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Ασπρόπυργος

Αντωνάρας ∆ηµήτριος Γ. 
28ης Οκτωβρίου 49, 2105571663

Ελευσίνα
ΣΥΣΤΕΓΑΣΜΕΝΑ  Ν Β ΒΙΛΛΙΩΤΗΣ Τ Σ ΜΑΝΓΚΑΝΙ

ΟΕ Παγκάλου 81, 2105547602

Μάνδρα
Λουκόπουλος Σωτήριος Ν. 

Στρατηγού Ρόκα Ν. 84, 2105556375

Aχαρνές
ΡΟΥΜΠΕΤΙΤΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ 

Αριστοτέλους 200-202, 2102477292

Άνω Λιόσια

Λιόση Ιωάννα Ι. Πίνδου 13, 
Άνω Λιόσια, 2102472223

Χαϊδάρι
Παπαδοπούλου Ελένη Π.

Μάνης 62 & Παπανδρέου Γεωργίου, Τέρµα
Λεωφορείων, Χαϊδάρι - ∆άσος, 2105811153

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ
Συννεφιά και βροχές 

Η θερµοκρασία από 7 έως 11
βαθµούς Κελσίου 

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

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Θεωνάς, Θεώνη, Θεόπεµπτος, Θεόπεµπτη

Αγίων Θεόπεµπτου και Θεωνά, 
Οσίας Συγκλητικής

ΕΕΠΠΙΙΣΣΤΤΟΟΛΛΗΗ  ΓΓ..  ΤΤΣΣΟΟΥΥΚΚΑΑΛΛΑΑ  ΠΠΡΡΟΟΣΣ
ΕΕΚΚΠΠΑΑΙΙ∆∆ΕΕΥΥΤΤΙΙΚΚΟΟΥΥΣΣ

ΝΝαα  σσυυννδδρράάµµοουυνν  σσττηηνν  ααππρρόόσσκκοοππττηη  
σσυυννέέχχιισσηη  ττοουυ  ΚΚοοιιννωωννιικκοούύ  ΦΦρροοννττιισσττηηρρίίοουυ

Θα ήθελα να σας ενηµερώσω πως ο ∆ήµος
Ελευσίνας στο πλαίσιο της άσκησης κοινωνικής
πολιτικής οργανώνει τα µαθήµατα του Κοινωνι-

κού Φροντιστηρίου που έχουν ξεκινήσει από τις αρχές
Οκτωβρίου. Οι µαθητές και µαθήτριες όλων των εκπαι-
δευτικών βαθµίδων έχουν ξεπεράσει τους/τις 120.

Ωστόσο, από την ερχόµενη εβδοµάδα που θα ξεκινή-
σουν εκ νέου τα µαθήµατα, λόγω αιφνίδιας αποχώρησης
µιας εκπαιδευτικού, οι µαθητές και οι µαθήτριες της Β’
της Ε’ και της Στ’ ∆ηµοτικού, θα µείνουν χωρίς βοήθεια.

Σε αυτό τα πλαίσιο και για την απρόσκοπτη συνέχι-
ση αυτής της προσπάθειας, σας καλώ να συνδράµετε
κατά το δυνατό,  από τον ελεύθερο χρόνο σας. 

Τα µαθήµατα που διδάσκονται στο ∆ηµοτικό είναι η
Γλώσσα και τα Μαθηµατικά (2 ώρες την εβδοµάδα ανά
τάξη) και πραγµατοποιούνται καθηµερινά στο 1ο Γυµνά-
σιο Ελευσίνας (Γυφτέα 27) τις απογευµατινές ώρες
(16:00-21:00).

Όσοι και όσες εκπαιδευτικοί επιθυµείτε να βοηθήσε-
τε, µπορείτε να απευθυνθείτε  στα τηλέφωνα 210-
5537216 και 210-5537332. 

Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων και σας καλώ να
στηρίξετε και πάλι, όπως εσείς καλά ξέρετε, τη δράση
αυτή.

Γιώργος Τσουκαλάς
∆ήµαρχος Ελευσίνας  

ΜΜεεννίίδδιι::  3355χχρροοννοοςς  ΑΑφφγγααννόόςς  κκρρααττοούύσσεε
ααιιχχµµάάλλωωττηη  κκααιι  άάφφηησσεε  έέγγκκυυοο  µµιιαα  1122χχρροοννηη    

Μια απίστευτη ιστορία που θυµίζει «Κωσταλέξι» αποκαλύφθηκε στο Μενίδι όταν ένα ανήλικο
κορίτσι προχώρησε σε µια σοκαριστική καταγγελία. Σύµφωνα µε τις πρώτες πληροφορίες,
35χρονος άνδρας, αφγανικής καταγωγής, ασελγούσε σε βάρος του κοριτσιού, το είχε

κλειδώσει µέσα στο σπίτι και δεν το άφηνε να βγει έξω από το σπίτι.
Το κορίτσι έπεσε στα χέρια του άντρα σε ηλικία 12 ετών, όταν σύµφωνα µε τις ίδιες πληροφορίες, το

είχε παρατήσει η ροµά µητέρα του. Η ανήλικη τελικά έµεινε έγκυος και γέννησε µέσα στο σπίτι τον
Οκτώβριο του 2015, σε ηλικία 14 ετών.

Μετά την αποκάλυψη της ανατριχιαστικής ιστορίας ο 35χρονος Αφγανός συνελήφθη, ενώ το κορίτσι
µαζί µε το µωράκι της φιλοξενούνται σε δοµή του κράτους.



ΜΜΕΕ  ΕΕΠΠΙΙΦΦΥΥΛΛΑΑΞΞΗΗ  
ΑΑΠΠΟΟ  ΤΤΟΟΝΝ  ΟΟΑΑΣΣΑΑ

ΕΕππααννήήλλθθεε  ττοο  ββρρααδδυυννόό
δδρροοµµοολλόόγγιιοο  ττηηςς  

γγρρααµµµµήήςς  772277  σσττοο  ΜΜεεννίίδδιι    
µµεεττάά  ττηη  δδιιαακκοοππήή  ττοουυ
λλόόγγωω  ββααννδδααλλιισσµµώώνν..

Επαναλειτουργεί το δροµολόγιο της γραµµής 727
που πραγµατοποιεί τη διαδροµή (ΑΓ Κων/νος-
Μεσονύχι-Αγ. Παρασκευή) κατά τις απογευµατινές
και βραδινές ώρες, µετά τη διακοπή του λόγω βαν-
δαλισµών.
Όπως αναφέρει στην ανακοίνωσή του το Σωµατείο
Εργαζοµένων του ΟΑΣΑ, η απόφασή του ελήφθη
µετά την παρέµβαση του ∆ήµου Αχαρνών και της
αστυνοµίας, ξεκαθαρίζοντας ότι στην περίπτωση
που επαναληφθούν τα επεισόδια, τότε θα υπάρξει
νέα διακοπή του δροµολογίου.

Προηγήθηκε επιστολή του δήµου Αχαρνών  από
τον γενικό γραµµατέα Θανάση Κατσιγιάννη, προς
το Σωµατείο και τον ΟΑΣΑ, στην οποία καταδικά-
ζονταν ρητά τα επεισόδια βανδαλισµών σε λεωφο-
ρείο της γραµµής 727. Παράλληλα, η επιστολή κοι-
νοποιήθηκε στο ΑΤ Αχαρνών για να λάβει γνώση
των επεισοδίων µε σκοπό να συνδράµει στην
πάταξη των επεισοδίων µε περιπολίες κ.α .
Εκτός από το συµβάν στο 727, η επιστολή έθετε
µια σειρά ζητηµάτων σχετικά µε τα δροµολόγια της
πόλης, τις ελλείψεις και τα κενά που υπάρχουν.

Συγκεκριµένα ζητούσε:
Πύκνωση των δροµολογίων 740 (Ολυµπιακό
Χωριό-ΣΚΑ-Αχαρναί -Αγ. Άννα κυκλική) και λειτο-
υργία της ίδιας γραµµής και τα Σαββατοκύριακα
Άµεση δοκιµαστική εφαρµογή της επέκτασης του
740 και στην περιοχή της Χαραυγής όπου έχει γίνει
αυτοψία του δήµου σε συνεργασία µε τον ΟΑΣΑ
Πύκωνση των δροµολογίων της γραµµής 755
(Αχαρνές-Κόκκινος Μύλος-Κάτω Πατήσια)
Συγχρονισµός δροµολογίων 740 και 755 µε προα-
στιακό στον σταθµό Κάτω Αχαρνών και ΣΚΑ για
άµεση µετεπιβίβαση
Συγχρονισµός των γραµµών στο Μεσονύχι για
άµεσες µετεπιβιβάσεις Κηφισιάς, Νέας Ιωνίας,
Θρακοµακεδόνων
Ενίσχυση της γραµµής 504 Θρακοµακεδόνες-
Σταθµός ∆εκέλεια-Κηφισιά
Εξυπηρέτηση των µαθητών του 9ου γυµνασίου επί
της Θρακοµακεδόνων και των Τεχνικών σχολών
και ΕΠΑΛ µε το 727 ή µε την επαναφορά του δρο-
µολογίου στην πρότερη κατάσταση
Σύνδεση του δήµου µε το νοσοκοµείο των Αγίων
Αναργύρων που είναι συµφωνηµένο
Σύνδεση της περιοχής Πάτηµα Πλαβούκου. Η περ-
ιοχή δεν εξυπηρετείται από κανένα µέσο.
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OΑναπληρωτής Υπουργός Εθνικής
Άµυνας ∆ηµήτρης Βίτσας συναντήθηκε,
χθες 3 Ιανουαρίου 2018 στο γραφείο του

στο ΥΠΕΘΑ, µε τον ∆ήµαρχο Χαϊδαρίου Μιχάλη
Σελέκο και τον Αντιδήµαρχο Κώστα Σταθά. 

Στη διάρκεια της συνάντησης συζήτησαν για την 

αξιοποίηση του κτιρίου  ΜΠΛΟΚ-15 στο
στρατόπεδο Χαϊδαρίου, στο πλαίσιο της διάσωσης
της ιστορικής µνήµης, για τις εξελίξεις σχετικά µε
τα Ναυπηγεία Σκαραµαγκά και για την
παραχώρηση στον ∆ήµο Χαϊδαρίου του χώρου
δίπλα από τα Ναυπηγεία όπου σήµερα είναι
εγκατεστηµένο το κέντρο φιλοξενίας προσφύγων. 

ΗΕΑΕΕ ολοκλήρωσε την
έρευνα µεταξύ των ασφ-
αλιστικών επιχειρήσεων

– µελών της σχετικά µε την
πρώτη εκτίµηση των αποζ-
ηµιώσεων που προέκυψαν από
ακραία καιρικά φαινόµενα
(βροχοπτώσεις-πληµµύρα) που
επικράτησαν στην ∆υτική Αττική
και ιδιαιτέρως στην περιοχή της
Μάνδρας στις 15 Νοεµβρίου
2017. 

Στόχος της έρευνας ήταν η
καταγραφή της πρώτης εκτίµησης
των ζηµιών (σε πλήθος και σε
ποσό) των ασφαλίσεων περιου-
σίας και αυτοκινήτων, που είχαν
αναγγελθεί στις ασφαλιστικές
επιχειρήσεις – µέλη, εξ’ αιτίας του
συγκεκριµένου φαινοµένου.
Ειδικότερα, η έρευνα περιέλαβε τον γεωγραφικό προσ-
διορισµό των ασφαλισµένων ζηµιών (σε επίπεδο περ-
ιοχής) καθώς και την κατηγοριοποίησή τους σε κατοικίες,
εµπορικούς κινδύνους και βιοµηχανικούς κινδύνους.
Στην έρευνα συµµετείχαν 27 ασφαλιστικές επιχειρήσεων
– µέλη οι οποίες εκτιµάται ότι αθροίζουν το 99% της παρ-
αγωγής ασφαλίστρων των ασφαλίσεων περιουσίας. Η
πρώτη εκτίµηση των ανωτέρω επιχειρήσεων για αποζ-
ηµίωση του συγκεκριµένου περιστατικού επί ασφ-
αλίσεων περιουσίας και αυτοκινήτων ανέρχεται συνολικά
σε 12,3 εκατ. €. 

Α. Ασφαλίσεις Περιουσίας Α.1.
Συνολική εκτίµηση αποζηµιώσεων Εξ΄ αιτίας των ακρ-

αίων καιρικών φαινοµένων, δηλώθηκαν συνολικά στις
συµµετέχουσες επιχειρήσεις 177 ζηµιές επί των ασφ-

αλίσεων περιουσίας µε ποσό πρώτης εκτίµησης για
αποζηµίωση της τάξης των 11,6 εκατ. €, άρα η µέση
δηλωθείσα ζηµία φθάνει τα 65.833€.

Α.2. Ανάλυση ανά περιοχή
Η µεγαλύτερη γεωγραφική συγκέντρωση των ζηµιών

περιουσίας καταγράφεται στην περιοχή της Μάνδρας,
σύµφωνα µε τις δηλώσεις των ασφαλιστικών επιχειρή-
σεων που συµµετείχαν στην έρευνα.

Β. Ασφαλίσεις Αυτοκινήτων
Ως προς τις ασφαλίσεις αυτοκινήτων, δηλώθηκαν

συνολικά στις συµµετέχουσες επιχειρήσεις της έρευνας
149 ζηµιές µε ποσό πρώτης εκτίµησης για αποζηµίωση
της τάξης των 651 χιλιάδων €, άρα η µέση δηλωθείσα
ζηµία φθάνει τα 4.370€.

ΕΕΑΑΕΕΕΕ::  ΣΣτταα  1122,,33  εεκκααττ..  εευυρρώώ  
οι αποζηµιώσεις για τις ζηµιές στη ∆υτική Αττική



Έ
να νέο κύµα κακοκαι-
ρίας, µε βροχές αλλά
και χιόνια, φαινόµενα

έντονα, ξεκίνησε να πλήττει τη
χώρα τις τελευταίες ώρες. 

Και αν και το πέρασµά του
προβλέπεται να είναι εξπρές, θα
είναι την ίδια ώρα και σαρωτικό. 

Σύµφωνα µε το έκτακτο δελτίο
επιδείνωσης καιρού που εξέδω-
σε η ΕΜΥ, αναµένονται  βροχές
και καταιγίδες, πιθανόν τοπικά
ισχυρές, και χιονοπτώσεις όχι
µόνο στα ορεινά, ηµιορεινά,
αλλά και σε πιο πεδινές περ-
ιοχές, κυρίως στα βόρεια, προβ-
λέπει από σήµερα έως την Πέµ-
πτη, η ΕΜΥ.

Συγκεκριµένα,  χιονοπτώσεις
αναµένονται στα ορεινά της
∆υτικής και Κεντρικής Στερεάς
και της Βόρειας Πελοποννήσου
(πάνω από 800 µε 900 µέτρα
υψόµετρο). Είναι επίσης πιθ-
ανόν τις ίδιες ώρες να σηµειωθ-
ούν χιονοπτώσεις στην Ήπειρο
και τη ∆υτική Μακεδονία, σε
υψόµετρα από τα 500 µε 600
µέτρα.

Τα φαινόµενα αυτά προβλέπε-
ται να συνεχιστούν και σήµερα
την Πέµπτη, µε ισχυρές βροχές
και καταιγίδες στο Ιόνιο µέχρι το
απόγευµα, ενώ στα ηπειρωτικά
µέχρι το βράδυ. Επίσης, ισχυρές
βροχές και καταιγίδες θα σηµει-
ωθούν από τις πρωινές ώρες
µέχρι αργά τη νύχτα σε όλα τα
νησιά του Αιγαίου, την Κρήτη και
τα ∆ωδεκάνησα.

Παράλληλα, πυκνές χιονο-
πτώσεις θα σηµειωθούν µέχρι
το απόγευµα σε όλα τα 

ορεινά της ηπειρωτικής
χώρες, εκτός της Θράκης και
πρόσκαιρα στα ηµιορεινά των
ίδιων περιοχών εκτός της Πελο-
ποννήσου. Σε ορισµένες περ-
ιοχές, χιονοπτώσεις πρόσκαιρα
αναµένεται να σηµειωθούν και
στις περιοχές της Ηπείρου από
600 µε 700 µέτρα υψόµετρο,
στη ∆υτική Μακεδονία από 300
µε 800 µέτρα υψόµετρο, και στη
Θεσσαλία, ∆υτική και Κεντρική
Στερεά από 700 έως 800 µέτρα
υψόµετρο.

Καλλιάνος: Ετοιµαστείτε για
χιονοπόλεµο

Στο ίδιο µύκος κύµατος και η
πρόβλεψη του µετεωρολόγου
Γιάννη Καλλιάνου, ο οποίος έγρ-
αψε σχετικά στο Facebook. 

Οπως αναφέρει «η κίνηση
ενός αρκετά ισχυρού βαροµετρι-
κού χαµηλού, από τα βορειοδ-
υτικά της Ελλάδας προς τα
νοτιοανατολικά, θα είναι ικανό
ώστε αύριο Πέµπτη να δηµιο-
υργήσει διαφόρων ειδών προβ-
λήµατα σε αρκετές περιοχές της
χώρας». 

Σηµειώνει µάλιστα ότι µολονό-
τι θα είναι εξπρές, το πέρασµα
της κακοκαιρίας θα δώσει
ισχυρές βροχές και καταιγίδες
σχεδόν σε όλη τη χώρα, πολύ
πυκνά χιόνια ακόµη και σε περ-
ιοχές χαµηλού υψοµέτρου, σφο-
δρούς ανέµους που θα αγγίζουν
τα 9 µποφόρ αλλά και πτώση
της θερµοκρασίας κατά 3-5 βαθ-
µούς κατά µέσο όρο για τις περ-
ισσότερες περιοχές της χώρας.

Πού θα είναι ισχυρές οι
καταιγίδες

Σηµειώνει ο Γιάννης Καλλιά-
νος: «Ιδιαίτερα ισχυρές θα είναι
οι βροχοπτώσεις στη δυτική,
κεντρονότια και νοτιοανατολική
Ελλάδα, αφού κατά περιόδους
θα εκδηλωθούν και έντονες
καταιγίδες. Για παράδειγµα, οι
περιοχές που θέτουν υποψηφι-
ότητα για ισχυρές καταιγίδες
είναι :

Επτάνησα
Ήπειρος
∆υτική Στερεά
Πελοπόννησος
Αττική (οριακά)
Κυκλάδες
Κρήτη
∆ωδεκάνησα».
Και συνεχίζει την πρόγνωσή

του: 

«Σφοδροί άνεµοι 9 µποφόρ
στα δυτικά και νότια

Σε όλη την Ελλάδα θα πνέουν
πολύ ισχυροί άνεµοι εντάσεως
6-8 και τοπικά 8 µποφόρ και
από βόρειες διευθύνσεις. Όµως,
σε περιοχές του Ιονίου (Επτάν-
ησα) αλλά και του νότιου Αιγαίου
(Κυκλάδες, Κρήτη, ∆ωδεκάν-
ησα) οι εντάσεις των ανέµων θα
αγγίζουν τα 9 και πιθανότατα τα
10 µποφόρ ως µέγιστες ριπές.

Ασφαλώς δεν θα πνέουν
ισχυροί άνεµοι µόνο στις θαλάσ-
σιες περιοχές, οι ισχυροί άνεµοι
θα επηρεάζουν κυρίως και τα
δυτικά, κεντρικά και νότια ηπειρ-
ωτικά τµήµατα

Βροχές σε Αθήνα και Θεσ-
σαλονίκη

Πολύ βροχερός κατά διαστή-
µατα θα είναι ο καιρός στις δύο
µεγαλύτερες πόλεις της Ελλά-
δας. Στην Αττική υπάρχει
ενδεχόµενο και για "πέρασµα"
τοπικών καταιγίδων.

Προσοχή, πυκνές χιονο-
πτώσεις

Καταρχήν θα πρέπει να σας
ενηµερώσω ότι χιονοπτώσεις θα
εκδηλωθούν σχεδόν σε όλα τα
ορεινά τµήµατα της χώρας. Σε
αρκετά διαµερίσµατα όµως οι
χιονοπτώσεις θα κατέβουν πολύ
χαµηλότερα υψοµετρικά και θα
επηρεάσουν ακόµη και σχεδόν
ηµιπεδινές περιοχές. 

Στο ορεινό και ηµιορεινό οδικό
δίκτυο της κεντρικής και βόρειας
ηπειρωτικής Ελλάδας θα χρεια-
στεί σίγουρα να έχετε µαζί σας
αλυσίδες.

Υψόµετρα χιονοπτώσεων

Στα παρακάτω διαµερίσµατα,
από τα συγκεκριµένα υψόµετρα
και υψηλότερα θα εκδηλώνονται
κατά διαστήµατα χιονοπτώσεις.

Θράκη : 600 m
Ανατολική Μακεδονία : 650 m
Κεντρική Μακεδονία : 600 m,

πρόσκαιρα και από τα 450 m
στα δυτικά και βόρεια του διαµε-
ρίσµατος

∆υτική Μακεδονία : 500 m
(χιόνια σχεδόν σε όλες τις µεγά-
λες πόλεις!)

Ήπειρος : 700 m

Θεσσαλία : 550-600 m, όµως,
στα νότια του διαµερίσµατος
πρόσκαιρα ακόµη και από τα
250-300m

Στερεά : 800 m, όµως, στη
Φθιώτιδα πάνω από τα 500 m
και ειδικά στα βόρεια της Φθιώτι-
δας πάνω από τα 300 m

Αττική : 800 m, στα βορειοδ-
υτικά του νοµού από τα 700-750
m

Πελοπόννησος : 900 m, στα
βορειοανατολικά από τα 800-
850 m

Κρήτη : 1300 m

Βελτίωση από την Παρασ-
κευή

Μετά την ισχυρή αλλά εξπρές
κακοκαιρία της Πέµπτης, ο καιρ-
ός την Παρασκευή θα βελτιωθεί,
οι άνεµοι σταδιακά θα εξασθενή-
σουν (εκτός του νοτιοανατολικού
Αιγαίου 6-7 και τοπικά 8 µποφόρ
βοριάδες το πρωί) και η θερµο-
κρασία θα ξεκινήσει να "τραβάει"
την ανηφόρα. Από το Σάββατο
το µεσηµέρι, απλά θα µας
απασχολήσουν οι αραιές
νεφώσεις που κατά διαστήµατα
θα πυκνώνουν. Γενικά όµως ο
καιρός θα είναι σχετικά καλός,
τόσο ανήµερα των Θεοφανίων,
όσο και ανήµερα του Άη Γιάν-
νη».

4-θριάσιο Πέµπτη 4 Ιανουαρίου 2018 

-ΠΟΙΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΘΑ ΧΤΥΠΗΣΕΙ 

ΈΈρρχχεεττααιι  σσφφοοδδρρόό  κκύύµµαα  
κκαακκοοκκααιιρρίίααςς  µµεε  χχιιόόννιιαα  
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ΚΚοοννδδύύλλιι  8866  εεκκααττ..  εευυρρώώ  
σσττοουυςς  ∆∆ήήµµοουυςς  
για την αναβάθµιση των δικτύων ύδρευσης

Π
ρόσθετη χ ρηµατοδότηση, ύψους 56 εκατ. ευρώ, για το πρόγραµµα «Αν α-
βάθµιση δικτύων  ύδρευσης και περιορισµός διαρροών » του ΕΣΠΑ 2014-
2020, εν έκριν ε ο Αν απληρωτής Υπουργός Οικον οµίας και Αν άπτυξης,

Αλέξης Χαρίτσης.
«Με την  αύξηση αυτή, η συν ολική χ ρηµατοδότηση του προγράµµατος φτάν ει

τα 86 εκατ. ευρώ και ικαν οποιεί το σύν ολο των  ώριµων  προτάσεων  οι οποίες
κατατέθηκαν  από ∆ηµοτικές Επιχ ειρήσεις Ύδρευσης Αποχ έτευσης, ΟΤΑ Α΄ και
Β΄ βαθµού και Συν δέσµους Ύδρευσης Αποχ έτευσης», τον ίζεται στη σχ ετική αν α-
κοίν ωση του Υπουργείου.

Στρατηγικός στόχ ος του προγράµµατος του ΥΜΕΠΕΡΑΑ (Υποδοµές Μεταφο-
ρών , Περιβάλλον  και Αειφόρος Αν άπτυξη) είν αι η διασφάλιση της ορθολογικής
διαχ είρισης των  υδατικών  πόρων  της χ ώρας καθώς και η βελτίωση της ποιότητας
και της επάρκειας των  αποθεµάτων  µε ταυτόχ ρον η µείωση των  διαρροών .

Για το ν έο αυτό, ζωτικής σηµασίας έργο, το οποίο αποτελεί συν έχ εια των  ολοκ-
ληρωµέν ων  παρεµβάσεων  του Υπουργείου Οικον οµίας στους ΟΤΑ, ο κ.
Χαρίτσης, δήλωσε:«Με γν ώµον α την  δηµόσια υγεία, την  αν αβάθµιση της ποιότ-
ητας ζωής των  πολιτών  και την  περιβαλλον τική ισορροπία, προχ ωράµε σε
στοχ ευµέν ες παρεµβάσεις σε όλη τη χ ώρα.

Με δεδοµέν η τη µεγάλη αν ταπόκριση των  φορέων  υλοποίησης, που καταδεικ-
ν ύει τις αν άγκες βελτίωσης των  υποδοµών  διαχ είρισης υδατικών  πόρων  στους
ΟΤΑ, κιν ητοποιούµε κον δύλια για αυτό το πρωτοποριακό έργο, ύψους 86 εκατ.
ευρώ.

Σε στεν ή συν εργασία µε τους αυτοδικοικητικούς φορείς στηρίζουµε και χ ρηµα-
τοδοτούµε όλα τα αν αγκαία έργα που βάζουν  τέλος στα χ ρόν ια προβλήµατα
διαχ είρισης των  υδάτων , δηµιουργών τας σύγχ ρον α δίκτυα και υποδοµές που δια-
σφαλίζουν  την  µακροπρόθεσµη βιώσιµη χ ρήση τους».

ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΟΑΕ∆ ΓΙΑ ΤΟ 2018
Έρχεται νέα κοινωφελής εργασία για 
20.000 προσλήψεις στο ∆ηµόσιο
Τα νέα προγράµµατα του ΟΑΕ∆ γνωστοποίησε η ∆ιοικήτρια του Οργαν ισµού κ. Καρα-

µεσίνη. Η ∆ιοικήτρια του ΟΑΕ∆ ένακε γνωστό ότι θα προκηρυχθεί φέτος πρόγραµµα κοι-
νωφελούς εργασίας για το ∆ηµόσιο και  20.000 προσλήψεις ανέργων

Σχετικά µε τα νέα προγράµµατα του ΟΑΕ∆ η κ. Καραµεσίνη γνωστοποίησε ότι θα γίνουν
20.000 προσλήψεις στο πλαίσιο του προγράµµατος της πρώτης πρόσληψης µισθωτού ή
µισθωτών από αυτοαπασχολούµενους νέους και επιχειρήσεις νέων ηλικίας έως 35 ετών.
Στο πλαίσιο αυτό διευκρίν ισε ότι θα υπάρχουν  µεγαλύτερα κίνητρα αν  αυτοί οι νέοι επιχει-
ρηµατίες προσλάβουν  νέους ανθρώπους έως 29 ετών. Το ΦΕΚ για το εν  λόγω πρόγραµµα
αναµένεται να βγει πολύ σύντοµα.

Ένα δεύτερο πρόγραµµα, που αναµένεται εντός του Ιανουαρίου και θα εφαρµοστεί πιλο-
τικά, προβλέπει τη µετατροπή της µερικής σε πλήρη απασχόληση για 3.000 θέσεις εργασίας
µέσω της επιχορήγησης ασφαλιστικών εισφορών των εργοδοτών. Σκοπός του προγράµµα-
τος είναι να αλλάξει η αναλογία µεταξύ µερικής και πλήρους απασχόλησης υπέρ της δεύτε-
ρης. Τρία ακόµη προγράµµατα προβλέπουν  τη στήριξη της διαµόρφωσης και της χρηµα-
τοδότησης επιχειρηµατικών σχεδίων για νέους 18 έως 29 ετών, τη δηµιουργία νέων θέσεων
εργασίας για άνεργους νέους 18 έως 29 ετών, αποφοίτους ΑΕΙ ή δευτεροβάθµιας και µεταλ-
υκειακής επαγγελµατικής εκπαίδευσης και την  απασχόληση νέως 18 έως 29 ετών που
έχουν  τελειώσει Γυµνάσιο ή
γεν ικό Λύκειο.

«Άρα, έχουµε ένα ευρύ
φάσµα προγραµµάτων στα
οποία µπορούµε να προ-
σθέσουµε και το τελευταίο
που θα είναι για πρώην
αυτοαπασχολούµεν ους ή
επιχειρηµατίες που έχουν
κλείσει τα βιβλία τους, είναι
εγγεγραµµένοι στον  ΟΑΕ∆
και έχουν  συνεισφέρει στο
ταµείο των  αυτοαπασχο-
λούµενων. 

Αυτοί θα επιχορηγηθούν
για να µπορέσουν  να ξεκι-
ν ήσουν  µια επιχείρηση
εφόσον  το επιθυµούν »
πρόσθεσε η κ. Καραµεσίνη.
Ανέφερε, τέλος, ότι µεταξύ
των  προγραµµάτων  κοι-
ν ωφελούς εργασίας, για
πρώτη φορά φέτος θα
προβλεφθεί και ένα πρόγρ-
αµµα κοινωφελούς εργασίας
για το ∆ηµόσιο για 20.000
θέσεις στον  δηµόσιο τοµέα.

Α
υτοσχέδιος εκρηκτικός µηχανισµός εξε-
ρράγη, στις τέσσερις τα ξηµερώµατα
της 29ης ∆εκεµβρίου, σε ΑΤΜ Τράπε-

ζας στη Βαρυπόµπη. 
Το περιστατικό έρχεται  να προστεθεί  σε µια

µακρά σειρά ανάλογων επιθέσεων οι  οποίες
σηµειώνονται σε πολλές περιοχές. 

Το τελευταίο διάστηµα έχει  καταγραφεί  πλήθ-
ος  επιθέσεων σε : Χαλάνδρι, Άλιµο, Κ.Τιθορέα,
Λυκόβρυση, Πάτρα, Πρέβεζα, Ν. Πέραµο,
Καλύβια, Σαρωνίδα, Κρυονέρι. 

Οι δράστες έχουν αναπτύξει  την δική του µέθ-
οδο για να προκαλούν εκρήξεις και  εν συνεχεία
µε βαριοπούλες να εισέρχονται και  να παίρ-
νουν την λεία τους. 

Στην Βαρυµπόµπη οι  δράστες έσπασαν τον
υαλοπίνακα στην πίσω µεριά της τράπεζας,
τοποθέτησαν τον µηχανισµό, αφαίρεσαν τις
κασετίνες µε άγνωστο χρηµατικό ποσό και εξα-
φανίστηκαν. Η έκρηξη προκάλεσε εκτεταµένες
υλικές ζηµιές. Το περιστατικό ερευνά κλιµάκιο
της Αστυνοµίας.

Έκρηξη σε ΑΤΜ στην Βαρυµπόπη
Το τελευταίο διάστηµα έχουν καταγραφεί τουλάχιστον 12 επιθέσεις
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ΕΕΟΟΜΜ  ΚΚοούύρροοςς..
Ευχαριστήρια ανακοίνωση

«Η ∆ευτέρα 18 ∆εκεµβρίου 2017 ήταν µία από τις
σηµαντικότερες ηµέρες της είκοσι και πλέον ετών ιστο-
ρίας της οµάδας µας. Η Μ.Κ.Ο. Reaction που εδρεύει
στην Κύπρο µάς απένειµε βραβείο µε αφορµή την πρω-
τοβουλία δηµιουργίας τράπεζας αίµατος για τους Κύπρ-
ιους της Ελλάδας. Πρόκειται για ένα µεγάλο διακρατικό
πρόγραµµα υγείας ανάµεσα στην Κύπρο και στην
Ελλάδα. Η εκδήλωση πραγµατοποιήθηκε στο κεντρικό
κτίριο της Τράπεζας Κύπρου στη Λευκωσία.

Η βράβευση αποτελεί µέγιστη τιµή διότι η ενέργεια
αυτή εµπνεύστηκε από την πολυετή δράση και προσφ-
ορά µας στον τοµέα της Εθελοντικής Αιµοδοσίας αλλά
και από τη συνεργασία µας µε το Γενικό Αντικαρκινικό
Ογκολογικό Νοσοκοµείο Αθηνών «Άγιος Σάββας». Στο
τελευταίο θα λειτουργήσει και η τράπεζα αίµατος των
Κυπρίων της Ελλάδας στηρίζοντας τους Κύπριους ασθ-
ενείς αλλά και αυξάνοντας το εθνικό απόθεµα.

Την εκδήλωση υποστήριξε η Κυπριακή κυβέρνηση
και η Τράπεζα Κύπρου. Την οµάδα µας εκπροσώπησαν
ο πρόεδρος κ. Μελέτιος Ρήγας και ο γενικός γραµµα-
τέας κ. Αντώνιος Κατερινίτσας ενώ παρούσα ήταν και η
διευθύντρια της υπηρεσίας αιµοδοσίας του νοσοκο-
µείου «Άγιος Σάββας» κ. Γρουζή Ε.

Εκ του ∆.Σ.
Ο πρόεδρος

Ρήγας Μελέτιος
Ο γραµµατέας

Κατερινίτσας Αντώνιος

ΓΓΓΓιιιιώώώώρρρργγγγοοοοςςςς    ΤΤΤΤσσσσοοοουυυυκκκκααααλλλλάάάάςςςς::::         
ΜΜιικκρρόόςς  ααπποολλοογγιισσµµόόςς  γγιιαα  ττοο  χχρριισσττοουυγγεεννννιιάάττιικκοο  χχωωρριιόό

Ηαπόφαση για τη
δηµιουργία του
Χριστουγεννιάτι-

κου χωριού ξεκίνησε και
συνεχίζεται ως µία προσπά-
θεια να προσφέρει διέξοδο
και διασκέδαση σε γονείς
και παιδιά.

Για την καλυτερη αποδό-
ση του ενσωµάτωσε στις
λειτουργίες του (συναυλίες,
θετρικά σκετς), τη συµµε-
τοχή σχολείων, φορέων,
συλλόγων της πόλης. 

Έγινε τόπος συνάντησης
διαφορετικων ηλικιων, έξο-
δος ποιοτική και συνάµα
φθηνη. 

Η δωρεάν είσοδος στα
παιχνίδια όρισε το κοινω-
νικό πρόσωπο του ∆ήµου
και του χριστουγεννιάτικου
χωριού γεγονός που βάρυ-
νε ιδιαίτερα κατά τα χρόνια
της κρίσης. 

Εδώ και χρονια αποτελεί
πια σηµείο αναφοράς και
για τις γύρω πόλεις ενώ η
σταθερότητα επανάληψης
έδωσε τη δυνατότητα στους
οργανωτές να βελτιώνουν
τις υπηρεσίες του.

Στις 2 Ιανουαρίου έκλεισε
τον φετινό του επιτυχηµένο
κύκλο. 

Είναι πια ένας ιδιαίτερα
σηµαντικός χριστουγεννιά-
τικος, πολιτιστικός θεσµός,
που σκορπά χαρά και γέλιο
σε µικρότερους και
µεγαλύτερους.

ΤΤοο  ∆∆ΣΣ  ΙΙλλίίοουυ  εεννάάννττιιαα  σσττηηνν  ααπποοµµάάκκρρυυννσσηη  ττηηςς
ΥΥπποοδδιιεεύύθθυυννσσηηςς  ΑΑσσφφααλλεείίααςς  κκααιι  ττοουυ  ΤΤµµήήµµααττοοςς

∆∆ίίωωξξηηςς  ΝΝααρρκκωωττιικκώώνν  ∆∆υυττιικκήήςς  ΑΑττττιικκήήςς

Τ
ο ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου
Ιλίου στη συν εδρίασή του την  Πέµ-
πτη 21.12.2017, εν έκριν ε κατά πλει-

οψηφία το παρακάτω ψήφισµα σχ ετικά µε
την  αποµάκρυν ση της Υποδιεύθυν σης
Ασφαλείας και του Τµήµατος ∆ίωξης Ναρ-
κωτικών  ∆υτικής Αττικής:
«Η απόφαση του Υπουργείου Προστασίας
του Πολίτη ν α µεταφέρει την  Υποδιεύθυ-
ν ση Ασφαλείας ∆υτικής Αττικής και το
Τµήµα ∆ίωξης Ναρκωτικών  ∆υτικής Αττι-
κής δεν  αποτελεί στρατηγική κίν ηση. Οι
εν  λόγω ειδικές αυτές Υπηρεσίες στηρίζον ται στην  αθέατη αν άπτυξη σχ εδίων  δράσης και στον  αιφν ιδιασµό.
Η µετεγκατάσταση των  Υπηρεσιών , σε κοιν ή θέα των  κακοποιών , τους στερεί και τα δύο προν όµια και τις αφοπ-
λίζει επιχ ειρησιακά. Την  ίδια στιγµή τα Α.Τ. και τα Τ.Α. στο σύν ολο των  ∆ήµων  ∆υτικής Αττικής είν αι αποδυν α-
µωµέν α, υποστελεχ ωµέν α και επιφορτισµέν α µε τεράστιο όγκο υπηρεσιών  και σηµαν τικές ελλείψεις.
Η µεταφορά της Υποδιεύθυν σης Ασφαλείας ∆υτικής Αττικής και του Τµήµατος ∆ίωξης Ναρκωτικών  ∆υτικής Αττι-
κής από το Αιγάλεω στο Ζεφύρι έχ ει προφαν είς αρν ητικές συν έπειες για την  καταπολέµηση της εγκληµατικότ-
ητας, για τον  λόγο αυτό θα πρέπει η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου ν α αν αθεωρήσει την  απόφασή της.Αν τιθ-
έτως, η µετεγκατάσταση υπηρεσιών  έν στολων  (τάξη – Τροχ αία – ΟΠΚΕ) θα έχ ει πολύ σηµαν τικά οφέλη, για το
αίσθηµα ασφάλειας των  πολιτών  και άµεσα αποτελέσµατα ως προς την  αν αβάθµιση της περιοχ ής.»

Την εκπροσώπηση των συγγενών  
10 θυµάτων από τη φονική

πληµµύρα στην Μάνδρα 
ανακοίνωσε ο Αλέξης Κούγιας

Τ
ην  εκπροσώπηση των  συγγεν ών  των  10 θυµά-
των  από τις φον ικές πληµµύρες στην  Μάν δρα
αν έλαβε ο Αλέξης Κούγιας, όπως αν αφέρει το γρα-

φείου του δικηγόρου
«Το δικηγορικό µας γραφείο αν έλαβε τόσο σε επίπε-

δο ποιν ικής ∆ικαιοσύν ης όσο και σε επίπεδο αστικών
αξιώσεων  τη ν οµική εκπροσώπηση των  συγγεν ών  των
εξής θυµάτων  της τραγωδίας στη Μάν δρα: Γεωργίου
Μακαρούν α, Αικατερίν ης Ζορµπά, Κων σταν τίν ας
Οικον όµου, Αν αστασίας Τετράδη, Γεωργίου Νέζη, Ευα-
ν θίας Ρόκα, Βασιλικής Χατζηβασιλείου, Σωτηρίου Πίν η,
Ιωάν ν η Μήτση και Γεωργίου Πολυµερόπουλου, και θα
παραστούµε για λογαριασµό των  εν τολέων  µας τόσο
στα ποιν ικά ∆ικαστήρια ως πολιτικώς εν άγον τες εις
βάρος των  υπαιτίων , όσο και ως εν άγον τες και προ-
σφεύγον τες στα πολιτικά και διοικητικά ∆ικαστήρια».
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"Σπιτική" ατµόσφαιρα  
στην εορταστική βραδιά του 

Πνευµατικού Κέντρου
Θρακοµακεδόνων! 

Με µεγάλη επιτυχία πραγµατοποιήθηκε την Παρασκε-
υή το βράδυ 29 ∆εκεµβρίου η Χριστουγεννιάτικη γιορτή
του Πνευµατικό Κέντρο Θρακοµακεδόνων! Ένα όµορφο
κλείσιµο, µιας όµορφης δηµιουργικής χρονιάς! Φάγαµε,
ήπιαµε,...κάποιοι ξεδίπλωσαν και τα ταλέντα τους στη
µουσική, το χορό, το τραγούδι! Κυρίως ανταλλάξαµε
ευχές σε µια ζεστή, " σπιτική" ατµόσφαιρα, όπως είπαν
πολλοί! 

Τα παιδιά πέρασαν φανταστικά, παρέα µε τα Χαµογε-
λάκια Maria Pothitou. Ευχαριστούµε το ∆ήµαρχο κ. Κασ-
σαβό που είναι πάντα αρωγός στην προσπάθεια αναβά-
θµισης του Πνευµατικού, τα µέλη του ∆Σ για την οργά-
νωση και υλοποίηση της γιορτής, τους εκπροσώπους
των συλλόγων και φορέων που µας τίµησαν µε την παρ-
ουσία τους, τη ∆ΗΚΕΑ για την προσφορά γλυκών, το
φούρνο Βλάση και όσους συνέβαλλαν στο µπουφέ µας
καθώς και τους µαθητές των τµηµάτων για την αγορά
του χριστουγεννιάτικου στολισµού και εξοπλισµού. Τέλος
ευχαριστούµε όλο τον κόσµο που εµπιστεύεται τις δρά-
σεις που οργανώνουµε και συµµετέχει στις εκδηλώσεις
µας δίνοντας ζωή σ´ αυτή τη δοµή που πρέπει να παρα-
µείνει πυρήνας πολιτισµού για τον τόπο µας!

Σας περιµένουµε όλους την Παρασκευή 5 Ιανουαρίου
στις 18.30 ν' απολαύσουµε το θεατρικό του παιδικού
τµήµατος σκηνικής έκφρασης!

ΚΚοοιιννωωφφεελλήή  ΕΕππιιχχεείίρρηησσηη  ∆∆ήήµµοουυ  ΑΑσσππρροοππύύρργγοουυ
Προσλήψεις για τις ανάγκες του προγράµµατος
«Κέντρα ∆ηµιουργικής Απασχόλησης Παιδιών»

Η Κοινωφελής Επιχείρηση ∆ήµου Ασπροπύργου για τα προγράµµατα «Κέντρα ∆ηµιουργικής
Απασχόλησης Παιδιών», ανακοινώνει την πρόσληψη 22 ατόµων µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού

δικαίου ορισµένου χρόνου & σε ωριαία βάση.
Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 30/12/2017-10/01/2018

Πληροφορίες: τηλ. 2105573520, 2168002441
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ΤΤην  απαλλαγή των  κεν ών  και µη
ρευµατοδοτούµεν ων  ακιν ήτων  από
τα δηµοτικά τέλη, αν εξάρτητα από το

χρόν ο δήλωσής τους ως κεν ών  στη ∆ηµοτική
Αρχή ζητά µε έγγραφό του ο Συν ήγορος του
Πολίτη.

Η παρέµβαση του Συν ηγόρου κ. Αν δρέα Ποττάκη
εκδηλώθηκε µε αφορµή τις διαµαρτυρίες ιδιοκτητών  ακι-
ν ήτων  από όλη τη χ ώρα οι οποίοι καλούν ται ν α
πληρώσουν  υπέρογκα ποσά για δηµοτικά τέλη καθαρ-
ιότητας και φωτισµού παρελθόν των  ετών  σε αποδε-
δειγµέν α κεν ά ακίν ητα, µε το αιτιολογικό ότι δεν  είχ αν
δηλωθεί ως κεν ά από την  ηµεροµην ία διακοπής της
ηλεκτροδότησης.

Σύµφων α µε αν ακοίν ωση της Παν ελλήν ιας Οµο-
σπον δίας Ιδιοκτητών  Ακιν ήτων , ο Συν ήγορος καλεί τις
∆ηµοτικές Αρχ ές ν α συµµορφωθούν  προς τη ν οµοθ-
εσία και τη ν οµολογία, ν α αποδέχ ον ται αν αδροµικά
υπεύθυν ες δηλώσεις των  ιδιοκτητών  ακιν ήτων  για τα
κεν ά ακίν ητα (οι οποίες εξάλλου µπορούν  ν α διαστα-
υρών ον ται µε τις φορολογικές δηλώσεις και τη βεβαίω-
ση διακοπής ηλεκτροδότησης) και ν α απαλλάξουν
συν επώς τους πολίτες από άδικες και υπέρογκες
χ ρεώσεις.

Αν αλυτικά, η αν ακοίν ωση της ΠΟΜΙ∆Α σηµειών ει:

«Βαρυσήµαν τη παρέµβαση του «Συν ήγορου του
Πολίτη» σηµειώθηκε στο πρόβληµα του «κρυφού χ αρ-
ατσιού” σε βάρος των  ιδιοκτητών  κεν ών  και µη ρευµα-
τοδοτούµεν ων  ακιν ήτων  της χ ώρας, η οποία δηµοσιο-
ποιήθηκε και έφτασε σε γν ώση µας µετά από εν έργει-
ες της τοπικής οργάν ωσης της ΠΟΜΙ∆Α στη Ρόδο.
Συγκεκριµέν α ο πρόεδρος του τοπικού παραρτήµατος
Ρόδου της Εν ωσης Ιδιοκτητών  Ελλάδος κ. ∆ηµήτρης
Αϊβαλής και ο γ.γ. κ. Σταµάτης Παπασταµατίου, αν τα-
ποκριν όµεν οι στις καταγγελίες ιδιοκτητών  ότι ο ∆ήµος
Ρόδου χ ρεών ει τεράστια ποσά για δηµοτικά τέλη καθ-
αριότητας και φωτισµού παρελθόν των  ετών  σε µη
ηλεκτροδοτούµεν α και αποδεδειγµέν α κεν ά ακίν ητα,
µε το αιτιολογικό ότι αυτό δεν  είχ ε δηλωθεί από την
ηµεροµην ία διακοπής ρευµατοδότησης στην  οικον οµι-
κή υπηρεσία του ∆ήµου, απέστειλαν  επιστολή και
προέβησαν  σε παραστάσεις διαµαρτυρίας προς το
δήµαρχ ο Ρόδου, ζητών τας τη διαγραφή των  χ ρεώσεων
αυτών , ακόµη και όταν  αυτό δηλών εται τώρα στις οικο-

ν οµικές υπηρεσίες, αρκεί ν α τεκµηριών εται από
υπεύθυν η δήλωση και δήλωσή του ως κεν ό στις ετή-
σιες δηλώσεις του φόρου εισοδήµατος.

Αποτέλεσµα των  συν εχ ών  διαµαρτυριών  ήταν  ν α
αποκαλυφθεί ότι στο ∆ήµο Ρόδου, σε όλους της ∆ήµο-
υς της χ ώρας, στις διευθύν σεις ∆ιοίκησης των  Απο-
κεν τρωµέν ων  ∆ιοικήσεων  της χ ώρας, αλλά και στο
Υπουργείο Εσωτερικών , είχ ε κοιν οποιηθεί προ ηµε-
ρών  το από ∆εκεµβρίου 2017 έγγραφο της Αν εξάρτ-
ητης Αρχ ής του «Συν ηγόρου του Πολίτη» που υπο-
γράφεται από τον  Συν ήγορο του Πολίτη Αν δρέα Ποτ-
τάκη, στο οποίο αν αφέρον ται τα εξής ιδιαίτερα σηµαν -
τικά :

«∆ηµοτικά Τέλη σε ακίνητα που δεν χρησιµο-
ποιούνται και δεν ηλεκτροδοτούνται.

Αξιότιµες κυρίες, αξιότιµοι κύριοι,

Με το παρόν  έγγραφο ο Συν ήγορος του Πολίτη επα-
ν έρχ εται στο θέµα της αν αδροµικής επιβολής δηµο-
τικών  τελών  σε ακίν ητα που δεν  χ ρησιµοποιούν ται
και αποδεδειγµέν α δεν  ηλεκτροδοτούν ται. Η παρέµβα-
ση αυτή κρίν εται απαραίτητη τόσο λόγω του ιδιαίτερα
µεγάλου αριθµού σχ ετικών  αν αφορών  που δέχ εται η
Αρχ ή, όσο και λόγω της µη εν ιαίας αν τιµετώπισης του
θέµατος από τους Ο.Τ.Α.

Συγκεκριµέν α, ο Συν ήγορος γίν εται σταθερά απο-
δέκτης αν αφορών  ιδιοκτητών  µη ηλεκτροδοτούµεν ων
ακιν ήτων , οι οποίοι λόγω έλλειψης εν ηµέρωσης, προσ-
κόµισαν  στον  αρµόδιο δήµο την  υπεύθυν η δήλωση

που προβλέπεται από το άρθρο 5 παρ. 1 του Ν.
3345/2005 (ΦΕΚ 138 Α)1 σε χ ρόν ο πολύ µεταγεν έ-
στερο αυτού της πραγµατικής διακοπής ηλεκτροδότ-
ησης, θεωρών τας ότι η µη χ ρήση του ακιν ήτου απο-
δεικν ύεται τόσο από την  ίδια τη βεβαίωση διακοπής
της ∆.Ε.Η., όσο και από τη δήλωση του ακιν ήτου τους
ως κεν ού στη φορολογική τους δήλωση.

Στις περιπτώσεις των  πολιτών  που προσφεύγουν
στο Συν ήγορο, οι δήµοι δεν  αποδέχ ον ται την  αν αδρ-
οµική ισχ ύ των  δηλώσεων  αυτών  και επιβάλλουν  αν α-
δροµικά δηµοτικά τέλη, προβάλλον τας το επιχ είρηµα
ότι η αρµόδια υπηρεσία τους δεν  µπορεί ν α προβεί σε
αυτοψία για τη διαπίστωση της µη χ ρήσης του ακιν ή-
του κατά το χ ρον ικό διάστηµα που προηγήθηκε της
δήλωσης. Παρατηρούν ται δε ακόµη και περιπτώσεις
δήµων  που, εκτός των  δηµοτικών  τελών  επιβάλλουν
και πρόστιµο βάσει του άρθρου 73 του Β.∆. 24-
9/20.10.1958.

Παράλληλα, στο πλαίσιο της διερεύν ησης των  αν ω-
τέρω αν αφορών , ο Συν ήγορος διαπίστωσε ότι αρκετοί
δήµοι αποδέχ ον ται τις µεταγεν έστερες της διακοπής
ηλεκτροδότησης υπεύθυν ες δηλώσεις και απαλλάσ-
σουν  το ακίν ητο από τα δηµοτικά τέλη για την  περίο-
δο κατά την  οποία αποδεδειγµέν α δεν  ηλεκτροδοτείτο.
Η αν οµοιόµορφη αυτή αν τιµετώπιση ίδιων  περι-
πτώσεων , οδηγεί σε άν ιση µεταχ είριση, δηµιουργεί
σύγχ υση σε ό,τι αφορά το ισχ ύον  ν οµοθετικό πλαίσιο
και κλον ίζει την  εµπιστοσύν η των  πολιτών  απέν αν τι
στη διοίκηση.

ΣτΠ: Απαλλαγή των κενών ακινήτων από δηµοτικά τέλη

Η
∆ιοίκηση του Ε∆ΣΝΑ µεθοδικά και
δίνοντας κατευθύνσεις κατέγραψε τον
στόλο των οχηµάτων που διαθέτει ο

Σύνδεσµος. Από την καταγραφή προέκυψε ότι
σηµαντικός αριθµός οχηµάτων ήταν παροπλισµέ-
νος και άχρηστος, συνεπώς έπρεπε να αποσυρ-
θεί διότι εκτός της οικονοµικής επιβάρυνσης
προκαλείτο και περιβαλλοντική επιβάρυνση στον
χώρο της ΟΕ∆Α ∆υτικής Αττικής όπου και είχε
αφεθεί.

Σηµειώνεται ότι κατά τη διάρκεια της διεκπερ-
αίωσης των εργασιών του συγκεκριµένου έργου
αντιµετωπίσθηκαν σειρά προβληµάτων και χρο-
νοβόρων διαδικασιών που ξεκινούσαν από τη
διαδικασία καταγραφής και τη συλλογή ή επανέκ-
δοση των σχετικών νοµιµοποιητικών εγγράφων
τους, έως και την υποχρεωτική καταγραφή τους
στο Μητρώο Κρατικών Οχηµάτων, αφού πρώτα

ξεπεράστηκε το εµπόδιο
του διπλού ΑΦΜ του
Συνδέσµου.

Πλέον έχει  συσταθεί
φάκελος για κάθε όχηµα,
που περιλαµβάνει όλα τα
νοµιµοποιητικά του έγγρα-
φα (στα περισσότερα δεν
υπήρχαν) καθώς και φωτο-
γραφίες.

Τέλος αφού λήφθηκαν
οι απαιτούµενες εγκρίσεις
είναι σε εξέλιξη η διαδικασία µετακίνησής τους
στις εγκαταστάσεις του Ο∆∆Υ, ενώ επισηµαίνεται
ότι η εκποίηση των εν λόγω οχηµάτων θα αποφ-
έρει επιπλέον οικονοµικό όφελος εκτός αυτού
που θα προκύψει από τη µη καταβολή τελών
κυκλοφορίας και ασφάλιστρων, το οποίο υπο-

λογίζεται σε 50.000 ευρώ ετησίως.
Αξίζει να σηµειωθεί ότι η σηµερινή ∆ιοίκηση,

προβαίνοντας στις κατάλληλες ενέργειες, έχει
συµπεριλάβει το σύνολο των οχηµάτων αλλά και
του µηχανολογικού εξοπλισµού της σε τακτικό
πρόγραµµα συντηρήσεων ώστε να διατηρείται
στο καλύτερο δυνατό επίπεδο που απαιτείται.

ΕΕττήήσσιιοο  όόφφεελλοοςς  5500..000000  εευυρρώώ  
εεξξαασσφφάάλλιισσεε  ηη  δδιιοοίίκκηησσηη  ττοουυ  ΕΕ∆∆ΣΣΝΝΑΑ  

Από την ολοκλήρωση της διαδικασίας καταγραφής
και απόσυρσης των άχρηστων οχηµάτων
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Με πολύ κέφι, άφθονο γέλιο, τραγούδι,
χορό και διάπλατα χαµόγελα ξεκίνησε η
νέα χρονιά στη ∆ηµοτική Ενότητα Ζεφ-

υρίου του ∆ήµου Φυλής, η οποία άνοιξε τις
εκδηλώσεις για το 2018, µε µία γιορτή για τα παιδιά
του ∆ήµου την Τετάρτη 3 Ιανουαρίου 2018, που
απόλαυσαν εξίσου και οι γονείς.

Μέσα από διαδραστικά παιχνίδια και διαγωνι-
σµούς χορού και τραγουδιού, τα παιδιά είχαν την
ευκαιρία να διασκεδάσουν, να χορέψουν και να
τραγουδήσουν, καλωσορίζοντας τον νέο χρόνο,
λίγες ηµέρες πριν επιστρέψουν στα µαθητικά
θρανία και τις µαθητικές τους υποχρεώσεις. Μικροί
και µεγάλοι γέλασαν επίσης µε την καρδιά τους µε
τα αστεία και τα ταχυδακτυλουργικά νούµερα που
παρουσίασε ο ανιµατέρ. 

Ένα ψυχαγωγικό διάλειµµα από την καθηµερινότ-
ητά τους, περίµενε όµως, και τους γονείς των παι-
διών, οι οποίοι δεν παρακολούθησαν απλώς σαν
θεατές την εκδήλωση, αλλά συµµετείχαν ενεργά σε
διαγωνισµούς, τραγούδια  και ταχυδακτυλουργικά
κόλπα.

Καλή Χρονιά µε υγεία και χαρά ευχήθηκε σε όλους
ο Αντιδήµαρχος της ∆ηµοτικής Ενότητας Ζεφυρίου,
Γιάννης Μαυροειδάκος, ο οποίος ευχαρίστησε τον
∆ήµαρχο Φυλής Χρήστο Παππού για τη στήριξή του
και διαβεβαίωσε ότι και για τη νέα χρονιά έχουν τεθεί
υψηλοί στόχοι για το ∆ήµο Φυλής αλλά και για τη
∆ηµοτική Ενότητα Ζεφυρίου. Υπογράµµισε επίσης
µε νόηµα ότι η τελευταία εκδήλωση του 2017 στο
Ζεφύρι αλλά και η πρώτη του 2018, ήταν αφιερωµέ-
νες στα παιδιά. 

Τις ευχές τους για Καλή Χρονιά απηύθυναν σε
µικρούς και µεγάλους ο Αντιδήµαρχος ∆ηµοτικής
Ενότητας Φυλής Σπύρος Μπρέµπος ο οποίος τρα-
γούδησε και έπαιξε µε τα παιδιά αλλά και ο Πρόεδρ-
ος του Τοπικού Συµβουλίου Ζεφυρίου, Ηλίας Κοκ-
κίνης.

Η εκδήλωση διοργανώθηκε στο Πνευµατικό Κέν-
τρο Ζεφυρίου µε τη χορηγία της ΙΟΝ, η οποία πρό-
σφερε και τις σοκοφρέτες που µοιράστηκαν στο
τέλος της εκδήλωσης σε µικρούς και µεγάλους.

«Πρωταγωνιστές» τα παιδιά
στην πρώτη γιορτή του 2018 στο Ζεφύρι
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ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΦΑΝΟΠΟΙΕΙΟΥ
Πωλείται επιχείρηση φανοποιείου (εν ενεργεία) 

λόγω συνταξιοδότησης. Περιοχή Ασπρόπυργος πλησίον 
του super market Σκλαβενίτης. Επικοινωνία : 6946369359

ΠΠΩΩΛΛΟΟΥΥΝΝΤΤΑΑΙΙ
ΚΚΑΑΥΥΣΣΟΟΞΞΥΥΛΛΑΑ  

((ΠΠΕΕΥΥΚΚΟΟ--ΕΕΛΛΙΙΑΑ))  
ΣΣΕΕ  ΠΠΟΟΛΛΥΥ
ΛΛΟΟΓΓΙΙΚΚΕΕΣΣ

ΤΤΙΙΜΜΕΕΣΣ
ΕΕππιικκοοιιννωωννίίαα
66998822115555668844

Παπανάτσιου: Το 2020 η µείωση του αφορολόγητου

Η κ. Παπανάτσιου µιλώντας εχθές στην πρωινή εκποµπή “Καληµέρα Ελλά-
δα” ανέφερε πως θα παραµείνουµε εντός οικονοµικών στόχων και έτσι δεν θα
χρειαστούν µέτρα νωρίτερα από το 2020. 
Έτσι η µείωση στο αφορολόγητο κατά την υπουργό µετατίθεται για το 2020 και

όχι για το 2019. Σε ό,τι αφορά στον ΕΝΦΙΑ η υφυπουργός Οικονοµικών ανέφ-
ερε ότι ο στόχος [C]
Η κ. Παπανάτσιου µιλώντας στην πρωινή εκποµπή “Καληµέρα Ελλάδα” ανέφ-

ερε πως θα παραµείνουµε εντός οικονοµικών στόχων και έτσι δεν θα χρεια-
στούν µέτρα νωρίτερα από το 2020.
Σε ό,τι αφορά στον ΕΝΦΙΑ η υφυπουργός Οικονοµικών ανέφερε ότι ο στόχος

των εσόδων παραµένει ο ίδιος και πως οι νέες αντικειµενικές αξίες στοχεύουν
στο να καλυφθούν οι µεγάλες διαφορές που υπάρχουν σε περιοχές της χώρας.

ΚΚΟΟΒΒΕΕΙΙ  ΤΤΗΗΝΝ  ΒΒΑΑΣΣΙΙΛΛΟΟΠΠΙΙΤΤΑΑ  ΤΤΟΟΥΥ  ΝΝΕΕΟΟΥΥ  ΕΕΤΤΟΟΥΥΣΣ
ΟΟ  ΚΚΥΥΝΝΗΗΓΓΕΕΤΤΙΙΚΚΟΟΣΣ  ΣΣΥΥΛΛΛΛΟΟΓΓΟΟΣΣ  ΑΑΧΧΑΑΡΡΝΝΩΩΝΝ  

ΟΟ  ΚΚυυννηηγγεεττιικκόόςς  ΣΣύύλλλλοογγοοςς  ΑΑχχααρρννώώνν  ππρροοσσκκααλλεείί  τταα  µµέέλληη
κκααιι  ττοουυςς  φφίίλλοουυςς  νναα  ππααρρααββρρεεθθοούύνν  σσττηηνν  κκοοππήή  ττηηςς  

ββαασσιιλλόόππιιττααςς  ττοουυ  ΚΚυυννηηγγεεττιικκοούύ  ΣΣυυλλλλόόγγοουυ  ΑΑχχααρρννώώνν,,  
πποουυ  θθαα  ππρρααγγµµααττοοπποοιιηηθθεείί  ττηηνν  ΤΤεεττάάρρττηη  1100  ΙΙααννοουυααρρίίοουυ  κκααιι

ώώρραα  1199::0000  σστταα  γγρρααφφεείίαα  ττοουυ  ΣΣυυλλλλόόγγοουυ,,  εεππίί  ττηηςς  οοδδοούύ
ΑΑρρχχααίίοουυ  ΘΘεεάάττρροουυ  3311  ΑΑχχααρρννέέςς..  

ΟΟ  ΠΠΡΡΟΟΕΕ∆∆ΡΡΟΟΣΣ  
ΣΣΩΩΤΤΗΗΡΡΙΙΟΟΥΥ  ΑΑΘΘΑΑΝΝΑΑΣΣΙΙΟΟΣΣ  

ΟΟ  ΓΓΕΕΝΝ..  ΓΓΡΡΑΑΜΜΜΜΑΑΤΤΕΕΑΑΣΣ
ΜΜΑΑΡΡΙΙΑΑΝΝΟΟΣΣ  ΝΝΙΙΚΚΟΟΛΛΑΑΟΟΣΣ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΦΕ (ΜΕ ΠΛΗΡΗ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ) ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ,
ΟΠΙΣΘΕΝ Ι.Ν. ΑΓΙΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ.
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ΑΜΑΛΙΑ Κ. ΛΙΑΣΚΟΥ 
ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΟΣ

Απόφοιτος Πανεπιστηµίου 
Αθηνών 

Αναγνωρισµένη άδεια ασκήσεως
 επαγγέλµατος στη Γερµανία

∆ΕΧΕΤΑΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΚΟΝΤΟΥΛΗ & ∆ΕΧΕΤΑΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΚΟΝΤΟΥΛΗ & ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 
16 - ΕΛΕΥΣΙΝΑ16 - ΕΛΕΥΣΙΝΑ

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

ΠΟΕ-ΟΤΑ: “3 άµεσες ενέργειες για να σταµατήσουν τα ατυχήµατα στους ∆ήµους”

ΓΓια εν ίσχ υση του ν οµοθετικού πλαισίου υγείας και ασφάλειας των  εργαζοµέ-
ν ων  στους δήµους, περιορισµό της εν τατικοποίησης της εργασίας και προ-
σλήψεις σε µόν ιµο προσωπικό, κάν ει λόγο σε αν ακοίν ωσή της η Π.Ο.Ε.-

Ο.Τ.Α., µε αφορµή το θαν ατηφόρο εργατικό ατύχ ηµα του δήµου Λυκόβρυσης -
Πεύκης, που “µακραίν ει” τον  ήδη µεγάλο “κατάλογο” των  σοβαρών  και θαν ατηφόρων
εργατικών  ατυχ ηµάτων  στους δήµους (επισυν απτόµεν ο αρχ είο) της τελευταίας κυρίως
τριετίας (2014).

Στην  ίδια αν ακοίν ωση, η Παν ελλήν ια Οµοσπον δία Εργαζοµέν ων  Οργαν ισµών
Τοπικής Αυτοδιοίκησης κάν ει επίσης λόγο για µη απαξίωση των  εργαζοµέν ων  στους
ΟΤΑ α' Βαθµού και µη εκχ ώρηση υπηρεσιών  σε ιδιωτικά, επιχ ειρηµατικά συµφέρον -
τα, επιρρίπτον τας ταυτόχ ρον α ευθύν ες στα συν αρµόδια υπουργεία και υπηρεσίες.

Η ανακοίνωση

«Με τον  χ ειρότερο δυν ατό τρόπο, δυστυχ ώς, µπήκε το 2018. Την  δεύτερη µόλις
ηµέρα του ν έου έτους η «οικογέν εια» της Τοπικής Αυτοδιοίκησης θρην εί έν α ακόµη
µέλος της. Ο υπάλληλος καθαριότητας του ∆ήµου Λυκόβρυσης-Πεύκης Η. Ζ. έχ ασε
προχ θες τη µάχ η που έδιν ε ν α κρατηθεί στη ζωή µετά το σοβαρό ατύχ ηµα που είχ ε
στις 23 Οκτωβρίου 2017, όταν  το απορριµµατοφόρο το οποίο οδηγούσε αν ατράπηκε
στην  Αττική Οδό.

Η Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. εκφράζει την  βαθιά οδύν η της για τον
θάν ατο του 51χ ρον ου ∆ηµοτικού Υπαλλήλου και την  ίδια στιγµή εκφράζει τα ειλικριν ή και θερµά συλλυπητήρια της στην  οικογέν εια του.

Είν αι τραγικό ν α χ άν ον ται αν θρώπιν ες ζωές εν  ώρα καθήκον τος µε αυτόν  τον  τρόπο. Πόσο µάλλον , όταν  τα αρµόδια Υπουργεία και υπηρεσίες συν εχ ίζουν  ν α επι-
δεικν ύουν  εγκληµατική αδιαφορία στην  εφαρµογή και τήρηση των  ν οµοθετηµέν ων  µέτρων  Υγιειν ής και Ασφάλειας για τον  κλάδο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, που θα µπο-
ρούσε ν α έχ ει σώσει αν θρώπιν ες ζωές. 

Ο Η. Ζ. ήταν  έν α από τα θύµατα των  πολλών  ατυχ ηµάτων  του 2017 και µε τον  θάν ατο του, στην  αρχ ή του 2018, µε το πιο τραγικό τρόπο µας θυµίζει πώς τίποτα
δεν  έχ ει αλλάξει και αν  δεν  αν αληφθούν  εδώ και τώρα πρωτοβουλίες και µέτρα το ν έο έτος θα είν αι δυσοίων ο.

Τα Υπουργεία Εσωτερικών  και Εργασίας οφείλουν  ν α εν ισχ ύσουν  το ν οµοθετικό πλαίσιο για την  Υγεία και Ασφάλεια των  εργαζοµέν ων  και οι αρµόδιες υπηρεσίες τους
ν α αποδώσουν  ευθύν ες εκεί που υπάρχ ουν  για τον  θάν ατο του 51χ ρον ου ∆ηµοτικού υπαλλήλου.

Θα πρέπει δε ν α σταµατήσει η προσπάθεια απαξίωσης του προσωπικού της Τοπικής Αυτοδιοίκησης που µε ευσυν ειδησία επιτελούν  τα καθήκον τα τους, ν α µπει ορι-
στικό φρέν ο στην  εν τατικοποίηση της εργασίας, ν α πραγµατοποιηθούν  άµεσα µαζικές προσλήψεις µόν ιµου προσωπικού και ν α µην  εκχ ωρηθεί καµία αρµοδιότητα των
υπηρεσιών  στα ιδιωτικά-επιχ ειρηµατικά συµφέρον τα.»

ΓΑΜΟΣ

Ο ΤΣΟΠΕΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ∆ΕΣΠΟΙΝΑΣ ΤΟ

ΓΕΝΟΣ ΣΑΠΑΝΤΖΗ ΚΑΤΟΙΚΟΣ
ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ Η ΜΑΥΡΟΥΤΣΙΚΟΥ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΤΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΙ
ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ

ΤΖΟΥΒΑΝΑ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΕΛΘΟΥΝ ΣΕ ΓΑΜΟ ΠΟΥ

ΘΑ ΤΕΛΕΣΤΕΙ ΣΤΟ ∆ΗΜΑΡΧΕΙΟ
ΑΧΑΡΝΩΝ.
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ΕΕΝΝΟΟΙΙΚΚΙΙΑΑΖΖΕΕΤΤΑΑΙΙ  ΗΗ

ΨΨΑΑΡΡΟΟΤΤΑΑΒΒΕΕΡΡΝΝΑΑ  ""ΦΦΟΟΙΙΝΝΙΙΚΚΕΕΣΣ""

ΣΣΤΤΗΗΝΝ  ΠΠΑΑΡΡΑΑΛΛΙΙΑΑ  ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΥΥ..
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ

ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ.
ΤΙΜΗ 700€ - ΣΟΒΑΡΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ.

ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 6973943877

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ

ΠΛΗΡΩΣ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΤΑ

ΝΕΟΚΤΙΣΤΑ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ∆ΙΠΛΑ

ΣΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΟ
ΤΗΛ. 6972728300

ΚΚΚΚΑΑΑΑΘΘΘΘΗΗΗΗΜΜΜΜΕΕΕΕΡΡΡΡΙΙΙΙΝΝΝΝΗΗΗΗ    ΕΕΕΕΝΝΝΝΗΗΗΗΜΜΜΜΕΕΕΕΡΡΡΡΩΩΩΩΣΣΣΣΗΗΗΗ        ΣΣΣΣΤΤΤΤΟΟΟΟ    WWWWWWWWWWWW....TTTTHHHHRRRRIIIIAAAASSSSSSSSIIIIOOOO....GGGGRRRR    

Εν οικιάζεται ισόγειος επαγγελµατικός χώρος
(160τµ) το κέν τρο του Ασπροπύργου 

(Κολοκοτρών η & Υψηλάν του).
∆ιαµορφωµέν ος χώρος 

µε αυτόν οµη θέρµαν ση, µεγάλο 
περιβάλλον τα χώρο. Τηλ. 6973823418
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Ο∆ιοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής
∆ηµοσίων Εσόδων, Γιώργος Πιτσιλής,
εξέδωσε απόφαση µε την οποία µεταρρ-

υθµίζεται  το πλαίσιο έκδοσης αποδεικτικού
ενηµερότητας και βεβαίωσης οφειλής για χρέη
προς το ∆ηµόσιο.

Με την εκδοθείσα απόφαση εξορθολογίζεται η
έκδοση αποδεικτικού ενηµερότητας και βεβαίω-
σης οφειλής και τίθενται για πρώτη φορά σαφείς
κανόνες για τον καθορισµό των ποσοστών παρα-
κράτησης επί του αποδεικτικού.

Σκοπός της µεταρρύθµισης είναι η διόρθωση
χρόνιων στρεβλώσεων, µε γνώµονα τη διευκόλ-
υνση των συναλλαγών για τις οποίες απαιτείται
φορολογική ενηµερότητα, τη µεταχείριση των
φορολογουµένων µε διαφάνεια και την ταυτόχρ-
ονη διασφάλιση των συµφερόντων του δηµοσίου.
Οι συνεπείς φορολογούµενοι, που τηρούν τις
ρυθµίσεις των οφειλών τους, επιβραβεύονται και
διευκολύνονται στις συναλλαγές τους, ενώ ταυ-
τόχρονα εξυπηρετείται η είσπραξη βεβαιωµένων
οφειλών.

Με τη νέα απόφαση, καταργείται η ευρεία διακρ-
ιτική ευχέρεια καθορισµού ποσοστού παρακράτ-
ησης από 10 έως 100%. Τα ποσοστά συστηµατο-
ποιούνται  και  κλιµακώνονται, ανάλογα µε το
ρυθµό αποπληρωµής των ρυθµισµένων
οφειλών.

Ειδικότερα, τα ποσοστά παρακράτησης επί του
εισπραττόµενου ποσού ξεκινούν από 10% όταν
έχει καταβληθεί µέσω της ρύθµισης συνολικό

ποσό µεγαλύτερο του 70% της ρυθµισµένης
οφειλής, ανέρχονται σε 30%, όταν έχει καταβληθ-
εί µέσω της ρύθµισης συνολικό ποσό µεγαλύτε-
ρο του 50% της ρυθµισµένης οφειλής, σε 50%,
όταν έχει καταβληθεί συνολικό ποσό µεγαλύτερο
του 30% της ρυθµισµένης οφειλής και φτάνουν το
70% όταν το αποπληρωµένο ποσό ρύθµισης
είναι µικρότερο ή ίσο  του 30%. Τα ως άνω κλι-
µακωτά ποσοστά µπορούν να αυξηθούν, υπό
προϋποθέσεις, έως και 20 ποσοστιαίες µονάδες,
κατόπιν ειδικής αιτιολογίας. Τα ποσοστά αυτά
απεικονίζονται στον παρακάτω πίνακα:

Περαιτέρω, µε τη νέα απόφαση µειώνεται ο
αριθµός των δόσεων ρύθµισης, των οποίων δεν
µπορεί να υπολείπεται το ποσό παρακράτησης,
από τρεις (3) ή πέντε (5) δόσεις, για εναποµέ-
νουσες δόσεις λιγότερες ή περισσότερες των
δώδεκα (12), κατά περίπτωση, σε δύο (2) ή τέσ-
σερις (4) δόσεις ρύθµισης, αντίστοιχα.

Επιπλέον, µε σκοπό τη διευκόλυνση της ταµει-
ακής ρευστότητας των οφειλετών που εισπράττουν

περιοδικές απαιτήσεις, στις περιπτώσεις αυτές η
παρακράτηση ορίζεται σε ποσοστό 10%, ενώ για
εναποµένουσα ρυθµισµένη οφειλή άνω των
5.000 ευρώ τίθεται ελάχιστο ποσό παρακράτησης
ίσο µε µία (1) δόση και για εναποµένουσα οφειλή
άνω των 20.000 ευρώ ελάχιστο ποσό παρακράτ-
ησης ίσο µε (2) δόσεις ρύθµισης.

Τέλος, ορίζεται ότι κατά την έκδοση βεβαίωσης
οφειλής (που επέχει θέση αποδεικτικού ενηµερ-
ότητας) για την πώληση ακινήτου, στην περίπτωση
όπου το τίµηµα υπολείπεται της αντικειµενικής
αξίας του µεταβιβαζόµενου ακινήτου, η διασφάλι-
ση της οφειλής περιορίζεται στη διαφορά ανάµεσα
στο τίµηµα και την αντικειµενική αξία. 

Με τον τρόπο αυτό διευκολύνονται οι συναλλα-
γές επί ακινήτων φορολογούµενων, οι οποίοι
βρίσκονται σε δυσχερή ταµειακή θέση και οι οφει-
λές τους δεν εξοφλούνται πλήρως µε το τίµηµα,
ενώ ταυτόχρονα επιτυγχάνεται η είσπραξη των
βεβαιωµένων οφειλών.

ΣΣΕΕ  ΠΠΑΑΡΡΑΑΝΝΟΟΜΜΟΟ  ΕΕΜΜΦΦΙΙΑΑΛΛΩΩΤΤΗΗΡΡΙΙΟΟ  ΥΥΓΓΡΡΑΑΕΕΡΡΙΙΟΟΥΥΣΣΕΕ  ΠΠΑΑΡΡΑΑΝΝΟΟΜΜΟΟ  ΕΕΜΜΦΦΙΙΑΑΛΛΩΩΤΤΗΗΡΡΙΙΟΟ  ΥΥΓΓΡΡΑΑΕΕΡΡΙΙΟΟΥΥ

ΕΕππιιαασσαανν  ττυυχχααίίαα  5577χχρροοννοο  πποουυ  χχρρωωσσττάάεειι
σσττηηνν  εεφφοορρίίαα  ππάάννωω  ααππόό  11  εεκκααττ..  εευυρρώώ

Υπερβαίνει το ποσό του 1.000.000 ευρώ, σύµφωνα µε τη ∆ιεύθυνση Οικονοµικής
Αστυνοµίας, η φοροδιαφυγή από 57χρονο, σε βάρος του οποίου σχηµατίστηκε δικο-
γραφία, πληµµεληµατικού και κακουργηµατικού χαρακτήρα.

Στο πλαίσιο διερεύνησης υπόθεσης λειτουργίας παράνοµου εµφιαλωτηρίου φιαλών
υγραερίου, διενεργήθηκε έρευνα σε υποκατάστηµα εταιρείας στην Αττική, κατά τη διάρ-
κεια της οποίας βρέθηκε και κατασχέθηκε κεντρική µονάδα ηλεκτρονικού υπολογιστή
και ηλεκτρονικά αντίγραφα φορολογικών παραστατικών.

Τα συγκεκριµένα αντίγραφα, σύµφωνα µε την αστυνοµία, είχαν εκδοθεί από τον
Απρίλιο του 2006 έως και το Φεβρουάριο 2013, από δυο φορολογικούς µηχανισµούς
σήµανσης, εκ των οποίων ο ένας ήταν αδήλωτος, ενώ όπως προέκυψε από το συγκε-
κριµένο µηχανισµό είχαν εκδοθεί περίπου 17.000 φορολογικά παραστατικά.

Από την ανάλυση των φορολογικών στοιχείων της εταιρείας, προέκυψε πληθώρα
διοικητικών και ποινικών παραβάσεων της φορολογικής νοµοθεσίας.

Ειδικότερα, διαπιστώθηκε, η µη απόδοση στο ∆ηµόσιο συνολικών φόρων
1.003.176,22 ευρώ και συγκεκριµένα µη απόδοση Φόρου Προστιθέµενης Αξίας
715.042,89 ευρώ και µη απόδοση φόρου εισοδήµατος 288.133,33 ευρώ.

Η δικογραφία που σχηµατίστηκε υποβλήθηκε στην αρµόδια Εισαγγελία, ενώ αντίγρ-
αφά της θα αποσταλούν στην αρµόδια ∆.Ο.Υ. προκειµένου να βεβαιωθούν διοικητικές
παραβάσεις και προσαυξήσεις.

ΕΕΦΦΟΟΡΡΙΙΑΑ::  ΝΝέέεεςς  ρρυυθθµµίίσσεειιςς  γγιιαα  
φφοορροολλοογγιικκήή  εεννηηµµεερρόόττηητταα  
κκααιι  ββεεββααίίωωσσηηςς  οοφφεειιλλήήςς
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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)

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 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 Ασπρ-
όπυργος. Τηλέφωνα210-
5572695, 6932215870

ΣΤΕΛΙΟΣ ΑΛΜΠΑΝΤΗΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕΛΕΤΕΣ
Ι∆ΙΩΤΙΚΑ & ∆ΗΜΟΣΙΑ
ΕΡΓΑ. 
Γραφείο: Φυλής 8 Ά
Ασπρόπυργος.Τηλέφω-
νο: 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 

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
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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 ΣΣΤΤΑΑΥΥΡΡΟΟΛΛΕΕΞΞΟΟ



16-θριάσιο Πέµπτη 4 Ιανουαρίου 2018 

Από 8 Ιανουαρίου έως και 28 Φεβρουαρίου
θα διαρκέσει  η περίοδος των χειµερινών
εκπτώσεων πανελλαδικά, όπως επισηµαίνεται σε
σχετική ανακοίνωση του Συνδέσµου Επιχειρή-
σεων Λιανικής Πώλησης Ελλάδος.

Σύµφωνα µε την ανακοίνωση, την πρώτη Κυρ-
ιακή των εκπτώσεων, δηλαδή στις 14 Ιανουα-
ρίου, τα εµπορικά καταστήµατα θα είναι ανοικτά σε
όλη την επικράτεια από 11.00 π.µ. έως 8.00 µµ.

Κατά τη διάρκεια των χειµερινών εκπτώσεων
οι λιανεµπορικές επιχειρήσεις θα προσφέρουν
µεγάλη ποικιλία προϊόντων σε πολύ χαµηλές
τιµές, µε άψογη εξυπηρέτηση και σεβασµό στο
καταναλωτικό κοινό, τονίζεται στην ίδια ανακοίνω-
ση.

Από την πλευρά του ο εµπορικός σύλλογος
Θεσσαλονίκης τονίζει ότι κατά τη διενέργεια των
εκπτώσεων, εκτός από την αναγραφή της παλαιάς
και της νέας µειωµένης τιµής των αγαθών και
υπηρεσιών που πωλούνται µε έκπτωση, επιτρέ-
πεται και η αναγραφή και εµπορική επικοινωνία
ποσοστού έκπτωσης.

∆ιευκρινίζεται δε, ότι εφόσον παρέχεται µειω-
µένη τιµή σε περισσότερα από το 60% του συνό-
λου των πωλούµενων ειδών, τότε η επίδειξη του
παρεχόµενου ποσοστού έκπτωσης επιβάλλεται,
οπότε θα πρέπει να αναγράφεται στην προθήκη
του καταστήµατος και σε οποιαδήποτε άλλη εµπο-
ρική επικοινωνία. 

Σε περίπτωση που υπάρχουν διαφορετικά
ποσοστά έκπτωσης ανά κατηγορίες προϊόντων,
θα πρέπει να αναγράφεται το εύρος του παρεχό-
µενου ποσοστού, ενώ σε κάθε άλλη περίπτωση
θα αναγράφεται ότι οι εκπτώσεις αφορούν επι-
λεγµένα είδη, µε αναφορά στο αντίστοιχο ποσο-
στό.

Ο ΕΣΘ επίσης κρούει τον κώδωνα του κιν-
δύνου στους καταστηµατάρχες, και τους συνιστά
να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στον τρόπο µε τον
οποίο υπολογίζουν και προβάλλουν τις µειωµέ-
νες τιµές στο καταναλωτικό κοινό, αφού εάν δεν
είναι ακριβείς, σε τυχόν έλεγχο θα βρεθούν αντι-
µέτωποι µε αυστηρές κυρώσεις.

ΑΑρρχχίίζζοουυνν  σσττιιςς  88  ΙΙααννοουυααρρίίοουυ  οοιι  χχεειιµµεερριιννέέςς  εεκκππττώώσσεειιςς
Την πρώτη Κυριακή της εκπτωτικής περιόδου, δηλαδή στις 14 Ιανουαρίου, τα εµπορικά 

καταστήµατα θα είναι ανοικτά σε όλη την επικράτεια από 11.00 π.µ. έως 8.00 µµ


