συµµετοχής στη δράση «Μαθαίνοντας επιστήµη µέσα από το θέατρο». Ήδη, 55
σχολεία από όλη την Ελλάδα έχουν ξεκινήσει την προετοιµασία των θεατρικών παραστάσεών τους, τις
οποίες θα παρουσιάσουν ζωντανά ή βιντεοσκοπηµένες
σε µια από τις δύο τελικές εκδηλώσεις της δράσης.
Η πρώτη παρουσίαση θα γίνει στην Αθήνα, στις 21-22
Απριλίου, στις εγκαταστάσεις της Ελληνογερµανικής
Αγωγής και η δεύτερη στη Θεσσαλονίκη, στις 28-29
Απριλίου, στο Noesis – Κέντρο ∆ιάδοσης Επιστηµών &
Μουσείο Τεχνολογίας. Για τέταρτη συνεχόµενη χρονιά,
η δράση «Μαθαίνοντας Επιστήµη µέσα από το Θέατρο» καλεί τους µαθητές και τους εκπαιδευτικούς να
δηµιουργήσουν τη δική τους θεατρική παράσταση, που
να είναι σχετική µε επιστηµονικά θέµατα. Στόχος της
δράσης είναι να φέρει πιο κοντά την εκπαιδευτική
κοινότητα µε επιστήµονες,καλλιτέχνες και την τοπική
κοινωνία µέσα από θεατρικές παραστάσεις των σχολείων.
Η δράση, που τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, αποτελεί µια
πρωτοβουλία της Science View µε την παιδαγωγική
και επιστηµονική υποστήριξη του Τµήµατος Φιλοσοφίας-Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας του Πανεπιστηµίου
Αθηνών και σε συνεργασία µε την Ελληνογερµανική
Αγωγή και το Noesis – Κέντρο ∆ιάδοσης Επιστηµών &
Μουσείο Τεχνολογίας.
Περισσότερες πληροφορίες υπάρχουν στην ιστοσελίδα
http://www.lstt.eu, ενώ ενηµερωτικό βίντεο στη διεύθυνση https://youtu.be/p9J-ojaiiuY.

8-θριάσιο
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Έρχεται το επίδοµα παιδιού

- Τέλος τα οικογενειακά επιδόµατα ΟΓΑ

Έ

να επίδοµα, ενιαίο για όλες τις οικογένειες µε
παιδιά, που αυξάνεται µε βάση τον αριθµό των
τέκνων αλλά και το ύψος του εισοδήµατος,
προβλέπει η τελική διάταξη του υπουργείου Εργασίας
που περιλαµβάνεται στο πολυνοµοσχέδιο το οποίο θα
κατατεθεί στη Βουλή .
Η νέα αρχιτεκτονική στο «Επίδοµα Παιδιού» όπως θα
λέγεται, έχει συµφωνηθεί µε τους εκπροσώπους των
δανειστών και περιλαµβάνει µεταξύ άλλων αναµόρφωση
του ύψους της παροχής αλλά και των εισοδηµατικών
κριτηρίων που ισχύουν, καθώς ο στόχος του είναι η
στήριξη των οικογενειών µε έως δύο παιδιά, αλλά και
των τρίτεκνων και πολύτεκνων οικογενειών µε χαµηλά
εισοδήµατα.
Σύµφωνα µε το Euro2day.gr µεταξύ άλλων, το άρθρο
του πολυνοµοσχεδίου που αναµένεται να κατατεθεί στη
Βουλή προβλέπει: «Το Επίδοµα Παιδιού καταβάλλεται
λαµβάνοντας υπόψη τον αριθµό των εξαρτώµενων τέκνων, το ισοδύναµο οικογενειακό εισόδηµα και την κατηγορία ισοδύναµου οικογενειακού εισοδήµατος.
Ως ισοδύναµο οικογενειακό εισόδηµα ορίζεται το συνολικό, πραγµατικό ή τεκµαρτό, εισόδηµα από κάθε πηγή
ηµεδαπής και αλλοδαπής προέλευσης -προ φόρων,
µετά την αφαίρεση των εισφορών για κοινωνική ασφάλιση-, εξαιρουµένων των επιδοµάτων που δεν προσµετρώνται στο φορολογητέο εισόδηµα, όλων των µελών
της οικογένειας, διαιρούµενο µε την κλίµακα ισοδυναµίας.

Κοπή βασιλόπιτας στον Τοµέα
Γυναικών της ∆ΗΜ.Τ.Ο Ν∆
Αχαρνών και Θρακοµακεδόνων

Η πρόεδρος και τα µέλη του Τοµέα Γυναικών
της ∆ΗΜ.Τ.Ο Αχαρνών και θρακοµακεδόνων µε
αφορµή την κοπή της Πρωτοχρονιάτικης Πίτας,
σας προσκαλούν σε µια όµορφη απογευµατινή
οµιλία, µε τσάι- καφέ και νόστιµα εδέσµατα.
Στην εκδήλωση θα µιλήσουν :
Ο Βασίλης Κικίλιας πρ. Υπουργός, βουλευτής Α
Αθηνών , Τοµεάρχης Εθνικής Άµυνας.
Η Βάσω Κόλλια πρ. Γεν. Γραµµατέας
ισότητας των φύλων του Υπουργείου
Εσωτερικών.
Θέµα της οµιλίας : " Ο ρόλος της
οικογενείας απέναντι στην κρίση αξιών"
Την εκδήλωση επίσης θα χαιρετίσει
η Μαρία Συρεγγέλα, Γραµµατέας
Γυναικείων Θεµάτων.
Η παρουσία σας θα µας τιµήσει ιδιαίτερα.
Με εκτίµηση
Η πρόεδρος & το ∆.Σ

Η κλίµακα ισοδυναµίας για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου προκύπτει από το σταθµισµένο άθροισµα
των µελών της οικογένειας σύµφωνα µε την ακόλουθη
στάθµιση:
• πρώτος γονέας στάθµιση 1
• δεύτερος γονέας στάθµιση 1/2
• κάθε εξαρτώµενο τέκνο στάθµιση 1/4

Ειδικά για τις µονογονεϊκές οικογένειες, το πρώτο εξαρτώµενο τέκνο έχει στάθµιση 1/2 και κάθε επόµενο εξαρτώµενο τέκνο 1/4.
Για τον προσδιορισµό των δικαιούχων οικογενειών
προσδιορίζονται τρεις κατηγορίες ισοδύναµου οικογενειακού εισοδήµατος ως εξής:
α) έως 6.000 ευρώ
β) από 6.001 έως 10.000 ευρώ
γ) από 10.001 έως και 15.000 ευρώ.

Το ποσό του επιδόµατος ανάλογα µε τον αριθµό των
εξαρτώµενων τέκνων και την κατηγορία ισοδύναµου
οικογενειακού εισοδήµατος προσδιορίζεται ως εξής:

Για την πρώτη κατηγορία:
• Εβδοµήντα ευρώ ανά µήνα για το πρώτο εξαρτώµενο τέκνο.
• Επιπλέον 70 ευρώ ανά µήνα για το δεύτερο εξαρτώµενο τέκνο.
• Επιπλέον 140 ευρώ ανά µήνα για το τρίτο και κάθε
εξαρτώµενο τέκνο πέραν του τρίτου.
Για τη δεύτερη κατηγορία:
• Σαράντα δύο ευρώ ανά µήνα για το πρώτο εξαρτώµενο τέκνο.
• Επιπλέον 42 ευρώ ανά µήνα για το δεύτερο εξαρτώµενο τέκνο.
• Επιπλέον 84 ευρώ ανά µήνα για το τρίτο και κάθε

εξαρτώµενο τέκνο πέραν του τρίτου.

Για την τρίτη κατηγορία:
• Είκοσι οκτώ ευρώ ανά µήνα για το πρώτο εξαρτώµενο τέκνο.
• Επιπλέον 28 ευρώ ανά µήνα για το δεύτερο εξαρτώµενο τέκνο.
• Επιπλέον 56 ευρώ ανά µήνα για το τρίτο και κάθε
εξαρτώµενο τέκνο πέραν του τρίτου.

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη χορήγηση του επιδόµατος είναι η υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος κάθε έτος.
Για τον υπολογισµό της εισοδηµατικής κατηγορίας
λαµβάνεται υπόψη το εισόδηµα που αναφέρεται στο
εκκαθαριστικό του τρέχοντος οικονοµικού έτους.
Το Επίδοµα Παιδιού δεν προσµετράται στο συνολικό,
πραγµατικό ή τεκµαρτό, οικογενειακό εισόδηµα και
απαλλάσσεται από κάθε φόρο, τέλος, εισφορά ή κράτηση υπέρ του ∆ηµοσίου ή τρίτου, συµπεριλαµβανοµένης
και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 29 του
Νόµου 3986 του 2011.
Βάσει των στοιχείων του ΟΓΑ, που στο υπό κατάθεση
σχέδιο νόµου µετονοµάζεται σε Οργανισµό Προνοιακών
Επιδοµάτων Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) έχοντας
ως κεντρικό ρόλο τη διαχείριση και καταβολή του συνόλου των προνοιακών επιδοµάτων, στην 1η εισοδηµατική
κατηγορία, για εισοδήµατα από µηδέν έως 18.000 ευρώ
(π.χ. 15.000 για οικογένεια µε 2 παιδιά) αναµένεται να
λάβουν το επίδοµα 294.300 οικογένειες. Απ’ αυτές, οι
243.000 θα έχουν ετήσια αύξηση του ποσού του επιδόµατος κατά 75% και οι υπόλοιπες από 14,29% έως
42,86%.
Γενικότερα, οι οικογένειες µε 1 και 2 παιδιά, δηλαδή
681.000 οικογένειες σε σύνολο περίπου 801.500 οικογενειών θα δουν αυξήσεις από 57,48% έως και 110%.

Χωρίς ιατρό, ούτε καν για συνταγογράφηση, οι κάτοικοι στην Οινόη
Η συν έχεια απ ό τη σελ ίδα 2

Επίσης σε άλλη ερώτησή της
προς τον Υπουργό Υπουργό
Υγείας κ. Ανδρέα Ξανθό η κα
Χριστοφιλοπούλου αναφέρεται
στο πρόβληµα της συνταγογράφησης και της έλλειψης ιατρού
για τους κατοίκους στην Οινόη
Αττικής. Συγκεκριµένα αναφέρει:
Κύριε Υπουργέ,
η παροχή ιατρικών υπηρεσιών από το κράτος προς τους
κατοίκους της Οινόης, το βορειοδυτικό άκρο της Αττικής, είναι
µηδενική.
Ενώ
παλιότερα
υπήρχε καθηµερινή παρουσία
ιατρού και αργότερα µετατράπηκε σε εβδοµαδιαία, σήµερα δεν
παρουσιάζεται καθόλου ιατρός.

Ενώ
υπάρχει
Κέντρο
Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωµένων και εντός αυτού έτοιµο ιατρείο, οι ηλικιωµένοι κάτοικοι στην
Οινόη δεν έχουν πια ούτε τη
δυνατότητα να συνταγογραφ-

ούν τα φάρµακά τους.
Επειδή τα µεγαλεπήβολα
σχέδια σας για παροχή υπηρεσιών πρωτοβάθµιας φροντίδας
υγείας χάθηκαν µόλις 45 χιλιόµετρα από το κέντρο της Αθήνας, ερωτάσθε κύριε Υπουργέ:
1. Πότε θα δοθεί λύση στο
πρόβληµα της κάλυψης των
κατοίκων της Οινόης από ιατρό;
2. Γιατί δεν στελεχώνετε το
ιατρείο που ήδη υπάρχει µε
σκοπό να δίδεται τη δυνατότητα
τουλάχιστον της συνταγογράφησης
στους
ηλικιωµένους
κατοίκους της περιοχής;
Η ερωτώσα βουλευτής
Εύη Χριστοφιλοπούλου
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Ογδόντα επτά τόνους δέµατα µε είδη
πρώτης ανάγκης παρέδωσαν τα ΕΛΤΑ

θριάσιο-9

Στο πλαίσιο στήριξης των κατοίκων
στις πληγείσες περιοχές της δυτικής Αττικής

Ο

γδόντα επτά
τόνους δέµατα µε είδη
πρώτης
ανάγκης
συγκέντρωσαν
στο
«Κέντρο διαχείρισης,
αποθήκευσης και εφοδιασµού ειδών πρώτης
ανάγκης» της Περιφέρειας Αττικής και παρέδωσαν τα ΕΛΤΑ, στο
πλαίσιο δράσης στήριξης των κατοίκων των
πληγεισών περιοχών
της δυτικής Αττικής.
Η δράση ξεκίνησε ύστερα από πρωτοβουλία και απόφαση του ∆Σ των ΕΛΤΑ να διαθέσουν το δίκτυό τους, δηµιουργώντας έτσι µια αλυσίδα αλληλεγγύης και στήριξης προς
τους πληγέντες. Τα δέµατα αγάπης προσφέρονταν από τους ευαισθητοποιηµένους
πολίτες στο δίκτυο των ταχυδροµικών καταστηµάτων από τις 20 Νοεµβρίου ως και το
τέλος ∆εκεµβρίου του 2017.
Τα Ελληνικά Ταχυδροµεία ευχαριστούν τους χιλιάδες πολίτες που ανταποκρίθηκαν στην
πρωτοβουλία αυτή και συνέβαλαν στην επιτυχία της προσπάθειας, επιβεβαιώνοντας µε
τον τρόπο αυτόν την ευαισθητοποίηση της κοινωνίας.«Τα ΕΛΤΑ, πιστά στον ανθρωποκεντρικό τους ρόλο, δεσµεύονται να λειτουργούν πάντα προς αυτή την κατεύθυνση ευελπιστώντας πως όλοι µαζί έχουµε τη δύναµη να συµβάλλουµε στην υποστήριξη των συνανθρώπων µας» επισηµαίνεται σε σχετική ανακοίνωση της διοίκησης.

Σοκ στα γκισέ και τα ΑΤΜ για
2,7 εκατοµµύρια συνταξιούχους

Α

λλάζουν τα ποσά σύνταξης για 2,7 εκατοµµύρια συνταξιούχους µέσα στο πρώτο τρίµηνο
του 2018, µε την αποκάλυψη µειώσεων έως
και 40% λόγω των προσωπικών διαφορών που βγάζει
ο επανυπολογισµός συντάξεων βάσει του «νόµου
Κατρούγκαλου».
Οι παλαιοί συνταξιούχοι θα δουν τις µειώσεις αυτές
στα ενηµερωτικά τους σηµειώµατα πιθανότατα από τον
Μάρτιο και µετά, αλλά στην τσέπη τους οι περικοπές θα
έρθουν µε τη σύνταξη που θα πληρωθεί τον ∆εκέµβριο
του 2018.
4 αλλαγές - «βόµβα» το 2018

Όλα όσα έχουν προνοµοθετηθεί βάσει του ν.
4387/2016 και των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 1
του νόµου 4472/2017 προβλέπουν ότι:
1. Οι µεν παλαιοί συνταξιούχοι (όσοι βγήκαν στη
σύνταξη µέχρι 12/5/2016) θα έχουν από τον ∆εκέµβριο
του 2018, δηλαδή σε έντεκα µήνες από σήµερα,
κατάργηση της προσωπικής διαφοράς που βγάζει ο
επανυπολογισµός για 2,7 εκατοµµύρια δικαιούχους,
αλλά µε πλαφόν µείωσης έως 18% στις κύριες και επικουρικές συντάξεις.
• ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ: Σηµερινή κύρια σύνταξη προ
φόρου, 1.200 ευρώ. Με τον επανυπολογισµό η σύνταξη
πάει στα 880 ευρώ. Η διαφορά – µείωση είναι 320
ευρώ, δηλαδή µείον 26,7%. Τον ∆εκέµβριο του 2018, η
µείωση που θα εφαρµοστεί θα είναι 18%, δηλαδή η
σύνταξη προ φόρου θα πέσει στα 984 ευρώ και η
µηνιαία απώλεια θα είναι 216 ευρώ. Για όλο το 2018 ο
συνταξιούχος θα παίρνει 1.200 ευρώ, αλλά το 2019 θα
χάσει 2 συντάξεις, γιατί τα 216 ευρώ µείωση σηµαίνουν
απώλεια 2.592 ευρώ για όλο το χρόνο, ποσό που ισοδυναµεί µε δύο και πλέον συντάξεις των 1.200 ευρώ.

2. Οι παλαιοί συνταξιούχοι θα σταµατήσουν να λαµβάνουν τα τυχόν οικογενειακά επιδόµατα (συζύγου ή
και τέκνων) στις 31/12/2018. Αυτό σηµαίνει µια πρόθεση µείωση που, αντί για -18%, ανεβάζει τις συνολικές
περικοπές έως το 25% στο ∆ηµόσιο και έως 33% στο

ΙΚΑ, καθώς και σε άλλα Ταµεία,
• ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ: Σηµερινή κύρια σύνταξη ΙΚΑ προ
φόρου, 950 ευρώ. Με επίδοµα συζύγου (49 ευρώ) και
ενός τέκνου (170 ευρώ) η σύνταξη είναι 1.169 ευρώ
πριν από το φόρο. Με τον επανυπολογισµό η σύνταξη
πάει στα 760 ευρώ. Η διαφορά – µείωση είναι 190
ευρώ, δηλαδή µείον 20%. Τον ∆εκέµβριο του 2018, η
µείωση που θα εφαρµοστεί θα είναι 18%, δηλαδή η
σύνταξη προ φόρου θα πέσει στα 779 ευρώ και η
µηνιαία απώλεια θα είναι 171 ευρώ. Για όλο το 2018 ο
συνταξιούχος θα παίρνει τα 1.169 ευρώ, δηλαδή τα 950
της σύνταξης και τα επιδόµατα συζύγου (49 ευρώ) και
τέκνου (170 ευρώ). Το 2019, όµως, σύµφωνα µε την
παράγραφο 1 του άρθρου 1 του ν. 4472/2017, θα έχει
καταβαλλόµενη σύνταξη 779 ευρώ και κανένα επίδοµα!
Από τα 1.169 ευρώ θα βρεθεί στα 779 ευρώ. Αυτό λέει
ο νόµος. Η µείωση από τα 1.169 στα 779 ευρώ είναι
390 ευρώ ή 33,3%. Η απώλεια για το 2019 φτάνει στις
4.680 ευρώ, δηλαδή ίση µε 4 συντάξεις των 1.169
ευρώ.

3. Οι νέοι συνταξιούχοι (όσοι βγαίνουν από
13/5/2016 µέχρι 31/12/2018) θα σταµατήσουν να παίρνουν το «χαριστικό ποσό» της µείωσης που υπερβαίνει
το 20% και στην πράξη θα βρεθούν εν µια νυκτί µε πρόσθετες απώλειες που ξεκινούν από 10% και φτάνουν
έως 20%.
• ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ: Συνταξιούχος µε αίτηση µετά τις
13/5/2016, που έχει 37 χρόνια στο ∆ηµόσιο, βγήκε µε
σύνταξη 1.004 ευρώ προ φόρου και χωρίς επίδοµα
συζύγου γιατί έχει καταργηθεί. Αν δεν υπήρχε ο νόµος
Κατρούγκαλου, θα έπαιρνε 1.257 ευρώ προ φόρου και
επίδοµα εξοµάλυνσης 45 ευρώ. Με το νόµο Κατρούγκαλου πήρε 253 ευρώ λιγότερα στη σύνταξη, ήτοι µε
µείωση 20,12% από αυτή που θα έπαιρνε µε το παλιό
σύστηµα και έχασε άλλα 45 ευρώ του επιδόµατος εξοµάλυνσης.
Επειδή όµως η µείωση επί της καταβαλλόµενης
σύνταξης υπερβαίνει το 20% (20,12%), ενεργοποιείται
η προστασία του νόµου που λέει ότι, αν η µείωση 20%
και άνω είναι µε αίτηση το 2016, τότε χαρίζεται το 50%

της περικοπής και αντί για 20% επιβάλλεται µείωση
10%. Ετσι, ο συνταξιούχος δεν θα έχει ολόκληρη την
περικοπή των 253 ευρώ, αλλά τη µισή, δηλαδή τα 126
ευρώ. Η σύνταξη διαµορφώνεται, έτσι, στα 1.130 ευρώ
(1.004 +126=1.130). Τον ∆εκέµβριο του 2018 όµως το
δώρο των 126 ευρώ καταργείται και η σύνταξη πέφτει
στα 1.004 ευρώ. Αν η αίτηση γίνει το 2017, θα είχε
δώρο το 1/3 της µείωσης, δηλαδή 84 ευρώ, και θα παίρνει 1.088 ευρώ µέχρι και τον ∆εκέµβριο, ενώ, αν η
αίτηση γίνει το 2018, θα έχει δώρο το ¼ της µείωσης,
δηλαδή από τα 253 ευρώ θα του χαριστούν τα 63 ευρώ,
που όµως καταργούνται τον ∆εκέµβριο του 2018.

4. Οσοι παρατείνουν την έξοδο και κάνουν αίτηση
από 1/1/2019, δηλαδή η «νέα γενιά» των συνταξιούχων, θα πρέπει από τώρα να ξέρουν ότι όσο καθυστερούν τόσα περισσότερα θα χάσουν, γιατί από
1/1/2019 καµία νέα σύνταξη δεν θα έχει προστασία και
οι περικοπές θα ισχύουν άµεσα όσο µεγάλες και αν
είναι.
• ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ: Συνταξιούχος µε αίτηση µετά την
1/1/2019 παίρνει σύνταξη 750 ευρώ, ενώ, αν δεν
υπήρχε ο νόµος Κατρούγκαλου, θα έπαιρνε 1.050 ευρώ
προ φόρου. Βγαίνει µε 300 ευρώ λιγότερη σύνταξη, ήτοι
µε µείωση 28,5% από αυτή που θα έπαιρνε µε το παλιό
σύστηµα. Επιπλέον δεν παίρνει κανένα επίδοµα, ούτε
συζύγου ούτε τέκνου, αλλά ούτε και επίδοµα εξοµάλυνσης (αν προέρχεται από το ∆ηµόσιο). Οι συνολικές
απώλειες σύνταξης και επιδοµάτων φτάνουν και στα
400 ευρώ. Από αυτή την απώλεια δεν θα έχει κανένα
δώρο. Η κύρια σύνταξη θα είναι 750 ευρώ προ φόρου,
γιατί η αίτηση υποβλήθηκε µετά την 1η/1/2019 που ο
νόµος 4472 καταργεί τα πάντα από τις νέες συντάξεις.

10-θριάσιο

Στο «κόκκινο» οι ιώσεις περιµένοντας τη... γρίπη
«Επικίνδυνος µήνας ο Ιανουάριος», λένε οι γιατροί

Σ

ε έξαρση βρίσκονται οι ιώσεις στη χώρα µας, µε εκείνες του
γαστρεντερικού και του αναπνευστικού να χτυπούν «κόκκινο», ιδίως στον παιδικό πληθυσµό.
Το...τοπίο όµως σε ό,τι αφορά τις ιώσεις αναµένεται να αλλάξει
δραστικά το επόµενο διάστηµα στη χώρα µας, µετά και την επέλαση της εποχικής γρίπης που έχει ξεκινήσει στην Ευρώπη και αναµένεται, όπως κάθε χρόνο, και στην Ελλάδα.
Οι ιογενείς λοιµώξεις του γαστρεντερικού και του αναπνευστικού
συστήµατος σε µωρά και παιδιά πρωταγωνίστησαν τις τρεις προηγούµενες εβδοµάδες, σύµφωνα µε τους παιδιάτρους, και
συνεχίζουν να εκδηλώνονται αλλά σε µικρότερη ένταση.
Μάλιστα, σύµφωνα µε τους ειδικούς στα τέλη ∆εκεµβρίου και στις
αρχές Ιανουαρίου ο αριθµός των κρουσµάτων ιογενούς γαστρεντερίτιδας σε ολόκληρη τη χώρα άγγιξε τα ανώτερα επίπεδα συγκριτικά µε παλαιότερα έτη.
«Τα περιστατικά αυτού του διαστήµατος ήταν κατά κύριο λόγο
ήπιες εµπύρετες ιώσεις µε συµπτώµατα ειτε του πεπτικού οπως
εµετός ή και διάρροια, είτε του ανώτερου αναπνευστικού µε συνάχι
ή και έντονο βήχα.

Σε ενα ποσοστό παιδιών βεβαίως ο αναπνευστικός συγκυριακός
ιός RSV προκαλεί επιπλοκές όπως βρογχιολίτιδα ή βρογχοπνευµονία», λέει στο protothema.gr ο πρόεδρος της Ένωσης Ελευθεροεπαγγελµατιών Παιδιάτρων Αττικής, κ. Κώστας Νταλούκας.
Η έξαρση των ιώσεων αποτυπώνεται και στις αυξηµένες προσελεύσεις µικρών ασθενών στα Επείγοντα των παιδιατρικών νοσοκοµείων της Αθήνας. «Τις τελευταίες εβδοµάδες δεχόµαστε µε
σταθερό ρυθµό περιστατικά λοιµώξεων ιογενούς αιτιολογίας,
κυρι?ως περιςτατικά ιογενούς γαστρεντερίτιδα που εκδηλώνεται µε
εµετό και διάρροια και λοιµώξεων του αναπνευστικού συγκυτιακού
ιού.
Οι τελευταίες έχουν αυξηµένη επίπτωση σε µικρά παιδιά, ιδίως σε
όσα είναι ηλικίας κάτω των δύο χρόνων, για τα οποία προκύπτει
συχνότερα και η ανάγκη νοσηλείας" αναφέρει η παιδίατρος-λοιµωξιολόγος και πρόεδρος της Επιτροπής Νοσοκοµειακών
Λοιµώξεων του Παίδων "Η Αγία Σοφία»', κυρία Αθανασία
Λουρίδα.
Ο συγκεκριµένος ιός «χτυπά» κυρίως τα βρέφη διότι το αναπνευστικό τους σύστηµα είναι ανώριµο και έτσι πιο ευάλωτο στους
ιούς.Τα συµπτώµατα της λοίµωξης του αναπνευστικού συγκυτιακού ιού παραπέµπουν σε αυτά του κοινού κρυολογήµατος, δηλαδή πονόλαιµο, συνάχι, πονοκέφαλο, πυρετό, όµως στη συνέχεια
µπορεί να οδηγήσουν σε σοβαρές επιπλοκές όπως είναι η
βρογχιολίτιδα και η πνευµονία. Γι αυτό και οι παιδίατροι συµβουλεύουν τους γονείς να ενηµερώνουν άµεσα τον γιατρό σε
περίπτωση που το παιδί τους εµφανίσει δύσπνοια, συριγµό στην
αναπνοή αλλά και ταχύπνοια. Ακόµη, οι παιδίατροι υπογραµµίζουν
την ανάγκη τήρησης των κανόνων ατοµικής υγιεινής σε µικρούς αλλα και µεγάλους- καθώς ειναι το βασικό προληπτικό "όπλο" για
την αποφυγή των ιογενών λοιµώξεων.
Εξίσου σηµαντικό υπογραµµίζουν πως ειναι να ολοκληρώνεται ο
κύκλος καθε ίωσης, δηλαδή ο ασθενής να περιµένει να υποχωρούν πλήρως τα συµπτώµατα και να παραµένει σε...περιορισµό για
τουλάχιστον δύο ηµέρες προτού επιστρέψει σε χώρους συγχρωτισµού, καθώς εγκυµονεί ο κίνδυνος µετάδοσης του ιού.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΦΑΝΟΠΟΙΕΙΟΥ

Πωλείται επιχείρηση φανοποιείου (εν ενεργεία)
λόγω συνταξιοδότησης. Περιοχή Ασπρόπυργος πλησίον
του super market Σκλαβενίτης. Επικοινωνία : 6946369359

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ
ΚΑΥΣΟΞΥΛΑ
(ΠΕΥΚΟ-ΕΛΙΑ)
ΣΕ ΠΟΛΥ
ΛΟΓΙΚΕΣ
ΤΙΜΕΣ
Επικοινωνία
6982155684
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Το κοκτέιλ των ιώσεων αναµένεται να... εµπλουτιστεί
από τα µέσα Ιανουαρίου

Οι ειδικοί βρίσκονται σε επιφυλακή περιµένοντας σηµαντική
αύξηση των συµπτωµάτων γρίπης καθώς ο Ιανουάριος είναι ο
µήνας που η δραστηριότητα της νόσου αρχίζει να αυξάνεται, ενώ
τέλος Φεβρουαρίου και αρχές Μαρτίου βρίσκεται στην κορύφωσή
της.
Προς το παρόν, το κύµα της γρίπης δυναµώνει στις χώρες της
Ευρώπης. Όπως προκύπτει από την τελευταία έκθεση του Ευρωπαϊκού Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης Νοσηµάτων (ECDC),
υπάρχει έξαρση των κρουσµάτων σε Βρετανία, Φινλανδία και Γαλλία καθώς επίσης και σε Ιταλία, Πορτογαλία και Ισπανία. Στην
Ιταλία, µάλιστα, τα µεσα ενηµέρωσης αναφέρουν πως σε διάστηµα
τριών 24ωρων περί τα 7 εκατ. Ιταλοί επισκέφτηκαν γιατρό µε
συµπτώµατα γρίπης.
Σε ό,τι αφορά την Ελλάδα, η κυκλοφορία της γρίπης ήταν έντονη
τις τελευταίες δέκα ηµέρες του περασµένου Οκτωβρίου, ωστόσο
έκτοτε έχει σταµατήσει. Το διάστηµα εκείνο καταγράφηκαν σύµφωνα µε τα επιδηµιολογικά δεδοµένα του Κέντρου Ελέγχου και
Πρόληψης Νοσηµάτων (ΚΕΕΛΠΝΟ), επτά σοβαρά κρούσµατα
εργαστηριακά επιβεβαιωµένης γρίπης µε νοσηλεία σε Μονάδα
Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ). Το ίδιο διάστηµα καταγράφηκε ένας
θάνατος από εργαστηριακά επιβεβαιωµένη γρίπη. Επρόκειτο για
έναν άνδρα 79 ετών που δεν είχε εµβολιαστεί κατά της γρίπης
παρόλο που ανήκε σε οµάδα υψηλού κινδύνου, στην οποία
συστήνεται εµβολιασµός από το υπουργείο Υγείας.
Σύµφωνα µε την ετήσια έκθεση του ΚΕΕΛΠΝΟ για τη γρίπη, την
περίοδο 2016-2017 επικράτησε ο υπότυπος Α (Η3Ν2), ο οποίος
φαίνεται να επικρατεί και φέτος. Την περίοδο 2016-2017 καταγράφηκαν 276 ασθενείς µε σοβαρές επιπλοκές της γρίπης
έναντι 408 την περίοδο 2015-2016 και 108 θάνατοι έναντι 197 το
διάστηµα 2015-2016.
Οι ειδικοί επισηµαίνουν πως ο εµβολιασµός είναι το ασφαλέστερο
µέσο πρόληψης της νόσου και οι οµάδες κινδύνου που πρέπει να
κάνουν το αντιγριπικό εµβόλιο είναι: Όλα τα άτοµα άνω των 60
ετών, παιδιά και ενήλικες που πάσχουν από διάφορα νοσήµατα,
έγκυες γυναίκες, παχύσαρκα άτοµα, άτοµα που βρίσκονται σε
στενή επαφή µε παιδιά µικρότερα των έξι µηνών, κλειστοί πληθυσµοί (τρόφιµοι, στρατιώτες, εσωτερικοί σπουδαστές σχολών),
εργαζόµενοι σε χώρους παροχής υπηρεσιών Υγείας.
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Στα προ κρίσης επίπεδα έπεσε η ανεργία
τον Νοέµβριο σε ΕΕ – Ευρωζώνη

Μειώθηκε και στην Ελλάδα , αλλά το πρόβληµα παραµένει οξυµένο
Το εποχιακά προσαρµοσµένο ποσοστό ανεργίας
στη ζώνη του ευρώ (EA19) έπεσε στο 8,7% το
Νοέµβριο του 2017, από 8,8% τον Οκτώβριο του
2017 και από 9,8% το Νοέµβριο του 2016.

Πρόκειται για το χαµηλότερο ποσοστό που
σηµειώθηκε στη ζώνη του ευρώ από τον Ιανουάριο
του 2009, σύµφωνα µε στοιχεία που δηµοσίευσε η
Eurostat, η στατιστική υπηρεσία της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, ενώ ακόµα και στην Ελλάδα η ανεργία
έπεσε στο 20,5% καταγράφοντας την µεγαλύτερη
ετήσια µείωση στην ΕΕ.
Σύµφωνα µε την Eurostat, το ποσοστό ανεργίας
στην ΕΕ των 28 ήταν 7,3% το Νοέµβριο του 2017,
από 7,4% τον Οκτώβριο του 2017 και από 8,3% το
Νοέµβριο του 2016. Πρόκειται για το χαµηλότερο
ποσοστό που διαπιστώθηκε στην ΕΕ28 από τον
Οκτώβριο του 2008.
Η Eurostat εκτιµά ότι 18.116.000 άνδρες και
γυναίκες στην ΕΕ28, εκ των οποίων 14.263.000
στη ζώνη του ευρώ, ήταν άνεργοι το Νοέµβριο του
2017. Σε σύγκριση µε τον Οκτώβριο του 2017, ο
αριθµός των ανέργων µειώθηκε κατά 155.000 στην

ΕΕ28 και κατά 107.000 ζώνη του ευρώ. Σε
σύγκριση µε το Νοέµβριο του 2016, η ανεργία
µειώθηκε κατά 2.133.000 στην ΕΕ28 και κατά
1.561.000 στη ζώνη του ευρώ.
Μεταξύ των κρατών µελών, τα χαµηλότερα ποσοστά ανεργίας τον Νοέµβριο του 2017 καταγράφηκαν στη ∆ηµοκρατία της Τσεχίας (2,5%), τη Μάλτα
και τη Γερµανία (και οι δύο χώρες στο 3,6%).
Τα υψηλότερα ποσοστά ανεργίας παρατηρήθηκαν στην Ελλάδα (20,5% το Σεπτέµβριο του 2017)
και στην Ισπανία (16,7%). Σε σύγκριση µε ένα
χρόνο πριν, το ποσοστό ανεργίας µειώθηκε σε όλα
τα κράτη µέλη για τα οποία τα δεδοµένα είναι
συγκρίσιµα µε την πάροδο του χρόνου.
Οι µεγαλύτερες µειώσεις σηµειώθηκαν στην
Ελλάδα (από 23,2% σε 20,5% µεταξύ Σεπτεµβρίου
2016 και Σεπτεµβρίου 2017), Πορτογαλία (από
10,5% σε 8,2%), Κροατία (από 12,5% σε 10,4%)
και Κύπρο (από 13,1% σε 11%).
Το Νοέµβριο του 2017, το ποσοστό ανεργίας στις
Ηνωµένες Πολιτείες ήταν 4,1%, σταθερό σε σύγκριση µε τον Οκτώβριο του 2017 και µειωµένο από
4,6% το Νοέµβριο του 2016.

Τον Νοέµβριο του 2017, 3.698.000 νέοι (κάτω
των 25 ετών) ήταν άνεργοι στην ΕΕ28, εκ των
οποίων 2.624.000 ήταν στη ζώνη του ευρώ. Σε
σύγκριση µε το Νοέµβριο του 2016, η ανεργία των
νέων µειώθηκε κατά 429.000 στην ΕΕ28 και κατά
286 000 στη ζώνη του ευρώ. Το Νοέµβριο του
2017, το ποσοστό ανεργίας των νέων ήταν 16,2%
στην ΕΕ28 και 18,2% στη ζώνη του ευρώ, έναντι
18,2% και 20,5% αντίστοιχα το Νοέµβριο του 2016.
Το Νοέµβριο του 2017, τα χαµηλότερα ποσοστά
παρατηρήθηκαν στην Τσεχική ∆ηµοκρατία (5,0% )
και τη Γερµανία (6,6%), ενώ τα υψηλότερα στην
Ελλάδα (39,5% το Σεπτέµβριο του 2017), στην
Ισπανία (37,9%) και στην Ιταλία (32,7%).
Η ανεργία στην Κύπρο ήταν 11% το Νοέµβριο
του 2017, από 10,5% τον Οκτώβριο του 2017 και
από 13,1% το Νοέµβριο του 2016. Αυτή είναι η 3η
µεγαλύτερη ετήσια µείωση στην ΕΕ. Η ανεργία ανερχόταν σε 10,9% για τους άνδρες και 11,2%
γυναίκες, τον ίδιο µήνα. Σύµφωνα µε τη Eurostat
στην Κύπρο 47 χιλιάδες άτοµα ήταν άνεργοι το
Νοέµβριο του 2017 (έναντι 45 000 τον Οκτώβριο
του 2017 και 55.000 το Νοέµβριο του 2016).

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ο Σύλλογος Ατόµων µε Αναπηρία ∆υτικής Αττικής
και ο Αθλητικός Σύλλογος ΑΜΕΑ ΤΡΙΠΤΟΛΕΜΟΣ
σας προσκαλούν να τιµήσετε µε την παρουσία σας την κοπή
της πρωτοχρονιάτικης πίτας, την Κυριακή 14 Ιανουαρίου 2018
και ώρα 11:00 π.µ. στο ∆ηµαρχείο Ελευσίνας.
Σας ευχόµαστε από καρδιάς ένα δηµιουργικό
γεµάτο υγεία και δύναµη νέο έτος.
ΓΙΑ ΤΟ ∆.Σ.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΚΑΚΟΣΑΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΜΑΝΙΑ ΣΟΦΙΑ
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Πιέσεις ΡΑΕ στον ∆Ε∆∆ΗΕ για τις ρευµατοκλοπές

Ν

Συν εχ ίζεται από τη σελ. 3

∆ικαιούχοι του προγράµµατος είναι:
1. Ατοµικοί επιχειρηµατίες έως 35 ετών, που
δεν απασχολούν και δεν απασχόλησαν οποτεδήποτε στο παρελθόν προσωπικό.
2. Επιχειρήσεις οποιασδήποτε νοµικής µορφής, που δεν απασχολούν και δεν απασχόλησαν
οποτεδήποτε στο παρελθόν προσωπικό και στο
εταιρικό ή µετοχικό τους κεφάλαιο συµµετέχουν
νέοι ηλικίας έως 35 ετών, µε ποσοστό άνω του
50% (ατοµικά ή αθροιστικά).
∆ικαιούχοι: νέοι επαγγελµατίες/επιχειρηµατίες
ηλικίας έως 35 ετών, που δεν απασχολούν και δεν
είχαν απασχολήσει στο παρελθόν προσωπικό.
Περιλαµβάνονται και νέοι ηλικίας έως 35 ετών,

µε ποσοστό άνω του 50% (ατοµικά ή αθροιστικά)
στο εταιρικό ή µετοχικό κεφάλαιο επιχειρήσεων
οποιασδήποτε νοµικής µορφής και Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονοµίας που δεν
απασχολούν ούτε απασχόλησαν στο παρελθόν
προσωπικό, στις οποίες την πλειοψηφία των µεριδίων, (άνω του 50% ατοµικά ή αθροιστικά)
κατέχουν νέοι ηλικίας έως 35 ετών.

έα µέτρα επιστρατεύει η ΡΑΕ για την αντιµετώπιση του φαινοµένου των ρευµατοκλοπών,
επικεντρωνόµενη στην αποδοτική λειτουργία
του ∆Ε∆∆ΗΕ ως αρµόδιου ∆ιαχειριστή του ∆ικτύου.
Ανακοινώνοντας προχθες τα αποτελέσµατα της σχετικής
διαβούλευσης, η ΡΑΕ σηµειώνει ότι αναγνωρίζει την
ανάγκη επανεξέτασης του ρυθµιστικού πλαισίου για τις
απώλειες δικτύου ή και της λήψης ειδικών µέτρων για
την αντιµετώπιση του φαινοµένου της ρευµατοκλοπής,
όπως προτείνουν οι συµµετέχοντες, και δηλώνει ότι
προτίθεται σε πρώτη φάση να προσεγγίσει το ζήτηµα µε
παροχή κινήτρου προς τον ∆ιαχειριστή του ∆ικτύου.
Συγκεκριµένα, θα καθιερώσει ένα ανώτατο όριο µη τεχνικών απωλειών ενέργειας (ρευµατοκλοπών)
το κόστος του οποίου θα συνεχίσει να µεταφέρεται στους καταναλωτές όπως ισχύει σήµερα, ενώ το
κόστος των απωλειών που υπερβαίνουν αυτό το όριο θα επιβαρύνει τον ∆ιαχειριστή, καθώς αυτό το
κόστος θα συναρτάται µε το ρυθµιζόµενο ετήσιο έσοδο του ∆Ε∆∆ΗΕ που εγκρίνει η ΡΑΕ. Το µέτρο
στοχεύει στο να κινητοποιήσει τον ∆Ε∆∆ΗΕ σε µια πιο αποτελεσµατική αντιµετώπιση των ρευµατοκλοπών που εξακολουθούν να αυξάνονται µε ανησυχητικούς ρυθµούς. Η σχετική µελέτη του ∆Ε∆∆ΗΕ,
πάνω στην οποία στηρίχθηκε η δηµόσια διαβούλευση µε τους φορείς της αγοράς ηλεκτρισµού,
δείχνει άνοδο των ρευµατοκλοπών από 1,1% την περίοδο 2012-2013 στο 4,2% το 2016. Μάλιστα, οι
ρευµατοκλοπές, αποκαλούµενες ως µη τεχνικές απώλειες ενέργειας, αντιπροσωπεύουν πλέον το
44% των συνολικών απωλειών του δικτύου. Οι συνολικές απώλειες ενέργειας το 2016 προσεγγίζουν
το 10%.
Η αγορά χαρακτηρίζει παθητική επί της ουσίας τη στάση του ∆Ε∆∆ΗΕ σε ό,τι αφορά την αντιµετώπιση των ρευµατοκλοπών και καλεί τη ΡΑΕ, ως τελευταίο προπύργιο προστασίας των καταναλωτών, να µην επιτρέψει τη συνέχιση αυτής της πρακτικής του ∆ιαχειριστή. Η αγορά, εκτός από την
επιβολή ανώτατου ορίου ρευµατοκλοπών και µεταφορά του κόστους για τις απώλειες που το υπερβαίνουν στον ∆ιαχειριστή, προτείνει επίσης τη µεταφορά του κόστους αυτού από το ανταγωνιστικό σκέλος της ενέργειας στις ρυθµιζόµενες χρεώσεις. Ως ενδεικτικό ανώτατο όριο µη τεχνικών απωλειών
προτείνεται ποσοστό 1,5%. Βάσει αυτού, µε τα σηµερινά δεδοµένα ο ∆Ε∆∆ΗΕ θα επιβαρυνθεί για το
2,7% των απωλειών και οι καταναλωτές θα ελαφρυνθούν από το αντίστοιχο κόστος.

∆ιάρκεια: 18 µήνες, για την πρόσληψη ανέργων
ηλικίας έως 29 ετών ή 12 µήνες, για την πρόσληψη ανέργων 30 ετών και άνω.

Το πρόγραµµα δεν προβλέπει δέσµευση διατήρησης του προσωπικού µετά τη λήξη της επιχορήγησης.

Ύψος επιχορήγησης: Στο 50% του µισθολογικού και µη µισθολογικού κόστους των νέων
θέσεων εργασίας µε ανώτατο όριο τα 500 ευρώ
µηνιαίως

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΦΕ (ΜΕ ΠΛΗΡΗ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ) ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ,
ΟΠΙΣΘΕΝ Ι.Ν. ΑΓΙΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ.

Ενοικιάζεται ισόγειος επαγγελµατικός χώρος (160τµ)
το κέντρο του Ασπροπύργου (Κολοκοτρώνη & Υψηλάντου).
∆ιαµορφ ωµένος χώρος µε αυτόνοµη θέρµανση,
µεγάλο περιβάλλοντα χώρο. Τηλ. 6973823418

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩ ΣΗ ΣΤΟ W W W .THRIASSIO.GR

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ
ΠΛΗΡΩΣ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΤΑ
ΝΕΟΚΤΙΣΤΑ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ∆ΙΠΛΑ
ΣΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΟ
ΤΗΛ. 6972728300

ΓΑΜΟΣ

Ο ΜΕΝΤΒΕΝΤΕΒ ΑΛΕΞΑΝΤΡ
(MEDVEDEV ALEKSANDR) ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙ ΚΑΙ
ΤΗΣ ΝΙΝΑ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΜΕΝΤΒΕΝΤΕΒΑ
ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΛΟΚΟΤΚΟΒΣΚΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΑΛΤΑΪ ΣΤΗ ΡΩΣΙΑ ΚΑΙ Η ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΑΡΘΕΝΑ ΤΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΑΡΙΑΣ
ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΣ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΘΑ ΠΑΝΤΡΕΥΤΟΥΝ ΜΕ
ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΓΑΜΟ ΣΤΗ ΡΩΣΙΑ
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Ο ΣΕΒΑ για την ρύθµιση των 120 δόσεων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Συνάδελφοι
αυτοαπασχολούµενοι , επαγγελµατί ες, βι οτέχνες, µι κροί
έµποροι ,

Όσο και να προσπαθεί η
κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ
να «χρυσώσει το χάπι » της
αντι λαϊ κής πολι τι κής που
ακολουθεί µε τη νέα ρύθµι ση
µέχρι 120 δόσεων γι α χρέη
σε ασφαλι στι κά ταµεί α και
εφορί α, δεν µπορεί να δι αγράψει τι ς ευθύνες της γι α τη
σκληρή καθηµερι νότητα και
τα αδι έξοδα που αντι µετωπί ζουν χι λι άδες συνάδελφοι .

Από τη νέα ρύθµι ση άλλωστε, που εί χε ανακοι νωθεί
εδώ και µήνες µε τι ς
αντί στοι χες τυµπανοκρουσί ες περί “δί και ης ανάπτυξης”,
απορρί πτονται
εξαρχής αυτοί που την έχουν
περι σσότερο ανάγκη. Χι λι άδες συνάδελφοι που έχουν
κλεί σει τι ς επι χει ρήσει ς
τους και πνί γονται στα χρέη,
χι λι άδες άλλοι που λόγω
χρεών προς το ταµεί ο αδυνατούν να βγουν στη σύνταξη.

Γι α όλους τους υπόλοι πους
που θα καταφέρουν να ξεπεράσουν τι ς συµπληγάδες των
προϋποθέσεων που θέτει η
νέα ρύθµι ση (κρι τήρι α βι ωσι µότητας της επι χεί ρησης,
λόγος χρεών προς το ει σόδηµα κλπ) η όποι α προσωρι νή ανάσα µι ας ακόµα ρύθµι σης δε θα αντι στρέψει το
Γολγοθά της ταυτόχρονης
πληρωµής παλι ών και νέων
υποχρεώσεων.

Αυτό επι βεβαι ώνει και η
εµπει ρί α
προηγούµενων
ρυθµί σεων από τι ς οποί ες
έχουν ήδη αποβληθεί χι λι άδες συνάδελφοι που εί χαν
αρχι κά ενταχθεί σε αυτές.

ΑΜΑΛΙΑ Κ. ΛΙΑΣΚΟΥ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΟΣ

Απόφοιτος Πανεπιστηµίου
Αθηνών
Αναγνωρισµένη άδεια ασκήσεως
επαγγέλµατος στη Γερµανία

∆ΕΧΕΤΑΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΚΟΝΤΟΥΛΗ & ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ
16 - ΕΛΕΥΣΙΝΑ

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

ΚΑΜΙΑ ΑΝΟΧΗ! ΚΑΝΕΝΑ
ΣΥΓΧΩΡΟΧΑΡΤΙ
ΣΤΗΝ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΠΟΥ
ΜΑΣ
Ο∆ΗΓΕΙ ΣΤΑ ΧΡΕΗ ΚΑΙ ΤΑ
ΛΟΥΚΕΤΑ.
∆Ε
∆ΙΟΡΘΩΝΕΤΑΙ!
ΜΟΝΟ
ΑΝΑΤΡΕΠΕΤΑΙ!

Καλούµε τους συναδέλφους
να µη συναι νέσουν στο πανηγυρι κό κλί µα περί “επι στροφής στην κανονι κότητα”
που προσπαθεί να περάσει
η κυβέρνηση. Επι δι ώκει να
συνεχί σει χωρί ς εµπόδι α την
επί θεση στα δι και ώµατα
αυτοαπασχολούµενων, µι σθωτών, συνταξι ούχων, προκει µένου να ενι σχύσει την κερδοφορί α
των µεγάλων
επι χει ρήσεων και των µονοπωλί ων. Αυτό επι βεβαι ώνει
και η κατάθεση νέου γύρου
προαπαι τούµενων στη Βουλή
τι ς αµέσως επόµενες µέρες,
η εφαρµογή παλι ών και νέων
µέτρων που εί ναι σε εξέλι ξη.
Καλούµε τους συναδέλφους
να δυναµώσουν την πάλη τους
µέσα από το σωµατεί ο τους
τον Σ.Ε.Β.Α. γι α την ανατροπή
αυτή της πολι τι κής. Να
δυναµώσουν τι ς πρωτοβουλί ες του Σ.Ε.Β.Α. ενάντι α στη
βαρι ά φορολόγηση από το
πρώτο ευρώ, την αύξηση των
ασφαλι στι κών ει σφορών και
τη συνεχή περι κοπή παροχών, δι και ωµάτων, συντάξεων κλπ. Να παλέψουν
αποφασι στι κά ενάντι α στι ς
κατασχέσει ς και τους ηλεκτρονι κούς πλει στηρι ασµούς,
να καταργήσουν στην πράξη
την ποι νι κοποί ηση των
αγώνων ενάντι α σε αυτούς,
που η κατά τα άλλα

«φι λεύσπλαχνη» κυβέρνηση
ψήφι σε στα κλεφτά µε χρι στουγεννι άτι κη τροπολογί α.
Συνεχί ζουµε πι ο αποφασι στι κά – ∆υναµώνουµε τους
αγώνες µας
Μπορούµε να τους σταµατήσουµε!
Απαι τούµε εδώ και τώρα :
· Την άµεση ένταξη των αυτοαπασχολούµενων στο αφορολόγητο, όπως ι σχύει γι α
όλους. Να σταµατήσει το
απαράδεκτο καθεστώς της
φορολόγησης από το πρώτο
ευρώ, το τέλος επι τηδεύµατος, ο ΕΝΦΙΑ. Προοδευτι κή
αύξηση της φορολογί ας γι α
το µεγάλο κεφάλαι ο στο 45%
· Τον άµεσο τερµατι σµό των
κατασχέσεων και των ηλεκτρονι κών πλει στηρι ασµών.
Να σταµατήσουν εδώ και
τώρα οι κατασχέσει ς σε
τραπεζι κούς λογαρι ασµούς,
επαγγελµατι κή
στέγη,
υποθηκεύσει ς δανεί ων κλπ.
Άµεση δι αγραφή τόκων και
προσαυξήσεων, τµήµατος
των χρεών στι ς τράπεζες.
· Τέρµα στι ς νέες περι κοπές σε συντάξει ς - παροχές
– επι δόµατα. Άµεση ανάκτηση των απωλει ών σε
συντάξει ς και παροχές
υγεί ας πρόνοι ας, δωρεάν
γι α όλους. Σύνταξη σε όλους
όσους θεµελι ώνουν δι καί ωµα, χωρί ς όρους και προϋποθέσει ς
· Νοµοθετι κή κατοχύρωση
της Κυρι ακάτι κης αργί ας.
Κατάργηση των νόµων που
απελευθερώνουν τα ωράρι α.

Το ∆.Σ. του Σ.Ε.Β.Α.

14-θριάσιο

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ
Ενοικιάζεται επαγγελµατικός χώρος 105
τετραγωνικών µέτρων
στο κέντρο του Ασπροπύργου (Σαλαµίνος &
Κολοκοτρώνη).
∆εν
διατίθεται για χώρο
εστίασης
(προτίµηση
φαρµακείο / γραφεία)
Τηλέφωνο
επικοινωνίας 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
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ Σ

- Ενοικιάζεται κατάστηµα
110 τ.µ. επί της Λεωφόρου
∆ηµοκρατίας και πωλείται ο
επαγγελµατικός εξοπλισµός του. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6945334415

- Ενοικιάζεται σπίτι 100 τ.µ.
στο κέντρο του Ασπροπύργου, 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, κουζίναγραφείο, 1WC, κουφώµατα
αλουµινίου διπλά τζάµια, air
condition, ηλιακό θερµοσίφωνα,
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. ∆ιαθέτει πατάρι, αποθήκη και
θέση στάθµευσης. Κατάλληλο 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
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ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ
ΧΩΡΟΣ 65 Τ.Μ. ΙΣΟΓΕΙΟ
ΜΕ 2 WC,
AIRCONDITION,
ΣΥΝΑΓΕΡΜΟ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
6946288952

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Μονοκατοικία 60 τµ. στα Νεόκτιστα 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.Μόνο για οικογένειες
τηλ. 6944636483
ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ
επαγγελµατικοί χώροι - γραφεία (ισόγειο και 2ος όροφος) στο κέντρο του Ασπροπύργου, 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. Τηλέφωνο επικοινωνίας:
6975328309

ΕΛΕΥΣΙΝΑ: ∆ιατίθεται (ενοικίαση ή πώληση) κεντρικό κατάστηµα (Οδός Παγκάλου) 300τµ + 100τµ βοηθητικός χώρος. τηλ. επικοινωνίας:
6934689242.(22.7.17)

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 διαµέρισµα 54 τ.µ., 1ου, 1 υ/δ, κατασκευή '76, µπάνιο, κεντρική θέρµανση, κλιµατισµός,
ανακαινισµένο, ανακαίνιση
'15, τιµή 250€, συζητήσιµη
6949629435
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ µονοκατοικία 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 διαµέρισµα 54 τ.µ., 1ου, 1 υ/δ, κατασκευή '76, µπάνιο, κεντρική 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 διαµέρισµα η µαγαζί.
Επικοινωνία : 6984792490
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ
∆ΙΠΛΑ ΑΠΟ ΤΟ ΚΤΗΡΙΟ ΤΗΣ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
ΝΕΟ∆ΜΗΤΟ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 84 ΤΜ
4ΟΥ ΟΡΟΦΟΥ - ΓΩΝΙΑΚΟ∆ΙΑΜΠΕΡΕΣ- ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 2008ΜΕ ΠΑΡΚΙΝΓΚ ΣΕ ΠΥΛΩΤΗ ΚΑΙ
ΠΑΡΚΙΝΓΚ ΣΕ ΑΝΟΙΧΤΟ ΧΩΡΟ.
∆ΙΑΘΕΤΕΙ ΑΣΑΝΣΕΡ - ΑΥΤΟΝΟΜΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ - Ι∆ΙΟΚΤΗΤΗ ΤΑΡΑΤΣΑΜΠΑΡΜΠΕΚΙΟΥ- 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, κατασκευή '17, µπάνιο, προκασκευασµενο, 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 - κουζινα, τζάκι, πάρκιν, αποθήκη, κήπος, ελεύθερη, ανακαινισµένη, ανακαίνιση '10,
τιµή 30.000€, συζητήσιµη ,
210/5764121

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 10:0013:00 ) (7.1.17)
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Γκοριτσα,
θέση Θερµοκήπια, νεόδµητη µονοκατοικία 120 τ.µ.,
ισο γείου - 1ου, 4 υ/δ (τα 2
master), κατασκευή '01,
2 µπάνια, σε οικόπεδο 180
τ.µ., αυτόνοµη θέρµανση, ελεύθερη, ανακαίνιση '10, τιµή 110.000€, συζητήσιµη
τηλ:6994844465

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Νεόκτιστα,
µονοκατοικία 90 τ.µ., 3 υ/δ,
κήπος 60 τ.µ., καρποφόρα
δέντρα, πωλείται λόγω ανάγκης, τιµή 20.000€τηλ:
2105126436
ΕΛΕΥΣΙΝΑ νεόδµητο διαµέρισµα ρετιρέ 107 τ.µ., 3ου
ορόφου, 3 υ/δ, κατασκευή
'09, πάρκιν, αποθήκη, άριστης κατασκευής, τιµή
125.000€ , 210/5543780
(8.12.16)

ΕΛΕΥΣΙΝΑ νεόδµητη γκαρσονιέρα 58 τ.µ., 1ου - 2ου 4ου, 1 υ/δ, κατασκευή '05,
µπάνιο, επιπλωµένη, αυτόνοµη θέρµανση, κλιµατισµός, πόρτα ασφαλείας,
τέντες, θέα θάλασσα,
µεσίτες δεκτοί, τιµή 57.000€,
συζητήσιµητηλ:
6978415698
ΕΛΕΥΣΙΝΑ νεόδµητη γκαρσονιέρα 31 τ.µ., 1ου - 2ου, 1
υ/δ, κατασκευή '05, µπάνιο,
studio, τέντες, δωµάτιο µε ενιαία κουζίνα, κλιµατιστικό,
τιµή 28.000€, συζητήσιµη
τηλ:6978415698

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Ηµερος
τοπος, µονοκατοικία 280
τ.µ., ισόγεια, 2 υ/δ (το 1 master), µπάνιο, καλή κατάσταση, τιµή 60.000€, συζητήσιµη
6953058205

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

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
Πωλείται οικόπεδο εντός
σχεδίου στον περιφερειακό

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.

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

Είκοσι χιλιάδες µετρητά και
1.500€ τον µήνα. Πληροφορίες στο 6977-646768.

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
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:
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 παιδιών σε περιοχές της ∆υτικής Αττικής µε χρόνια προϋπηρεσία. Τηλ.
6994948553.

Βοηθός βρεφονηπιοκόµος
από τον Ασπρόπυργο αναζητά εργασία σε ιδιωτικό παιδικό σταθµό.
Επίσης αναλαµβάνει τη
φύλαξη παιδιών έως 5 ετών.
Τηλ.: 6936678467 (10.
12.16)
Ιδιωτικός σεκιούριτι µε εµπειρία, αναλαµβάνει τη
φύλαξη σε γάµους, εστιάσεις, βαπτίσεις µε εχεµύθεια
και υπευθυνότητα.
Επίσης αναλαµβάνει τη
φύλαξη χώρων και σπιτιών.
Τηλ. επικοινωνίας
6985872538 κος Παναγιώτης. (1.10.16)

Κυρία ζητά εργασία για τη
φύλαξη µικρών παιδιών (βρεφονηπιοκόµο
Τηλ. 6936678467 (4.7.16)
Κυριος 39 ετών ζητά οποια
δήποτε εργασία. Τηλέφωνο
επικοινωνίας
698 66 84 139 (21.6.16)

Κυρία Ελληνιδα αναλαµβανει φυλαξη παιδιων στην περιοχη της Μανδρας .
Τηλεφωνο επικοινωνιας:
6908855698
ΤΕΧΝΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΜΕΛΕΤΩΝ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ Ι.
ΜΕΛΕΤΗΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ.
Αλ. Παναγούλη 5 Ασπρόπυργος. Τηλέφωνα2105572695, 6932215870

ΣΤΕΛΙΟΣ ΑΛΜΠΑΝΤΗΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕΛΕΤΕΣ
Ι∆ΙΩΤΙΚΑ & ∆ΗΜΟΣΙΑ
ΕΡΓΑ.
Γραφείο: Φυλής 8 Ά
Ασπρόπυργος.Τηλέφωνο: 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 Ασπρόπυργο διαµέρισµα ή µονοκατοικία για ενοικίαση.
Κατα προτίµηση τριάρι.
Τηλ: 6946971237
∆ίνεται τηλεόραση 14‘ µε αποκωδικοποιητή και σκαρτ
έναντι 25 ευρώ. Επίσης θα
υπάρχει µικρή διευκόλυνση
για τη µεταφορά της
τηλ: 6932851913.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Ασπροπυργος - Ζητείται
κυρία για φύλαξη ηλικιωµένου λίγες ηµέρες τη βδοµάδα. 6974748070

Ζητείται ψυκτικός για εργασία ή συνεργασία. Τηλ.
210 5573612,
6932864021
Ζητείται αρτοποιός
περιοχή Μάνδρα
Αττικής. Τηλ:
6945728662
- Αναστάσιος

ΖΗΤΕΙΤΑΙ
ΚΟΠΕΛΑ
ΓΙΑ
ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ (ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ) ΣΤΟΝ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ.
ΤΗΛΕΦΩΝΟ:
2105580781 / 6977456187

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ Η
ΜΙΚΡΟ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΓΙΑ
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ / ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ /
ΜΑΓΟΥΛΑΣ
ΤΗΛ: 6947882562
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΕΜΠΕΙΡΗ ΚΥΡΙΑ ΜΕ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ
ΜΟΝΙΜΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤ’ΟΙΚΟΝ
ΓΙΑ ΦΡΟΝΤΙ∆Α ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΗΣ.
ΠΕΡΙΟΧΗ: ΕΛΕΥΣΙΝΑ
τηλ. 6945930393

Τετάρτη 10 Ιανουαρίου 2018

ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΡΙΑΣΙΟ
213 2028000
ΙΚΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ (ΓΡΑΦΕΙΑ) Τηλ: 2105586632, 210-5586633
ΙΚΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ (ΙΑΤΡΕΙΑ) 210
5586773
Κέντρο Υγείας Ελευσίνας
Χαριλάου Τρικούπη 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
ΑΤΤΙΚΗΣ: 213 2047002

∆ΥΤΙΚΗΣ

∆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
Αρχαιολογικό Μουσείο

210 32 19 776
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

ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ

θριάσιο-15

16-θριάσιο

4/2 ΑΡΑΧΩΒΑ
Μονοήµερη, ώρα αναχώρησης 8.00 τιµή 15€

10-11/2 ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ
∆ιήµερη διαµον ή στο SEM ANTRON 4* στον
Ελαιώνα µε πρωινό και βραδινό, Καλάβρυτα,
Καστανιά, Πλανητερο, Βυτίνα
ώρα αναχώρησης 8.00 τιµή 75€

18/2 ΠΑΤΡΑ
Μονοήµερη στο Πατρινό Καρναβάλι
ώρα αναχώρησης 8.00 τιµή 15€

3-4/3 ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ
∆ιήµερη διαµονή στο Καρπενήσι στο ΕΛΒΕΤΙΑ
µε πρωιν ό, γεύµα Σαββάτου στην ταβέρν α
ΦΩΛΙΑ στο Καρπενήσι ( συµπεριλαµβανεται )
επίσκεψ η στην Ιερά Μ ον ή Παν αγιας Προυσιώτισσας
ώρα αναχώρησης 8.00 τιµή 75€

Τετάρτη 10 Ιανουαρίου 2018

