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ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ

Tου Χαράλαμπου 
Καούκη, 

Γ.Σ. Πανελλήνιας
Ομοσπονδίας
Εφοριακών

Ε Ν Θ Ε Τ Ο

ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ -
ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΑ

* Χρόνος επιδότησης ανεργίας χωρίς  
εξαγορά.

ΣΕΛ. 10

* Ημέρες υποχρεωτικής αργίας
* Αμοιβή για εργασία κατά τις Κυρια-
κές και αργίες            

ΣΕΛ. 11

Tου Δημήτρη Ζαφειρόπουλου 

Tης Χ. Γαλανοπούλου

* Ποιές αντικειμενικές δαπάνες λαμ-
βάνονται υπόψη για τον προσδιορισμό 
της συνολικής ετήσιας δαπάνης.
* Ξεκίνησε η ηλεκτρονική υποβολή 
για τη ρύθμιση των 24 -48 δόσεων.
* Πως πρέπει να δηλωθούν οι ανα-
δρομικές αποδοχές.
* Ποιόν βαρύνει το τεκμήριο της κα-
τοικίας που μισθώνει εξαρτώμενο μέ-
λος που δεν υποχρεούται σε υποβολή 
δήλωσης.
* Τα δικαιολογητικά που πρέπει να συ-
νυποβάλλουν οι εν διαστάσει σύζυγοι 
κατά την υποβολή χωριστών δηλώσε-
ων.                             

ΣΕΛ. 12 -13

Η πόλη βγαίνει από την περίοδο παρακμής που την είχε 
οδηγήσει ο τέως δήμαρχος και η προηγούμενη διοίκηση. 
Επιδιώκουμε συναινέσεις, αλλά όταν χρειάζεται δεν φοβό-
μαστε τις συγκρούσεις, εμπιστευόμαστε τους πολίτες. Προ-
τεραιότητά μας είναι η Πόλη και οι άνθρωποί της, μόνο μας 
προνόμιο η ευθύνη».

Ο Γιάννης Πουλάκης γεννήθηκε στην Αγία Βαρβάρα και 
δραστηριοποιείται επαγγελματικά στην πόλη, διατηρώντας 
εταιρία γραφικών τεχνών.
Έχει αναπτύξει σημαντική δράση στα κοινά μέσα από 
επαγγελματικές οργανώσεις και πολιτικούς φορείς.
Σήμερα, είναι γραμματέας της Δημοτικής Τοπικής 
Οργάνωσης της Νέας Δημοκρατίας.

Συνέχεια στη σελ. 20

ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΟΥΛΑΚΗΣ:
«Με τον Λάμπρο Μίχο, η Αγία Βαρβάρα
είναι πρώτη Ξανά! 

Γιάννης Πουλάκης
Αντιδήμαρχος

Δήμου Αγ. Βαρβάρας

ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ
ΔΗΜΟΥΣ

* Άνω Λιοσίων - Φυλής  ΣΕΛ.  4

* Περιστέρι                    ΣΕΛ.  5

* Ίλιον                            ΣΕΛ.  6

* Πετρούπολη                ΣΕΛ.  7

* Αγ. Ανάργυροι -

   Καματερό                    ΣΕΛ.  8

* Αιγάλεω                          ΣΕΛ.  9

* Χαϊδάρι                        ΣΕΛ.  9

* Κορυδαλλός               ΣΕΛ. 14

* Αγίας Βαρβάρας        ΣΕΛ. 20

Έχει αναγνωρισθεί διεθνώς η αξία της γυ-
ναίκας στα κοινωνικά περιβάλλοντα των 
εθνών. Στο κύτταρο της κοινωνίας που εί-
ναι η οικογένεια, η ύπαρξη της γυναίκας, 
της μητέρας, της γιαγιάς, της αδερφής εί-
ναι απαραίτητη η στήριξή της.
Διαχρονικά πρώτοι οι Αρχαίοι Έλληνες 
έδωσαν τη μεγάλη τιμή να την λατρέ-
ψουν ως Θεά, ως Βασίλισσα, ως ελεύθε-
ρη προσωπικότητα με δυναμική και πυγ-
μή διαταγής, που όλοι σέβονται.
Συνέδεσαν το αρσενικό και θηλυκό στοι-
χείο στην Ελληνική γλώσσα με έννοιες 
αρσενικού γένους όπως : Θεός, Άρχοντας, 
Άνεμος, Πόλεμος, δυνατός, Δράκος, γίγα-
ντας "με άλλες θηλυκού γένους" περίπου 

ισότιμες όπως: Θεά, Βασίλισσα, μάχη, δύ-
ναμη, καταιγίδα, Αστραπή κ.α.

Συνέχεια στη σελ. 3

Η γυναίκα στο Ευρωπαϊκό
περιβάλλον

Της Χρυσούλας Ζαχαροπούλου
Αντιδήμαρχος Δήμου Αιγάλεω

Απάντηση σε 
αναληθές και 
συκοφαντικό 
δημοσίευμα

Χρήστος Παππούς
Δήμαρχος Φυλής

Συνέχεια στη σελ. 4

     ΒΗΜΑΑυτοδιοικητικό
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 Η θέση μας

Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΑΣ

Η έκδοση της εφημερίδας μας έχει στόχο να αποκτήσουν 
όλοι οι δημότες της Περιφέρειας Αττικής ένα δικό τους 
έντυπο μέσο έκφρασης και ενημέρωσης, ανεξάρτητο 
και δημοκρατικό.

Στις σελίδες της υπάρχουν θέματα Δημοτικά, οικολογι-
κού ενδιαφέροντος, λαογραφικά, αθλητικές δραστηρι-
ότητες καθώς και ΕΝΘΕΤΟ με Φορολογικά, Εργατικά και 
Ασφαλιστικά θέματα.

Αυτοδιοικητικό ΒΗΜΑ
Μηνιαία Εφημερίδα Δήμων Ν. Αττικής

Παραγωγή - Έκδοση
ΠΥΛΩΝΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.
20ο χλμ. Λεωφ. Λαυρίου
ΚΟΡΩΠΙ 19400
info.autodioikitikovima@gmail.com

Υπεύθυνος έκδοσης:
Νίκος Μιχαλόπουλος 
e-mail: nikolaos0michalopoulos@gmail.com

Τιμή Φύλλου:
Διανέμεται δωρέαν

Στείλτε τις απόψεις σας:
info.ditikovima@gmail.com

Οι συνεντεύξεις και τα άρθρα δεν
εκφράζουν την άποψη της εφημερίδας

Ηλεκτρικό Αυτοκίνητο
Μόνο Εξαγγελίες;

Οι πιο δημοφιλείς και συχνές εξαγγελίες μέ-
τρων, ενισχύσεων και δράσεων αυτόν τον και-
ρό, είναι για το ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Τι γίνεται 
όμως στην πραγματικότητα; Μέχρι στιγμής τίποτα 
ουσιώδες. Η ηλεκτροκίνηση χρειάζεται έργα και 
οικονομικά κίνητρα για να αρχίσει να λειτουργεί 
και οι Δήμοι, για μία ακόμη φορά, ως κύτταρο 
δημόσιας διοίκησης, θα κληθούν να αναλάβουν 
τον σημαντικότερο ρόλο σε αυτή την προσπά-
θεια. Οι ευκαιρίες για πρωτοπορία και περιβαλ-
λοντολογική είναι πολλές αλλά όχι προφανείς.
Η Δυτική Αττική, έχοντας αυτή τη στιγμή σχεδόν 
μηδενική συμμετοχή στην ηλεκτροκίνηση, θα 
πρέπει να γίνει πρωτοπόρος, απαιτώντας την 
αντιστάθμιση της πολυετούς περιβαλλοντολο-
γικής υποβάθμισής της. Τόσο η Περιφέρεια όσο 
και η Κεντρική Διοίκηση πρέπει να ενισχύσουν 
οικονομικά τις υποδομές φόρτισης ηλεκτρικών 
αυτοκινήτων, προσφέροντας κονδύλια πλήρους 
χρηματοδότησης ολοκληρωμένων προτάσεων 
των Δήμων, ώστε οι υποδομές όχι μόνο να γί-
νουν, αλλά και να διαχειρίζονται από τις Δημο-
τικές Υπηρεσίες.
Δυστυχώς ήδη, διάφορες εταιρείες, εκμεταλ-
λευόμενες την αδράνεια και την καθυστέρηση, 
προτείνουν σε Δημόσιους Φορείς και ΟΤΑ, δω-
ρεάν τοποθέτηση σταθμών φόρτισης, καταλαμ-
βάνοντας εξαιρετικά πολυσύχναστα σημεία και 
στερώντας από τους Δήμους και τις Περιφέρειες 
την δυνατότητα διαχείρισης των σταθμών φόρ-
τισης, σύμφωνα με τις τοπικές ανάγκες και την 
πολιτική παροχών προς τους Δημότες.
Σύντομα, οι σταθμοί φόρτισης θα αποτελούν ση-
μαντικότατη υποδομή, η οποία εάν διαχειρίζεται 
από ιδιωτικές εταιρείες, θα είναι αδύνατον να 
προσαρμοστεί στις ανάγκες και τις απαιτήσεις 
κάθε Δήμου ή Περιφέρειας. Ο δρόμος είναι μόνο 
ένας: Ειδική Χρηματοδότηση για την δημιουργία 
των υποδομών φόρτισης και μόνο υπό τον έλεγ-
χο των Υπηρεσιών των Δήμων και των Περιφε-
ρειών.

Κατσαούνης Χρήστος

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
ΤΗΛ: 2105737914 - 6943870534

Sala
    Παράδεισος
    
Δεξιώσεις - Εκδηλώσεις
Τελαμώνος 87 Ανθούπολη - Περιστέρι
     
     Τηλ: 210 5054254
     Κιν.: 69 77744438 / 69 73011006
     site: www. salaparadeisos.gr
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Συνέχεια από τη σελ. 1
Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ και τα Μνημεία, που διασώ-
θηκαν λάτρεψαν την ομορφιά και το κάλλος μαζί με την 
εδραίωση της Δημοκρατίας, για την οποία όλοι οι λαοί 
υποκλίνονται.
Τα πολεμικά γεγονότα της ιστορίας, με την επικράτηση 

της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας και την εξέλιξη άλλων λα-
ών  ( βάρβαρων αρχικά, που ενσωματώθηκαν πλήρως 
σε νέες συνήθειες και συμπεριφορές ), μείωσαν πλή-
ρως την θέση της γυναίκας για πολλά χρόνια, στο οικο-
γενειακό περιβάλλον, στην εργασία, στην μισθολογική 
εξέλιξη, τη συμμετοχή της στα κοινά κ.α.
ΕΓΙΝΑΝ ΜΕΓΑΛΟΙ ΑΓΏΝΕΣ για να αποκτήσει η γυναίκα 
το δικαίωμα ψήφου και εκλέγεσθαι. Πρώτη η Φιλανδία 
το 1907 έδωσε αυτό το δικαίωμα. Ακολούθησαν η  Νορ-
βηγία το 1913, η Δανία το 1915, η Αυστρία με την Γερμα-
νία και την Πολωνία το 1918 και οι Η.Π.Α το 1920.
Στην Ελλάδα το δικαίωμα ψήφου στις Ελληνίδες δόθηκε 
με Προεδρικό Διάταγμα στις 5/2/1930. Αφορούσε μόνο 
τις Δημοτικές και Κοινοτικές εκλογές, για γυναίκες πά-
νω από 30 ετών, που διέθεταν τουλάχιστον απολυτήριο 
Δημοτικού. Η εξέλιξη αυτών των εκλογών ήταν να υπάρ-
χει εγγραφή στους καταλόγους 2.655 γυναικών, από τις 
οποίες ψήφησαν μόνο 439.
Η πλήρης κατοχύρωση των πολιτικών δικαιωμάτων έγι-
νε με τον Ν. 2159/28/5/1952 που δίνει το δικαίωμα του 
εκλέγειν και εκλέγεσθαι. Πρώτη γυναίκα Βουλευτής το 
1953 η Κα Ελένη Σκούρα και η Βιργινία Ζάννα , η γιαγιά 
του Τέως Πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά.
Η ΡΟΗ ΤΏΝ ΓΕΓΟΝΟΤΏΝ και της πολιτικής κατάστασης, 
η περίοδος της Χούντας που μεσολάβησε, η συμμετοχή 
των γυναικών σε όλες τις δράσεις της πολιτικής, επι-
στημονικής και αγωνιστικης συμμετοχής σε όλα τα επί-
πεδα, μετά τη μεταπολίτευση, δημιούργησε την ανάγκη 
της ενεργού πολιτικής της θέσης. Έτσι με το Σύνταγμα 
του 1975, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή οδηγία της Ε.Ο.Κ 
ορίζεται ρητά ότι : 
" Όλοι οι Έλληνες και Ελληνίδες είναι ίσοι ενώπιον του 
Νόμου" και αναμορφώθηκε παράλληλα το Οικογενεια-
κό Δίκαιο, θεσπίζοντας πολλές ευνοϊκές διατάξεις υπέρ 
των γυναικών. Όπως η διατήρηση επωνύμου, κατάργη-
ση της προίκας και λοιπά.
Μετά από πολλές εκλογικές διαδικασίες και επίμονες 
αντιδράσεις των γυκαικείων οργανώσεων στις εκλογές 
της 17ης Ιουνίου του 2012 το ποσοστό των εκλεγμένων 
γυναικών στο Κοινοβούλιο φτάνει πλέον το 22%, που 
αποτελεί το υψηλότερο ποσοστό που έχει σημειωθεί 

στην χώρα μας, επικυρώνοντας την αύξηση της συμμε-
τοχής τους στην πολιτική της χώρας.
Σήμερα η εκπροσώπηση των γυναικών στο Εθνικό Κοι-
νοβούλιο είναι απείρως  μικρότερη με το Προεδρικό Διά-
ταγμα 26/2012, που κωδικοποιεί την υφισταμένη νομο-
θεσία περί ποσοστόσεων στον αριθμό των υποψηφίων 

Βουλευτών κατά φύλο ( άρθρα 34 του Π.Δ 96/2007 
και 3 του Ν. 3636/2008), που η συμμετοχή τους "στην 
εκλογική διαδικασία ανέρχεται στο 1/3 του συνολικού 
αριθμού των υποψηφίων τους, αντιστοίχως σε όλη την 
επικράτεια".
ΜΕ ΟΛΑ ΑΥΤΑ και άλλα παρόμοια που αντιμετωπίζουμε 
στην εκπροσώπηση μας στα Δημοτικά Συμβούλια κ.τ.λ 
παρατηρούμε, πράγματι, ότι έχουμε μειωθεί σημαντικά.
Είναι λοιπόν απαραίτητο :
- Να γίνουν ρυθμίσεις σχετικά με την ποσόστωση.
- Να εκδοθεί νόμος για την ισοτιμία μας στο "κοινωνικό" 
και εργασιακό μας χώρο.
- Να βελτιωθεί ακόμα περισσότερο η θέση μας ως μη-
τέρας, επαγγελματίας, εργαζόμενης στον κοινωνικό μας 
περίγυρο - μακριά από την νοοτροπία της πατριαρχικής 
δομής της κοινωνίας μας.
- Να προστατευτούν τα δικαιώματά μας, στα πλαίσια της 
ενδοοικογενειακής βίας, που έχει αυξηθεί πολυ.
- Να βελτιωθεί θεσμικά ο σεβασμός και η αντιμετώπιση 
μας με ισότητα απο το έτερο φύλο.
Πρέπει να κατανοήσουμε ότι όλες πρέπει να αναδείξου-
με τις δυνατότητές μας σε όλες τις δραστηριότητες της 
ζωής μας.
- Χαίρομαι, που επιλέξαμε Πρόεδρο της Δημοκρατίας 
Γυναίκα αλλά και που σε όλες τις θεσμικές θέσεις, Δι-
καστηρίων, Ανωτάτων  Διεθνών Αρχών και Ευρωπαϊκών 
Θεσμών κυριαρχούν πια γυναίκες.
ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΏ ΟΤΙ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΙΓΑΛΕΏ το 2002 εκλέ-
χθηκα Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου (ως πρώτη 
Πρόεδρος γυναίκα) και είναι τιμή μου... 
Πιστεύω ότι τα κατάφερα...
Η Δυναμική, η γνώση, η Αξιοκρατία, η Ισότητα στην επι-
λογή και η Αξιοπρεπής στάση ζωής, πρέπει να καθιερώ-
νει τον κάθε πολίτη στην ανέλιξή του και στην κοινωνική 
του αναγνώριση.
Δεν είναι γένους Αρσενικού, είναι και γένους Θηληκού 
και πρέπει να το Δεχθούμε... 

Χρυσούλα Ζαχαροπούλου
Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών

Υπηρεσιών και ΚΕΠ του Δήμου Αιγάλεω

ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΜΕΛΕΤΗ - ΕΠΙΒΛΕΨΗ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΏΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
* Στατικές Μελέτες
Κτιριακών Έργων

e-mail: zafeiropoulosvasileios@hotmail.com

Η ΓΥΝΑΙΚΑ ΣΤΟ ΕΥΡΏΠΑΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΏΝ

ΕΙΣΑΓΏΓΕΣ-ΕΞΑΓΏΓΕΣ-ΑΝΤΑΛΛΑΓΕΣ 

ΕΥΚΟΛΙΕΣ ΠΛΗΡΏΜΗΣ
ΕΘΝΑΡΧΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΥ 18 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

(ΑΓΙΟΣ ΑΝΤΏΝΗΣ)

ΤΗΛΕΦΏΝΑ: 2102844565 - 2102524450
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ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ με το δη-
μοσίευμα “Κόλαση ρα-
διενέργειας στο ΧΥΤΑ 
Φυλής - Πέντε χρόνια 
κρυμμένες στα συρτά-
ρια οι μετρήσεις”, που 
δημοσιεύτηκε στην 
ιστοσελίδα ΕΘΝΟΣ και 

αναδημοσιεύτηκε από άλλα ΜΜΕ, σας γνωρίζουμε τα 
εξής:

α. Τα εν λόγω δημοσιεύματα αναπαράγουν, άκριτα, ανυ-
πόστατες και συκοφαντικές απόψεις μιας συλλογικότη-
τας, που έχει κηρύξει, αναίτια, πόλεμο, σε βάρος του 
Δημάρχου Χρήστου Παππού.
β. Όντως, το 2015 ο Δήμος Φυλής, από εύλογο ενδιαφέ-
ρον, ανέθεσε την εκπόνηση δύο μελετών, στην εταιρία 
ΑΣΠΡΟΦΩΣ, με τίτλους «Αναλυτική καταγραφή ρυπαντι-
κών φορτίων στο ΧΥΤΑ Φυλής» και «Αναλυτική κατα-
γραφή της ποσοτικής και ποιοτικής σύστασης αποβλή-
των στο ΧΥΤΑ Φυλής».
γ. Σύμφωνα με την υπόδειξη των μελετητών, ο Δήμος 
Φυλής απευθύνθηκε, εν συνεχεία, στην Ελληνική Επι-
τροπή Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ), για την αξιολόγησή 
τους.
δ. Η ΕΕΑΕ με έγγραφό της αμφισβήτησε την εγκυρότη-
τα των μελετών με αποτέλεσμα ο Δήμος Φυλής να θε-
ωρήσει ότι δεν έπρεπε να τις δημοσιοποιήσει, καθώς, 
μάλιστα, ο αποκλειστικά αρμόδιος για τη διαχείριση των 
απορριμμάτων της Αττικής Φορέας, δηλαδή ο Ενιαίος 
Διαβαθμιδικός Σύνδεσμος Νομού Αττικής (ΕΔΣΝΑ), είχε 
δρομολογήσει τη σύνταξη Επιδημιολογικής Μελέτης στο 
ΧΥΤΑ Φυλής με τη συμμετοχή κορυφαίων επιστημονικών 
Φορέων.
ε. Όλα τα παραπάνω επιβεβαιώνει με ανακοίνωσή της, 
στις 30 Ιανουαρίου 2020, η ΕΕΑΕ η οποία, τεκμηριώνει, 
επιστημονικά, ότι ουδείς κίνδυνος υπάρχει αφού δεν 
εναποτίθενται ραδιενεργά απόβλητα στο Δήμο Φυλής κι 
ότι οι εκπομπές είναι κάτω από τα Ευρωπαϊκά και Εθνι-
κά Όρια.
Στ. Το πραγματικά κατακριτέο είναι ότι η συλλογικότητα 
η οποία έδωσε στη δημοσιότητα τις μελέτες, απέκρυψε, 
συνειδητά, ότι η εγκυρότητά τους έχει αμφισβητηθεί από 

την ΕΕΑΕ, αφού ο Δήμος μαζί με τις μελέτες της χορήγη-
σε και το σχετικό έγγραφο.

ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ, με πρόσχημα τη δημοσιοποίηση των μελε-
τών, η συγκεκριμένη συλλογικότητα, επιχειρεί να κλι-
μακώσει, τον ακατανόητο πόλεμο εναντίον του Χρήστου 
Παππού, υποστηρίζοντας αναληθώς ότι:
1. επέτρεψε αλλεπάλληλες επεκτάσεις στον ΧΥΤΑ Φυ-
λής και εισέπραξε αντισταθμιστικά οφέλη ύψους 40 
εκατ. ευρώ ετησίως
2. πρωτοστατεί στους σχεδιασμούς επέκτασης και συ-
νέχισης της λειτουργίας της εγκατάστασης της Φυλής, 
τουλάχιστον για την επόμενη δεκαετία.
3. είναι υποταγμένος στα συμφέροντα των σκουπιδοερ-
γολάβων και ταυτόχρονα, η ηθικά και ποινικά κολάσιμη 
στάση του, επιβραβεύεται με τα «αμαρτωλά» αργύρια 
των αντισταθμιστικών.

Η αλήθεια είναι ότι ο Δήμαρχος Φυλής δεν μπορεί να 
επιτρέψει και πολύ περισσότερο να πρωτοστατήσει στην 
επέκταση του ΧΥΤΑ Φυλής, για τον απλούστατο λόγο ότι, 
όπως προαναφέρθηκε, αποκλειστικά αρμόδιος για το 
σχεδιασμό και τη διαχείριση των απορριμμάτων της Ατ-
τικής δεν είναι ο Δήμος Φυλής, αλλά ο ΕΔΣΝΑ.

ΕΝΤΕΛΏΣ ΑΝΑΛΗΘΕΣ, αστήρικτο, προσβλητικό και συ-
κοφαντικό είναι, επίσης, ότι ο Δήμαρχος Φυλής διατηρεί 
οποιαδήποτε σχέση με «σκουπιδοεργολάβους» και πο-
λύ περισσότερο ότι η στάση του είναι ηθικά και ποινικά 
κολάσιμη. Απεναντίας, με Εισαγγελική Διάταξη τέθηκε 
στο αρχείο, ως «νόμω και ουσία αβάσιμη», η από 24-
02-2017 έγγραφη καταγγελία συλλογικότητας «ότι τα 
αρμόδια όργανα της Περιφέρειας και ο Δήμαρχος Φυ-
λής ουδόλως έχουν λάβει τα κατάλληλα μέτρα, ώστε 
να εξαλειφθούν οι ρύποι και οι τοξικές ουσίες που προ-
έρχονται από την ως άνω λειτουργία του ΧΥΤΑ Φυλής, 
οι οποίοι έχουν ως άμεση συνέπεια τη σοβαρή ρύπαν-
ση του περιβάλλοντος και την πρόκληση προβλημάτων 
υγείας και θανάτων».
Πάγια θέση του Δήμου Φυλής, που έχει εκφραστεί, με 
επανειλημμένες Αποφάσεις του Δημοτικού του Συμβου-
λίου, είναι ότι ο ΧΥΤΑ Φυλής κλείνει τον κύκλο της ζω-
ής του κι ότι πρέπει να αποκατασταθεί περιβαλλοντικά. 

Για το σκοπό αυτό, με πρωτοβουλία του Δήμου Φυλής, 
πρόκειται άμεσα, να δημοπρατηθεί το, μεγαλύτερο στην 
Ελλάδα, ενεργειακό και περιβαλλοντικό έργο της δη-
μιουργίας Πάρκου Πρασίνου και Ανανεώσιμων Πηγών 
Ενέργειας, προϋπολογισμού 26 εκατ. Ευρώ, με χρημα-
τοδότηση από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 
(ΠΔΕ).
ΑΠΟ ΤΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΑΡΚΟ θα παραχθεί ηλεκτρική 
ενέργεια 10 MW που θα διατεθεί σε ευάλωτα νοικοκυ-
ριά της περιοχής που απειλούνται από τον ενεργειακό 
αποκλεισμό, μέσω της Ενεργειακής Κοινότητας που έχει 
συστήσει ο Δήμος Φυλής.
Για την πρωτοβουλία αυτή έχει, εκτός των άλλων, επαι-
νεθεί, δημόσια, από την περιβαλλοντική Οργάνωση 
GREEN PEACE.

Αναφορικά με τα αντισταθμιστικά οφέλη από τη λειτουρ-
γία του ΧΥΤΑ (ύψους 36 κι όχι 40 εκατ. Ευρώ ετησίως), 
δεν είναι καθόλου "αμαρτωλά", αλλά απολύτως νόμιμα 
και καταβάλλονται, ως αντιστάθμισμα της περιβαλλο-
ντικής επιβάρυνσης που υφίσταται ο Δήμος Φυλής, με 
Απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου του ΕΔΣΝΑ, 
στο οποίο μετέχουν πάνω από εξήντα αιρετοί των Δήμων 
και της Περιφέρειας Αττικής. Και φυσικά, θα πάψουν να 
καταβάλλονται, όταν κλείσει ο ΧΥΤΑ Φυλής. Σημειωτέον 
δε ότι, τουλάχιστον 21 εκατ. Ευρώ εξ αυτών, διατίθενται, 
ετησίως, για τη μισθοδοσία του Δήμου Φυλής

ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ των απορριμμάτων της Αττι-
κής δεν προσφέρεται για μικροπολιτική εκμετάλλευση, 
καθώς αποτελεί εθνικό θέμα, αφού επηρεάζει τη ζωή 
του μισού πληθυσμού της Χώρας.
Ο Δήμος Φυλής, γνωρίζοντας ότι το πρόβλημα τον υπερ-
βαίνει, στηρίζει, διαχρονικά, την εξεύρεση βιώσιμης λύ-
σης, που θα ανακουφίσει την Αττική και θα απαλλάξει 
τον ίδιο από μια μεγάλη εστία ρύπανσης. Για το σκοπό 
αυτό λειτουργεί με υπευθυνότητα, σύνεση και σεβασμό 
στις απόψεις όλων.
Έστω κι αν απορεί, όταν η καταγγέλλουσα συλλογικό-
τητα, διακεκριμένο μέλος της οποίας είναι ο Θωμάς 
Μπιζάς, σύζυγος της Αντιπροέδρου του ΕΔΣΝΑ, την περί-
οδο 2014-2019, ουδέποτε απευθύνθηκε στην αρμόδια 
Αφροδίτη Μπιζά, αλλά στον αναρμόδιο Δήμαρχο Φυλής

Νέα από τους Δήμους

ΔΗΜΟΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ - ΦΥΛΗΣ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΑΝΑΛΗΘΕΣ ΚΑΙ
ΣΥΚΟΦΑΝΤΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΟΥΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ
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Νέα από τους Δήμους

ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

ΗΧΗΡΟ ΜΗΝΥΜΑ παρουσίας έδωσαν οι φίλοι του Μπά-
μπη Καούκη στη γιορτή του που πραγματοποιήθηκε στο 
gold bar restaurant στο Μπουρνάζι αφού ο κόσμος που 
πέρασε να του ευχηθεί ξεπέρασε τους 1500.
Πρέπει να τονίσουμε ότι ο κόσμος του Δυτικού Τομέα 
που πέρασε να του ευχηθεί πήγε από αγάπη και εκτίμη-
ση στο πρόσωπό του και μόνο. 
ΟΛΟΙ ΣΥΖΗΤΟΥΣΑΝ πως ο Μπάμπης Καούκης είναι ένας 
τίμιος αγωνιστής που βοηθάει όποιον μπορεί, είναι ο δι-
κός τους άνθρωπος, που μένει μόνιμα, δουλεύει και κι-
νείται στο Δυτικό Τομέα, που τα παιδιά του δεν πάνε στα 

κολέγια ούτε μένουν στο Κολωνάκι, ούτε στη Γλυφάδα, 
ούτε χρειάζεται οδηγό, φρουρούς και GPS όπως κάποιοι 
άλλοι για να βρουν τις γειτονιές μας!!!
ΕΜΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΥΤΙΚΟ ΒΗΜΑ του ευχόμαστε χρόνια 
πολλά και δημιουργικά, τον ευχαριστούμε για τις χρή-
σιμες φορολογικές πληροφορίες που μας δίνει και ενη-
μερώνουμε το κόσμο και να ξέρει ότι οι πολίτες του Δυ-
τικού Τομέα έχουν και μνήμη και κρίση, έχουν δει την 
αδικία που έγινε στο πρόσωπό του και ξέρουν ποιοι κί-
νησαν τα νήματα για δικό τους και μόνο όφελος. 

1η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ για τον νέο Κορωνoϊό με θέμα "Διαχείριση κρίσεων στον Τομέα Υγείας: Η Επιδη-
μία του Κορωνοϊού 2019 - nCoV μια νέα πρόκληση για την Δημόσια Υγεία" στην Αίθουσα του Φιλολογικού Συλλόγου 
«Παρνασσός». Αριστερά διακρίνεται ο Αντιπεριφερειαρχης  Δυτικού Τομέα Υγείας Θάνος Βαθιώτης.

1η Επιστημονική συνάντηση για τον νέο Κορωνoϊό
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"Με έκπληξη διάβασα τα υποκριτικά 
σχόλια του Δημάρχου στην εφημερίδα 

σας. Ο Δήμαρχος εμπαίζει τους δημότες και την αντιπο-
λίτευση. Άλλα λέει και άλλα κάνει. Στην όποια πρότασή 
μας είναι αρνητικός, είρων και μη συνεργάσιμος. Δεν 
συζητά δείχνοντας αυταρχισμό και αλαζονεία.
Με δυο παραδείγματα θα καταλάβετε: 1. Όταν ο Οργα-
νισμός λειτουργίας του Δήμου ήρθε, σαν θέμα στο δη-
μοτικό συμβούλιο, η αντιπολίτευση σύσσωμη, πρότει-
νε διαβούλευση με το  Σωματείο των εργαζομένων ως 
όφειλε. Αντι αυτού διαβούλευση δεν εγινε, οι απόψεις 
των εργαζομένων δεν εισακούστηκαν και προσπάθησε 
εκβιαστικά και παράνομα να περάσει τα θέλω του, που 
εξυπηρετούσαν φίλους και συγγνείς του αναξιοκρατικά. 
Έγιναν δυο Δ.Σ. που διακόπηκαν. Τα θέματα που ήθελε 
τα πέρασε σε έκτακτο Δ.Σ., μέρα Δευτέρα και ώρα 14.30 
που ιστορικά στο Δήμο μας δεν έχει ξαναγίνει. Δυστυχώς 
για αυτόν, ευτυχώς για το Δήμο μας η Αποκεντρωμένη 
Διοίκηση το απέρριψε ως παράνομο.
2. Ο ΚΑΟ-ΙΛΙΟΥ(κολυμβητικός Σύλλογος), επειδή δεν 
ελέγχεται πολιτικά από το Δήμαρχο, προσπαθεί να το 
κλείσει, βάλλοντας του εξοντωτικό χαράτσι, στις κολυμ-
βητικές διαδρομές των αθλητών.. Ένας σύλλογος που 
υπάρχει 25 χρόνια, με μεγάλες αθλητικές διακρίσεις, 
πάντα με τη βοήθειας του προηγούμενου Δημάρχου 
Κουκουβίνου. Αρνείται την οποιαδήποτε συζήτηση με 
το Δ.Σ. του Συλλόγου και λόγω της μεγάλης αντίδρασης 
όλων των Δημοτικών Συμβούλων της Αντιπολίτευσης 

μετά από 4 ώρες διέκοψε και έληξε τη συνεδρίαση του 
Δ.Σ. λόγω του ότι δεν είχε τη πλειοψηφία.
Αυτά και άλλα πολλά συμβαίνουν που δείχνουν τον αυ-
ταρχισμό, την αλαζονεία και την αντιδημοκρατικότητά 

του. Οι πρακτικές και τα λεγόμενά του έχουν να κάνουν 
μόνο με την έξωθεν καλή του μαρτυρία. Τα περί συναι-
νέσεως και ενότητας αποτελούν ένα μεγάλο ψέμα".

Νέα από τους Δήμους

ΔΗΜΟΣ IΛΙΟY

Απόλυτη στήριξη από την ΚτΥπ ΑΕ για τη σχολική στέγη στον Δήμο 
Με θετικούς οιωνούς για τα ζητήματα σχολικής στέγης 
του Δήμου Ιλίου, πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνάντη-
ση του Δημάρχου Νίκου Ζενέτου με τον νέο Διευθύνοντα 
Σύμβουλο της Εταιρίας Κτιριακές Υποδομές ΑΕ (ΚτΥπ ΑΕ) 
Αθανάσιο Γιάνναρη.
Ο Δήμαρχος Ιλίου έθεσε το διαχρονικό αίτημα ανέγερ-
σης κτηρίου για το 8ο Γυμνάσιο, το οποίο λειτουργεί σε 
ενοικιαζόμενη πολυκατοικία. Όπως τόνισε, πρόκειται 
για «ώριμο έργο, διοικητικά και τεχνικά, με ολοκληρω-
μένο φάκελο και εγκεκριμένες μελέτες για την κατα-
σκευή του». Ο κ. Ζενέτος ζήτησε είτε να χρηματοδοτηθεί 
το έργο από την ΚτΥπ ΑΕ, είτε να παραχωρηθεί η χρήση 
του στον Δήμο Ιλίου, προκειμένου να προχωρήσουν οι 
διαδικασίες με χρηματοδότηση από ίδιους πόρους.
Επιπλέον, υπογράμμισε ότι παραμένει σε εκκρεμότητα 

η παραχώρηση χρήσης σχολικών μονάδων, με αποτέλε-
σμα να μη δύναται να πραγματοποιηθούν απαραίτητες 
επενδύσεις, όπως πχ. η ενεργειακή τους αναβάθμιση, 

ενώ ζήτησε την επιτάχυνση των διαδικασιών για την κα-
τασκευή και τοποθέτηση των τεσσάρων προκατασκευ-
ασμένων αιθουσών, που αποτελούν υποχρέωση της 
πολιτείας, στο πλαίσιο της δίχρονης προσχολικής εκ-
παίδευσης.

Από την πλευρά του, ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΚτΥπ 
ΑΕ εξέφρασε την απόλυτη στήριξή του στον Δήμαρχο 
και τον Δήμο για όλα τα ζητήματα που τέθηκαν ενώ δε-
σμεύτηκε να προχωρήσει άμεσα σε επικαιροποίηση της 
μελέτης για το 8ο Γυμνάσιο και ένταξή του για χρημα-
τοδότηση στη νέα προγραμματική περίοδο του ΕΣΠΑ. 
«Αναλαμβάνω προσωπικά το θέμα της ανέγερσης κτη-
ρίου για το 8ο Γυμνάσιο» σημείωσε, μεταξύ άλλων, ο 
κ. Γιάνναρης

Νέες προοπτικές για τον Δήμο Ιλίου σηματοδοτεί το Σύμ-
φωνο Συνεργασίας με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, 
η υπογραφή του οποίου πραγματοποιήθηκε, μέσα σε ιδι-
αίτερα ζεστό κλίμα, παρουσία του Πρύτανη, καθηγητή 
Παναγιώτη Καλδή, του Δημάρχου Ιλίου Νίκου Ζενέτου, 
Αντιπρυτάνεων, Κοσμητόρων, αντιδημάρχων και δημο-
τικών συμβούλων.
Σκοπός της συνεργασίας είναι, μεταξύ άλλων, η δημι-
ουργία προγραμμάτων ενεργειακής αναβάθμισης των 
δημοτικών κτηρίων, η κάλυψη σε ηλεκτρική ενέργεια 
ευάλωτων δημοτών, η ανάπτυξη προγραμμάτων εκπαί-
δευσης και δια βίου μάθησης, η ανάδειξη της ιστορίας 
της περιοχής, όπως και δράσεις τουριστικής προβολής 
και πολιτισμού.
Καλωσορίζοντας τη δημοτική αρχή Ιλίου, ο Πρύτανης 
του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής έθεσε το πλαίσιο μέ-
σα στο οποίο θα αναπτυχθεί η συνέργεια και επεσήμανε 
ότι τα προγράμματα είναι ενδεικτικά και θα βασίζονται 
στις ανάγκες του Δήμου. Επίσης, τόνισε ότι η ακαδημα-
ϊκή κοινότητα οφείλει να αναδεικνύει θέματα Αυτοδι-

οίκησης και ανέφερε ότι για το Πανεπιστήμιο αποτελεί 
προτεραιότητα η περιοχή της Δυτικής Αττικής.
Από την πλευρά του, ο Δήμαρχος Ιλίου χαρακτήρισε 
«τύχη αγαθή» για τον ίδιο και τους συνεργάτες του, το 
γεγονός ότι στηρίζουν πρωτοβουλίες που προάγουν τη 
συνεργασία ανάμεσα στον Δήμο και το Πανεπιστήμιο, με 
απώτερο στόχο τη βελτίωση και αναβάθμιση των συνθη-
κών διαβίωσης των κατοίκων του Ιλίου.
Και πρόσθεσε: «Η συγκεκριμένη σύνδεση δίνει στην 
ανώτατη εκπαίδευση τη δυνατότητα να κινηθεί μέσα σε 
πραγματικές συνθήκες κοινωνικής δράσης και, από την 
άλλη πλευρά, συμβάλλει στην αναπτυξιακή δυναμική 
του Δήμου και ενεργοποιεί τις τοπικές κοινωνίες. Το 
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής διαθέτει τα μέσα και την 
τεχνογνωσία ενώ ο Δήμος Ιλίου διαθέτει προτάσεις, στό-
χους και δυναμική υλοποίησής τους. Είμαι αισιόδοξος 
ότι η συνεργασία θα είναι εξαιρετική και διαρκής, και 
θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι θα καταβάλλουμε κάθε 
δυνατή προσπάθεια ώστε να είναι ουσιαστική και, κυρί-
ως, προς όφελος της κοινωνίας».

Υπεγράφη Σύμφωνο Συνεργασίας του Δήμου
με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

ΔΗΛΏΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ κ. ΜΑΡΙΑΣ ΓΡΑΜΜΕΝΟΥ, ΤΗΣ ΠΑΡΑΤΑΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ
ΙΣΟΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΙΛΙΟΥ, ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

κ. ΖΕΝΕΤΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗ ΓΙΑ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΟΛΟΥΣ ΚΑΙ ΟΛΕΣ
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Ξεκίνησε το έργο για την εγκατάσταση του φυσικού αε-
ρίου στη πόλη μας ,όπως είχε ανακοινώσει το επιτελείο 
του Δήμου Πετρούπολης.
Παράλληλα τρέχει ένα Νέο Πρόγραμμα Επιδότησης 
Εγκατάστασης Θέρμανσης.

Πρόγραμμα επιδότησης εγκατάστασης θέρμανσης 
φυσικού αερίου σε κατοικίες έως 3.000€ από την 
ΕΔΑ Αττικής
Το νέο πρόγραμμα έχει έναρξη την 21η Φεβρουαρί-
ου 2020 και σύμφωνα με αυτό η ΕΔΑ Αττικής, κατόπιν 
σχετικού αιτήματος του καταναλωτή, επιδοτεί μέρος 
του συνολικού κόστους της εσωτερικής εγκατάστασης 

φυσικού αερίου για κεντρικές ή αυτόνομες θερμάνσεις 
ενεργών κατοικιών, προς αντικατάσταση του υφιστάμε-
νου συστήματος θέρμανσης άλλης μορφής ενέργειας.
Με τον τρόπο αυτό η ΕΔΑ Αττικής δίνει τη δυνατότητα σε 
ακόμα περισσότερα νοικοκυριά της Αττικής να αποκτή-
σουν οικονομική και ταυτόχρονα αποδοτική θέρμανση 
για το σπίτι τους.
Κατηγορία σύμβασης σύνδεσης Εγκατεστημένη ισχύς 
(kcal/h) Ποσό επιδότησης (συμπ. ΦΠΑ)
Κεντρική Θέρμανση (πολυκατοικία) >200.000 3.000€
Κεντρική Θέρμανση (πολυκατοικία) 170.001–200.000 
2.250€
Κεντρική Θέρμανση (πολυκατοικία) 120.001–170.000 
1.500€
Κεντρική Θέρμανση (πολυκατοικία) 35.001–120.000 
1.100€
Κεντρική Θέρμανση (πολυκατοικία) <=35.000 550€
Αυτόνομη Θέρμανση (μεμονωμένο διαμέρισμα ή μονο-
κατοικία) Ανεξαρτήτου ισχύος 400€
Αυτόνομη Θέρμανση με ανυψωτική στήλη Ανεξαρτήτου 
ισχύος 400€

Το πρόγραμμα καλύπτει δαπάνες που αφορούν τις συ-
σκευές και τα εξαρτήματα που απαιτούνται για τη μετα-
τροπή της υπάρχουσας εγκατάστασης θέρμανσης άλλης 
μορφής ενέργειας σε αντίστοιχη χρήσης φυσικού αερί-
ου.

Νέα από τους Δήμους

ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ

Ξεκίνησε το έργο για την εγκατάσταση
του φυσικού αερίου στη πόλη μας

Πετυχημένη ήταν η οργάνωση από τον Αντιδήμαρχο Νίκο Κακαβά μαζί με τους γιατρούς του Νοσοκομείου Ερυθρός 
Σταυρός για εθελοντική αιμοληψία στο Δήμο Πετρούπολης.

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η εθελοντική
αιμοληψία στον Δήμο μας

Μάγεψε για μια ακόμη φορά ο Γιώργος Γερολυμάτος 
στη συναυλία που πραγματοποιήθηκε στη Πετρούπολη 
στα πλαίσια των καρναβαλικών εκδηλώσεων του Δή-
μου Πετρούπολης.
Πλήθος κόσμου πήγε να τον απολαύσει και έμεινε από-
λυτα ευχαριστημένος και ικανοποιημένος.
Εάν θέλετε να τον απολαύσετε βρίσκεται κάθε Σάββατο 
στο gold bar restaurant  στο Μπουρνάζι.

Μάγεψε ο Γιώργος Γερολυμάτος 
στη συναυλία που πραγματοποιή-
θηκε στη Πετρούπολη στα πλαίσια 
των καρναβαλικών εκδηλώσεων 
του Δήμου 
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Νέα από τους Δήμους

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ - ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ

Ο ΔΗΜΟΣ AΓΙΏΝ ΑΝΑΡΓΥΡΏΝ- ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ ανακοι-
νώνει την ίδρυση του Δημοτικού Ελεύθερου Ανοικτού 
Πανεπιστημίου (ΔΕΑΠ) , που έρχεται να εγκαινιάσει μια 
καινοτόμα πρόταση στην εκπαίδευση, να εδραιώσει ένα 
νέο θεσμό πολιτισμού και παιδείας, έναν φορέα δια βίου 
μάθησης.
Στη συνάντηση του Δημάρχου Σταύρου Τσίρμπα με την 
Διδάκτορα Πανεπιστημίου και εκπαιδευτικό Δήμητρα 
Μόσχου, και την υπ. Διδάκτορα στο Παν/μιο Ιωαννίνων 
και Διευθυντρια στο 4ο Δημοτικό Σχολείο Αγ. Αναργύρων 
Μαρία Ευαγγελίου, αποφασίστηκε η δημιουργία του Δη-
μοτικού Ελεύθερου Ανοικτού Πανεπιστημίου.
Η ΣΥΣΤΑΣΗ ενός τέτοιου εκπαιδευτικού ιδρύματος φι-
λοδοξεί να δώσει την ευκαιρία στους δημότες μας να 
αναπτύξουν τα ενδιαφέροντα τους, να αποκτήσουν νέ-
ες γνώσεις και δεξιότητες, να έρθουν σε επαφή με νέα 
γνωστικά πεδία και αντικείμενα επιστήμης προκειμένου 
να διευρυνθούν οι ορίζοντες τους και να θωρακιστούν 
ως προς την αντιμετώπιση των ζητημάτων της σύγχρο-
νης ζωής στον τόπο μας.
Στα πλαίσια αυτά θα κληθούν έγκριτοι Πανεπιστημιακοί 

δάσκαλοι, διδάκτορες και ερευνητές να πλαισιώσουν 
με τη διδασκαλία των γνωστικών τους αντικειμένων το 
Δημοτικό Ελεύθερο Ανοικτό Πανεπιστήμιο Αγίων Αναρ-
γύρων –Καματερού.

ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΗΜΑ ΑΥΤΟ ευελπιστεί να κάνει προσιτή την 
ακαδημαϊκή γνώση σε όλους τους πολίτες, γι' αυτό δι-
καίωμα συμμετοχής έχουν όλοι ανεξαρτήτως ηλικίας 
και μορφωτικού επιπέδου.

'Ιδρυση Δημοτικού Ελεύθερου Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΔΕΑΠ)

Αντιπλημμυρικά έργα, διευθέτηση ρεμάτων, έργα ανά-
πλασης και υποδομές που βελτιώνουν την ζωή και την 
ασφάλεια των κατοίκων, αποτελούν προτεραιότητα μας, 
είπε ο Δήμαρχος Σταύρος Τσίρμπας
Στην συνάντηση του με τον Περιφερειάρχη Αττικής Γ. 
Πατούλη επισημάνε την σοβαρότητα των θεμάτων και 
έθεσε το πλαίσιο για να δοθεί άμεση προτεραιότητα στη 
υλοποίηση των απαραίτητων έργων.

Η επιτάχυνση βασικών έργων 
υποδομής για το Δήμο μας
είναι αναγκαία

Το πρόγραμμα εστιάζει στην Εκπαίδευση και στη Διά Βί-

ου Μάθηση ανθρώπων κάθε ηλικίας, στοχεύοντας στη 

δημιουργία θετικής στάσης προς τη μάθηση, την ενίσχυ-

ση των ίσων ευκαιριών πρόσβασης στην εκπαίδευση, 

στη δημιουργική αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου, την 

ενίσχυση των δυνατοτήτων πρόσβασης στην αγορά ερ-

γασίας. Ξεκίνησε στις20 Φεβρουαρίου με επιτυχία, στο 

Γ΄ ΚΑΠΗ Αγίων Αναργύρων, το πρόγραμμα δημιουργί-

ας κοσμήματος του Δια Βίου Μάθησης στον Δήμο Αγίων 
Αναργύρων-Καματερού.
Το πρόγραμμα αφορά στο μάθημα Εργαστήρι Δημιουργί-
ας Κοσμήματος που πραγματοποιείται κάθε Πέμπτη στις 
10-13.00μ.μ. το πρωί στα Γ’ΚΑΠΗ Αγίων Αναργύρων.
Στα υπόλοιπα προγράμματα αιτήσεις γίνονται ακόμη 
δεκτές στην Κοινωνική Υπηρεσία (τηλ 2132039921) 
και στο Γραφείο Δημάρχου στο νέο Δημαρχείο (τηλ 
2102633800).

Πρόγραμμα Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης
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Νέα από τους Δήμους

ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ

Μετά από πρόσκληση του Δημάρχου Χαϊδαρίου Βαγγέ-
λη Ντηνιακού πραγματοποιήθηκε την Δευτέρα 24/2 
σύσκεψη στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου Χαϊδαρί-
ου με τους Διευθυντές και Διευθύντριες των Δημοτικών 
Σχολείων και των Νηπιαγωγείων της πόλης και με εκ-
προσώπους των Συλλόγων Γονέων.
Όπως είπε ο Δήμαρχος ανοίγοντας την συζήτηση, σκοπός 
της πρωτοβουλίας αυτής του Δήμου είναι ο καλύτερος 
συντονισμός ανάμεσα στην σχολική κοινότητα και στον 
Δήμο για την άμεση και αποτελεσματική επίλυση των 
προβλημάτων των σχολικών υποδομών. Ο Δήμαρχος τό-
νισε την σημασία και την αποτελεσματικότητα που έχει 
η άμεση επικοινωνία των Διευθύνσεων των σχολικών 
μονάδων με την Δημοτική Αρχή, ώστε να καθορίζονται 
οι πιο άμεσες προτεραιότητες.
Οι Διευθυντές – Διευθύντριες των σχολικών μονάδων 
και οι εκπρόσωποι των Γονέων και Κηδεμόνων αναφέρ-
θηκαν στα προβλήματα και τις ανάγκες κάθε σχολικού 
κτιρίου και διατύπωσαν προτάσεις για την αντιμετώπιση 
τους.

Στην σύσκεψη συμμετείχαν οι συναρμόδιοι για τα θέ-
ματα της εκπαίδευσης Αντιδήμαρχοι και Εντεταλμένοι 
Σύμβουλοι οι οποίοι έδωσαν απαντήσεις στα ερωτήματα 
που υποβλήθηκαν και κατέγραψαν όλα τα προβλήματα 
που τέθηκαν.
Ο Δήμαρχος Χαϊδαρίου Βαγγέλης Ντηνιακός ευχαριστεί 

τους Διευθυντές και Διευθύντριες των σχολικών μονά-
δων και των εκπροσώπους των Γονέων και Κηδεμόνων 
για την συμμετοχή τους και τις επισημάνσεις τους.
Το προηγούμενο διάστημα είχε υλοποιηθεί ανάλογη 
πρωτοβουλία συνάντησης εργασίας για τις ανάγκες της 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

ΣΥΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΜΕ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΚΑΙ ΓΟΝΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ
ΤΏΝ ΔΗΜΟΤΙΚΏΝ ΣΧΟΛΕΙΏΝ ΚΑΙ ΤΏΝ ΝΗΠΙΑΓΏΓΕΙΏΝ

Χαμός στο Αιγάλεω στις εκδηλώσεις καρναβαλιού. Μια μεγάλη προσπάθεια, πραγ-
ματοποιήθηκε για πρώτη φορά, μετά από δέκα χρόνια απουσίας, το Καρναβάλι στο 
Αιγάλεω μπήκε πλέον δυναμικά με πλήρη αποδοχή από τους κατοίκους του.
 Έδωσαν μια νότα χαράς, διασκέδασης και ξεγνοιασιάς.
Να είστε καλά και του χρόνου καλύτερα πάντα με χαμόγελο και αισιοδοξία!

ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ

Χαμός στο Αιγάλεω στις εκδηλώσεις καρναβαλιού
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Α.  ΜΙΣΘΏΤΏΝ

Ο χρόνος επιδότησης λόγω  ανεργίας, λαμβάνεται υπό-
ψη μόνο για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος 
λόγω γήρατος και μπορούν να συνυπολογιστούν 300 
ημέρες για κάθε αιτία, ανεξάρτητα από το χρόνο που 
έλαβε χώρα η ανεργία ή επήλθε η ασθένεια.

Αποκλείονται τα πρόσωπα που θεμελιώνουν συνταξιο-
δοτικό δικαίωμα από 1.1.2011 και μετά με διατάξεις που 
δεν τροποποιούνται, όπως, π.χ. άνδρες ασφαλισμένοι 
που συνταξιοδοτούνται με 4500 ημέρες ασφάλισης και 
ηλικία 65 ετών για πλήρη σύνταξη ή 60 ετών για μειω-
μένη, οικοδόμοι που συνταξιοδοτούνται με τη συμπλή-
ρωση του 58ου έτους της ηλικίας τους, ασφαλισμένοι 
από 1/1/1993 και μετά, εκτός των μητέρων ανηλίκων 
τέκνων που θα συνταξιοδοτηθούν μετά την 1/1/2013, 
δεδομένου ότι από την ημερομηνία αυτή τροποποιούνται 
οι προϋποθέσεις συνταξιοδότησής τους σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 17 ε του Ν. 3863/10.

Στις περιπτώσεις αυτές λαμβάνονται υπόψη μέχρι 200 
ημέρες για κάθε αιτία εφόσον ο ασφαλισμένος επιδοτή-
θηκε μέσα στην τελευταία δεκαετία πριν από την υπο-
βολή της αίτησης για συνταξιοδότηση. Εγκ. ΙΚΑ ΕΤΑΜ 
4/2012

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ:
Ασφαλισμένη πριν την 1.1.1993 που συμπληρώνει το 62° 
έτος της ηλικίας της το έτος 2011 και έχει πραγματοποι-
ήσει 4.200 ημέρες ασφάλισης, έχει δικαίωμα να συνυ-
πολογίσει 300 ημέρες από επιδοτούμενη ανεργία προ-
κειμένου να συμπληρώσει τις 4500 ημέρες, δεδομένου 
ότι μέχρι 31/12/2010 δεν συμπληρώνει τις απαιτούμε-
νες 4500 ημέρες με συνυπολογισμό 200 ημερών από 
επιδοτούμενη ανεργία.
Συνυπολογίζεται  ο χρόνος επιδότησης λόγω Ασθενείας, 
αλλά μέχρι 300 μέρες επιδότησης στην χωρίς εξαγορά 
(Ν. 3863/2010).

ΣΗΜΕΙΏΣΗ: Ο δε χρόνος επιδότησης ανεργίας από 
τον ΟΑΕΔ μέχρι 200 ημέρες αναγνωρίζονται μέχρι 
31/12/2010 για τη συμπλήρωση των προϋποθέσεων: 
των 10.000 ΗΑ, 4.500 ΗΑ και 5.500 ΗΑ καθώς και την 
συμπλήρωση των 6.000 ΗΑ που απαιτούνται για την 
δεύτερη σύνταξη ενώ δεν λαμβάνονται υπόψη για τη 
συμπλήρωση των 10.500 ΗΑ.

Β. ΜΗ ΜΙΣΘΏΤΏΝ
(π. ΟΑΕΕ, π. ΕΤΑΠ – ΜΜΕ και π. ΕΤΑΑ)  

Με το άρθρο 44 του ν.3986/2011 συστάθηκε στον ΟΑΕΔ 

ειδικός λογαριασμός Ανεργίας με σκοπό τη χορήγηση 
βοηθήματος σε περιπτώσεις αποδεδειγμένης διακοπής 
του επαγγέλματος στους ασφαλισμένους του π. ΟΑΕΕ, π. 
ΕΤΑΑ και π. ΕΤΑΠ- ΜΜΕ. 

ΣΥΜΦΏΝΑ με το παραπάνω άρθρο δίνεται στους  μη μι-
σθωτούς το δικαίωμα αναγνώρισης , του χρόνου κατα-
βολής του βοηθήματος από τον ΟΑΕΔ, ως χρόνου ασφά-
λισης. 

Προϋποθέσεις αναγνώρισης: Η αναγνώριση του χρόνου 
καταβολής βοηθήματος στους μη μισθωτούς γίνεται με 
τις ίδιες προϋποθέσεις και όρους που αναγνωρίζεται ο 
χρόνος τακτικής και επιδοτούμενης από τον ΟΑΕΔ ανερ-
γίας των μισθωτών. 

ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ: Για την αναγνώριση του χρόνου καταβο-
λής του βοηθήματος, ως πλασματικού χρόνου υποβάλ-
λεται σχετική αίτηση από τους ενδιαφερόμενους, στις 
αρμόδιες υπηρεσίες συντάξεων του ΕΦΚΑ κατά το στάδιο 
της συνταξιοδότησης. 

Οι αιτούντες θα πρέπει να έχουν λάβει το παραπάνω βο-
ήθημα και θα πρέπει να προσκομίζεται σχετική βεβαίω-
ση καταβολής του βοηθήματος από τον ΟΑΕΔ. 

Ο ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ καταβολής βοηθήματος που 
μπορεί να αναγνωριστεί φτάνει μέχρι ένα (1) έτος. και 
αναγνωρίζεται χωρίς εξαγορά.  

Ο παραπάνω χρόνος  αξιοποιείται μόνο για τη θεμελί-

ωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος και όχι για την 
προσαύξηση του ανταποδοτικού μέρους της σύνταξης. 
Η ισχύς της διάταξης αυτής άρχισε από 17/5/2019. 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ: 
Ασφαλισμένος με 400 ημέρες επιδοτούμενης τακτικής 
ανεργίας  . Ζητείται ο χρόνος αναγνώρισης και το ποσό 
της καταβολής

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: 
ΗΜΕΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ: Μπορεί να αναγνωρίσει μέχρι 300 
Ημέρες Ασφάλισης 
ΠΟΣΟ  ΕΞΑΓΟΡΑΣ: Οι ημέρες αυτές αναγνωρίζονται χωρίς 
εξαγορά.

Ασφαλιστικά
του Δημ. Ζαφειρόπουλου

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

ΙΏΑΝΝΗΣ Κ. ΚΟΡΙΖΗΣ
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

Εξειδίκευση στα Συνταξιοδοτικά -
Ασφαλιστικά και Εργατικά θέματα

ΓΙΑ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
Τηλ.: 210 3608516

e-mail: ioanniskorizis@gmail.com

ΧΡΟΝΟΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΧΏΡΙΣ ΕΞΑΓΟΡΑ
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Ημέρες υποχρεωτικής αργίας

Ως ημέρες υποχρεωτικής αργίας, σύμφωνα με τις σχε-
τικές διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας, καθορίζονται 
οι παρακάτω:

α) Η 25η Μαρτίου
β) Η δεύτερη ημέρα του Πάσχα
γ) Η 15η Αυγούστου
δ) Η 25η Δεκεμβρίου
ε) Η 1η Μαΐου
στ) 26η Δεκεμβρίου

Ως ημέρα προαιρετικής αργίας  καθορίζεται η 28η Οκτω-
βρίου.

Η διαφορά της προαιρετικής αργίας από τις  υποχρεωτι-
κές αργίες είναι ότι στην προαιρετική αργία ο εργοδότης 
έχει την ευχέρεια να λειτουργήσει την επιχείρηση. Στην 
περίπτωση αυτή το προσωπικό είναι υποχρεωμένο να 
εργασθεί.
(Άρθρο 4 του Β.Δ. 748/1966 όπως αυτό συμπληρώθηκε 
με το άρθρο 42 του Ν. 4454/2018 καθώς και την παρ. 1 
του άρθρου 1 του Α.Ν. 380/68 όπως ισχύει με την παρ.1 
του άρθρου 14 του Ν.4468/2017).

Αμοιβή για  εργασία κατά τις
Κυριακές  και  αργίες

Οι μισθωτοί που απασχολούνται τις Κυριακές και αργί-
ες, δικαιούνται πρόσθετη αμοιβή, η οποία ανέρχεται στο 
75% του 1/25 του νομίμου μηνιαίου μισθού ή ημερομι-
σθίου.

ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ:
Οι επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις ή εργασίες που τυχόν 
λειτουργούν κατά τις αργίες και Κυριακές υποχρεούνται 
να καταβάλλουν :

1. Σε όσους αμείβονται με ημερομίσθιο, το καταβαλλό-
μενο ημερομίσθιο τους και προσαύξηση 75% επί του νο-
μίμου ημερομισθίου

2. Σε όσους αμείβονται με μηνιαίο μισθό
α) μόνο προσαύξηση 75% επί του νομίμου 1/25, του μι-

σθού τους, αν πρόκειται για επιχειρήσεις που δεν υπά-
γονται στις διατάξεις περί Κυριακής αργίας
β) προσαύξηση 75% επί του νομίμου 1/25 και το 1/25 
του καταβαλλόμενου μισθού τους, εφόσον πρόκειται 
για επιχειρήσεις που υπάγονται στις διατάξεις περί Κυ-

ριακής αργίας και λειτουργούν έκτακτα, με άδεια της 
Επιθεώρησης Εργασίας.

Τις ανωτέρω αμοιβές δικαιούνται οι μισθωτοί τόσο σε 
νόμιμη όσο και σε παράνομη απασχόληση.

Η ΚΥΡΙΑΚΗ για την οποία παρέχεται η προσαύξηση 75%, 
αρχίζει από τα μεσάνυχτα του Σαββάτου προς Κυριακή 
και λήγει τα μεσάνυχτα της Κυριακής προς τη Δευτέρα.

Για εργασία την Κυριακή μέχρι τις 5 ώρες, χωρίς ισόχρο-
νη αναπληρωματική ανάπαυση, ο μισθωτός δικαιούται 
τα ωρομίσθια των ωρών απασχόλησής του συν την προ-
σαύξηση 75%. Σε περίπτωση απασχόλησης άνω των πέ-
ντε ωρών και χορήγησης ισόχρονης αναπληρωματικής 
ανάπαυσης σε ημέρα της εβδομάδας που ακολουθεί, 
δικαιούται μόνο προσαύξηση 75% επί του νομίμου 1/25. 
(Κ.Υ.Α. Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας, αρ. 
8900/46 και 25825/51, άρθρο 2 Ν.Δ. 3755/1957 όπως 
τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το 147/73 και 
άρθρο 2 του Ν. 435/76).

Σύμφωνα με τα ανωτέρω, η 25η Μαρτίου ανήκει στις 
υποχρεωτικές αργίες. Επομένως, απαγορεύεται η απα-
σχόληση των εργαζομένων και η λειτουργία των επι-
χειρήσεων εκτός από αυτές που λειτουργούν νομίμως 
κατά τις Κυριακές. 

ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΏΝ που λειτουργούν νο-
μίμως τις Κυριακές και θα απασχοληθούν κατά την 25η 
Μαρτίου 2020, δικαιούνται:

α) αν αμείβονται με μηνιαίο μισθό μόνο προσαύξηση 
75% επί του 1/25 του νομίμου μισθού τους, 

β) αν αμείβονται με ημερομίσθιο το καταβαλλόμενο 
ημερομίσθιό τους και προσαύξηση 75% επί του νομίμου 
ημερομισθίου. 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ:

Έστω υπάλληλος πλήρους απασχόλησης που θα εργα-
στεί  σε εστιατόριο την 25η Μαρτίου και αμείβεται με μι-
σθό 850€  μικτά, ενώ ο νόμιμος μισθός του είναι 650€. 
Η επιπλέον αμοιβή του για την αργία έχει ως εξής:
650€ /25X75%=19.5€
Το ποσό δηλαδή που θα λάβει από τον εργοδότη του, 
πέραν του μηνιαίου μισθού του, θα είναι μόνο η προσαύ-
ξηση 75% επί του 1/25 του μισθού του.

της Χ. Γαλανοπούλου Εβδομαδιαία Σεμινάρια ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ
Τηλ. 2105232800 - email: info.autodioikitikovima@gmail.com

Εργασιακά
τ. Προϊσταμένη της Δ/νσης Προγραμματισμού 
και Συντονισμού του ΣΕΠΕ

Ημέρες υποχρεωτικής αργίας
Αμοιβή για  εργασία κατά τις Κυριακές

και  αργίες



Μάρτιος 2020 •  ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΒΗΜΑ12

Φορολογικάτου Χαράλαμπου Καούκη, 
Γ.Σ. Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εφοριακών

- ΙΔΙΟΚΑΤΟΙΚΟΥΜΕΝΕΣ 'Η ΜΙΣΘΏΜΕΝΕΣ ή δωρεάν πα-

ραχωρούμενες κύριες κατοικίες, καθώς και ιδιο¬κατοι-

κούμενες ή μισθωμένες δευτερεύουσες κατοικίες και 

των Βοηθητικών χώρων αυτών,

- Δαπάνες επιβατικών αυτοκινήτων IX,

- Δαπάνη ιδιωτικών σχολείων στοιχειώδους και μέσης 

εκπαίδευσης,

- Δαπάνη οικιακών Βοηθών (πέραν του ενός), οδηγών 

αυτοκινήτου, δασκάλων, κλπ.,

- Δαπάνες σκαφών αναψυχής ιδιωτικής χρήσης,

- Δαπάνες αεροσκαφών, ελικοπτέρων, ανεμόπτερων,
- Δαπάνες δεξαμενών κολύμβησης (εσωτερικές και 
εξωτερικές).
ΕΠΙΣΗΣ, στις παραπάνω αντικειμενικές δαπάνες προ-

στίθεται και ένα ποσόν ως ελάχιστη αντικειμενι¬κή 
δαπάνη διαβίωσης, το οποίο ορίζεται στο ποσό των τρι-
ών χιλιάδων ευρώ (3.0130), προκειμένου για άγαμο, 

διαζευγμένο ή χήρο και στο ποσό των πέντε χιλιάδων 
ευρώ (5.000), προκειμένου για συζύγους που υποβάλ-
λουν κοινή δήλωση, εφόσον δηλώνεται πραγματικό ή 
τεκμαρτό εισόδημα.

ΣΗΜΕΙΏΝΕΤΑΙ ΟΤΙ ΟΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ και 
υπηρεσίες του άρθρου 31 του ν. 4172/2013 δεν εφαρ-
μόζονται για φυσικά πρόσωπα που έχουν τη φορολογική 
κατοικία τους στην αλλοδαπή. Οι δαπάνες απόκτησης πε-
ριουσιακών οτοιχείων του άρθρου 32 του ν. 4172/2013 
δεν εφαρμόζονται για φυσικά πρόσωπα που έχουν τη 
φορολογική κατοικία τους στην αλλοδαπή, εφόσον δεν 
αποκτούν εισόδημα στην Ελλάδα (περίπτωση η' του άρ-
θρου 33 του ν, 4172/2013).

Ποιές αντικειμενικές δαπάνες λαμβάνονται υπόψη
για τον προσδιορισμό της συνολικής ετήσιας
δαπάνης του φορολογουμένου
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           Φορολογικά

Ξεκίνησε η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων υπαγωγής στη
ρύθμιση των 24-48 δόσεων για όσους έχουν χρέη στην Εφορία

Τα δικαιολογητικά που
πρέπει να συνυποβάλλουν 
με τη δήλωση φορολογίας
εισοδήματος οι εν διαστάσει 
σύζυγοι κατά την υποβολή 
χωριστών δηλώσεων

Για την απόδειξη της διάστασης των συζύγων απαι-
τείται αντίγραφο αγωγής για διαζύγιο ή για δια-τρο-
φή ή πρακτικό κατανομής της κοινής περιουσίας για 
συναινετικό διαζύγιο ή, σε περίπτωση που δε\ υπάρ-
χουν αυτά, οποιοδήποτε στοιχείο που να αποδεικνύ-
ει τη χωριστή διαβίωση των συζύγων (π.χ. χω¬ριά-
τη στέγη που θα αποδεικνύεται με την προσκόμιση 
μισθωτηρίου, λογαριασμών ΔΕΗ, κτλ, ότι είνα φιλο-
ξενούμενος με αποδεικτικό την αναγραφή mm προ-
σωπική του δήλωση φορολογίας εισοδήματος την 
δωρεάν παραχώρηση], τα οποία σε κάθε περίπτωση 
κρίνονται ως πραγματικά γεγονότα από την αρμόδια 
Δ.Ο.Υ. ίαριθ. ΠΟΛ1088/2015 - Β' 763 απόφαση της Γε-
νικής Γραμματέως Δημοσίων Εσόδων).

Πώς πρέπει να δηλωθούν
οι αναδρομικές αποδοχές
μισθών και συντάξεων,
προηγούμενων ετών

Με τροποποιητικές δηλώσεις, οι οποίες παραλαμβά-
νονται χωρίς πρόστιμα και τόκους μέχρι το τέ¬λος 
του φορολογικού έτους στο οποίο εκδόθηκαν, κατή 
περίπτωση, οι βεβαιώσεις αποδοχών ή συντάξεων. 
Οι εν λόγω δηλώσεις υποβάλλονται αποκλειστικά 
χειρόγραφα στη Δ.Ο.Υ., με την εξαίρεση αυτών που 
αφορούν σε αναδρομικές αποδοχές ή συντάξεις οι 
οποίες για το φορολογικό έτος 2015 και εφεξής υπο-
βάλλονται ηλεκτρονικά. Ο φόρος που προσδιορίζεται 
από τις δηλώσεις αυτές καταβάλλεται σύμφω¬να 
με τα οριζόμενα στην παρ. 6 του άρθρου 67 του ν. 
4172/2013 (Κ.Φ.Ε.), δηλαδή μέχρι την τελευταία 
ερ¬γάσιμη ημέρα του πρώτου μήνα του επόμενου 
έτους, ενώ αν η πράξη προσδιορισμού φόρου εκδο-
θεί το επόμενο έτος π καταβολή γίνεται μέχρι την τε-
λευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα από την 
έκδοση της πράξης προσδιορισμού φόρου (αριθ. Α, 
1041/2019 Απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.).

Ποιον βαρύνει το τεκμήριο 
κατοικίας που μισθώνει
εξαρτώμενο μέλος (φοιτη-
τής, τέκνο που υπηρετεί τη 
στρατ. θητεία) και το οποίο 
δεν υποχρεούται σε υποβο-
λή δήλωσης

Σε περίπτωση που εξαρτώμενο μέλος μισθώνει κα-
τοικία (ή οποιουδήποτε τύπου και για οσονδήπο- τε 
χρόνο κατάλυμα), διαφορετική από αυτήν της κύριας 
κατοικίας της οικογένειας και, εφόσον, δεν έχει δική 
του υποχρέωση υποβολής δήλωσης φορολογίας ει-
σοδήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρ¬θρων 
11 και 67 του Κ.Φ.Ε.. η εν λόγω κατοικία δηλώνεται 
ως δευτερεύουσα από τον γονέα που είναι υπόχρε-
ος να περιλάβει τα εισοδήματα του εξαρτώμενου μέ-
λους του στη δική του δήλωση, προκειμένου να υπα-
χθεί στις διατάξεις του άρθρου 31 του Κ,Φ,Ε, ακόμη 
και στην περίπτωση που το μισθωτήριο συν¬τάσσεται 
στο όνομα του τέκνου [αριθ. Α. 1041 /2019 Απόφαση 
του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.).

ΟΙ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΙ θα μπορούν να τακτοποιήσουν 
τακτικές οφειλές (φόρος εισοδήματος, ΕΝΦΙΑ, ΦΠΑ) σε 
έως 24 δόσεις, χωρίς εισοδηματικά κριτήρια. Ενώ, για 
τις έκτακτες οφειλές (φόρος κληρονομιάς, φόροι που 
προκύπτουν μετά από έλεγχο) θα υπάρχουν εισοδημα-
τικά κριτήρια.
Σημειώνεται ότι στην πάγια ρύθμιση μπορούν να εντα-
χθούν όσοι φορολογούμενοι είχαν αρρύθμιστες οφειλές 
την 1η Νοεμβρίου 2019, αλλά και όσοι έχουν εντάξει τα 
χρέη τους στην ρύθμιση των 12-24 δόσεων μετά την 1η 
Νοεμβρίου 2019.
Το θετικό είναι πως, σύμφωνα με την απόφαση του 
υπουργείου Οικονομικών, όσοι υπαχθούν έως τότε στην 
πάγια ρύθμιση των 12 – 24 δόσεων θα έχουν τη δυνα-
τότητα να μεταπηδήσουν εν συνεχεία και στην ευνοϊκό-
τερη ρύθμιση.
ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ ΟΙ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΙ θα πρέπει να γνω-
ρίζουν τα εξής:
• Στη ρύθμιση υπάγονται οφειλές που δεν είχαν υπαχθεί 
σε οποιαδήποτε νομοθετική ρύθμιση η οποία κατά την 
1η Νοεμβρίου 2019 ήταν σε ισχύ. Μετά από επιλογή του 
οφειλέτη δύνανται να ρυθμιστούν και:
* οι βεβαιωμένες μη ληξιπρόθεσμες, κατά την ημερομη-
νία υποβολής της αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση, οφει-
λές ή δόσεις οφειλών και
* οι βεβαιωμένες και ληξιπρόθεσμες, κατά την ημερο-

μηνία υποβολής της αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση, 
οφειλές που τελούν σε αναστολή πληρωμής.
• Οι τακτικές οφειλές (ΕΝΦΙΑ φόρος εισοδήματος) μπο-
ρούν να ρυθμιστούν έως και σε 24 δόσεις χωρίς εισο-
δηματικά κριτήρια.
• Οι έκτακτες οφειλές (φόρος κληρονομιάς, πρόστιμα) 
μπορούν να ρυθμιστούν έως και σε 48 δόσεις ανάλογα 
με το ύψος του εισοδήματος.
• Η καταβολή της πρώτης δόσης θα γίνεται μέσα σε 3 

εργάσιμες ημέρες από την ημέρα υποβολής της αίτησης 
ενώ οι επόμενες δόσεις την τελευταία εργάσιμη ημέρα 
των επόμενων μηνών.
• Η ελάχιστη μηνιαία δόση διαμορφώνεται στα 30 ευρώ
• Η καθυστέρηση πληρωμής μίας δόσης θα έχει ως συ-

νέπεια την επιβάρυνση αυτής με προσαύξηση 15%. Η 
δόση αυτή με την αναλογούσα προσαύξηση πρέπει να 
καταβληθεί το αργότερο μέχρι την ημερομηνία λήξης 
της προθεσμίας καταβολής της επόμενης δόσης.
• Σε οφειλές που ρυθμίζονται μέχρι και 12 δόσεις, ο 
τόκος θα υπολογίζεται με βάση το τελευταίο δημοσι-
ευμένο μέσο ετήσιο επιτόκιο δανείων σε ευρώ χωρίς 
καθορισμένη διάρκεια αλληλόχρεων λογαριασμών 
που χορηγούνται από όλα τα πιστωτικά ιδρύματα στην 
Ελλάδα σε μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις, όπως 
αυτό δημοσιεύεται από την Τράπεζα της Ελλάδος πλέον 
0,25%, ετησίως υπολογιζόμενο.
• Σε οφειλές που ρυθμίζονται σε περισσότερες από 12 
μηνιαίες δόσεις, το επιτόκιο προσαυξάνεται κατά 1,5%.
• Στην περίπτωση που κάποιος οφειλέτης του Δημοσίου 
σταματήσει να πληρώνει τις δόσεις για την εξόφληση 
του χρέους (τακτικής ή έκτακτης οφειλής) για να μπορέ-
σει να επανενταχθεί στη ρύθμιση θα πρέπει να πληρώ-
σει διπλή προκαταβολή, θα αφαιρεθούν οι δόσεις που 
ήταν συνεπής, ενώ το επιτόκιο θα είναι προσαυξημένο 
κατά 1,5 μονάδες.
• Όσοι οφειλέτες είναι συνεπείς στην εκπλήρωση των 
όρων της ρύθμισης, κατά την καταβολή της τελευταίας 
δόσης, θα απαλλάσσονται από την πληρωμή ποσού που 
ισούται με το 25% των τόκων που έχουν επιβαρύνει το 
ποσό των δόσεων της ρυθμιζόμενης οφειλής.
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ΏΣ ΓΝΏΣΤΟΝ η κατάρτιση και η απόφαση ψήφισης του 
προϋπολογισμού έγινε καθυστερημένα για αντικειμενι-
κούς λόγους, που είχαν να κάνουν με την ανάληψη ευ-
θύνης της νέας Διοίκησης.
Επίσης γνωστό είναι ότι ο προϋπολογισμός έγινε στη βά-
ση των οικονομικών δεδομένων της απελθούσας Διοί-
κησης.
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑΛΑΒΑΜΕ:
• Υπόλοιπα Δανείων 10.994.205€
• Οφειλές ΔOY, ασφαλιστικά ταμεία κλπ 7.395.924€
• Οφειλές σε τρίτους 2.211.900€
• Οφειλές σχολικών Επιτροπών Α’θμιας & Β’θμιας Εκπαί-
δευσης 410.000€.
ΕΠΙΣΗΣ:
• Η καθαριότητα δεν διαθέτει τον απαιτούμενο εξοπλι-
σμό όπως απορριμματοφόρα κλπ, και αυτός που έχει εί-
ναι περίπου 13 ετών και άνω, και ως εκ τούτου το 2019 
δαπανήθηκαν 450.000€!!! για συντήρηση και ανταλλα-
κτικά.
• Δεν υπάρχει το απαιτούμενο προσωπικό σε όλες τις 
υπηρεσίες (καθαριότητα, πράσινο, τεχνικές, οικονομι-
κές και κοινωνικές υπηρεσίες). Ο μέσος όρος ηλικίας 
των εργαζομένων είναι 52 ετών.
• Δεν υπάρχει καμία κτηριακή πολιτική στον τομέα της 
παιδείας προσχολικής, Α’θμιας και Β’θμιας Εκπαίδευ-
σης.
Αντιληπτό είναι ότι σ’ αυτόν τον προϋπολογισμό δεν μπο-

ρεί να αναπτυχθεί πλήρως το πρόγραμμά μας και οι πο-
λιτικές μας.
ΠΑΡ’ ΟΛΑ ΑΥΤΑ καταγράφονται και αναδεικνύονται ση-
μαντικές αποφάσεις και πρωτοβουλίες:
1. Μηδενική αύξηση στα Δημοτικά Τέλη
2. Μηδενικά τέλη θα καταβάλλουν οι πολύτεκνοι
3. Μείωση Δημοτικών Τελών σε ΑΜΕΑ
4. Έκτακτες επιχορηγήσεις στην παιδεία.
5. 400.000€ περίπου για τις συντηρήσεις των σχολείων
6. Προμήθεια απορριμματοφόρων
7. Προμήθεια mini λεωφορείων
8. Ουσιαστικές παρεμβάσεις στην Πλατεία Ελευθερίας 
και γύρω απ’ αυτήν, εν όψει έλευσης του ΜΕΤΡΟ.
9. Έναρξη διαδικασιών για εξασφάλιση χώρων υπόγειου 
parking
10. Συντήρηση όλων των Παιδικών Χαρών και πιστοποί-
ηση καταλληλότητας.
11. Ξεκίνημα των εργασιών αποπεράτωσης του ειδικού 
σχολείου και λειτουργία απ’ την επόμενη σχολική πε-
ρίοδο.
12. Γενικές παρεμβάσεις στη λειτουργία Δημοτικών 
βρεφονηπιακών σταθμών του Δήμου (128.870€).
13. Εργασίες συντήρησης κτιρίων και επισκευή στους 
αθλητικούς χώρους (1.824.000€)
14. Αντιπλημμυρικά έργα (2.200.000€)
15. Εντατικοποίηση στο συνεχιζόμενο έργο του κολυμ-
βητηρίου καθώς και του πάρκου στην Γρ. Λαμπράκη.
16. Αναπλάσεις μέσα από εξασφαλισμένες χρηματοδο-
τήσεις σε πλατείες και Παιδικές Χαρές.

17. Νέο ΚΕΠ στο Σχιστό, αναβάθμιση ΚΑΠΗ.
18. Συντηρήσεις σε πεζοδρόμια και οδικό δίκτυο.
19. Τέλος, δρομολόγηση διαδικασιών και πρωτοβουλι-
ών για το μέγα θέμα της απομάκρυνσης των φυλακών.
Τα παραπάνω πλαισιώνονται απ’ τα προβλήματα της κα-
θημερινότητας, που επιζητούν τη λύση τους, και γι’ αυτά 
έχουν δρομολογηθεί λύσεις.
Σ’ ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΑΓΏΝΑ, που έχει στόχο την βελτίωση της 
ποιότητας ζωής σ’ όλα τα επίπεδα με προτεραιότητα τον 
άνθρωπο, καλούμαστε όλοι να συμπορευτούμε και, στη 
βάση των προβλημάτων, να συμφωνήσουμε και να αγω-
νιστούμε.

Νέα από τους Δήμους

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ

Εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός
του 2020 από την

Αποκεντρωμένη Διοίκηση
Γεώργιος Δημόπουλος

Αντιδήμαρχος Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

Οι χαμηλότερες τιμές
στην αγορά

χωρίς περιορισμούς στα λίτρα

ΕΘΝΑΡΧΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΥ 18 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
(ΑΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ)

ΤΗΛΕΦΏΝΑ: 2102844565 – 2102524450

ΘΗΒΏΝ 242 - ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
ΤΗΛ: 2118005477
email: peristeri@ilektropolis.gr
site: www.ilektropolis.gr
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ΑΛΣΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

Τηλέφωνα: 2105714906
                  2105752600
                  2105743239 / 5767512

Μεσολογγίου 87, Περιστέρι
Τηλ.: 210 57 11 527
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         Υγεία

Το πρότυπο και πλήρες διαγνωστικό κέντρο Κοσμοιατρική 
στο κέντρο της Αθήνας, σας περιμένει σε έναν προσιτό και

φιλικό χώρο για όλους!

Διαγνωστική Μονάδα Πατησίων
Πατησίων 237, Πλ. Κολιάτσου-Αθήνα, 11254
210 8640918, 210 8640988, 210 8665153
210 8665155 / info@kosmoiatriki.com
Νέα Διαγνωστική Μονάδα Σεπολίων
Αμφιαράου 165 , Σεπόλια
210 5157982, 210 5124046

Ο υπερσύγχρονος Μαγνητικός Τομογράφος ΡOWER CLASS 1,5 
Tesla με τον οποίο είναι εξοπλισμένο το τμήμα μαγνητικής το-
μογραφίας είναι ένα από τα κορυφαία συγκροτήματα μαγνητι-
κής διαγνωστικής απεικόνισης. Παράγει εικόνες διατομής σε 
κάθε προσανατολισμό (τομογραφήματα).

Η πρόληψη είναι η καλύτερη 
θεραπεία!

Είμαστε δίπλα σας
 σαν επιστήμονες
και συνάθρωποι
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Ένας νέος ιός εμφανίζεται  στην Κίνα το Δεκέμβριο του 
2019, ο οποίος ονομάζεται -2019-n Co V- και ανήκει 
στην οικογένεια των SARS και MERS. Γενικά ο Κορω-
νοϊός προκαλεί αναπνευστικά προβλήματα όπως βήχα 
και καταρροή. Οι περισσότεροι άνθρωποι ανά τον κόσμο 
μολύνονται από αυτούς τους ιούς τουλάχιστον μία φορά 
στη ζωή τους έχοντας ήπια συμπτώματα. Ενώ σχετικά λί-
γες είναι οι περιπτώσεις εκείνες που οι κορωνοϊοί μπο-
ρούν να προκαλέσουν λοιμώξεις όπως πνευμονία και 
βρογχίτιδα. Τα συμπτώματα του νέου ιού είναι τα εξής:  
έντονος βήχας και πυρετός που μπορεί να εμφανιστούν 
και μετά από δύο εβδομάδες από την έκθεση του ατό-
μου στον ιό. Μέχρις στιγμή δεν υπάρχει κάποιο εμβόλιο 
για το νέο Κορωνοϊό. Επίσης η χορήγηση αντιικής θερα-
πείας δεν φαίνεται να αποφέρει θετικά αποτελέσματα. 
Αυτό που πρέπει να ακολουθηθεί και θα βοηθήσει στην  
αντιμετώπιση της λοίμωξης είναι η ανάπαυση, η λήψη 
πολλών υγρών και  βιταμινών. Ο τρόπος που μεταδίδε-
ται είναι απο τον αέρα με τα σταγονίδια του βήχα, με το 

άγγιγμα των χεριών ή μολυσμένων επιφανειών και στην 

συνέχεια με το άγγιγμα του στόματος της μύτης ή των 
ματιών. Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία ή μέχρι τώρα θά-
νατοι από τον νέο κοροναίο είναι χαμηλή περίπου στο 
4% ποσοστό που είναι μικρότερο συγκριτικά με τον SARS 
και τον MERS. Στην πλειοψηφία τους τα θύματα ήταν άνω 

των 60 ετών και με σοβαρά προβλήματα υγειας.  Γενικά 
όσον αφορά στην φονικότατα του νέου ιού δεν υπάρχει 
μια ξεκάθαρη εικόνα, οι φόβοι υπάρχουν και αφορούν 
στην περαιτέρω μετάλλαξη που θα υποστεί ο ιός και 
αυτό πιθανόν να είναι το στοιχείο που θα τον κάνει πιο 
φονικό.
Γενικά ο πανικός δεν βοηθά καθόλου σε τέτοιες κατα-
στάσεις ,πρέπει να επικρατήσει η λογική εφόσον γνωρί-
ζουμε πολύ καλά πως οι θάνατοι κάθε χρόνο από πνευ-
μονίες και γρίπες είναι πάρα πολλοί. Σε κάθε περίπτωση 
η σωστή πρόληψη είναι το κλειδί προκειμένου να αντι-
μετωπισθεί  οποιαδήποτε κατάσταση.

Ωστόσο όπως επισημαίνει ο Διευθυντής του Μεσογεια-
κού Ινστιτούτου Μολυσματικών Ασθενειών της Μασσα-
λίας η χλωροκίνη , ένα φάρμακο για την ελονοσία φτηνό 
κατά τα άλλα παρουσιάζει κάποιες ενδείξεις αποτελε-
σματικότητας.Μιά τέτοια εξέλιξη είναι πολύ θετική ενι-
σχύοντας τις ελπίδες για θεραπεία.

                           Υγεία

Της Μαρίνας Γωνιωτάκη
Κορωνοϊός: Ποιός  είναι ο νέος ιός και
πως να τον αντιμετωπίσουμε
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Η άνοιξη έκανε την εμφάνιση της και μα-
ζί της έφερε και τα νέα fashion trends 
ανοιξιάτικα και καλοκαιρινά παπούτσια 
που μπορούμε να πούμε πως μας ταξι-

δεύουν στην δεκαετία του '90. Αυτή την σεζον θα δούμε 
στις βιτρίνες των μαγαζιών μπότες σε ανοικτά χρώματα 
διακοσμημένες με prints ή τρουκς με σούρα ή τρύπες, 
παπούτσια με αλυσιδάκια που αγκαλιάζουν τον αστρά-
γαλο ή αλυσιδάκια που χρησιμοποιούνται ως διακοσμτι-
κά στοιχεία. Σανδάλια με κάποια ασυμετρία στα λουρά-
κια τους, πλατφόρμες, Loafers τα οποία θα έχουν την 
τιμητική τους, εσπαντρίγιες οι οποιές θα είναι το απόλυ-
το in fashion, θα τις δούμε να κυκλοφορούν με κόμπους 
και σε διάφορες πλέξεις. Γόβες τύπου Mary Jane's με 
χοντρό τετράγωνο τακούνι και ένα λουράκι που κου-
μπώνει στο πλάι, θα έλεγα πως είναι το ιδανικό παπού-

τσι για τις γυναίκες που δεν μπορούν το τακούνι στιλέτο.
Τα mules παραμένουν,θα τα συναντήσουμε περισσότερο 
σε παστέλ τόνους διακοσμημένα με φιογκάκια και μι-
κρό τακούνι. Τα μοκασίνια είναι μια άλλη πρόταση που 
μας πηγαίνει πίσω στην δεκαετία του '70 και εδώ δίνε-
ται έμφαση στα τακούνια με τα chunky triangle heels να 
πρωταγωνιστούν. Αυτή την περίοδο θα φορεθούν πολύ 
και πολύχρωμα αθλητικά παπούτσια τα οποία θα είναι 
αρκετά ογκώδη με έντονα χρώματα και θα θυμίζουν επί-
σης τα ΄90. Γενικά η μόδα φέτος επιτάσει ιδιαίτερα και 
περίτεχνα σχέδια ειδικά στο τακούνι, όσο για το σχήμα 
που θα έχει η μύτη των παπούτσιων θα είναι είτε μυτερή 
τριγωνική, είτε τετράγωνη, και το χρώμα που θα κυρι-
αρχήσει θα είναι το κίτρινο. Αυτό που μένει να κάνετε 

είναι να επιλέξετε το 
κατάλληλο στυλ για το 
ντύσιμο σας. Απλό η δι-
ακοσμημένο με μικρές 
λεπτομέριες, για εντυ-
πωσιακές και κομψές 
ανοιξίατικες και καλο-
καιρινές εμφανίσεις.

ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ LIVE ΜΟΥΣΙΚΗ
Δ.Σκρά 9 Πετρούπολη - Τηλ. 2105027775

της Μαρίνας Γωνιωτάκη Ποιά ειναι η μόδα στα παπούτσια
για την Άνοιξη - Καλοκαίρι 2020
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         Άρθρα - Απόψεις

Η εργασία θεωρείται 
αναγκαία για τον άν-
θρωπο, όχι μόνο λό-
γω των οικονομικών 
απολαβών που προ-
σφέρει, αλλά  αποτε-
λεί μία δημιουργική 
έκφραση της ζωής του 

και αυτός είναι ο λόγος που θεωρείται αναγκαία για την 
δόμηση και τη διάρθρωση της κοινωνίας .
Ο μαρξισμός υποστηρίζει ότι η εργασία αποτελεί το μέ-
σο έκφρασης του ανθρώπου  και όλων των δυνάμεων 
που αυτός έχει, φυσικών και πνευματικών. Παράλληλα, 
αποτελεί και το μέσο ανάπτυξης και διαμόρφωσης του 
εαυτού, βοηθά να διοχετεύσει την ενέργεια του και δη-
μιουργεί στον άνθρωπο ευεξία και ικανοποίηση .
Είναι λογικό λοιπόν, ένα βασικό δικαίωμα του ανθρώ-
που να είναι η ισότιμη και ελεύθερη πρόσβαση του στην 
εργασία καθώς και η επιτέλεση αυτής χωρίς εμπόδια, 
διακρίσεις και ανισότητες. Το βασικό αυτό δικαίωμα 
όμως δεν το έχουν όλες οι γυναίκες κυρίως λόγω του 
φύλου τους.
Οι ανισότητες που υπάρχουν στην εργασία για τις γυ-
ναίκες δεν είναι ένα πρόσφατο φαινόμενο. Η δεκαετία 
του 1980 χαρακτηρίστηκε από μία σειρά σημαντικών 
αλλαγών στο θέμα της γυναικείας εργασίας και κυρίως 
σε επίπεδο κρατικής πολιτικής. Ένα τέτοιο παράδειγμα 
είναι η άδεια που έπρεπε να έχει η γυναίκα από τον άν-
δρα της για να ασκήσει το επάγγελμα του εμπόρου. Αυτή 
η διάταξη που υπήρχε από το 1910 καταργήθηκε μόλις 
το 1983.
Παρόλο που νομοθετικά οι γυναίκες προστατεύονται 
εργασιακά, εντούτοις, οι ανισότητες που εντοπίζονται 
καταδεικνύουν ότι στην Ελλάδα υπάρχουν έντονες πα-
τριαρχικές αντιλήψεις που επικρατούν στους εργοδότες 
και τις οδηγούν σε χειρότερη θέση από αυτή των αν-
δρών. Οι αντιλήψεις αυτές δεν υφίστανται στο βαθμό 
του παρελθόντος, επικρατούν και μάλιστα επηρεάζουν 
και τις νεότερες γενιές, αυτές είναι ένας από τους βασι-
κούς λόγους που η γυναικεία ανεργία έχει τόσο υψηλά 
ποσοστά σε όλες τις ηλικίες.
Μία από αυτές τις αντιλήψεις είναι ότι η έγγαμη γυναί-
κα δεν μπορεί να είναι αποδοτική στην εργασία της γιατί 
έχει και οικογενειακές υποχρεώσεις. Είναι συχνό φαι-
νόμενο οι εργοδότες να έχουν την αντίληψη ότι μία έγ-
γαμη γυναίκα με παιδιά δεν θα μπορεί να εργαστεί τις 
ίδιες ώρες με έναν έγγαμο άνδρα γιατί είναι δική της η 
υποχρέωση ανατροφής των παιδιών. Άλλωστε στις συ-
νεντεύξεις που γίνονται στον ιδιωτικό τομέα πριν γίνει 
κάποια πρόσληψη οι γυναίκες δεν ρωτούνται απλώς την 
οικογενειακή τους κατάσταση αλλά και αν σκοπεύουν 

σύντομα να κάνουν παιδιά, παράγοντας αποτρεπτικός 
για την πρόσληψη τους.  Ότι αποκτήθηκε όμως τα τελευ-
ταία χρόνια καταργείται σήμερα στο όνομα της οικονο-
μικής κρίσης που υπάρχει στην Ελλάδα. Η υποχώρηση 
των δικαιωμάτων είναι ένα γενικότερο φαινόμενο αλλά 
πλήττει περισσότερο τις γυναίκες. 
Από την έναρξη της κρίσης τα πρώτα θύματα αποτέλε-
σαν οι γυναίκες αφού τα ποσοστά ανεργίας τους έφτα-
σαν να είναι από τα υψηλότερα σε όλη την Ευρωπαϊκή 
ένωση, συγκεκριμένα, το 2010 η ανεργία των γυναικών 
έφτασε το 15,9% ενώ των ανδρών το 8,5%.  Τα δύο φύλα 

βρίσκονται πλέον περισσότερο από ποτέ σε ανταγωνι-
σμό αφού η ελληνική κυβέρνηση το 2010 ανακοίνωσε 
ότι θα υπάρχει τουλάχιστον ένας εργαζόμενος σε κάθε 
σπίτι και θεωρείται αναμενόμενο ότι τη θέση αυτή θα την 
κατέχει ο άνδρας της οικογένειας. 
 Έχει αρχίσει λοιπόν να αναπτύσσεται μία τάση συντη-
ρητισμού σύμφωνα με την οποία η γυναίκα θα πρέπει 
να επιστρέψει στο σπίτι προκειμένου να απελευθερω-
θούν θέσεις εργασίας για να τις καταλάβουν οι άνδρες. 
Η επιστροφή της γυναίκας στο σπίτι θεωρείται η καλύ-
τερη λύση, η οποία όμως οδηγεί την Ελλάδα κοινωνικά 
δεκαετίες πίσω στο παρελθόν.
Η απόλυση εργαζόμενης που βρίσκεται σε κατάσταση 
εγκυμοσύνης δεν αποτελεί απλώς διάκριση εις βά-
ρος των γυναικών αλλά και παρανομία. Ο Συνήγορος 
του Πολίτη είχε 26 καταγγελίες το 2010 για απολύσεις 
εγκύων γυναικών και αυτές φυσικά αφορούν τις γυναί-
κες που κατήγγειλαν το γεγονός γιατί πολλές δεν τολ-
μούν να το κάνουν.
Για τους εργοδότες το να έχουν μία έγκυο στην εργασία 
τους θεωρείται ζημιογόνο γνωρίζοντας ότι η νομοθεσία 
τις προστατεύει, πιέζουν και τρομοκρατούν τις έγκυες 
γυναίκες ώστε να παραιτηθούν. Άλλες υπό το καθεστώς 
αυτής της πίεσης οδηγούνται ακόμα και σε αποβολή 

όπως συνέβη με περίπτωση εργαζόμενης στην Λειβα-
διά. Άλλες πάλι πιέζονται από τους εργοδότες τους να 
κάνουν έκτρωση όπως συνέβη με εργαζόμενη στη Ζά-
κυνθο (Αυγή, 2010).
Είναι απάνθρωπο το 2020 στις αναπληρώτριες εκ-
παιδευτικούς να απαγορεύεται να κάνουν οικογένεια 
αφού προβλέπονται 8 εβδομάδες άδεια εγκυμοσύνης, 
9 εβδομάδες άδεια λοχίας και μετά από 10 χρόνια αγώ-
νων να έχουν 3,5 μήνες άδεια ανατροφής τέκνου. Να 
κινδυνεύουν ανά πάσα στιγμή οι εγκυμονούσες γυναί-
κες, αφού απαγορεύεται να πάρουν άδεια επαπειλού-

μενης εγκυμοσύνης, ακόμα και όταν υπηρετούν σε δυ-
σπρόσιτες περιοχές. 
Ας μη ξεχνάμε τα λόγια του Ν. Καζαντζάκη ’’ Ότι καλό 
στον κόσμο χάρηκε και προκοπή είδε ο νους μου, μο-
νάχα στη γυναίκα το χρωστάει, την κοσμοκαταλύτρα.’’ Σ 
εκείνες τις γυναίκες του Σεπτέμβρη του 1913, τις εργά-
τριες της Αθήνας που ιδρύουν το πρώτο γυναικείο σωμα-
τείο ‘’Γυναικεία Ζωή’’ για να διεκδικήσουν συντονισμένα 
καλύτερες συνθήκες δουλειάς και ζωής. Σήμερα μετά 
από 110 χρόνια διεκδικούμε ισότιμη αντιμετώπιση της 
γυναίκας κοινωνικά στη δουλειά, στη μόρφωση, στην 
οικογένεια. Η Μαρία Κιουρή έλεγε: 
 ‘’ Όταν μια υπόθεση είναι δίκαιη πρέπει να συμμετέχου-
με σε αυτή ακόμα κι αν υπάρχουν 1002 λόγοι που μας 
εμποδίζουν.’’ Τέλος ας θυμηθούμε τον Ευριπίδη στην 
Ιφιγένεια εν Ταύροις: ‘’ Είμαστε γυναίκες, γένος που τα 
μέλη του τα δένει η φιλία, είμαστε και παντάξιες να δια-
σώσουμε αυτά που σε όλες ανήκουν.’’  
*Η Χρυσάνθη Αυλωνίτου είναι Περιφερειακή Σύμ-
βουλος  Δυτικού τομέα Αττικής  "ΔΥΝΑΜΗ ΖΏΗΣ" 
- Εκπαιδευτικός  με Μεταπτυχιακές σπουδές στο 
"Φύλο και Νέα Εκπαιδευτικά και εργασιακά περι-
βάλλοντα στην Κοινωνία της Πληροφορίας" από το 
Παν/μιο Αιγαίου.

Οικονομική κρίση και γυναικεία εργασία

Της Χρυσάνθης Αυλωνίτου
Περιφερειακής Συμβούλου

Δυτικού Τομέα Αττικής
ΔΥΝΑΜΗ ΖΩΗΣ
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Συνέχεια από τη σελ. 1
ΕΛΑΒΕ ΜΕΡΟΣ στις πρό-
σφατες εκλογές για την 
ανάδειξη των τοπικών 

αρχών, συμμετέχοντας στο ψηφοδέλτιο του Λάμπρου 
Μίχου.

Οι συμπολίτες του τον τίμησαν και επιβράβευσαν την 
συνεπή διαδρομή του στον δημόσιο βίο, εκλέγοντάς τον 
στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΛΑΜΠΡΟΣ ΜΙΧΟΣ του εμπιστεύθηκε 
την θέση του Αντιδημάρχου Πόλης.
Από την πρώτη ημέρα αναλήψεως καθηκόντων της νέ-
ας Δημοτικής Αρχής, αφιερώθηκε στην εργώδη προσπά-
θεια και από την θέση του αντιδημάρχου υπεύθυνου για 
την καθαριότητα, το πράσινο και τις Τεχνικές υπηρεσί-
ες, συμβάλλει ουσιαστικά στην υλοποίηση του οράμα-
τος του Δημάρχου κ. Λάμπρου Μίχου και της παράταξης 
«Αγία Βαρβάρα-Πρώτη Ξανά». 

Γ. ΠΟΥΛΑΚΗΣ: Η Προηγούμενη Διοίκηση του Γ. Καπλά-
νη είχε οδηγήσει την πόλη σε παρακμή. Παραλάβαμε 
ένα Δήμο σε κακό χάλι. Τα κτήρια είχαν εγκαταλειφθεί 
ασυντήρητα και σκεφθείτε, ακόμη και στο εμβληματικό 
«Γιάννης Ρίτσος», με τις έντονες βροχοπτώσεις του Νο-
εμβρίου τα νερά σχημάτιζαν λίμνες στο εσωτερικό. Το 
ίδιο και στην σχολή χορού και το κτήριο της ΔΗΚΕΑΒ.

Ο Κλιματισμός στην αίθουσα της Σχολής Χορού είχε δι-
αλυθεί και χρειάστηκε να καταφύγουμε σε μαγικές επι-
λογές προκειμένου να μπορούν με το κρύο να λειτουρ-
γήσει η Σχολή και να γίνουν τα μαθήματα κανονικά.

ΣΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ, ο εξοπλισμός είχε περιέλθει σε 
κακό χάλι. Ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα της 
αδιαφορίας και της ανικανότητας της προηγούμενης Δι-
οίκησης είναι το γεγονός ότι το μηχάνημα πλύσης είχε 
να βγει, για να πλύνει τους κάδους, πάνω από πέντε 
χρόνια.

Ακόμη, οι εργαζόμενοι είχαν χρόνια να λάβουν τις νόμι-

μες αποδοχές τους σε είδη ατομικής προστασίας (γυα-
λιά, κράνη, γάντια, ειδικές φόρμες κ.λπ.), γάλατα και 
βέβαια τις αποδοχές εις χρήμα για την υπερωριακή απα-
σχόλησή τους. Πασχίζουμε να είμαστε συνεπείς, η οικο-
νομική κατάσταση που παραλάβαμε δεν έχει προηγού-
μενο, για ενημέρωσή σας ενδεικτικά να σας αναφέρω 
ότι παραλάβαμε έλλειμμα, κατά τι μικρότερο των 2 εκ. 
ευρώ, αλλά για εμάς οι εργαζόμενοι είναι συνεργάτες 
και όχι υπάλληλοι. Για αυτό καταβάλλουμε κάθε δυνα-
τή προσπάθεια να είμαστε συνεπείς στις παροχές που 
δικαιούνται και μέχρι στιγμής το έχουμε πετύχει. 

ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΟΝΙΣΟΥΜΕ ότι χάρη σε αυτούς, καθημερι-
νά βρίσκονται συνεργεία στους δρόμους προσπαθώντας 
να αποκαταστήσουν βλάβες, να καθαρίσουν χώρους 
που είχαν λόγω αδιαφορίας των προηγουμένων σε εστί-
ες κινδύνου για την δημόσια υγεία και βέβαια την άμεση 
και απολύτως αποτελεσματική ανταπόκριση του μηχανι-
σμού του Δήμου στις έκτακτες συνθήκες λόγω των πρό-
σφατων, αλλεπάλληλων μετώπων κακοκαιρίας.

Με τον Λάμπρο Μίχο και με όλα τα στελέχη της δημοτι-
κής αρχής μοιραζόμαστε το ίδιο όραμα για μία Αγία Βαρ-
βάρα πρώτη ξανά, με εξωστρέφεια, φιλική, στην οποία 
κάτοικοι και επισκέπτες θα χαίρονται να βρίσκονται και 
οι δημότες της θα είναι περήφανοι για την πόλη τους.

ΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΕΜΠΙΣΤΕΥΟΝΤΑΙ τον Μίχο και την παράταξη 
«Αγία Βαρβάρα Πρώτη ξανά», γιατί γνωρίζουν το πάθος 
του και την αγάπη του για την πόλη, την οποία γνωρίζει 
πολύ καλά. Επίσης, στην συνεργασία μαζί του διαπιστώ-
νει κανείς την μεγάλη ικανότητά του, όχι μόνο να σχεδι-
άζει αλλά και να υλοποιεί. Μα πάνω από όλα να εμπνέει 
και να καθοδηγεί τους συνεργάτες του σε ουσιαστικές, 
δημιουργικές, πρωτοποριακές και ανιδιοτελείς πράξεις.

Οι πολίτες ανταποδίδουν την εμπιστοσύνη που δείχνου-
με και επιβραβεύουν την προσπάθειά μας, γιατί γνωρί-
ζουν ότι εμείς μπορούμε να κάνουμε την Αγία Βαρβάρα 
Πρώτη ξανά.

Νέα από τους Δήμους

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΟΥΛΑΚΗΣ:
«Με τον Λάμπρο Μίχο, η Αγία Βαρβάρα
είναι πρώτη Ξανά!
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Διαφημίσεις - Καλλιτεχνικά
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