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ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ
ΒΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΣΠΟΡΑ∆ΙΚΕΣ ΚΑΤΑΙΓΙ∆ΕΣ, ΚΑΤΑ ΤΟΠΟΥΣ ΙΣΧΥΡΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΡΩΤΕΣ ΠΡΩΙΝΕΣ ΩΡΕΣ ΣΤΙΣ

ΚΥΚΛΑ∆ΕΣ, ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΚΑΙ ΒΑΘΜΙΑΙΑ ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ ΤΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΤΑ ∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΑ.
ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΑ ΟΡΕΙΝΑ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΑ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΑΣ ΧΩΡΑΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΣΕ

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΕ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΟ ΥΨΟΜΕΤΡΟ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, ΤΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΙΑΙΑ ΤΗΣ
ΘΡΑΚΗΣ. ΒΑΘΜΙΑΙΑ ΕΞΑΣΘΕΝΗΣΗ ΤΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΒΟΡΕΙΟ∆ΥΤΙΚΑ. 

ΘΥΕΛΛΩ∆ΕΙΣ ΒΟΡΕΙΟΙ ΑΝΕΜΟΙ ΤΟΠΙΚΑ 8 ΜΠΟΦΟΡ ΒΑΘΜΙΑΙΑ ΣΤΟ ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ . 
Η ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΣΕ ΠΤΩΣΗ. 

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
3,7,11,15,19,23,27,31

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Σεβαστιανός, Σεβαστίνος, Σεβαστός, Σέβος, 

Σέβης , Φλώρος, Φλώρης, Φλώρα, 

Ασπρόπυργος

ΣΥΣΤΕΓΑΣΜΕΝΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΓΑΒΑΘΑ ΑΡΓΥΡΩ
ΠΑΠΑΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΟΕ Αχαρν ών  7, 

2105576029

Μάνδρα

ΣΙΜΠΑΡ∆ΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ-ΝΤΕ ΛΟΥΚΑ ΣΤΕΦΑΝΙΑ Ο.Ε
2105551232

Χαιδάρι 
ΖΩΓΑ Θ. ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ Κέκροπος 14 & Φαβιέρου,

ΑΤΤΙΚΗΣ 2105812323

ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ Στρατάρχου Καραϊ-
σκάκη 72, ΑΤΤΙΚΗΣ 2155155727

TOFARMAKEIOMOU.GR - (Σακόπουλος Θεόδωρος
Κ.) Παπανδρέου Γεωργίου 4,  - ∆άσος Χαϊδαρίου,

12462, ΑΤΤΙΚΗΣ 2105813912

Γαλανοπούλου Χριστίνα Κ. Φυλής 1 & Πύλου, Χαϊ-
δάρι - ∆άσος, 12462, ΑΤΤΙΚΗΣ 2105320973

Μ
ια πιο σηµαντικές παρου-
σίες στην τοπική αυτο-
διοίκηση είναι η πρώην

αντιπεριφερειάρχης ∆υτικης Αττικής
κα Σταυρούλα ∆ήµου. Με επιστολή
της, η ίδια ανακοινώνει την υποψ-
ηφιότητά της για βουλευτής µε το
Κίνηµα Αλλαγής στις Εκλογές
του 2019.

Υπογραµµίζουµε εδώ πως η
παραπάνω υποψηφιότητα
προέρχεται απο ένα άτοµο µε
σηµαντική προσφορά στην
αυτοδιοίκηση, που φάνηκε
κυρίως στη θητεία της ως αντι-
περιφερειάρχης ∆υτικής Αττι-
κής όπου οι παρεµβάσεις της
ειδικά στον περιβαλλοντικό
ήταν καθοριστικές για τη λύση
χρόνιων προβληµάτων.

Της ευχόµαστε καλή επιτ-
υχία και παραθέτουµε την
ανακοίνωση της υποψηφιότ-
ητας:

Συµπολίτισσες και
συµπολίτες της ∆υτικής
Αττικής, Φίλες και φίλοι
συναγωνιστές

Η περίοδος της κρίσης, την
οποία βιών ουµε όλοι τα τελευταία 8
χ ρόν ια, συν εχ ίζεται µε την
συγκυβέρν ηση ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ ακόµη
πιο έν τον α γεµίζον τάς µας αβεβαι-
ότητα για το µέλλον . Ο ελλην ικός
λαός θα κληθεί το 2019 ν α πάρει
ίσως την  πιο κρίσιµη απόφαση για
τη διακυβέρν ηση της χ ώρας στις
εθν ικές εκλογές. Η ευθύν η είν αι
συλλογική. Καν είς δεν  περισσεύει
και καν έν ας δεν  µπορεί ν α αδιαφ-
ορεί.

Οι πολιτικές εξελίξεις και ο ν έος
εκλογικός ν όµος, ο οποίος δίν ει τη
δυν ατότητα στη ∆υτική Αττική ν α
εκλέξει πλέον  τους δικούς της
εκπροσώπους στο Κοιν οβούλιο,
που ζουν  και εργάζον ται στην
περιοχ ή και κυρίως γν ωρίζουν  από
πρώτο χ έρι τα προβλήµατά της,
είν αι µια ευκαιρία για τον  τόπο,
αφού ξέρουµε πολύ καλά πως η
∆υτική Αττική δεν  εκπροσωπείται

εδώ και πολλά χ ρόν ια στο Κοιν ο-
βούλιο.

Τα στελέχ η του Κιν ήµατος Αλλα-
γής στη ∆υτική Αττική από την
πρώτη στιγµή που άλλαξε ο εκλο-
γικός ν όµος µε παρότρυν αν  ν α

θέσω τον  εαυτό µου σε µια ν έα
πορεία. Τους ευχ αριστώ από την
καρδιά µου για την  εµπιστοσύν η
τους και την  πρότασή τους προς
την  Επιτροπή Ψηφοδελτίων  του
Κιν ήµατος. Η σηµεριν ή αν ακοίν ω-
ση του ον όµατός µου ως υποψήφια
Βουλευτής ∆υτικής Αττικής µε το
Κίν ηµα Αλλαγής είν αι εξαιρετικά τιµ-
ητική και µε αυξηµέν ες ευθύν ες.
Ευχ αριστώ την  Πρόεδρο του Κιν ή-
µατος Φώφη Γεν ν ηµατά και όλα τα
µέλη του Εθν ικού Συµβουλίου, που
επικύρωσαν  την  πρόταση της
Νοµαρχ ιακής Επιτροπής, για την
εµπιστοσύν η τους και δηλών ω πως
θα αγων ιστώ, όπως εξάλλου έκαν α
πάν τα, µε όλες µου τις δυν άµεις
για ν α φέρουµε τη ∆υτική Αττική
εκεί που της αξίζει.

Με τη σηµεριν ή αν ακοίν ωση
κλείν ει έν ας πολύ σηµαν τικός
κύκλος για τη ζωή µου. Υπηρέτησα
µε αυταπάρν ηση και συν έπεια τον
A’ και Β’ βαθµό της Τοπικής Αυτο-
διοίκησης για πολλά χ ρόν ια και

µάλιστα σε εποχ ές που η παρου-
σία µιας γυν αίκας στην  αυτο-
διοίκηση δεν  ήταν  και πολύ
εύκολη υπόθεση.

Ζω και εργάζοµαι στη ∆υτική
Αττική και γν ωρίζω πολύ καλά τα
προβλήµατά της. Προβλήµατα για

τη λύση των  οποίων  δεν  θα
σταµατήσω ποτέ ν α
αγων ίζοµαι όπου και αν
βρεθώ. Όπως έπραξα και τα
τελευταία τέσσερα χ ρόν ια
από τη θέση της Αν τι-
πολίτευσης στην  Περιφέρεια
Αττικής, όπου δεν  έλειψα
σχ εδόν  ποτέ από το Περιφ-
ερειακό Συµβούλιο και τις
επιτροπές που συµµετείχ α
εν εργά παλεύον τας για τα
συµφέρον τα των  πολιτών
µαζί µε τον  Γιάν ν η Σγουρό,
τον  οποίο ευχ αριστώ για
την  µέχ ρι τώρα συν εργασία
και του εύχ οµαι καλή επιτ-
υχ ία στο δικό του αγών α για
την  Περιφέρεια Αττικής
δηλών ον τας ότι θα
συν εχ ίσουµε ν α αγων ιζόµα-
στε µαζί.

Θέλω ν α ευχ αριστήσω όλους
τους αν θρώπους που πίστεψαν  σε
εµέν α όλα αυτά τα χ ρόν ια και
συν εχ ίζουν  ν α µε στηρίζουν . Τους
πολίτες της ∆υτικής Αττικής που
επαν ειληµµέν α µε τίµησαν  µε την
ψήφο τους, τους συν αγων ιστές
µου, τους συν εργάτες µου και
βεβαίως την  οικογέν ειά µου και
τους φίλους µου που είν αι πάν τα
δίπλα µου.

Στον  καιν ούργιο αυτό κύκλο που
άν οιξε σήµερα σας θέλω δίπλα
µου, γιατί η µάχ η για τα προβλήµα-
τα είν αι κοιν ή και όχ ι προσωπική.

Με γν ωρίζετε πολύ καλά. ∆εν  τα
παρατάω ποτέ και δίν ω και τη ζωή
µου για την  προάσπιση των  δικαι-
ωµάτων  των  φτωχ ών  και των
αδυν άτων .

Για ν α δούµε επιτέλους τη ∆υτική
Αττική εκεί που την  ον ειρευόµα-
στε.

Καλό αγώνα!
Σταυρούλα ∆ήµου

Υποψήφια βουλευτής µε το ΚΙΝΑΛ
η πρώην Αντιπεριφερειάρχης ∆υτικής Αττικής Σταυρούλα ∆ήµου

Τ
ο Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοιν οβουλίου στην
Ελλάδα διοργάν ωσε εκδήλωση την  Παρασκευή
14.12.2018 στην  αίθουσα εκδηλώσεων  του Γρα-

φείου για την  απον οµή του βραβείου Ζαχ άρωφ 2018,
έν α βραβείο για την  ελευθερία της σκέψης.

Την  Τετάρτη 12 ∆εκεµβρίου, η απον οµή του βρα-
βείου Ζαχ άρωφ έγιν ε από τον  Πρόεδρο του Ευρωπαϊ-
κού Κοιν οβουλίου Antonio Tajani, , σε παν ηγυρική
συν εδρίαση στο πλαίσιο της Συν όδου Ολοµέλειας του
ΕΚ στο Στρασβούργο και απον εµήθηκε στον  Ουκρ-
αν ό δηµοσιογράφο Όλεγκ Σέν τσοφ, ο οποίος έγιν ε
σύµβολο του αγών α για την  απελευθέρωση των  πολι-
τικών  κρατουµέν ων  στη Ρωσία, χ άρις στο θάρρος του
και την  αποφασιστικότητά του. 

Η εκδήλωση έγιν ε σε συν δυασµό  µε  την  απον οµή
διπλωµάτων  επιβράβευσης των  «καθηγητών  – πρέ-
σβεων  του ΕΚ» και των  «µαθητών  – πρέσβεων  του
ΕΚ» που συµµετείχ αν  εν εργά στο πρόγραµµα «Σχο-
λεία – Πρέσβεις του Ευρω-

Για 3η συνεχή χρονιά στους  µαθητές του 1ου ΓΕΛ Ασπρόπυργου 
απονεµήθηκε ο τίτλος ‘Σχολικοί Πρέσβεις

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου’

Η συνέχεια στη σελ. 16
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Τ
α ειδοποιητήρια
που αφορούν
την καταβολή

των τελών κυκλοφορίας
οχηµάτων έτους 2019
έχουν αναρτηθεί στο
TAXISnet , τα οποία για
άλλη µία χρονιά παραµέ-
νουν αµετάβλητα.

Εκείνο που θα πρέπει
να προσέξουν οι ιδιοκτή-
τες οχηµάτων, είναι ότι η
προθεσµία για την αποπ-
ληρωµή των τελών
κυκλοφορίας λήγει στις
31 ∆εκεµβρίου.

Η πρόσβαση στη σχετι-
κή υπηρεσία µπορεί να
γίνει είτε µε τη χρήση
των προσωπικών
κωδικών πρόσβασης στο
TAXISnet που διαθέτει κάθε φορο-
λογούµενος, είτε µε τον αριθµό
φορολογικού µητρώου του και τον
αριθµό κυκλοφορίας του οχήµατός
του.

Η πληρωµή των τελών κυκλοφο-
ρίας  µπορεί να γίνεται είτε στα
γκισέ της τράπεζας είτε ηλεκτρονικά.
Για όσους θέλουν να τα εξοφλή-
σουν µέσω e-banking, θα χρεια-
στούν µόνον την Ταυτότητα Οφει-
λής που υπάρχει στο ειδοποιητήριο.
Τα τέλη κυκλοφορίας µπορούν να
εξοφλήσουν σε 12 δόσεις οι
κάτοχοι των πιστωτικών καρτών.

Σε κάποιες τράπεζες ακόµη και
εάν ο οφειλέτης δεν έχει τον κωδικό

πληρωµής, µπορεί να το πράξει
απλά δηλώνοντας στην σχετική
καρτέλα τον αριθµό κυκλοφορίας
και το ΑΦΜ.

Τα βήµατα
Για την εκτύπωση του ειδοποιη-

τηρίου για τα τέλη κυκλοφορίας
2019 δεν χρειάζεται να πληκτρολο-
γήσετε του κωδικούς πρόσβασης.

Θα πρέπει να ακολουθήσετε τα
εξής βήµατα:

– Στην Υπηρεσία προς τους
Πολίτες επιλέξτε την ένδειξη Οχήµα-
τα

Αµέσως θα µεταφερθείτε στην
ηλεκτρονική φόρµα και στη

συνέχεια να κάνετε κλικ στο πεδίο
«ΕΙΣΟ∆ΟΣ».

– Συµπληρώστε το Α.Φ.Μ., που
αναγράφεται στην άδεια κυκλοφο-
ρίας

– Συµπληρώστε τον αριθµό
κυκλοφορίας του οχήµατος, που
αναγράφεται στην άδεια κυκλοφο-
ρίας

– Συµπληρώστε το έτος τελών
κυκλοφορίας

– Επιλέγετε «Αναζήτηση»
– Επιλέγετε « Εκτύπωση» όταν

εµφανιστεί το µήνυµα «Επιτυχής
αναζήτηση».

Τέλη κυκλοφορίας : Εκπνέει η προθεσµία –
Τι πρέπει να προσέξετε

Αδυναµία πληρωµής του φόρου
εισοδήµατος και του ΕΝΦΙΑ

δείχνουν τα στοιχεία της ΑΑ∆Ε

Φ
όρους ύψους περίπου 1 δισ. ευρώ δεν  κατάφ-
εραν  ν α πληρώσουν  οι φορολογούµεν οι και
τον  Οκτώβριο. Τα στοιχ εία της Αν εξάρτητης

Αρχ ής ∆ηµοσίων  Εσόδων  δείχ ν ουν  πλέον  την
πλήρη αδυν αµία των  ν οικοκυριών  ν α αν ταποκριθούν
στις φορολογικές τους υποχ ρεώσεις εξαιτίας των
σκληρών  φόρων  που έχ ουν  επιβληθεί από την

κυβέρν ηση.
Συγκεκριµέν α, τα στοιχ εία δείχ ν ουν  αύξηση των

συν ολικών  ν έων  ληξιπρόθεσµων  οφειλών  κατά 996
εκατ. ευρώ, εκ των  οποίων  τα 972 εκατ. ευρώ οφείλε-
ται στην  αύξηση οφειλών  από φορολογικά έσοδα.

Ειδικότερα  οι οφειλές από φόρους στο εισόδηµα
αυξήθηκαν  κατά 507,3 εκατ. ευρώ, οι οφειλές από
φόρους στην  περιουσία κατά 173,6 εκατ. ευρώ, οι
οφειλές από Φ.Π.Α. κατά 203,1 εκατ. ευρώ και οι
οφειλές από πρόστιµα Κ.Β.Σ κατά 47 εκατ. ευρώ.

Συν ολικά, τα χ ρέη προς την  εφορίας έχ ουν  φθάσει
στα 103,36 δισ. ευρώ χ ωρίς ν α συν υπολογιστούν  οι
προσαυξήσεις, που ξεπερν άν ε τα 80 δισ ευρώ.

Από την  αν άλυση των  στοιχ είων  προκύπτει
επίσης ότι 4,2 εκατοµµύρια ν οικοκυριά χ ρωστούν  το
ελλην ικό δηµόσιο, εν ώ σε 1.155.649 οφειλέτες έχ ουν
επιβληθεί αν αγκαστικά µέτρα δηλαδή κατασχ έσεις
µισθών  και συν τάξεων .

Τ
ο ΣΤ Τµήµα του αν ωτάτου δικαστηρίου έκριν ε
µε απόφαση του αν τισυν ταγµατικές τις σχ ετικές
περικοπές σε δώρα Χριστουγέν ν ων , Πάσχ α και

επίδοµα αδείας µετά το 2012.
Η Ολοµέλεια του ΣτΕ θα κρίν ει αµετάκλητα τις περι-

κοπές σε δώρα και επίδοµα αδείας για τους εν  εν ερ-
γεία δηµοσίους υπαλλήλους.

Το ΣΤ Τµήµα του αν ωτάτου δικαστηρίου έκριν ε µε
απόφαση του αν τισυν ταγµατικές τις σχ ετικές περικο-
πές σε δώρα Χριστουγέν ν ων , Πάσχ α και επίδοµα
αδείας µετά το 2012.

Και παρέπεµψε λόγω µείζον ος σπουδαιότητας για
αµετάκλητη κρίση την  υπόθεση στην  Ολοµέλεια.

Η Ολοµέλεια του Συµβουλίου της Επικρατείας θα
κληθεί ν α αποφασίσει αµετάκλητα για την  τύχ η των
δώρων  Πάσχ α, Χριστουγέν ν ων  και επίδοµα αδείας για
τους εν  εν εργεία δηµοσίους υπαλλήλους, µετά την
σηµεριν ή απόφαση του ΣΤ Τµήµατος του αν ωτάτου
δικαστηρίου, το οποίο λόγω µείζον ος σπουδαιότητας
της υπόθεσης την  παρέπεµψε για τελική κρίση στην
Ολοµέλεια του ΣτΕ, δίδον τας όµως το στίγµα των  επό-
µεν ων  δικαστικών  βηµάτων , καθώς έκριν ε ήδη αν τι-
συν ταγµατικές τις σχ ετικές περικοπές για µετά το
2012.

Η απόφαση του Στ Τµήµατος, η πρώτη που εκδίδε-
ται από το Συµβούλιο Επικρατείας µετά το µπαράζ
προσφυγών  από εν  εν εργεία και συν ταξιούχ ους για
τις περικοπές των  δώρων  και του επιδόµατος αδείας
που ξεκίν ησαν  το 2015, όταν  εκδόθηκε η απόφαση

της Ολοµέλειας του ΣτΕ η οποία έκριν ε ότι οι περικο-
πές µετά το 2012 είν αι αν τισυν ταγµατικές.

Κρίσιµο θέµα στο οποίο θα αποφαν θεί η Ολοµέλεια
τώρα είν αι από πότε θα οφείλον ται αν αδροµικά, από
το 2012 η από το 2015, όταν  και εκδόθηκε η απόφα-
ση της Ολοµέλειας, ποιούς θα αφορούν  και πρωτίστως
αν  οι αποφάσεις που εκδίδον ται θα έχ ουν  γεν ική
ισχ ύ, δηλαδή θα αφορούν  όλους τους εν διαφερόµεν ο-
υς η µόν ον  εκείν ους που είχ αν  την  πρόν οια ν α προ-
σφύγουν .

Εν δεικτικά της δικαστικής αν τιµετώπισης των  σχ ε-
τικών  θεµάτων  µε τις περικοπές είν αι και τα αποσπά-
σµατα του σκεπτικού των  αν ωτάτων  δικαστικών  που
µετείχ αν  στη διευρυµέν η, επταµελή σύν θεση, του Στ
Τµήµατος του Συµβουλίου της Επικρατείας που παρέ-
πεµψε για αµετάκλητη κρίση στην  Ολοµέλεια.

Στην  απόφαση µεταξύ άλλων  επισηµαίν εται ότι "Ο
ν οµοθέτης όφειλε αποφαιν όµεν ος τεκµηριωµέν α για
την  αν αγκαιότητα του µέτρου, ν α εξετάσει την  ύπα-
ρξη τυχ όν  εν αλλακτικών  επιλογών  και ν α συγκρίν ει
τα πλεον εκτήµατα και τα µειον εκτήµατα της καθεµιάς
για τον  επιδιωκόµεν ο δηµόσιο σκοπό της δηµοσιον ο-
µικής προσαρµογής καθώς και εάν  οι επιπτώσεις της
συγκεκριµέν ης περικοπής αποδοχ ών  στο βιοτικό
επίπεδο των  θιγόµεν ων , αθροιζόµεν ες µε τις επι-
πτώσεις από τα ήδη ληφθέν τα µέτρα αν τιµετώπισης
της κρίσης, και συν δυαζόµεν ες µε τις κοιν ων ικό-οικο-
ν οµικές συν θήκες, οδηγούν  σε αν επίτρεπτη µείωση
του επιπέδου ζωής των  υπαλλήλων , κάτω του επιπέ-

δου της αξιο-
πρεπούς
διαβίωσης.

Στο πολ-
υσέλιδο σκε-
πτικό τους,
οι δικαστές
αν αγ-
ν ωρίζουν  ότι
ο ν οµοθέτης
εκτιµών τας
τις κρατούσες
κοιν ων ικές συν θήκες µπορεί ν α προβαίν ει σε µείωση
του βασικού µισθού ή των  επιδοµάτων  στο πλαίσιο
του δηµοσίου συµφέρον τος, ωστόσο επισηµαίν ουν
ότι : 

«Με την  επίµαχ η διάταξη επιχ ειρείται ν έα, για πολ-
λοστή φορά περικοπή την  αποδοχ ών , της ίδιας ακρ-
ιβώς οµάδας θιγόµεν ων , ειδικότερα δε, θεσπίζεται
πλέον  µε αυτήν , όχ ι περαιτέρω µείωση, αλλά κατάργ-
ηση των  ετήσιων  αποδοχ ών ». Και προσθέτουν  ότι,
επιδόµατα, εορτών  και αδείας, συν δέον ται από τη
φύση τους µε τις αυξηµέν ες αν άγκες που αν ακύπτουν
κατά τις εορταστικές περιόδους και κατά την  περίοδο
των  θεριν ών  διακοπών , οι οποίες αν άγκες
συν τρέχ ουν  για όλους τους υπαλλήλους αν εξάρτητα
από το µισθό του καθεν ός». 

Οι αν ώτατοι δικαστές καταλήγουν  τον ίζον τας ότι «ο
ν οµοθέτης δεν  δικαιολογείτο πλέον  ν α προχ ωρήσει
στην  υιοθέτηση του επίµαχ ου καταργητικού µέτρου,
χ ωρίς προηγουµέν ως ν α έχ ει εκτιµήσει την  προσφορ-
ότητα του µέτρου εν όψει και της διαπίστωσης, ότι τα
αν τίστοιχ α µέτρα που είχ ε λάβει έως τότε δεν  είχ αν
αποδώσει τα αν αµεν όµεν α, και ότι η οικον οµική
ύφεση είχ ε εν ταθεί µε ρυθµούς που είχ αν  αν ατρέψει
τις αρχ ικές προβλέψεις».

ΣτΕ: Απόφαση για δώρα και
περικοπές  µετά το 2012
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ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Τη ∆ευτέρα 24 ∆εκεµβρίου στο Κέν τρο
Εργασίας Αν απήρων , θα γίν ει διαν οµή τρο-
φίµων  και προϊόν των  καθαριότητας. Παρακα-
λούν ται τα µέλη του ΚΕΑ ν α προσέλθουν
στο Κέν τρο µας για ν α τα παραλάβουν . Θα
πρέπει ν α επιδεικν ύουν  την  κάρτα µέλους
για ν α τα παραλαµβάν ουν . Για περισσότερες
πληροφορίες επικοιν ων ήστε καθηµεριν ώς
µαζί µας από τις 10 π.µ. εώς τις 3 µ.µ.

Oι αγρότες ζητούν  παρεµβάσεις της κυβέρν ησης
στην  τιµολόγηση ορισµέν ων  προϊόν των  τους
και καλύτερη φορολογική µεταχ είριση

Κιν ητοποιήσεις ξεκιν ούν  την  ∆ευτέρα οι αγρότες, µε
µπλόκα σε τρία σηµεία του εθν ικού οδικού δικτύου και
ειδικότερα στον  Πλατύκαµπο Λάρισας, τα Φάρσαλα και
την  Καρδίτσα.

Oι αγρότες ζητούν  παρεµβάσεις της κυβέρν ησης
στην  τιµολόγηση ορισµέν ων  προϊόν των  τους και
καλύτερη φορολογική µεταχ είριση.

Πιο συγκεκριµέν α, oι αγρότες ζητούν  παρέµβαση
της πολιτείας για τις χ αµηλές τιµές σε µια σειρά
προϊόν των , όπως είν αι το βαµβάκι και το γάλα, ετήσιο
πλαφόν  ακατάσχ ετου λογαριασµού στα 12.000 ευρώ
συν  3.000 ευρώ για κάθε παιδί καθώς και
αφορολόγητο πετρέλαιο.

«Τη ∆ευτέρα θα βγουν  τα τρακτέρ στη Θεσσαλία
ξεκιν ών τας το χ ορό των  κιν ητοποιήσεων  µε µαζική
συµµετοχ ή των  αγροτών  της περιοχ ής ώστε τα άµεσα
αιτήµατα που έχ ουµε ν α υλοποιηθούν  από την
κυβέρν ηση», δήλωσε την  Παρασκευή µετά τη
συν άν τηση ο εκπρόσωπος της Παν ελλαδικής
Επιτροπής Μπλόκων , Ρίζος Μαρούδας. «Οι
απαν τήσεις που πήραµε όχ ι µόν ο δεν  µας
ικαν οποιούν , αλλά δείχ ν ει ότι η κυβέρν ηση έχ ει κάν ει
την  επιλογή της ν α µη στηρίξει τον  πρωτογεν ή τοµέα
µε µια σειρά µέτρα που είν αι αν αγκαία, αλλά και ν α
στηρίξει άλλα συµφέρον τα σε βάρος των  παραγωγών

και των  καταν αλωτών ».

Από την  πλευρά του, ο υπουργός
Αγροτικής Αν άπτυξης και Τροφίµων ,
Σταύρος Αραχ ωβίτης σηµείωσε πως πολλά
από τα αιτήµατα που έχ ουν  κατατεθεί από
την  πλευρά της Παν ελλαδικής Επιτροπής
Μπλόκων  «έχ ουν  ήδη επιλυθεί, κάποια
άλλα βρίσκον ται στο στάδιο της
επεξεργασίας και της επίλυσης και κάποια
άλλα, θεωρώ, ότι είν αι κάπως υπερβολικά
για τις δεδοµέν ες συν θήκες που έχ ει η
οικον οµία και ολόκληρη η κοιν ων ία».

Ο κ. Αραχ ωβίτης αν αφέρθηκε και στην  πολιτική του
υπουργείου για το επόµεν ο χ ρον ικό διάστηµα που
είν αι η µείωση του κόστους παραγωγής στο χ ωράφι, η
οποία θα γίν ει είτε µέσω του πετρελαίου κίν ησης είτε
µέσω των  εφοδίων  ή µέσω της εν έργειας.

Τόν ισε ότι αυτό που πρέπει ν α προσέξουν  όλες οι
πλευρές είν αι «ν α µη δηµιουργήσουµε κοιν ων ικούς
αυτοµατισµούς. Ξέρουµε ότι µετά από το 2010, όταν
και η χ ώρα µπήκε στα µν ηµόν ια, όλες οι κοιν ων ικές
οµάδες, όλοι οι εργαζόµεν οι, υπέστησαν  µεγάλη
πίεση. ∆εν  θα πρέπει ν α δηµιουργήσουµε
κοιν ων ικούς αυτοµατισµούς µέσα στην  κοιν ων ία.
Αυτό είν αι το πρώτο µέληµα µας σαν  πολιτεία».

Υπογράµµισε ότι από την  πλευρά της πολιτείας
γίν ον ται όλες οι εν έργειες που µπορούν  ν α γίν ουν
στο πλαίσιο της δηµοσιον οµικής πολιτικής που

έχ ουµε» και πρόσθεσε:

«Όσο περν άει ο καιρός και η κατάσταση της
οικον οµίας βελτιών εται, αφού βγήκαµε από τα
µν ηµόν ια, τόσο και οι δυν ατότητες της ελλην ικής
οικον οµίας ν α στηρίξει είν αι περισσότερες. Αυτό το
είδαµε, ήδη, φέτος που καταφέραµε ν α στηρίξουµε
την  κτην οτροφία, όσο και τους ροδακιν οπαραγωγούς
και τους καπν οπαραγωγούς, αλλά και ειδικές άλλες
περιπτώσεις, και προχ ωράµε, ήδη, στη στήριξη και
ν έων  καλλιεργειών  και ν έων  προϊόν των , που έχ ουν
αν άγκη µέσα στην  καιν ούργια χ ρον ιά» όπως
µετέδωσε το Αθην αϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων .

Συσκέψεις αν αµέν εται ν α γίν ουν  και σε άλλα σηµεία
της χ ώρας ώστε ν α αποφασιστεί η δράση των
τοπικών  αγροτικών  κοιν οτήτων .

Ληστεία σηµειώθηκε  στο κατάστηµα της
Rolex στο κέν τρο της Αθήν ας. Ο
ληστής αρχ ικά είχ ε εµφαν ιστεί σαν

πελάτης και µάλιστα είχ ε επισκεφτεί ξαν ά το
συγκεκριµέν ο κοσµηµατοπωλείο πριν  δύο
ηµέρες.

Πρόκειται για έν αν  άν δρα γύρω στα 35-40,
καλον τυµέν ο, µε κον τά µαλλιά, που µιλάει
πολύ καλά ελλην ικά, εν τούτοις το γεγον ός
ότι έχ ει προφορά, κάν ει την  αστυν οµία ν α
εξετάζει το εν δεχ όµεν ο µήπως προέρχ εται
από χ ώρα της πρώην  Σοβιετικής Εν ωσης.

Πρώτη φορά επισκέφτηκε το κατάστηµα
πριν  δύο ηµέρες δείχ ν ον τας ότι εν διαφέρε-
ται ν α αγοράσει δύο ρολόγια Rolex. Μάλιστα
ήταν  τέτοια η εµφάν ιση και οι τρόποι του, που έγιν ε
αµέσως πιστευτός. Στη διάρκεια της πρώτης του
επίσκεψης έφτασε µάλιστα στο σηµείο ν α εκµυστηρευ-
τεί στους υπαλλήλους ότι έχ ει κάν ει φυλακή.

το πρωί ο άν τρας επέστρεψε στο κοσµηµατοπω-
λείο. Αφού συν οµίλησε για λίγα λεπτά µε τους υπαλλή-
λους, έβγαλε πιστόλι και άρπαξε 35-40 ρολόγια, η
συν ολική αξία των  οποίων  ξεπερν άει τα 300.000
ευρώ.

Στη συν έχ εια βγήκε έξω και διέσχ ισε µε τα πόδια τη
µισή Βουκουρεστίου. Κατόπιν  µπήκε σε ταξί και
χ άθηκε!

Οι αστυν οµικοί εξετάζουν  το εν δεχ όµεν ο ν α έχ ει
εµφαν ιστεί ως πελάτης και σε άλλα κοσµηµατοπωλεία
της περιοχ ής.

Αυτή την  ώρα διεν εργούν ται έρευν ες στην  ευρύτερη
περιοχ ή για τον  εν τοπισµό και τη σύλληψη του δρά-
στη.

Ληστής µε κοστούµι άρπαξε 40 Rolex από
κοσµηµατοπωλείο στη Βουκουρεστίου

Κατεβαίνουν στους δρόµους οι αγρότες –
Πού θα στηθούν µπλόκα

«Σήµα κινδύνου» από την
ΠΟΕ∆ΗΝ: Ξέµεινε από παιδιάτρους

το νοσοκοµείο Σάµου

Ό
πως αναφέρει  η ΠΟΕ∆ΗΝ οι  εργαζόµενοι  του Νοσοκο-
µεί ου βρί σκονται  σε κι νητοποι ήσει ς προκει µένου να
αναδεί ξουν την επι κι νδυνότητα των παρεχόµενων υπηρ-

εσι ών λόγω ελλεί ψεων προσωπι κού που οδηγούν σε λουκέτο
βασι κές κλι νι κές του Νοσοκοµεί ου

Στην ανακοί νωση της η ΠΟΕ∆ΗΝ καταγγέλλει  ελλεί ψει ς σε
γι ατρούς, νοσηλευτι κό και  παραϊ ατρι κό προσωπι κό σε όλες
τι ς κλι νι κές, τονί ζοντας µάλι στα πως: «Το Νοσοκοµεί ο ξέµει νε
από Παι δι άτρους και  κλεί νει  η παι δι ατρι κή κλι νι κή. Υπάρχει
µόνο µι α Παι δί ατρος µε µετακί νηση».

Όπως αναφέρει  η ΠΟΕ∆ΗΝ οι  εργαζόµενοι  του Νοσοκο-
µεί ου βρί σκονται  σε κι νητοποι ήσει ς προκει µένου να ανα-
δεί ξουν την επι κι νδυνότητα των παρεχόµενων υπηρεσι ών λόγω
ελλεί ψεων προσωπι κού που οδηγούν σε λουκέτο βασι κές κλι -
νι κές του Νοσοκοµεί ου.

Καθώς έχει  φτάσει  ο χει µώνας, το νησί , όπως σηµει ώνει  η
ΠΟΕ∆ΗΝ, συχνά λόγω των και ρι κών φαι νοµένων αποκλεί εται .
Εκτός των 40.000 µόνι µων κατοί κων εξυπηρετεί  και  χι λι άδες
πρόσφυγες και  µετανάστες που ζουν σε άθλι ες συνθήκες στα
hot spot.

«Ούτε τα Νοσοκοµεί α που εί ναι  στην αι χµή των προσφυ-
γι κών και  µεταναστευτι κών ροών δεν ενι σχύει  η κυβέρνηση»,
τονί ζει  η ΠΟΕ∆ΗΝ και  συνεχί ζει :

«Το Νοσοκοµεί ο ξέµει νε από Παι δι άτρους και  κλεί νει  η
παι δι ατρι κή κλι νι κή. Υπάρχει  µόνο µι α Παι δί ατρος µε
µετακί νηση. Εξαι τί ας της έλλει ψης Παι δι άτρου το Νοσοκοµεί ο
αδυνατεί  να πραγµατοποι ήσει  ακόµη και  φυσι ολογι κούς τοκε-
τούς. ∆εν γί νονται  οι  εµβολι ασµοί  στα παι δι ά. Υπάρχουν µόνο
δύο Αναι σθησι ολόγοι  στο Νοσοκοµεί ο. Αδυνατούν να καλύψουν
το χει ρουργι κό τοµέα σε ένα Νοσοκοµεί ο που εφηµερεύει  καθ-
ηµερι νά. Υπάρχουν δύο Γι ατροί  στο ακτι νοδι αγνωστι κό τοµέα».

«Πώς µπορούν νυχθηµερόν να κάνουν δι άγνωση σε ακτι νογρ-
αφί ες, µαστογραφί ες, αξονι κές τοµογραφί ες, υπερήχους»,
δι ερωτάται  η Οµοσπονδί α που καταγγέλλει  µεγάλη έλλει ψη
σε γι ατρούς, νοσηλευτι κό και  παραϊ ατρι κό προσωπι κό σε
όλες τι ς κλι νι κές. «Η Παθολογι κή, η Παι δι ατρι κή, η χει ρουργι -
κή κλι νι κή όπως και  το τµήµα επει γόντων περι στατι κών, το
Αναι σθησι ολογι κό απόγευµα, νύκτα και  Σαββατοκύρι ακο
καλύπτονται  σε κάθε βάρδι α και  µε Νοσηλεύτρι α», επι -
σηµαί νει , σχολι άζοντας: «Κατά τα άλλα βγήκαµε από τα
Μνηµόνι α».
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Περίπου 1.381.000 δικαιούχ οι για το κοι-
ν ων ικό Μέρισµα είδαν  τα χρήµατα τους
στους λογαριασµούς τους εν ώ χ ιλιάδες

πολίτες που δεν  πρόλαβαν  ν α κάν ουν  αιτή-
σεις από την  αρχ ή έχ ουν  ν έα ευκαιρία µέχ ρι
την  ερχ όµεν η Παρασκευή (21/12).

Τα χ ρήµατα θα µπουν  στους λογαριασµούς
στις 28 ∆εκεµβρίου.

Την  ίδια στιγµή η Η∆ΙΚΑ προχ ωρά σε επα-
ν έλεγχ ο περιπτώσεων  που απορρίπτον ται ή
εµφαν ίζουν  προβλήµατα στο κοιν ων ικό µέρι-
σµα.

Όσοι απορρίφθηκαν  από το κοιν ων ικό µέρι-
σµα, λόγω του ότι εν τοπίστηκαν  από το
σύστηµα ότι οι δικαιούχ οι δεν  ήταν  κάτοικοι Ελλάδας
τα τελευταία πέν τε χ ρόν ια, θα πρέπει ν α ξαν αµπούν
στο koinonikomerisma.gr.

Παράλληλα λόγω των  προβληµάτων  του συστήµατος
οι υπερήλικες ( άτοµα πάν ω από 70 ετών  ) οι οποίοι
πληρούν  τα κριτήρια του µερίσµατος και ως γν ωστό
δεν  χ ρειάζεται ν α κάν ουν  αίτηση µπορεί ν α
εµπίπτουν  στο ίδιο πρόβληµα.

Έτσι θα πρέπει ν α πατήσουν  το κουµπί επαν α-
ξιολόγηση και ν α οριστικοποίησουν  την  αίτηση τους
αφού εγκριθεί µετά τις διορθώσεις.

Επίσης, αν αµέν εται ν α επαν εξεταστούν  και οι αιτή-
σεις των  ν έων  ή µακροχ ρόν ια άν εργων , που λόγω
περιστασιακής ή αν ασφάλιστης απασχ όλησης δεν

συµπλήρωσαν  τον  ελάχ ιστο έν α µήν α ασφάλισης
ώστε ν α πάρουν  κοιν ων ικό µέρισµα.

Μεγάλη προσοχ ή θα πρέπει ν α δοθεί από όλους
στη σωστή συµπλήρωση του αριθµού λογαριασµού
(IBAN) όπου θα πιστωθεί το ποσό του κοιν ων ικού
µερίσµατος καθώς και στο e-mail και στον  αριθµό κιν -
ητού τηλεφών ου είτε του ίδιου του δικαιούχ ου είτε (αν
πρόκειται για υπερήλικα) κάποιου συγγεν ικού
προσώπου προκειµέν ου ν α υπάρχ ει επικοιν ων ία
από και προς την  Η∆ΙΚΑ για κάθε πρόβληµα.

Τα συν ηθέστερα λάθη εν τοπίζον ται στα προ-
συµπληρωµέν α στοιχ εία. Εάν  υπάρχ ει λάθος στον
ΑΜΚΑ οι δικαιούχ οι θα πρέπει ν α απευθυν θούν  σε
έν α από τα ΚΕΠ για ν α γίν ει εν ηµέρωση του ΑΜΚΑ
ως προς τον  ΑΦΜ.

Νέα πρόσκαιρη µεταβολή του καιρού προβλέπε-
ται από τις απογευµατιν ές ώρες της ∆ευτέρας
και από τα βορειοδυτικά µε κατά τόπους

ισχ υρές βροχ ές και καταιγίδες που θα συν οδεύον ται
τοπικά από χ αλαζοπτώσεις, ισχ υρούς άν εµους,
πτώση της θερµοκρασίας και χ ιον οπτώσεις στα ορει-
ν ά ηπειρωτικά, καθώς και σε ηµιορειν ές περιοχ ές της
κεν τρικής και βόρειας χ ώρας, σύµφων α µε την  ΕΜΥ
και το έκτακτο δελτίο επιδείν ωσης καιρού.

∆ευτέρα
Ισχ υρές βροχ ές και καταιγίδες θα επηρεάσουν  τα

ν ησιά του Ιουν ίου, την  Ήπειρο και την  ∆υτική Στερεά
(κυρίως παράκτιες περιοχ ές τους), από τις βραδιν ές
ώρες την  Πελοπόν ν ησο και αργά τη ν ύχ τα-ξηµερώµα-
τα Τρίτης (18-12-2018) πρόσκαιρα τις υπόλοιπες αν α-
τολικές ηπειρωτικές περιοχ ές, συµπεριλαµβαν οµέν ης
της Αττικής.

Χιον οπτώσεις θα σηµειωθούν  από τις βραδιν ές ώρες
στα ορειν ά της Ηπείρου, της Στερεάς και της ∆υτικής
Μακεδον ίας οι οποίες τη ν ύχ τα θα εν ταθούν  και θα

χ ιον ίσει και σε περιοχ ές µε
χ αµηλότερο υψόµετρο (εν δεικ-
τικό υψόµετρο 300 µέτρα)

Την  Τρίτη
Ισχ υρές βροχ ές και

καταιγίδες θα επηρεάσουν  από
τις πρώτες πρωιν ές ώρες την
Κρήτη, τις Κυκλάδες και βαθ-
µιαία τα ν ησιά του Αν ατολικού
Αιγαίου και τα ∆ωδεκάν ησα.

Χιον οπτώσεις θα σηµειωθ-
ούν  στα ορειν ά ηπειρωτικά
κυρίως της κεν τρικής και βόρει-
ας χ ώρας, καθώς και σε περ-
ιοχ ές µε χ αµηλότερο υψόµετρο
της Θεσσαλίας, της Μακε-
δον ίας και βαθµιαία της Θράκ-
ης.

Σταδιακά από τα βορειοδυτικά τα φαιν όµεν α θα εξα-

σθεν ήσουν  και θα περιοριστούν  στα αν ατολικά.
Θυελλώδεις βόρειοι άν εµοι εν τάσεως 8 µποφόρ θα

επικρατήσουν  το Βόρειο Αιγαίο.

Κοινωνικό µέρισµα: Πότε θα καταβληθεί
η επόµενη δόση

Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού µε χιόνια και καταιγίδες

Αλαφούζος για επίθεση στον
ΣΚΑΪ: Ηθικός αυτουργός η
κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ

Η
κυβέρν ηση ΣΥΡΙΖΑ
και ΑΝΕΛ είν αι ο
βασικός ηθικός αυτο-

υργός για την  τροµοκρατική
επίθεση που σηµειώθηκε τα
ξηµερώµατα της ∆ευτέρας
στον  ΣΚΑΪ, όπως δήλωσε ο
πρόεδρος του Οµίλου, Ιωάν -
ν ης Αλαφούζος.

Ο κ. Αλαφούζος σηµείωσε
ότι από το 2014 ο ΣΥΡΙΖΑ
και οι ΑΝΕΛ έχ ουν  ξεκιν ήσει
µία απίστευτη εκστρατεία
λάσπης και διασποράς ψευδών  ειδήσεων  εν αν τίον  του
ΣΚΑΪ, κατηγορών τας παράλληλα την  κυβέρν ηση ότι
δεν  σέβεται και δεν  υπερασπίζεται την  πολυφων ία και
την  ελευθερία της έκφρασης.

Ολόκληρη η δήλωση του Ιωάννη Αλαφούζου:

«Στον  ΣΚΑΪ πάν τα πιστεύαµε στην  ελευθερία της
έκφρασης και στην  πολυφων ία. Πιστεύουµε µάλιστα
ότι είν αι υποχ ρέωση της κάθε κυβέρν ησης ν α υπερα-
σπίζεται αυτής της πολυφων ίας και της ελευθερίας της
έκφρασης. ∆υστυχώς από το 2014 ο ΣΥΡΙΖΑ και οι
ΑΝΕΛ έχ ουν  ξεκιν ήσει µία απίστευτη εκστρατεία
λάσπης εν αν τίον  του ΣΚΑΙ και µια εκστρατεία διασπο-
ράς ψευδών  ειδήσεων  εις βάρος µας. Συν επώς πιστεύω
ότι βασικός ηθικός αυτουργός για την  σηµεριν ή επίθε-
ση είν αι η κυβέρν ηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ.
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Σ
υν εδριάζει το ∆ηµοτικό Συµβούλιο
Ασπροπύργου την  Τετάρτη 19
∆εκεµβρίου και ώρα 19:00 µ.µ. ,

για τη συζήτηση και τη λήψη αποφά-
σεων , σχ ετικά µε τα θέµατα της  ηµερή-
σιας διάταξης:  

Θέµα 1ο : Έγκριση 12ης Αν αµόρφ-
ωσης Προϋπολογισµού & Τροποποίηση
Τεχ ν ικού Προγράµµατος ∆ήµου Ασπρ-
οπύργου, οικον οµικού έτους 2018.

Εισηγητής: Ο ∆ιευθυν τής Οικον οµικής
Υπηρεσίας, κ. Φίλιππος Πάν ος.

Θέµα 2ο : Ορισµός τριµελούς επι-
τροπής διεν έργειας δηµοπρασίας και αξιολόγησης προ-
σφορών  (παρ. 1,2 του άρθρου 1 και παρ. 3 του άρθρ-
ου 3, του Π/∆.τος 270/81) για το έτος 2019.

Εισηγητής: Ο ∆ιευθυν τής Οικον οµικής Υπηρεσίας,
κ. Φίλιππος Πάν ος.

Θέµα 3ο : Ορισµός µελών  τριµελούς επιτροπής
βάσει της παρ. 1, του άρθρου 7, του Π/∆.τος 270/81
(εκτίµησης ακιν ήτων ) για το έτος 2019.

Εισηγητής: Ο ∆ιευθυν τής Οικον οµικής Υπηρεσίας,
κ. Φίλιππος Πάν ος.

Θέµα 4ο : Έγκριση ή µη πρωτοκόλλων  οριστι-
κής παραλαβής διαφόρων  υπηρεσιών  σύµφων α µε
την  υπ` αριθ. 860/ΟΙΚ. ΥΠ./14-12-2018 εισήγηση του
∆ιευθυν τή Οικον οµικής Υπηρεσίας.

Εισηγητής: Ο ∆ιευθυν τής Οικον οµικής Υπηρεσίας,
κ. Φίλιππος Πάν ος.

Θέµα 5ο : Αν τικατάσταση µελών  ∆.Σ. Σχ ολικής
Επιτροπής Μον άδων  ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης,
∆ήµου Ασπροπύργου.

Εισηγητής: Ο Πρόεδρος της Σχ ολ. Επιτροπ. Β/θµιας
Εκπ/σης, κ. Γεώργιος Φίλης.

Θέµα 6ο : Έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. και της
συµπληρωµατικής σύµβασης για το έργο «Οδοποιία
2017-2018».

Εισηγητής: Ο Αν τιδήµαρχ ος Πολεοδοµίας & Τ.Υ., κ.
Αν αστάσιος Παπαδόπουλος.

Θέµα 7ο : Έγκριση ρύθµισης της οφειλής της κ.
ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑΣ, του Ηρακλή, µε δια-
γραφή του σχ ετικού Χ.Κ. και επαν αβεβαίωση του
ποσού σε δώδεκα µην ιαίες δόσεις, σύµφων α µε την
υπ` αριθµ. 570/2018 απόφαση της Οικον οµικής Επι-
τροπής.

Εισηγητής: Ο Αν τιδήµαρχος ∆ιοικητικών  & Οικον ο-
µικών  Υπηρεσιών , κ. Ισίδωρος Τσίγκος.

Θέµα 8ο : Έγκριση ρύθµισης της οφειλής του κ.
ΤΣΙΛΗ ΘΕΟ∆ΩΡΟΥ, του Ευάγγελου, µε διαγραφή του
σχ ετικού Χ.Κ. και επαν αβεβαίωση του ποσού σε
δώδεκα µην ιαίες δόσεις, σύµφων α µε την  υπ` αριθµ.
580/2018 απόφαση της Οικον οµικής Επιτροπής.

Εισηγητής: Ο Αν τιδήµαρχος ∆ιοικητικών  & Οικον ο-
µικών  Υπηρεσιών , κ. Ισίδωρος Τσίγκος.

Θέµα 9ο : Παραχ ώρηση του υπ` αριθ. Η-0041
οικογεν ειακού τάφου στην  Ειρήν η Αβραµίδου, του
Αν αστασίου  και της Φωτειν ής .

Εισηγητής: Ο Πρόεδρος ∆ηµοτικού Συµβουλίου, κ.
Αν τών ιος Καραµπούλας.

Θέµα 10ο : Λήψη απόφασης για α) Την
έκφραση σύµφων ης γν ώµης για τη δηµιουργία Τοπικής
Μον άδας Υγείας (ΤΟΜΥ) στον  ∆ήµο Ασπροπύργου,
β)∆ωρεάν  παραχ ώρηση χ ρήσης ακιν ήτου για τη στέ-
γαση Τοπικής Μον άδας Υγείας και γ) έγκριση σχ εδίου
σύµβασης µεταξύ του ∆ήµου και της 2ης ∆ιοίκησης
Υγειον οµικής Περιφέρειας Πειραιώς και Αιγαίου.

Εισηγητής: Ο ∆ήµαρχ ος Ασπροπύργου & Μέλος
∆.Σ. Κ.Ε.∆.Ε., κ. Νικόλαος Μελετίου.

Θέµα 11ο : Εξειδίκευση πιστώσεων  για τη
χ ορήγηση Οικον οµικών  Εν ισχ ύσεων  – Επιχ ορηγή-
σεων .

Εισηγητής: Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου,
κ. Αν τών ιος Καραµπούλας.

Θέµα 12ο :
ΑΙΤΗΣΕΙΣ – ΕΓΓΡΑΦΑ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Συνεδριάζει αύριο το ∆ηµοτικό Συµβούλιο
Ασπροπύργου 

Στο επίκεντρο η δηµιουργία Τοπικής Μονάδας Υγείας (ΤΟΜΥ)

Κατά ένα δισ. ευρώ 
αυξήθηκαν τα

ληξιπρόθεσµα χρέη
στην εφορία

Τα ληξιπρόθεσµα χ ρέη τον  Οκτώβριο αν έρχ ον -
ταν  σε 8,333 δισ. ευρώ εν ώ αν  προσµετρηθ-
ούν  µόν ο οι απλήρωτοι φόροι από τις αρχ ές

του έτους, το µέγεθος διαµορφών εται σε 7,137 δισ.
ευρώ.

Νέα ραγδαία αύξηση καταγράφουν  τα ληξιπρόθεσµα
χ ρέη προς το ∆ηµόσιο εν ώ αυξάν ον ται διαρκώς και οι
κατασχ έσεις.

Τα στοιχ εία της ΑΑ∆Ε, τα οποία δόθηκαν  σήµερα
στη δηµοσιότητα, δείχ ν ουν  εισπράξεις 2,569 δισ. ευρώ
από παλιά ληξιπρόθεσµα και 1,917 δισ. ευρώ από ν έα
ληξιπρόθεσµα, µε το σύν ολο ν α αθροίζεται σε 4,476
δισ. ευρώ.

Την  ίδια ώρα, όµως, τα ληξιπρόθεσµα των  φορολογο-
υµέν ων  συν εχ ίζουν  ν α αυξάν ον ται κατά περίπου 1
δισ. ευρώ τον  µήν α, έν ας στους δύο φορολογούµεν ο-
υς έχ ει ληξιπρόθεσµα χ ρέη και ξεπερν ούν  το
1.150.000 οι φορολογούµεν οι οι οποίοι βρίσκον ται υπό
αν αγκαστικά µέτρα είσπραξης.

Ειδικότερα, προκύπτει ότι τον  Οκτώβριο οι οφειλέτες
µε ληξιπρόθεσµα χ ρέη περιορίστηκαν  σε 4.199.379
µετά την  εκρηκτική αύξηση στα 4.312.395 τον  Σεπτέµ-
βριο.

Αν τίστοιχ η πορεία συρρίκν ωσης ακολούθησαν  και οι
οφειλέτες στους οποίους µπορούν  ν α επιβληθούν
αν αγκαστικά µέτρα είσπραξης, από το 1.797.492 σε
1.790.740, αλλά αν τίθετα, οι οφειλέτες στους οποίους
έχ ουν  επιβληθεί κατασχ έσεις και δεσµεύσεις περιου-
σιακών  στοιχ είων  αυξήθηκαν  από 1.148.585 σε
1.155.649 πρόσωπα.

Τα ληξιπρόθεσµα χ ρέη τον  Οκτώβριο αν έρχ ον ταν
σε 8,333 δισ. ευρώ εν ώ αν  προσµετρηθούν  µόν ο οι
απλήρωτοι φόροι από τις αρχ ές του έτους, το µέγεθος
διαµορφών εται σε 7,137 δισ. ευρώ.

Από τα επιµέρους στοιχ εία της ΑΑ∆Ε προκύπτει ότι
η καθαρή αύξηση του Οκτωβρίου µόν ο στα φορολογικά
έσοδα είν αι 972 εκατ. ευρώ, από τα οποία περίπου
507 εκατ. ευρώ είν αι φόροι εισοδήµατος τους οποίους
δεν  κατάφεραν  οι φορολογούµεν οι ν α πληρώσουν
εγκαίρως.

Πιο αν αλυτικά, σύµφων α µε τα αν αλυτικά στοιχ εία
της ΑΑ∆Ε, οι οφειλές από φόρους στο εισόδηµα
αυξήθηκαν  κατά 507,3 εκατ. €, οι οφειλές από φόρους
στην  περιουσία κατά 173,6 εκατ. €, οι οφειλές από
ΦΠΑ κατά 203,1 εκατ. €. και οι οφειλές από πρόστιµα
Κ.Β.Σ κατά 47 εκατ. €.
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Τ
ην  επίσηµη αν ακοίν ωση ότι ο Βαγγέλης Μειµα-
ράκης θα οδηγήσει τη Ν∆ στη µάχη των  ευρ-
ωεκλογών , έκαν ε στην  οµιλία του κλείν ον τας το

12ο Συν έδριο του κόµµατος ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Νωρίτερα, ο Βαγγέλης Μεϊµαράκης έστειλε το µήν υµα
ότι η Ν∆ είν αι εδώ, παρούσα µε τον  Κυριάκο Μητσο-
τάκη για ν α πάει η χ ώρα µπροστά. Μιλών τας στο
Συν έδριο του κόµµατος, ο κ. Μεϊµαράκης ευχ αρίστησε
τον  Κυριάκο Μητσοτάκη για
την  τιµή που του έκαν ε ν α
τον  ορίσει πρόεδρο της
Οργαν ωτικής Επιτροπής του
Συν εδρίου, επισηµαίν ον τας
πως «το σπίτι µας είν αι
αυτό, αυτό το αγαπάµε και
στις καλύτερες οικογέν ειες
υπάρχ ουν  διαφορές, αλλά και
πάλι µαζί είµαστε εδώ».

Απευθυν όµεν ος στον  Κυρ-
ιάκο Μητσοτάκη, του είπε
πως µε το συν έδριο αν α-
βαθµίζεται και πάλι, προσθέ-
τον τας πως στο επόµεν ο
συν έδριο ο κ. Μητσοτάκης
θα µιλήσει ως πρωθυπο-
υργός. Ο Βαγγέλης Μεϊµαράκ-
ης κάλεσε και όλα τα στελέχ η
που θα είν αι υποψήφιοι στις
επόµεν ες εκλογές, ν α είν αι
ιδιαίτερα προσεκτικοί και ν α
κιν ηθούν  σε κλίµα εν ότητας.

«Το 2019 θα έχ ουµε 3
εκλογές. Οι δύο είν αι σε
σταθερό χ ρόν ο και έχ ουµε
και τις εθν ικές που δεν  γν ωρίζουµε πότε θα γίν ουν .
Το πότε θα γίν ουν  µπορεί ν α εξαρτηθούν  και από το
πώς οι δηµοτικές και αυτοδιοικητικές δηµιουργούν
κλίµα ή όχ ι. Θα έχ ουµε πάρα πολλούς υποψηφίους
που ήδη τρέχ ουν . ∆ηµοτικοί, περιφερειακοί σύµβου-

λοι, υποψήφιοι για Ευρωβουλή, αυτό δεν  πρέπει ν α
µας δηµιουργήσει τριβές και εσωστρέφεια. Πολιτική
µάχ η είν αι οι Περιφέρειες, ο δήµος της Αθήν ας και ο
δήµος της Θεσσαλον ίκης. Εκεί δεν  χ ωρούν  πολιτικές
επιλογές για τους Νεοδηµοκράτες. Πρέπει όλοι µαζί ν α
περάσουµε αυτά τα µην ύµατα. Ιδιαίτερα αν  οι εθν ικές
εκλογές δεν  έχ ουν  γίν ει, θα πρέπει ν α καταγραφεί η
πραγµατική δυν αµική που έχ ουµε στη χ ώρα» είπε
χ αρακτηριστικά. «Σας καλώ ν α πάµε συν τεταγµέν α,

ν α δώσουµε αυτή τη µάχ η»
είπε χ αρακτηριστικά, προ-
σθέτον τας πως και στις
ευρωεκλογές δεν  πρέπει ν α
κυριαρχ ήσει η λογική της
χ αλαρής ψήφου.

Ο κ. Μεϊµαράκης αν αφέρ-
θηκε στις ιδιαίτερα καλές
επαφές που διατηρεί ο Κυρ-
ιάκος Μητσοτάκης σε ευρω-
παϊκό επίπεδο. Μάλιστα,
όπως είπε ο ίδιος, µε απόφ-
αση του προέδρου θα ηγηθ-
εί της µάχ ης του κόµµατος
για την  Ευρωβουλή.

Για τις εθν ικές εκλογές, ο
κ. Μεϊµαράκης τόν ισε πως η
Ν∆ θα απαν τά σε όλες τις
προκλήσεις. «∆εν  µπορούν
ν α λέν ε στους πολίτες
ψέµατα, κάποιοι που δεν
φορούν  γραβάτα δεν
σηµαίν ει ότι είν αι περισσό-
τερο ευαίσθητοι από άλλους,
εµείς είµαστε ευαίσθητοι και
µε γραβάτα και χ ωρίς, και

στα σαλόν ια και αλλού» είπε χ αρακτηριστικά.

«Πάν ω από όλα προέχ ει η ν ίκη της Ν∆ για ν α
σωθεί η Ελλάδα. Θα τα καταφέρουµε. Ζήτω η Ν∆»
κατέληξε ο κ. Μεϊµαράκης.

Ο Β. Μεϊµαράκης επικεφαλής του ψηφοδελτίου
της Ν∆ για τις Ευρωεκλογές

Σγουροµάλλης και Ξανθός
στους βασικούς υπόπτους για

την βόµβα στον ΣΚΑΪ

Σ
ε τέσσερα σκιώδη άτοµα που εµπλέκον ται
στην  δράση της ν εοτροµοκρατίας τα τελευταία
χ ρόν ια αλλά δεν  έχ ουν  ακόµα ταυτοποιηθεί

στρέφον ται, µεταξύ άλλων , οι έρευν ες της Αν τιτροµο-
κρατικής Υπηρεσίας όσον  αφορά τους δράστες της
βοµβιστικής επίθεσης στον  ΣΚΑΪ.

Σύµφων α µε πληροφορίες η Αστυν οµία κοιτά το
ιστορικό της ν εοτροµοκρατίας ώστε ν α αποκτήσει
καλύτερη εικόν α και δύο από τα πρόσωπα που εξετά-
ζον ται είν αι οι αποκαλούµεν οι «Ξαν θός» και «Σγουρο-
µάλλης». Πλαστές ταυτότητες µε φωτογραφίες των  δύο
αν δρών  είχ αν  βρεθεί το 2017 στο διαµέρισµα-γιάφκα
της Πόλας Ρούπα, στην  Ηλιούπολη της Αθήν ας.

Στις ταυτότητες αν αγράφον ταν  τα ψεύτικα ον οµα-
τεπών υµα «Τριαν τόπουλος Ευστάθιος» και «Παπαδό-
πουλος Ιωάν ν ης».

Οι άλλοι δύο παλιοί «γν ώριµοι» της Αστυν οµίας
πιστεύεται πως ήταν  γν ωστοί ατόµου που συν ελήφθη

για την  µεταφορά σχ άρας οχ ήµατος που είχ ε χ ρησι-
µοποιήσει το 2014 η οργάν ωση Επαν αστατικός
Αγών ας στην  επίθεση µε στόχ ο την  Τράπεζα της
Ελλάδος.

Σε γεν ικότερες γραµµές η Αστυν οµία θεωρεί πιθαν ό-
τερους αυτουργούς την  «Οµάδα Λαϊκών  Αγων ιστών »
λόγω του περιεχ οµέν ου του εκρηκτικού µηχ αν ισµού
και της οµοιότητας µε παλαιότερες επιθέσεις που
αποδίδον ται στην  οργάν ωση.

Έως επτά δράστες και δύο οχήµατα

Οι αξιωµατικοί της Αν τιτροµοκρατικής Υπηρεσίας
εκτιµούν  πως στο χ τύπηµα στον  ΣΚΑΪ έλαβαν  µέρος
πέν τε έως επτά άτοµα και δύο αυτοκίν ητα.

Τρία πρόσωπα υπολογίζεται ότι αποτελούσαν  την
οµάδα κρούσης, η οποία τοποθέτησε τον  εκρηκτικό
µηχ αν ισµό µε τουλάχ ιστον  επτά κιλά δυν αµίτιδας στο
κιγκλίδωµα της λεωφόρου Εθν άρχ ου Μακαρίου, µπρο-
στά στο κτήριο του ΣΚΑΪ.

Ακόµα δύο άτοµα πραγµατοποίησαν  τα ισάριθµα
προειδοποιητικά τηλεφων ήµατα στον  ιστότοπο zougla
και στον  ΑΝΤ1. Τα κιν ητά τηλέφων α που χ ρησιµο-
ποίησαν  δεν  είχ αν  χ ρησιµοποιηθεί στο παρελθόν  και
το σήµα τους καταγράφηκε κον τά στο κέν τρο της
Αθήν ας, δηλαδή µακριά από το σηµείο της έκρηξης
στο Νέο Φάληρο.

Ακόµα έν ας ή δύο ακόµα τροµοκράτες εκτιµάται πως
αποτελούσαν  την  οµάδα στήριξης, η οποία µάλλον
επέβαιν ε στο δεύτερο αυτοκίν ητο που χ ρησιµο-
ποίησαν  οι δράστες ώστε ν α διαφύγουν  αφότου εγκα-
τέλειψαν  το όχ ηµα κρούσης στα άν ω Πετράλων α.

Το εγκαταλελειµµέν ο όχ ηµα, µάρκας Opel και
χ ρώµατος µαύρο, βρέθηκε πυρποληµέν ο και πρόχ ει-
ρα σταθµευµέν ο στο µέσο του δρόµου, στις οδούς
Αρκάδων  και Αν θείου. Το δεύτερο όχ ηµα διαφυγής µε
το προσωπικό υποστήριξης πιστεύεται ότι βρισκόταν
κον τά εκεί ώστε ν α παραλάβει τους βοµβιστές.

Οι αστυν οµικοί εξετάζουν  κάµερες ασφαλείας στην
περιοχ ή ώστε ν α εν τοπίσουν  το δεύτερο όχ ηµα. Το
πρώτο ΙΧ µελετάται στα εγκληµατολογικά εργαστήρια
της ΕΛ.ΑΣ.

Έφερε παραποιηµέν ες πιν ακίδες κυκλοφορίας και
εικάζεται ότι ήταν  κλεµµέν ο. Η Σήµαν ση προσπαθεί
ν α διαπιστώσει πότε κλάπηκε και από πού µέσω του
αριθµού πλαισίου.
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Έ
χ ον τας υπόψη τις διατάξεις
του άρθρου 75 του Ν.
3852/10  όπως αυτό αν τι-

καθίσταται  µε το  άρθρο 77 του Ν.
4555/18 καλείστε σε συν εδρίαση
την  Τρίτη 18 ∆εκεµβρίου  2018 και
ώρα  8:30  στο ∆ηµοτικό Κατά-
στηµα Ελευσίν ας, προκειµέν ου ως
αρµόδια Επιτροπή ν α πάρουµε
απόφαση στα παρακάτω θέµατα
της ηµερήσιας διάταξης:    

1. Έγκριση ή µη του
υπ.αριθµ. 8/2018 πρακτικού της
Επιτροπής ∆ιεν έρ-
γειας & Αξιολόγησης
∆ ι α γ ω ν ι σ µ ώ ν
∆ηµοσίων  Συµβά-
σεων  Υπηρεσιών  (
Γεν ική Επιτροπή)
που αφορά στην
διεν έργεια του
συν οπτικού διαγω-
ν ισµού για την  «
Παροχ ή υπηρεσιών
για τη συµµόρφωση
µε τον  Γεν ικό
Καν ον ισµό Προ-
στασίας Προσω-
πικών  ∆εδοµέ-
ν ων ».

2. Έ γ κ ρ ι σ η
τεχ ν ικών  προδιαγρ-
αφών  και κατάρτιση των  όρων  της
διακήρυξης του συν οπτικού διαγω-
ν ισµού για την  υπηρεσία: «
Tηλεφων ικά, τηλεγραφικά και τηλετ-
υπικά τέλη – τηλεπικοιν ων ιακά
κόστη» προϋπολογισµού δαπάν ης
27.800,00 € (συµπεριλαµβαν οµέ-
ν ου ΦΠΑ).

3. ∆ιορισµός πληρεξούσιου
δικηγόρου για τον  χ ειρισµό της
υποθέσεως αιτήσεως αν αιρέσεως
του ∆ήµου Ελευσίν ας εν ώπιον  του
ΣτΕ για την  επιβολή τέλους αποκ-
τήσεως κοιν οχ ρήστων  χ ώρων
στην  εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.».

4. ∆ιορισµός πληρεξούσιου
δικηγόρου για τον  χ ειρισµό της
έφεσης µε ΓΑΚ 100140/2015 που
άσκησε ο ∆ήµος Ελευσίν ας κατά
των  α) Ασλαν ίδη, Γκίν η, 

Ζαχ αριουδάκη και λοιπών  (
σύν ολο εν ν έα σχ ολικών  φυλάκων )
& β) της µε αριθµό 2/2014 απόφα-
σης του Ειρην οδικείου Ελευσίν ας. 

5. ∆ιορισµός πληρεξούσιου
δικηγόρου για τον  χ ειρισµό µίας (1)
προσφυγής (ΠΡ 3591/14 & ΓΑΚ
16805/14) και µίας (1) αν ακοπής
(ΑΝΚ 3625/16 & ΓΑΚ 12388/16) τις
οποίες άσκησε ο κ. Μάρκος Φισφ-
ής κατά του ∆ήµου Ελευσίν ας.

6. ∆ιορισµός πληρεξούσιου
δικηγόρου για τον  χ ειρισµό µίας (1) 

προσφυγής ( ΠΡ 1136/17) την
οποία άσκησε η κα. Αθην ά Σαµ-
πάν η κατά του ∆ήµου Ελευσίν ας.

7. ∆ιορισµός πληρεξούσιου
δικηγόρου για τον  χ ειρισµό της
προσφυγής (ΠΡ 3714/14 & ΓΑΚ
17331/14, την  οποία άσκησε η κα.
Καλυψώ Μυλων ά κατά του ∆ήµου
Ελευσίν ας και της προσφυγής (ΠΡ
41508/14 & ΓΑΚ 19122/14) την
οποία άσκησε ο κ. Παν αγιώτης
Μαρούγκας κατά του ∆ήµου Ελευ-
σίν ας.

8. Απόδοση υπολόγου
διαχ είρισης και εκτέλεσης έργου
στο πλαίσιο του προγράµµατος
Erasmus + 2017 και απαλλαγή
αυτού.

9. Απόδοση υπολόγου
διαχ είρισης για την  πληρωµή

δαπάν ης συµµετοχ ής εκπρ-
οσώπων  του ∆ήµου στην  2η
συν άν τηση εργασιών  των  εταίρων
στην  Πορτογαλία, στο πλαίσιο του
προγράµµατος Erasmus + & απαλ-
λαγή αυτού.

10. Απόδοση υπολόγου
διαχ είρισης και εκτέλεσης έργου για
την  συµµετοχ ή αιρετών  στο
συν έδριο ∆ηµάρχ ων  & Ειδικών
Στελεχ ών  των  Πολιτιστικών  Πρω-
τευουσών  της Ευρώπης (Ταξίδι στη

Φλωρεν τία) και απαλλαγή αυτού.

11. Απόδοση υπολόγου
∆Ε∆∆ΗΕ επ’ ον όµατι του
υπ.αριθµ. 485/18 χ ρηµατικού
εν τάλµατος προπληρωµής και
απαλλαγής αυτού.

12. Απόδοση υπολόγου
∆Ε∆∆ΗΕ επ’ ον όµατι του
υπ.αριθµ. 1258/18 χ ρηµατικού
εν τάλµατος προπληρωµής και
απαλλαγής αυτού.

13. Απόδοση υπολόγου
∆Ε∆∆ΗΕ επ’ ον όµατι του
υπ.αριθµ. 484/18 χ ρηµατικού
εν τάλµατος προπληρωµής και
απαλλαγής αυτού.

14. Αποδοχ ή χ ορηγίας από
την  εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.

Σ
ύν τοµα η ν οµοθέτηση για τη Γ’ Λυκείου «που
τώρα είν αι τάξη φάν τασµα», υποστήριξε από
τη Βουλή, µιλών τας για λιγότερα µαθήµατα µε

περισσότερες ώρες. Μοίρασε και προσλήψεις µόν ιµων
εκπαιδευτικών .

Προ των  πυλών  βρίσκον ται οι ν οµοθετικές αλλαγές
για τη Γ’ Λυκείου µε στόχ ο την  εισαγωγή στην  τριτο-
βάθµια εκπαίδευση µόν ο µε απολυτήριο Λυκείου,
όπως υποστήριξε από τη Βουλή ο Υπουργός Παιδείας
κατά τη συζήτηση του κρατικού προϋπολογισµού του
2019.

«Είµαστε κον τά στο ν α ν οµοθετήσουµε για την  Γ΄
Λυκείου, που είν αι τάξη φάν τασµα. Προσπαθούµε ν α
αν αβαθµίσουµε το απολυτήριο Λυκείου ν α έχ ουµε
πολύ λιγότερα µαθήµατα µε περισσότερες ώρες και ν α
καταφέρουµε ν α έχ ουµε έν α σύστηµα πρόσβασης

στα παν επι-
στήµια µε
µόν ο το
απ ο λυ τ ή ρ -
ιο», αν έφερε
χ αρακ τ ηρι -
στικά ο
Κ ώ σ τ α ς
Γαβρόλου.

Ο Υπο-
υργός Παιδείας έκαν ε ειδική µν εία και στον  προγραµ-
µατισµό προσλήψεων  της κυβέρν ησης, επαν αλαµβά-
ν ον τας τα περί διορισµού 15.000 µόν ιµων  εκπαιδευ-
τικών  µέσα στην  επόµεν η τριετία, 4.500 το 2019
στην  ειδική αγωγή και «το διορισµό 600 εκπαιδευ-
τικών  που έχ ουν  δικαστικές αποφάσεις και ταλαι-
πωρούν ται από το 2008».

Αστυνοµικοί & τελωνειακοί σε
κύκλωµα εισαγωγής προϊόν-

των µαϊµού από Τουρκία

Ηµεγάλη πλειοψηφία των  εµπλεκοµέν ων  είν αι
οµογεν είς από τη Γεωργία, εν ώ αν άµεσα
στους κατηγορούµεν ους είν αι και ιδιοκτήτες

καταστηµάτων , τα οποία προωθούσαν  τα αποµιµητι-
κά προϊόν τα. Επίσης τα εµπορεύµατα προωθούν ταν
µέσω υπαίθριων  πωλητών  αλλά και από σελίδες του
διαδικτύου.

Επί οκτώ µήν ες ερευν ούσαν  οι αστυν οµικοί της
Οικον οµικής Αστυν οµίας και παρακολουθούσαν  τα
µέλη του οργαν ωµέν ου κυκλώµατος εισαγωγής
προϊόν των  µαϊµού από την  Τουρκία, τα οποία
θησαύριζαν  µοσχ οπουλών τας τα ως γν ήσια εµπορ-
εύµατα επών υµων  εταιρειών  στην  Αθήν α και στη
Θεσσαλον ίκη και ζηµιών ον τας το ελλην ικό δηµόσιο
µε εκατον τάδες εκατοµµύρια στα οποία υπολογίζεται
το ύψος της φοροδιαφυγής.

Όπως αν ακοίν ωσαν   ο διευθυν τής της Οικον οµικής
Αστυν οµίας, ταξίαρχ ος Γιώργος Καρβουν άκης και ο
εκπρόσωπος της ΕΛ.ΑΣ, Θεόδωρος Χρον όπουλος,
πρόκειται για δύο αν εξάρτητες οργαν ώσεις, µε σύν δε-
ση µεταξύ τους, οι οποίες δραστηριοποιούν ται από το
2016 και έχ ουν  διακιν ήσει τεράστιες ποσότητες
προϊόν των  µαϊµού, αποκοµίζον τας πολύ µεγάλα
κέρδη.

Σύµφων α µε τα µέχ ρι στιγµής στοιχ εία της προα-
ν άκρισης, στην  υπόθεση εµπλέκον ται συν 0λικά 86
άτοµα, εκ των  οποίων  συν ελήφθησαν  20 (14 από
την  µία οργάν ωση και 6 από την  άλλη) και τα υπό-
λοιπα 66 συµπεριλαµβάν ον ται στη δικογραφία ως
κατηγορούµεν οι.

Στην  υπόθεση εµπλέκον ται δύο αστυν οµικοί, οι
οποίοι υπηρετούν  στην  ασφάλεια Θεσσαλον ίκης και
είχ αν  ως αποστολή ν α εν ηµερών ουν  τα αρχ ηγικά
στελέχ η για τυχ όν  ελέγχ ους της αστυν οµίας, καθώς
και τρεις τελων ιακοί, οι οποίοι φρόν τιζαν  ν α µην
ελέγχ ον ται στα τελων εία που εργάζον ταν  τα εµπορ-
εύµατα που εισήγαγαν  τα µέλη του κυκλώµατος.

Από τους παραπάν ω πέν τε δηµόσιους λειτουργούς
συν ελήφθησαν  ο έν ας αστυν οµικός και οι τρεις τελω-
ν ιακοί, εν ώ ο δεύτερος αστυν οµικός δεν  συν ελήφθη
λόγω παρέλευσης του αυτοφώρου.

Η µεγάλη πλειοψηφία των  εµπλεκοµέν ων  είν αι οµο-
γεν είς από τη Γεωργία, εν ώ αν άµεσα στους κατηγορ-
ούµεν ους είν αι και ιδιοκτήτες καταστηµάτων , τα
οποία προωθούσαν  τα αποµιµητικά προϊόν τα.
Επίσης τα εµπορεύµατα προωθούν ταν  µέσω υπαίθρ-
ιων  πωλητών  αλλά και από σελίδες του διαδικτύου.

Όπως είπε ο κ. Καρβουν άκης, τα προϊόν τα παρ-
ασκευάζον ταν  στην  Τουρκία, συγκεν τρών ον ταν
από τα µέλη των  δύο εγκληµατικών  οργαν ώσεων  και
στη συν έχ εια εισάγον ταν  στην  Ελλάδα µέσω Βουλγα-
ρίας, συν ήθως µαζί µε άλλα φτην ά προϊόν τα που
ήταν  ν όµιµα.

Ως αρχ ηγικά στελέχ η της πρώτης οργάν ωσης φέρ-
ον ται τέσσερις από τους συλληφθέν τες, οι οποίοι
είχ αν  στήσει εταιρείες στην  Τουρκία και στην  Βου-
λγαρία, µέσω των  οποίων  γιν όταν  η εισαγωγή, εν ώ σε
αυτές κατέληγαν  και τα κέρδη, που στέλν ον ταν  έξω,
χ ωρίς ν α φαίν ον ται.

Το ξέπλυµα του µαύρου χ ρήµατος γιν όταν  µέσω
εν ός τουριστικού γραφείου που είχ αν  αν οίξει οι κατ-
ηγορούµεν οι στην  Θεσσαλον ίκη, µε την  αγορά τουρ-
ιστικών  λεωφορείων  (είχ αν  αγοράσει τουλάχ ιστον
πέν τε), µε την  αγορά κερδισµέν ων  τυχ ερών  δελτίων
και άλλους τρόπους.

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ∆ΗΜΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ  

Γαβρόγλου: Πρόσβαση στα Πανεπιστήµια µόνο
µε το απολυτήριο Λυκείου
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Η αγάπη µας για τα παιδιά και η παιδαγωγική µας εµπειρία, µας οδήγησαν
να οργανώσουµε την Πρωτώ, το Κέντρο Μελέτης και Aπασχόλησης στον
Ασπρόπυργο. 
Υποστήριξη στην καθηµερινή µελέτη των σχολικών µαθηµάτων όλων των

τάξεωνδηµοτικού και γυµνασίου.
Ανάπτυξη επικοινωνιακών δεξιοτήτων (γραπτού και προφορικού λόγου).
Υποστήριξη ξενόγλωσσων µαθηµάτων του σχολείου µε φυσικούς οµιλητές.
Αναπλήρωση κενών στις απαιτούµενες γνώσεις σε κάθε τάξη.
Εβδοµαδιαία ενηµέρωση και συµβουλευτική υποστήριξη γονέων και µαθη-

τών.
Συµµετοχή των γονέων των µαθητών µας κατά προτεραιότητα στη Σχολή

Γονέων Ασπροπύργου που ιδρύθηκε από την Ένωση Επιστηµόνων Αττι-
κής. 

Ελάτε ν α προχωρήσουµε µαζί πέρα από τα όρια που µας επιβάλλει 
η ρουτίν α και η κρίση των  καθηµεριν ών  σχέσεων . 

Για ν α γν ωρίσετε µια άλλη ποιοτική προσέγγιση στην  επιδίωξη της
προόδου για το παιδί σας. 

ΚΕΝΤΡΟ
ΜΕΛΕΤΗΣ &

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
Περικλέους 10, Ασπρόπυργος

Τηλ. 6981462299 
Ε-mail:

ekmegreece@gmail.com

ΜΑΥΡΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΑΥΡΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 
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ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΜΠΑΡ∆Η

Θέλω να εθχαριστήσω απο τα βάθη της καρδιάς µου τους συνέδρο-
υς της Ν∆ και ιδιαίτερα της ∆υτικής Αττικής για την εµπιστοσύνη
τους προς το πρόσωπό µου και την επανεκλογή µου στην Πολιτική

επιτροπή της Νέας ∆ηµοκρατίας. 

Με την ευκαιρία θέλω να εκφράσω σε όλους τους συνδηµότες µου τις
θερµότερες ευχές µου για Καλά Χριστούγεννα και µια ευτυχισµένη Νέα
Χρονιά!

Στην εφηµερίδας σας ευχές για κάθε επιτυχία στο έργο σας για την ολοκ-
ληρωµένη και σφαιρική ενηµέρωση! 

Με εκτίµηση, 

ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΠΑΡ∆ΗΣ 
Φαρµακοποιός 

Ελ. Βενιζέλου 8 - Ελευσίνα 
2105546633

Α
υτό ακριβώς είν αι το αν τεπιχ είρ-
ηµα των  δαν ειστών  για ν α µην
αλλάξουν  τη Συµφων ία και αποτ-

υπών ει την  πραγµατική κατάσταση στη
στραγγαλισµέν η οικον οµία, είπε στη
Βουλή ο Άδων ις Γεωργιάδης

Πλήρη αποτυχ ία της οικον οµικής
πολιτικής της κυβέρν ησης, καταλόγισε ο
αν τιπρόεδρος της Ν∆, ‘Αδων ις Γεωρ-
γιάδης, επισηµαίν ον τας πως ακριβώς
αυτό το «θριαµβευτικό» επιχ είρηµα περί
επίτευξης υψηλών  πρωτογεν ών  πλεο-
ν ασµάτων  είν αι που αποτελεί το αν τε-
πιχ είρηµα των  δαν ειστών  ν α µην  αλλά-
ξουν  τη Συµφων ία και αποτυπών ει την
πραγµατική κατάσταση στη «στραγγαλι-
σµέν η» οικον οµία.

Ταυτοχ ρόν ως, ο κ. Γεωργιάδης κάλεσε
τον  υπουργό Οικον οµικών , αν τί ν α
επιτίθεται στη Ν∆ και τον  Κ. Μητσο-
τάκη, ν α πάει «ν α λύσει τη διαφορά
του» µε τον  επικεφαλής του Ευρωπαϊ-
κού Μηχ αν ισµού Σταθερότητας ESM,
Κλάους Ρέγκλιν γκ, διότι είν αι εκείν ος
που είπε ότι η ζηµιά στην  ελλην ική
οικον οµία το πρώτο εξάµην ο του 2015
είν αι 100 δισ. ευρώ.

«Να πάτε ν α του πείτε ότι λέει ψέµα-
τα και το σωστό επιχ είρηµα, «επιχ είρ-
ηµα της πρώτης ∆ηµοτικού», είν αι αυτό
του κ. Τσίπρα που πήγε ν α προσθέσει
τη ζηµία στην  ελλην ική οικον οµία στο
δηµόσιο χ ρέος. Αν τί ν α κάν ετε τα

κοκόρια στην  ελλην ική Βουλή, πηγαίν ε-
τε στα αφεν τικά σας στην  Ευρώπη και
ν α τους πείτε πόσα δισ. ζηµιά κάν αν ε
διότι ο κ. Ρέγκλιν γκ είπε ότι κάν ατε 100
δισ. ζηµιά όχ ι ο κ. Μητσοτάκης ούτε ο
κ. Στουρν άρας, ούτε καν είς άλλος»,
είπε προς τον  Ευκλείδη Τσακαλώτο, ο
‘Αδων ις Γεωργιάδης. Θύµισε, δε, ότι ο κ.
Ρέγκλιν κγ «µετράει την  ελλην ική οικο-
ν οµία µέχ ρι τελευταίο ευρώ γιατί είν αι ο
βασικός µας δαν ειστής και σε αυτόν
µέν ει ν α έχ ει τον  ακριβή υπολογισµό
και βάσει αυτού καθορίζον ται τα δάν εια
προς την  ελλην ική οικον οµία».

Ο κ. Γεωργιάδης, κατηγόρησε την
κυβέρν ηση ότι έστρεψε το επιχ είρηµα
για υψηλά πρωτογεν ή πλεον άσµατα
εν αν τίον  της χ ώρας και της Οικο-
ν οµίας.

Γεωργιάδης : Η θριαµβολογία περί υψηλών
πρωτογενών πλεονασµάτων είναι απόδειξη

της οικονοµικής αποτυχίας
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Έ
ως το τέλος του χ ρόν ου θα έχ ει κατατεθεί στη
Βουλή η ρύθµιση για την  παράταση του µέτρ-
ου και η διεύρυν ση του πεδίου εφαρµογής

του, υποστήριξε. Σύν τοµα όπως είπε θα αποσαφην ι-
στεί και το πλαίσιο προστασίας της πρώτης κατοικίας
µε επέκταση και σε εκείν η των  επαγγελµατιών . Κόν -
τρα µε Χατζηδάκη για οικον οµία και εκλογές.

Έως το τέλος του χ ρόν ου θα ψηφιστεί από τη
Βουλή η τροπολογία για την  παράταση του εξωδικαστι-
κού µηχ αν ισµού και τη διεύρυν ση του πεδίου εφαρµο-
γής του, σύµφων α µε όσα αν ακοίν ωσε ο αν τιπρόεδρ-
ος της κυβέρν ησης και Υπουργός Οικον οµίας, Γιάν -
ν ης ∆ραγασάκης, αν άγον τας τη ρύθµιση του ιδιωτικού
χ ρέους σε ν ούµερο έν α προτεραιότητας της κυβέρν -
ησης για το ν έο έτος.

Ο ίδιος υποστήριξε ότι σύν τοµα θα αποσαφην ιστεί
και το πλαίσιο για την  προστασία της πρώτης
κατοικίας, το οποίο όπως επισήµαν ε θα επεκταθεί και
στην  πρώτη κατοικία των  επαγγελµατιών . Στόχ ος
όπως τόν ισε ο κ. ∆ραγασάκης είν αι το καθεστώς προ-
στασίας ν α αποκτήσει µόν ιµο χ αρακτήρα και ν α
συν οδευτεί από µια ευρύτερη πολιτική στέγασης για
όσους δεν  έχ ουν  κατοικία.

Υπεραµυν όµεν ος του προϋπολογισµού του 2019
και αποκρούον τας τα αν τιπολιτευτικά πυρά περί παρ-
οχ ολογίας και επιδοµατικής πολιτικής, ο αν τιπρόεδρος
της κυβέρν ησης, έκαν ε λόγο για προϋπολογισµό που
«σηµατοδοτεί την  έξοδο από τα Μν ηµόν ια και την
επιτροπεία», χ άρη στις προσπάθειες της κυβέρν ησης,
υποστηρίζον τας ότι τα µέτρα ελάφρυν σης και οι δρά-
σεις που περιλαµβάν ει «δεν  είν αι έκτακτες παροχ ές
αλλά µόν ιµες διαστάσεις του ν έου κοιν ων ικού κράτους

που δηµιουργούµε και θέλουµε ν α κατοχ υρώσουµε και
στο Σύν ταγµα».

Υπό αυτό το πρίσµα µάλιστα έθεσε τη διαχ ωριστική
γραµµή µε τη Ν∆, διερωτώµεν ος: «θέλουµε τη συν ταγ-
µατοποίηση του ν εοφιλελευθερισµού, δηλαδή του
ελάχ ιστου κράτους πρόν οιας, των  ιδιωτικοποιήσεων
και των  αν ισοτήτων  εις βάρος των  πολλών , όπως
θέλει η Ν∆ ή συν ταγµατική θωράκιση της κοιν ων ίας µε
κατοχ ύρωση των  δηµοκρατικών  και κοιν ων ικών  δικαι-
ωµάτων  και την  προστασία των  κοιν ών  και των
δηµόσιων  αγαθών , όπως υποστηρίζει και πράττει η
σηµεριν ή κυβέρν ηση;».

Ο Γιάν ν ης ∆ραγασάκης αν ακοίν ωσε επίσης τη
δηµιουργία του θεσµικού πλαισίου για το ν έο υπόδειγ-
µα αν άπτυξης, της επιχ ειρηµατικότητας, των  επεν -
δύσεων  και της χ ρηµατοδότησης που αν τιστοιχ εί σε
αυτό, εν ώ αν αφορικά µε τις επεν δύσεις είπε πως το
ν έο έτος θα βγει στη διαβούλευση το ν οµοσχ έδιο για
τη δηµιουργία Εθν ικής Αν απτυξιακής Τράπεζας, κατ-
ηγορών τας παράλληλα Ν∆-ΠΑΣΟΚ ότι είχ αν  µετατρέ-

ψει επί ηµερών  τους τον  αν απτυξιακό ν όµο σε προ-
σωπικό πελατολόγιο.

Στην  αποδόµηση της κυβερν ητικής ρητορικής
προχ ώρησε από την  πλευρά του ο αν τιπρόεδρος της
Ν∆, Κωστής Χατζηδάκης, κατηγορών τας την  κυβέρν -
ηση πως εν ώ η ίδια παν ηγυρίζει η υπερφορολόγηση
στραγγίζει την  οικον οµία.

«Σύµφων α µε τον  ΟΟΣΑ είµαστε πρώτη χ ώρα σε
φόρους και πρώτοι σε έµµεσους φόρους, που
πληρών ει και ο εφοπλιστής και ο φτωχ ός. Και η
κυβέρν ηση παριστάν ει τον  Ροµπέν  των  Φτωχ ών .
Εν ώ µοιράζετε µπον αµάδες, παίρν ετε 10 και δίν ετε
έν α, προσπαθείτε ν α ξεχ άσουν  οι πολίτες αυτό που
βιών ουν  στην  τσέπη τους και είν αι οι 29 ν έοι φόροι
που έχ ετε επιβάλει µέχ ρι σήµερα. Λειτουργείτε ως
κυβέρν ηση που σπρώχ ν ει προς τα κάτω την  οικο-
ν οµία», επισήµαν ε ο κ. Χατζηδάκης.

Με τη συζήτηση για τον  κρατικό προϋπολογισµό
στη Βουλή, ν α έχ ει καθηµεριν ά έν τον ο προεκλογικό
άρωµα, ο Κωστής Χατζηδάκης, σχ ολίασε δηκτικά ότι
«οι πολίτες είδαν  που οδηγεί ο λαϊκισµός και η αερο-
λογία. Αυτή ήταν  η µόν η σας διαφοράς. Γι' αυτό χ ρειά-
ζον ται εκλογές για ν α προκύψει µία καν ον ική ευρω-
παϊκή κυβέρν ηση», προκαλών τας την  αν τίδραση του
κ. ∆ραγασάκη.

«Ακούω αυτές τις ηµέρες ευχ ές και προσευχ ές όχ ι
για ν α ηττηθεί αλλά για ν α διαλυθεί ο ΣΥΡΙΖΑ. Θα
προσεύχ εστε για πολλά χ ρόν ια, γιατί το λόγο τον  έχ ει
ο λαός και θα µετρήσει και τι παραλάβαµε και τι κάν α-
µε και τι προοπτική δίν ουµε για τη χ ώρα», απάν τησε
ο Υπουργός Οικον οµίας.

∆ραγασάκης: Θέµα ηµερών η τροπολογία για
τον εξωδικαστικό συµβιβασµό
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ΓΓρρααφφεείίοο  ΑΑππαασσχχόόλληησσηηςς
∆∆ήήµµοουυ  ΑΑσσππρροοππύύρργγοουυ

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 

Ο∆ΗΓΟΙ Ε΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΜΕ ΠΕΙ 
Επιθυµητά Προσόντα: 
Ηλικία: έως 47 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη ∆ιε-
θνών Μεταφορών
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινή-
του

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
Επιθυµητά Προσόντα: 
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Πτυχιούχος
ΤΕΙ
Προϋπηρεσία: Επιθυµητή
Πρόσθετα προσόντα: Πιστοποιη-
τικό Ελεγκτή Οχηµάτων από ΥΜΕ
Ξένες Γλώσσες : Αγγλικά 
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινή-
του

5 ΕΡΓΑΤΕΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ 
Άντρες 
Επιθυµητά Προσόντα: 
Ηλικία: έως 40 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Απόφοιτοι
Γυµνασίου-Απόφοιτοι Λυκείου
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη σε
αποθήκη κατάψυξης
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινή-
του

5 ΣΙ∆ΗΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΕΣ-
ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΕΣ 
Επιθυµητά Προσόντα: 
Ηλικία: Από 25 έως 40 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη 
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινή-
του

3 ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ-
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
Επιθυµητά Προσόντα: 
Ηλικία: Από 25 έως 40 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Επιθυµητή
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινή-
του

2 ΒΟΗΘΟΙ ΣΙ∆ΗΡΟΥΡΓΟΥ
Επιθυµητά Προσόντα: 
Ηλικία: Από 25 έως 45 ετών

Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Γνώσεις: Ηλεκτροσυγκόλλησης 
Προϋπηρεσία: Επιθυµητή
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινή-
του

3 ΤΕΧΝΙΤΕΣ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Επιθυµητά Προσόντα: 
Ηλικία: Από 25 έως 40 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Επιθυµητή
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινή-
του

ΕΠΕΝ∆ΥΤΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ-
ΤΑΠΕΤΣΙΕΡΗ
Επιθυµητά Προσόντα: 
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Επιθυµητή όχι Απα-
ραίτητη 
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινή-
του
Εκπληρωµένες στρατιωτικές
υποχρεώσεις

20 ΕΡΓΑΤΕΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ 
Άντρες 
Επιθυµητά Προσόντα: 
Ηλικία: έως 40 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Απόφοιτοι
Γυµνασίου-Απόφοιτοι Λυκείου
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Πρόσθετα Προσόντα: Γνώση
Picking & Scanner
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινή-
του

10  ΕΡΓΑΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Άντρες 
Επιθυµητά Προσόντα: 
Ηλικία: έως 35 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Επιθυµητή ΟΧΙ
Απαραίτητη
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινή-
του

10 ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΚΛΑΡΚ (ΜΕ Α∆ΕΙΑ)
Επιθυµητά Προσόντα: 
Ηλικία: έως 45 ετών
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινή-
του

ΕΕππιικκοοιιννωωννίίαα::  ΓΓρρααφφεείίοο  ΑΑππαασσχχόόλληησσηηςς  ∆∆ήήµµοουυ
ΑΑσσππρροοππύύρργγοουυ,,  ΣΣααλλααµµίίννοοςς  2200,,  ΌΌππιισσθθεενν  ∆∆ηηµµαα--

ρρχχεείίοουυ..  ΤΤηηλλέέφφωωνναα  ΕΕππιικκοοιιννωωννίίααςς::  22113322000066448899  
&&  22110055557766770044  EEmmaaiill  γγιιαα  ααπποοσσττοολλήή  
ΒΒιιοογγρρααφφιικκώώνν::  iinnffoo@@aappaassxxoolliissiiaasspp..ggrr

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η
∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ
∆ Η Μ Ο Σ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ                                                                                               

∆/ΝΣΗ ΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

Ελευσίν α 11-12-2018
ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΟΙΚ. 17207

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η
Ε Π Α Ν Α Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ
ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ
ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
Α Υ Τ Ο Κ Ι Ν Ο Υ Μ Ε Ν Ω Ν
Α Ν Α Ρ Ρ Ο Φ Η Τ Ι Κ Ω Ν
ΣΑΡΩΘΡΩΝ» προϋπολογισµού
200.000,00€  συµπεριλαµβαν ο-
µέν ου ΦΠΑ 24% . 

Ο ∆ήµος Ελευσίνας
Ε Π Α Ν Α Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι
ΑΝΟΙΧΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ
ΜΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ενδεικτικού
προϋπολογισµού 200.000,00€
συµπεριλαµβανοµένου του 

Φ.Π.Α. για την υλοποίηση της
« Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α Σ
Α Υ Τ Ο Κ Ι Ν Ο Υ Μ Ε Ν Ω Ν
Α Ν Α Ρ Ρ Ο Φ Η Τ Ι Κ Ω Ν
ΣΑΡΩΘΡΩΝ» µε κριτήριο
κατακύρωσης την πλέον συµφέρ-
ουσα από οικονοµική άποψη
προσφορά  βάσει βέλτιστης σχέ-
σης ποιότητας – τιµής όπως προ-
διαγράφεται στην µε αρ. 80/18
τεχνικής έκθεσης της ∆/νσης Καθ-
αριότητας, Ανακύκλωσης Περι-
βάλλοντος & Πρασίνου  του
∆ήµου Ελευσίνας και αποτελεί
αναπόσπαστο µέρος της παρ-
ούσης. 

Ο διαγωνισµός θα πραγµατοποι-
ηθεί µε χρήση της πλατφόρµας
του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρ-
ονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (
Ε.Σ.Η.∆.Η.Σ. ) µέσω της διαδικ-
τυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr του
συστήµατος.  
Ηµεροµηνία και ώρα έναρξης
υποβολής των προσφορών:
18/01/2019  και ώρα: 07:00 
Καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα
υποβολής των προσφορών:
24/01 /2019  και ώρα: 15:00.

Η διάρκεια της σύµβασης
ορίζεται σε δύο (2) µήν ες  µε
δικαίωµα παράτασης εφ όσον  

δεν  έχει καλυφ θεί το ποσό της
σύµβασης.  

Στον διαγωνισµό γίνονται δεκτά
φυσικά ή  νοµικά πρόσωπα ηµε-
δαπά ή αλλοδαπά, ενώσεις των
ανωτέρω φυσικών ή νοµικών
προσώπων.

Η Εγγύηση συµµετοχής
ορίζεται στο ποσοστό 2%  της
προϋπολογισµέν ης δαπάν ης
χωρίς το Φ.Π.Α., ήτοι
3.225,80€. 
Ο ∆ιαγωνισµός δηµοσιοποιείται
ηλεκτρονικά µε την ανάρτηση της
∆ιακήρυξης στην εφηµερίδα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο
ΚΗΜ∆ΗΣ, στη ∆ΙΑΥΓΕΙΑ και στη
διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr του Εθνι-
κού Συστήµατος Ηλεκτρονικών
∆ηµοσίων Συµβάσεων
(Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.). 
Το πλήρες κείµενο της ∆ιακήρ-
υξης µε τα συνηµµένα µέρη της
(σε ηλεκτρονική µορφή) διατίθεται
επίσης στην ιστοσελίδα του
δήµου στη διεύθυνση:http://
www.eleusina.gr/diag_diak.aspx
?sflang=el. 

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ     

ΚΚΚΚΑΑΑΑΘΘΘΘΗΗΗΗΜΜΜΜΕΕΕΕΡΡΡΡΙΙΙΙΝΝΝΝΗΗΗΗ    ΕΕΕΕΝΝΝΝΗΗΗΗΜΜΜΜΕΕΕΕΡΡΡΡΩΩΩΩΣΣΣΣΗΗΗΗ    ΣΣΣΣΤΤΤΤΟΟΟΟ
WWWWWWWWWWWW....TTTTHHHHRRRRIIIIAAAASSSSSSSSIIIIOOOO....GGGGRRRR        
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ΓΑΜΟΣ
Ο ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΣΚΑΠΕΤΗ ΠΟΥ ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ ΣΤΗ
ΝΙΚΑΙΑ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΟΙΚΕΙ ΣΤΟ ΒΡΑΧΑΤΙ
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΚΑΙ Η ΗΛΙΑ ∆ΗΜΗΤΡΑ
ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ
ΓΚΟΥΒΟΥΣΗ ΠΟΥ ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ ΣΤΗ ΡΟ∆Ο ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ
∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΚΑΤΟΙΚΕΙ ΣΤΟΝ ∆ΗΜΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ  ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΕΛΘΟΥΝ ΣΕ ΓΑΜΟ
ΠΟΥ ΘΑ ΤΕΛΕΣΤΕΙ ΣΤΟ ∆ΗΜΑΡΧΕΙΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΚΑΥΣΟΞΥΛΑ
ΠΕΥΚΟ 120€/ΤΟΝΟΣ

Τηλέφωνο 6982155684 &
2105540267

Α
ρχ ίζει ν α γίν εται σαφές σιγά σιγά
πως κάτι αλλάζει στη χ ώρα, κάτι
αρχ ίζει ν α διαγράφεται στον

ορίζον τα και αυτό το κάτι είν αι θετικό.
Φυσικά και δεν  λύθηκαν  τα προβλήµα-
τα, εν ν οείται πως θα πάρει καιρό ν α
αποκατασταθούν  οι αδικίες και η καθ-
ηµαγµέν η κοιν ων ία µας ν α ξαν αβρεί το
βηµατισµό της. Όµως τα µν ηµον ιακά
προγράµµατα ολοκληρώθηκαν  και όπως
λέν ε τα επίσηµα χ είλη των  «ιθυν όν -
των » της Ευρωπαϊκής Έν ωσης, ολοκ-
ληρώθηκαν  µε επιτυχ ία. 

Είν αι σαφές πως η καταστροφή έγιν ε
αµέσως αισθητή, ειδικά στα λαϊκά
στρώµατα, όπως είν αι επίσης σαφές
πως η στροφή προς καλύτερες µέρες θα
πάρει καιρό για ν α φτάσει «κάτω»..

Και βέβαια τα θλιβερά αποµειν άρια
της διαπλοκής και της διαφθοράς, που
παρότι έχ ουν  σχ εδόν  την  αποκλειστι-
κή ευθύν η για τη βαριά ζηµιά που υπέ-
στη ο τόπος  η κοιν ων ία δεν  πλήρω-
σαν  αυτά το τίµηµα, θα συν εχ ίσουν  ν α
παραπληροφορούν  και ν α πετάν ε
λάσπη, προσπαθών τας ν α πετύχ ουν
την  επαν αφορά του παλιού, σάπιου
συστήµατος.

Όµως κάτι αλλάζει και αυτό το
εισπράττει η κοιν ων ία και ειδικά τα πιο
αδύν αµα κοµµάτια της. Η κυβέρν ηση
του Αλέξη Τσίπρα δεν  κάν ει µόν ο εξαγ-
γελίες, προχ ωράει µε γρήγορους πια
ρυθµούς και στην  υλοποίηση συγκεκρι-
µέν ων  µέτρων , καταφέρν ει συγκεκριµέ-

ν ες ν ίκες, που αφορούν  τους πολλούς
και όχ ι τους λίγους. Η µη περαιτέρω
µείωση των  συν τάξεων  αποτελεί πια
γεγον ός, όσο κι αν  αυτό «στεν οχ ώρη-
σε» κάποιους, οι οποίοι ήσαν  έτοιµοι
«ν α στήσουν  χ ορό» πάν ω στη
δυστυχ ία των  αν θρώπων !! Χορό υπο-
κρισίας βέβαια, µια και αυτοί Gδεν  ξέρ-
ουν  τίποτα για το έγκληµα, λες και δεν
ήσαν  αυτοί που ρήµαξαν  τους συν τα-
ξιούχ ους!! Λες και δεν  ήταν  η δική τους
απληστία και αν ικαν ότητα που κατ’
αρχ ήν  έµπλεξαν  τη χ ώρα στην  περιπέ-
τεια των  µν ηµον ίων . 

Το κοιν ων ικό µέρισµα που αυτές τις
ηµέρες µπαίν ει σε εκατον τάδες χ ιλιάδες
λογαριασµούς, θα επιτρέψει σε εκατον -
τάδες χ ιλιάδες οικογέν ειες ν α περάσει
τις γιορτές µε στοιχ ειώδη αξιοπρέπεια,
όσο και ν α «διαρρηγν ύουν  τα ιµάτια
τους» κάποιοι πως αυτή η πολιτική
G.βάζει φρέν ο στην  αν άπτυξη!!! Λες
και η αν άπτυξη περν άει µέσα από την
κοιν ων ική εξαθλίωση και την  αν έχ εια,
ίσως βέβαια για κάποιους αµεταν όητους
εραστές του ν εοφιλελευθερισµού αυτός
ν α είν αι ο δρόµος για πλουτίσουν
ακόµη περισσότερο.. Και δεν  σταµατάει
εκεί αυτή η κυβέρν ηση, µε συγκεκριµέ-
ν α και στοχ ευµέν α µέτρα προσπαθεί
ν α αλλάξει το τοπίο στους µικροµεσαίο-
υς επαγγελµατίες και επιχ ειρηµατίες, ν α
δώσει λύση στους εκατον τάδες χ ιλιάδες
εγκλωβισµέν ους στη µέγγεν η των
χ ρεών  που δηµιούργησε η αποδόµηση

των  λαϊκών  κυρίως εισοδηµάτων . 
Αποτελεί άµεση προτεραιότητα   ν α

ξαν απάρει µπροστά η πραγµατική οικο-
ν οµία και ν α ξαν ασταθεί στα πόδια της
η κοιν ων ία. Ναι είν αι µακρύς ακόµη ο
δρόµος, όµως τον  ξεκιν ήσαµε..

Μέσα σε αυτή τη ν έα πραγµατικότητα
που διαµορφών εται οφείλουµε ν α δια-
σφαλίσουµε πως αυτή τη φορά το καρά-
βι θα πάρει σωστή ρότα. Με προοπτική
και αν άπτυξη για τους πολλούς, µε
στόχ ο την  αν αγέν ν ηση της πατρίδας
και την  επικράτηση των  υγιών  δυν ά-
µεων  αυτού του τόπου, γιατί δεν  θέλει
πολύ για ν α ξαν αγυρίσουµε στον  εφιά-
λτη. 

Αν άπτυξη που δεν  θα αφορά µόν ο
τις «ευκατάστατες» περιοχ ές της Αττι-
κής, αλλά θα επιλύσει χ ρόν ια προβλή-
µατα υποδοµών , που θα δώσουν
ώθηση στις τοπικές οικον οµίες και θα
δηµιουργήσουν  ν έες θέσεις εργασίας.
Αν άπτυξη που θα αποκαταστήσει το
υποβαθµισµέν ο περιβάλλον  περιοχ ών
όπως της ∆υτικής Αττικής που ζούµε
και θα διασφαλίσει µια καλύτερη ποιότ-
ητα ζωής για εµάς και τα παιδιά µας. 

Η κυβέρν ηση του ΣΥΡΙΖΑ υποχ ρ-
εώθηκε από τις συν θήκες ν α «βάλλει
ν ερό στο κρασί της» και ν α υποκύψει
σε εκβιασµούς, προκειµέν ου ν α βάλλει
φρέν ο σε όσους  είχ αν  στόχ ο ν α
διαλύσουν  τελείως τη χ ώρα και ν α την
µετατρέψουν  σε «παιδική χ αρά» κάθε
λογής «αρπακτικού», εθν ικής ή διεθ-

ν ούς προέλευσης.
Και ν αι, ήταν  µια δύσκολη διαδικασία

αυτή, που δυσκόλεψε απίστευτα συν ει-
δήσεις, δοκίµασε αν τοχ ές και όρια..
Είχ ε όµως ξεκάθαρο το στόχ ο, ν α
τελειών ει η χ ώρα µε τα µν ηµόν ια και
την  εποπτεία και ν α ξαν αµπεί στις
ράγες της δηµιουργίας, της αξιοπρέπειας
και της προοπτικής, όσο ακριβό κι αν
ήταν  το τίµηµα και οφείλουµε ν α οµολο-
γήσουµε πως σε πολλές περιπτώσεις
ήταν  παν άκριβο!!! Κάτι αλλάζει όµως
στη χ ώρα, κάτι αρχ ίζει ν α διαγράφεται
στο βάθος του ορίζον τα και ν αι, αυτό
είν αι θετικό.. Και είµαστε εδώ για ν α
διασφαλίσουµε πως από αυτή την  ν έα
εποχ ή, αυτή τη ν έα προοπτική, θα
ωφεληθούν  οι πολλοί!!!   

Σπύρος Μιχαήλ
Σύµβουλος Επιχειρήσεων
Πολιτικό Στέλεχος ΣΥΡΙΖΑ

ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ, ΝΕΑ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ

Στο «στόχαστρο» της
εφορίας όσοι νοικιάζουν

και δεν τα δηλώνουν

Σ
ε σαρωτικούς ελέγχ ους
προχ ωράει η Αν εξάρτητη
Αρχ ήν  ∆ηµοσίων  Ελέγχ ων

(ΑΑ∆Ε) που εν ώ ν οικιάζουν  τα
ακίν ητά τους µέσω κάποιας ηλεκτρ-
ον ικής πλατφόρµας (Airbnb) και
δεν  εµφαν ίζουν  στη φορολογική
τους δήλωση τα εισοδήµατα που
εισπράττουν .

Η ΑΑ∆Ε µέσω του µηχ αν ισµού
(search robot) όπου σαρών ον ται
αυτόµατα και άµεσα τα ακίν ητα
που έχ ουν  αν εβάσει οι ιδιοκτήτες
τους στην  Ελλάδα θα διαπιστωθεί
ποιοι τα έχ ουν  δηλώσει, αλλά και
επιπλέον  εάν  τυχ όν  παρέχ ουν
και άλλες υπηρεσίες εκτός από δια-
µον ή και κλιν οσκεπάσµατα προ-
κειµέν ου ν α υπαχ θούν  στο καθε-
στώς ΦΠΑ.

Με βάση πρόσφατα στοιχ εία

µόν ο στην  Αθήν α οι
καταχ ωρήσεις ακιν ή-
των  σε µία από τις
µεγαλύτερες πλατφόρ-
µες φθάν ουν  περίπου
τις 5.127, µε τη µέση
τιµή ν α αν έρχ εται σε
52 ευρώ αν ά ηµέρα και
τη µέση πληρότητα ν α
διαµορφών εται στο
73%.

Ουσιαστικά µε τον  ν έο τύπο
ηλεκτρον ικών  ελέγχ ων  µπορούν
ν α εν τοπιστούν  διαχ ειριστές ή
ιδιοκτήτες ακιν ήτων  που δεν
έχ ουν  εγγραφεί στο «Μητρώο ακι-
ν ήτων  βραχ υχρόν ιων  µισθώσεων »
και αν  όσοι έχ ουν  εγγραφεί έχ ουν
δηλώσει όπως υποχ ρεούν ται τις
εν οικιάσεις των  ακιν ήτων  τους
που έκαν αν  σε πελάτες τους.

Υπεν θυµίζεται ότι όσοι ιδιοκτή-
τες δεν  συµµορφωθούν  θα κληθ-
ούν  ν α πληρώσουν  πρόστιµο
ύψους 5.000 ευρώ.

Με βάση τους ελέγχ ους θα γίν ε-
ται και διασταύρωση στοιχ είων  µε
τα όσα αν αγράφον ται στο Ε9. Οι
ελεγκτές µέσα από τις διαδικτυακές
πλατφόρµες µπορούν  ν α
εν τοπίσουν  όλα τα ακίν ητα που
διατίθεν ται για εν οικίαση και στη
συν έχ εια ν α ψάξουν  τις φορολογι-
κές δηλώσεις των  ιδιοκτητών  τους,
προκειµέν ου ν α διαπιστώσουν  αν
έχ ει δηλωθεί εισόδηµα από εκµίσθ-
ωση ακιν ήτων . Εάν  δεν  έχ ει
δηλωθεί, τότε ειδοποιούν  τον  ιδιοκ-
τήτη του ακιν ήτου και τον  καλούν
ν α υποβάλει τροποποιητική δήλω-
ση εισοδήµατος.

Airbnb: Έρχονται έλεγχοι στις
µισθώσεις ακινήτων

Μαθητές ήπιαν υγρό για ηλεκτρονικό
τσιγάρο και αρρώστησαν σοβαρά

«
Το περιεχ όµεν ο του υγρού είν αι εξαιρετικά
τοξικό και µπορεί ν α είν αι θαν ατηφόρο. Ο κύρ-
ιος κίν δυν ος τοξικότητας προέρχ εται από την

περιεκτικότητα σε ν ικοτίν η αλλά υπάρχ ει και
κίν δυν ος τοξικότητας από άλλα συστατικά µέσα στο
υγρό»

Υγρό που περιέχ ουν  τα ηλεκτρον ικά τσιγάρα
κατάπιαν  µαθητές εν ός σχ ολείου στη Σκωτία µε απο-
τέλεσµα ν α αρρωστήσουν  σοβαρά. 

Η Ακαδηµία Dingwall στην  οποία φοιτούν  οι µαθη-
τές έστειλε επιστολές στα σπίτια τους προειδο-
ποιών τας τους ίδιους και τις οικογέν ειές τους ότι το
υγρό είν αι πολύ τοξικό και ότι µπορεί ν α είν αι θαν ατ-
ηφόρο. 

Παράλληλα, το NHS Highland εξέδωσε ευρύτερη
προειδοποίηση σχ ετικά µε τους κιν δύν ους πιθαν ής
κατάποσης. 

Οι παρεν έργειες που έχ ει κάποιος αν  πιει το υγρό
είν αι µεταξύ άλλων  ζάλη και έµετος. 

«Ασχ ολούµαστε µε περιστατικά µαθητών  που
έχ ουν  αρρωστήσει σοβαρά πιθαν ώς µετά από κατά-
ποση υγρού το οποίο είν αι εξαιρετικά επικίν δυν ο.
Μιλήσαµε µε µαθητές και ζητήσαµε περαιτέρω συµβου-
λές από την  αστυν οµία και το NHS Highland» δήλωσε
εκπρόσωπος του συµβουλίου περιοχ ής. 

Πολύ τοξικό υγρό

Ο Τζέν η Γουάερς, σύµβουλος για την  προστασία
της υγείας στο NHS Highland, δήλωσε ότι ο υπουργός
Υγείας εν ηµερώθηκε για έν α µικρό αριθµό ν έων  αν θ-
ρώπων  που έχ ουν  αρρωστήσει σοβαρά µετά την
κατάποση υγρού για ηλεκτρον ικά τσιγάρα. 

«Το περιεχ όµεν ο του υγρού είν αι εξαιρετικά τοξικό
και µπορεί ν α είν αι θαν ατηφόρο. Ο κύριος κίν δυν ος
τοξικότητας προέρχ εται από την  περιεκτικότητα σε
ν ικοτίν η αλλά υπάρχ ει και κίν δυν ος τοξικότητας από
άλλα συστατικά µέσα στο υγρό» αν έφερε.
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Ενοικιάζεται ισόγειο κατάστηµα στον 
Ασπρόπυργο 180 τ.µ. επί της οδού 

Μεγαρίδος 6. ∆ιαθέτει µεγάλο προαύλιο
χώρο. τηλέφωνα επικοινωνίας: 210 5571527 

και 6972720417 κος Στέλιος 

Ενοικιάζεται στον Ασπρόπυργο 
Λεωφόρος ΝΑΤΟ 222, επαγγελµατικός

χώρος (1ος όροφος) 160τ.µ. 
για κέντρο ξένων γλωσσών.
Τιµή συζητήσιµη. Βασιλική, 

τηλ. επικοινωνίας 6970878514,
2105598748

Ενοικιάζεται Επαγγελµατικός Χώρος
-  Περιοχή  Ασπρόπυργος

Ενοικιάζεται Επαγγελµατικός Χώρος 1ου Ορόφου, για
γραφείο ή κατάστηµα επι της Λεωφόρου ∆ηµοκρατίας,
στη διασταύρωση Ασπροπύργου (µε θέα την  Εθνική

Οδό). 60 τετραγωνικά µέτρα, µε θέση πάρκινγκ. 
Ενοίκιο 300 ευρώ. τηλέφωνο επικοινωνίας:

2105574070 & 6974668763

ΚΥΡΙΑ ΑΝΑΖΗΤΑ
ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΟΙΚΙΑ

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ
ΤΗ ΦΡΟΝΤΙ∆Α

ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ
ΤΗΛ. 6995524143 

<<Ενοικιάζεται
ισόγειο  κατάστηµα

63µ² επί της 
οδού Φυλής 8Α.
Πληροφορίες στα

τηλέφωνα 
6947264784 και
6985066463>>

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ

Ενοικιάζεται επαγγελµατικός
χώρος (ισόγειο) στη δια-
σταύρωση Ασπροπύργου
(πλησίον ΙΚΑ και στάσης λε-
οφωρείου), 126 τεραγωνικά
µέτρα, κατάλληλο για φαρ-
µακείο.Τηλέφωνο επικοι-
νωνίας 6945106860

Ενοικιάζεται οικία (1ος ορο-
φος) στη διασταύρωση
Ασπροπύργου κοντά στο
ΙΚΑ 86 τετραγωνικά µέτρα,
σε οικογένεια που να έχει
σταθερή εργασία
∆ιατίθεται και για επαγγε-
λµατικός χώρος
Τηλέφωνο επικοινωνίας
6945106860 (29.10.18)

Ενοικιάζεται στον Ασπρόπυρ-
γο Λεωφόρος ΝΑΤΟ 222,
επαγγελµατικός χώρος (1ος
όροφος) 160τ.µ. για κέντρο
ξένων γλωσσών. Τιµή
συζητήσιµη. 
Βασιλική, τηλ. επικοινωνίας 
6970878514, 2105598748

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

Τηλέφωνο επικοινωνίας
6974792931 κος Σταύρος

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 
Μονοκατοικία 60 τµ. στα Νεόκ-
τιστα Ασπροπύργου στη θέση
∆εµερτζή πίσω από το ∆ηµοτικό
σχολείο κάθετα στην Ηρώων
Πολυτεχνείου.
∆ιαθέτει κήπο 100 τ.µ. , µπάρµ-
πεκιου και υπέρ οχη θέα στο
Θριάσιο και τον κόλπο του Σκα-
ραµαγκά.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, AIR-
CONDITION, ΣΥΝΑΓΕΡΜΟ.
ΤΗΛΕΦΩΝΟ 6946288952

ΕΛΕΥΣΙΝΑ: ∆ιατίθεται (ενοικία-
ση ή πώληση) κεντρικό κατά-
στηµα (Οδός Παγκάλου) 300τµ
+ 100τµ βοηθητικός χώρος.
τηλ. επικοινωνίας:

6934689242.(22.7.17)

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

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ µονοκατοικία 80
τ.µ., ισόγεια, 2 υ/δ

, 
κατασκευή

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

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 Το-
πος, µονοκατοικία 57 τ.µ., ισό-
γεια, 2 υ/δ, κατασκευή '85, µπά-
νιο, σε οικόπεδο 170 τ.µ., ενιαιο
σαλονι - κουζινα, τζάκι, πάρκιν,
αποθήκη, κήπος, ελεύθερη, α-
νακαινισµένη, ανακαίνιση '10, τι-
µή 30.000€, συζητήσιµη ,
210/5764121

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Ηµερος το-
πος, µονοκατοικία 280 τ.µ., ισό-
γεια, 2 υ/δ (το 1 master), µπά-
νιο, καλή κατάσταση, τιµή
60.000€,
συζητήσιµη.6953058205

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Νέα Ζωή, µο-
νοκατοικία 100 τ.µ., ισόγεια, πρ-
οσόψεως, 3 υ/δ (το 1 master),
κατασκευή '78, µπάνιο, wc, σε
οικόπεδο 400 τ.µ., θέα βουνό,
ανοικτό πάρκιν, αποθήκη, κή-
πος, ελεύθερη, άριστη κατάστα
ση, 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 Νεόκτιστα,
µονοκατοικία 90 τ.µ., 3 υ/δ, κή-
πος 60 τ.µ., καρποφόρα δέντρα,
πωλείται λόγω ανάγκης, τιµή
20.000€τηλ: 2105126436

ΕΛΕΥΣΙΝΑ νεόδµητη γκαρσο-
νιέρα 58 τ.µ., 1ου - 2ου - 4ου, 1
υ/δ, κατασκευή '05, µπάνιο, ε-
πιπλωµένη, αυτόνοµη θέρµαν-
ση, κλιµατισµός, πόρτα ασφα-
λείας, τέντες, θέα θάλασσα,
µεσίτες δεκτοί, τιµή 57.000€,
συζητήσιµητηλ: 6978415698

ΕΛΕΥΣΙΝΑ Παράδεισος, ηµιτε-
λής µεζονέτα 162 τ.µ., 2 επίπε-
δα, ισόγεια, γωνιακή, 4 υ/δ (το
1 master), 2 µπάνια, σε οικόπε-
δο 183 τ.µ., πάρκιν, 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. Πληροφορίες
στο 6977-646768.

ΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
Νεαρή νοσοκόµα ζητεί ερ-
γασία για φύλαξη παιδιών σε
Μάνδρα - Μαγούλα & Ελευ-
σίνα. Κιν. 6979244790

Απόφοιτος Λυκείου αναζητά
εργασία πενθήµερη πρωινό
ωράριο (4-5 ώρες) σε Ασπρ-
όπυργο- Ελευσίνα. Τηλ.
6986753486

Ζητείται εργασία ως
ανειδίκευτος εργάτης, για
µετακοµίσεις ή σε αποθή-
κες (υπάρχει προυπηρ-
εσία), στην περιοχή του
Θριασίου. Τηλ
6947882562

ΚΥΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙ∆Α
ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ

ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΗ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ
ΓΥΝΑΙΚΩΝ (ΚΑΙ ΕΝΕΣΕΙΣ)
ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑ ΜΑΓΟΥΛΑ 
ΜΑΝ∆ΡΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ
ΒΑΣΩ  6986712390

Ελληνίδα αποκλειστική
µε πείρα ζητά εργασία για
φροντίδα ηλικιωµένων στην
περιοχή του Θριασίου
Πεδίου.
Τηλ. 6971700804

ΚΥΡΙΑ ζητά εργασία για οικιακή
βοηθός και φύλαξη ηλικιωµένων
στην περιοχή του Θριασίου
Πεδίου. Τηλ. 6944802271

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. 
ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΕΣ.
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:
6977403342

ΚΥΡΙΑ ΜΕ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΝΑ ΕΡΓΑΣΤΕΙ
ΩΣ ΒΟΗΘΟΣ - ΓΗΡΟΚΟΜΟΣ
(ΟΧΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΉ) ΣΤΗΝ
ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ
ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕ∆ΙΟΥ. ΤΗΛ
6986712390. Κα Βάσω.

Κυρία αναλαµβάνει τη φύλαξη
και φροντίδα παιδιών σε περ-
ιοχές της ∆υτικής Αττικής µε χρ-
όνια προϋπηρεσία. Τηλ.
6994948553. 

ΣΤΕΛΙΟΣ ΑΛΜΠΑΝΤΗΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΜΕΛΕΤΕΣ Ι∆ΙΩΤΙΚΑ &
∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ. 

Γραφείο: Φυλής 8 Ά Ασπρ-
όπυργος.
Τηλέφωνο: 210-5573042.
Fax: 210-5576988

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 
Ζητούνται συνεργάτες για
πωλήσεις προϊόντων σε εκθ-
εσιακούς χώρους, ηλικίας
από 20 έως 35 ετών. Ώρες ε-
πικοινωνίας: 11 π.µ. έως 1
µ.µ. – κος Ηλίας - Τηλ.: 210
24 70 341 - 694 43 88 304
–email: ifonitonamea@g-
mail.com  

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΕΜΠΕΙΡΗ ΚΥΡΙΑ ΜΕ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΟΝΙΜΗ
ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤ’ΟΙΚΟΝ ΓΙΑ ΦΡΟΝΤΙ∆Α
ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΗΣ.ΠΕΡΙΟΧΗ: ΕΛΕΥΣΙΝΑ
τηλ. 6945930393

Ζητούνται ηλεκτροσυγκολ-
λητές, µε πτυχίο, ανεξαρτή-
τως ηλικίας για µόνιµη ερ-
γασία σε επιχείρηση στην
Ελευσίνα Τηλ.  6955242052 
κα Μαρία 

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΕΡΙΒΟΛΙ ΓΙΑ
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ & ΠΑΡΑΓΩΓΗ
ΑΓΡΟΤΙΚΏΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΤΟΝ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ ΚΑΙ ΓΥΡΩ ΠΕΡΙΟΧΕΣ
ΤΗΛ. 210 5570555, 6939115146

ΖΗΤΕΙΤΑΙ  µικρό διαµέρισµα σε
πολυκατοικία προς ενοικίαση .
Τηλ. 6977257165

ΖΗΤΕΙΤΑΙ µονοκατοικία στην
Ελευσίνα ή τον Ασπρόπυργο
6985960067

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 τρ-
ιάρι. Τηλ: 6946971237

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Η ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ DI TORRE

ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ Ι.Ν.

ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΠΙΣΩ

ΑΠΟ ΤΟ ∆ΗΜΑΡΧΕΙΟ. ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΚΑΙ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑ∆ΗΠΟΤΕ

ΑΛΛΗ ΧΡΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΟ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ 6977426279
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 ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ  ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΡΙΑΣΙΟ 

213 2028000
ΙΚΑ - ΤΟΠΙΚΗ ΜΟΝΑ∆Α ΥΓΕΙΑΣ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΙΚΑ - Ασπρόπυργος
Εθνική Οδός Αθηνών - Κορίνθου 18ο ΧΛΜ,
193 00 Ασπρόπυργος Αττικής
2105577550
ΙΚΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ - ΤΟΠΙΚΗ ΜΟΝΑ∆Α
ΥΓΕΙΑΣΚοντούλη και ∆ραγούµη Ίωνος,
Κάτω Ελευσίνα, 210 556 0948

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

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ: 213 2047002

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ΧΧΡΡΗΗΣΣΙΙΜΜΑΑ  ΤΤΗΗΛΛΕΕΦΦΩΩΝΝΑΑ
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Ενοικιάζεται διαµέρισµα τριάρι (90 τ.µ) 
στον κέντρικο δρόµο του Ασπρόπυργου.

(πλησίον ∆ηµαρχείου). 6937168062 



16-θριάσιο Τρίτη 18 ∆εκεµβρίου 2018

Αγαπητοί γονείς/κηδεµόνες,
µέσα σε µια υπέροχη γιορτινή
ατµόσφαιρα, σας προσκαλούµε
την Τετάρτη 19 ∆εκεµβρίου
2018, στις 6 το απόγευµα,
στην Πλατεία Ηρώων Άνω
Λιοσίων (∆ηµαρχείο) σε µια
ξεχωριστή χριστουγεννιάτικη
εκδήλωση µε φιλανθρωπικό
χαρακτήρα σε συνεργασία µε
το «Make A Wish» (Κάνε –
Μια – Ευχή Ελλάδος).  Η γιο-
ρτή  µας περιλαµβάνει :

«Μικρούς τυµπανιστές,
Αγγέλους και Αστέρια» που θα
µας τραγουδήσουν χριστου-
γεννιάτικα τραγούδια µε την
ευγενική συµµετοχή της Φιλαρ-
µονικής του ∆ήµου µας!!!

Φιλανθρωπικό Bazaar µε πανέµορφα «Στολίδια-
∆ηµιουργίες» των Παιδαγωγών µας!!!

Στολισµό του Χριστουγεννιάτικου ∆έντρου του
«Make A Wish» µε Αστέρια Ζωής!!!

Φωτογράφηση µε τον Άγιο Βασίλη στον όµορφο
θρόνο του, γιορτινές µεγαλοφιγούρες, Face
Painting, Όµορφα Ξωτικά και καταπληκτικό Bubble
Show !!!

Κέρασµα νοστιµότατων χριστουγεννιάτικων
γλυκών!!!

Την έναρξη του Bazaar θα κηρύξει µε τον δικό του 

ξεχωριστό τρόπο ο αγαπηµένος µικρών και µεγά-
λων Μάρκος Σεφερλής !!!!!!

Σας περιµένουµε να µοιραστούµε την δύναµη των
ευχών µας !!!!!

Ο ∆ήµαρχος Φυλής 
Χρήστος Παππούς     

Ο Πρόεδρος Ν.Π.∆.∆. 
Παιδικοί Σταθµοί Άνω Λιοσίων
Παναγιώτης Καµαρινόπουλος

Ν.Π.∆.∆. ΠΑΙ∆ΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ      
Make A Wish (Κάνε – Μια – Ευχή Ελλάδος ) 

««ΑΑ  σσ  ττ  έέ  ρρ  ιι  αα    ΖΖ  ωω  ήή  ςς»»  !!  !!  !!  !!
Μια ξεχωριστή χριστουγεννιάτικη εκδήλωση µε φιλανθρωπικό 
χαρακτήρα στην πλατεία Ηρώων στα Άνω Λιόσια 

παϊκού
Κοιν οβουλίου» κατά τη σχ ολική περίοδο 2017 –
2018. 

Το εν  λόγω δίκτυο περιλαµβάν ει 54 διαπιστευµέν α
και 45 υποψήφια λύκεια από όλη τη χ ώρα. 

Η απον οµή των  διπλωµάτων  στο 1ο ΓΕΛ Ασπρ-
οπύργου έγιν ε από τον   ευρωβουλευτή και Αν τιπρόε-
δρο του ΕΚ κύριο ∆ηµήτρη Παπαδηµούλη. 

Ο  ∆ρ. Χάρης Κούν τουρος, Υπεύθυν ος ∆ηµοσίων
Σχ έσεων  του Γραφείου του Ευρωπαϊκού Κοιν οβουλίου
στην  Ελλάδα,

µάλιστα  µίλησε µε τους µαθητές του Λυκείου, για τις
εµπειρίες τους απ τη συµµετοχ ή τους στο πρόγραµ-
µα, αλλά και για την  προσοµοίωση των  οργάν ων  της
Ε.Ε. στο οποίο έλαβαν  µέρος.

Η ∆ρ. Φωτειν ή Ασδεράκη, Επίκουρη Καθηγήτρια
στο Τµήµα ∆ιεθν ών  και Ευρωπαϊκών  Σπουδών  του
Παν επιστηµίου Πειραιώς, απ τους βασικότερους
συν τελεστές αυτού του προγράµµατος δεν  θα µπορ-
ούσε ν α λείψει απ αυτήν  την  εκδήλωση.

Όπως µας αν έφερε η κυρία Σκληρού συν εργάστηκε
µε την  κυρία Ασδεράκη στο πρόγραµµα U4EU  το
σχ ολικό έτος 2014-2015. Η κυρία Ασδεράκη ήταν
εκείν η που άν οιξε τον  δρόµο της γν ώσης, εκτός απ
την  ακαδηµαϊκή κοιν ότητα και στη δευτεροβάθµια
εκπαίδευση, σε ευρωπαϊκά θέµατα.

Καθηγήτρια πρέσβης του 1ου ΓΕΛ Ασπρόπυργου η
κα Σκληρού Φαν ή για 3η συν εχή χ ρον ιά. 

Μαθητές πρέσβεις για το σχ ολικό έτος 2017-2018

Ηλία Αγάθη, Καραµπουλάτ Γεωργία, Παυν έρη Αν α-
στασία, Συµεων ίδης Αν δρέας απ την  Γ' Τάξη και

Καψάλας Βασίλειος, Λιάκου Χρυσάν θη από
τη Β' Τάξη

Όπως µας είπε η κυρία Σκληρού τα παιδιά εργά-
στηκαν  µε εν θουσιασµό σε όλες τις δράσεις και
πάν τα περίµεν αν  την  επόµεν η δραστηριότητα για ν α
εργαστούν  ακούραστα και µε ευρηµατικότητα!

συνέχεια απο σελ. 2


