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Συννεφιά . Η  θερµοκρασία 

από 20°C έως 29°C
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1,5,9,13,17,21,25,29
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ΚΑΤΣΙΒΕΛΑΣ ΣΟΛΩΝ- ΚΥΡΙΛΛΟΣ
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ΧΑΪ∆ΑΡΙ
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Καραϊσκάκη 84, 2105985845

08:00-21:00

Παρουσία δεκάδων
εκπροσώπων του
εκπαιδευτικού, εµπο-

ρικού, πολιτικού κόσµου και
των σωµάτων ασφαλείας, η
Αντιδήµαρχος Κοινωνικής
Προστασίας, Παιδείας, Πολιτι-
σµού και Νεολαίας κα Σοφία
Μαυρίδη και ο νέος πρόεδρος
της ΚΕ∆Α, κ. Παντελής Σαβ-
βίδης παρουσίασαν το ετήσιο
πρόγραµµα (2019-2020) για
την οδική ασφάλεια το οποίο
περιλαµβάνει συνολικά 12
δράσεις.

Η ΚΕ∆Α ασχολείται µε την οδική ασφάλεια από πέρσι,
υλοποιώντας τέσσερις βιωµατικές δράσεις, σε συνερ-
γασία µε την οργάνωση «My Grand Road» και τον κ.
Σωτήρη Γιαννόπουλο, δράσεις που είχαν πολύ µεγάλη
επιτυχία και µεγάλη συµµετοχή τόσο των παιδιών των
Κ∆ΑΠ όσο και των γονέων, αφού αφορούσαν όλες τις
ηλικίες.

Φέτος η κα Σοφία Μαυρίδη σχεδίασε 12 προγράµµατα
που αφορούν εκτός από παιδιά και γονείς µε ενηµέρωση
και βιωµατικές δράσεις όλους τους πολίτες του ∆ήµου
Ασπροπύργου, ακόµα και τους διερχόµενους οδηγούς
βαρέων οχηµάτων .

Ταυτόχρονα και φέτος η ΚΕ∆Α έχει καταφέρει να
συµπεριλάβει τον ∆ήµο Ασπροπύργου, τον µοναδικό
στην Ελλάδα στο πρόγραµµα της Ευρωπαϊκή Επιτρο-
πής Μεταφορών µε την ονοµασία «EDWARD», αρχικά
από τις λέξεις European Day Without A Road Death,
δηλαδή ευρωπαϊκή ηµέρα χωρίς ούτε έναν νεκρό στο
δρόµο, πανευρωπαϊκή δράση που θα πραγµατοποιηθεί
στις 26 Σεπτεµβρίου.

Μιλώντας στην παρουσίαση των 12 δράσεων η κα
Μαυρίδη τόνισε:«Εκλεκτοί προσκεκληµένοι, αγαπητές
φίλες και φίλοι, πριν από έναν χρόνο η ΚΕ∆Α, της οποίας
είχα την τιµή να είµαι πρόεδρος για δύο χρόνια ξεκίνησε 

δειλά-δειλά µία δράση για την Οδική Ασφάλεια, ένα
θέµα πολύ σηµαντικό για εµάς µε στόχο να δώσουµε στα
παιδιά, αλλά και στους γονείς τους, την απαραίτητη Παι-
δεία και Γνώση προκειµένου να µάθουν να κινούνται µε
ασφάλεια.

Εκείνη η πρώτη δράση αγκαλιάστηκε απ’ όλους σας,
µας έδωσε δύναµη και κουράγιο να συνεχίσουµε και
ολοκληρώσαµε τη χρονιά µε τέσσερις βιωµατικές δρά-
σεις.

Φέτος συνεχίζουµε µε περισσότερη όρεξη και περισσό-
τερες δράσεις.

Σχεδιάσαµε και θα υλοποιήσουµε 12 νέες δράσεις,
πολύ-επίπεδες δράσεις που αφορούν όλες τις ηλικίες,
ακόµα και τους διερχόµενους από την πόλη µας οδηγούς
ξένων φορτηγών.

Αυτές τις δράσεις θα σας παρουσιάσουµε σήµερα και
ζητάµε από εσάς τη συνεργασία και τη συµβολή σας.

Οι δράσεις που θα δείτε µπορεί να σχεδιάστηκαν από
την ΚΕ∆Α σε συνεργασία µε την Οργάνωση «My Grand
Road», όµως δεν θα έχουν καµιά επιτυχία χωρίς τη δική
σας συµβολή που είναι καθοριστική.

Είστε οι άµεσοι ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ µας.
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∆ΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ : Στο πλευρό των εργαζοµένων της 
Χαλυβουργικής για την ικανοποίηση των αιτηµάτων τους

Με αφορµή τις πρόσφατες
εξελίξεις, ο  ∆ήµος Ελευσίνας εκφ-
ράζει την  αµέριστη συµπαράστα-
σή του προς το Σωµατείο Εργα-
τοϋπαλλήλων Χαλυβουργικής. ∆ια-
βεβαιώνει προς πάσα κατεύθυνση
προς θα σταθεί στο πλευρό των
εργαζοµένων, αλληλέγγυος στον
αγώνα για την ικανοποίηση των
αιτηµάτων τους. Επίσης,  βρίσκε-
ται σε διαρκή επικοινωνία µε το
Σωµατείο προκειµένου να
παράσχει έµπρακτα κάθε δυνατή
βοήθεια  ή παρέµβαση που του
ζητηθεί. 
Το Σωµατείο αγωνίζεται δυναµικά

για  την πλήρη εξόφληση των οφειλόµενων µισθών στους εργαζόµενους και τη διασφάλιση των θέσεων
εργασίας τους. ∆ιεκδικεί το δικαίωµα για αξιοπρεπή διαβίωση  του συνόλου των  εργαζοµένων  στην
επιχείρηση   και υπερασπίζεται την αξιοπρέπεια αυτών και των οικογενειών τους.    

Συνεχίζεται στη σελ. 4
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‘’Από την Πέµπτη 19/9/2019, εντελώς αιφνιδιαστικά
και απροειδοποίητα, διακόπηκε όλο το πρόγραµµα
χηµειοθεραπειών στο ΑΤΤΙΚΟ νοσοκοµείο. ∆εκάδες
συµπολίτες µας, ειδοποιήθηκαν να µην προσέλθουν στα
προγραµµατισµένα ραντεβού τους, χωρίς να τους δίνε-
ται καµιά εξήγηση ούτε κάποια ηµεροµηνιακή δέσµευση,
για το πότε θα πραγµατοποιηθούν οι συνεδρίες τους.

Το να διακόπτεται το πρόγραµµα αναγκαίων θερα-
πειών ενός ογκολογικού ασθενούς δεν είναι κάτι απλό.
Οι επιπτώσεις στην εξέλιξη και την αντιµετώπιση του
κακοήθους νοσήµατος είναι απρόβλεπτες. Το γεγονός
αυτό (το οποίο έχει επαναληφτεί σε µικρότερη έκταση
και στο παρελθόν) δείχνει όλη την αθλιότητα του δηµό-
σιου συστήµατος υγείας που συνεχίζεται και εντείνεται,
παρά τις υποσχέσεις και τις επικοινωνιακές µεθοδεύσεις.
∆είχνει την ωµή πραγµατικότητα µιας δηµόσιας υγείας
που θυσιάζεται στο βωµό των «µατωµένων πλεονασµά-
των», της ευρωµνηµονιακής-δηµοσιονοµικής ασφυξίας
και της επιχειρηµατικής κερδοφορίας.

Η επίσηµη αιτιολόγηση από τη ∆ιοίκηση του
ΑΤΤΙΚΟΥ νοσοκοµείου είναι ότι το φαρµακείο του δεν
έχει άλλο απόθεµα ΧΜΘ σκευασµάτων, διότι το Υπουρ-
γείο Υγείας δεν έχει εγκρίνει – αποδεσµεύσει τα
αντίστοιχα ποσά φαρµακευτικής δαπάνης.

Κυβέρνηση, διοικήσεις, πρώην και νυν υπουργοί
είναι όλοι υπεύθυνοι. ∆ιατηρούν και αναπαράγουν την
ασφυκτική µνηµονιακή λιτότητα σε ό,τι αφορά το ΕΣΥ.

Από τα φάρµακα και τα νοσοκοµειακά υλικά µέχρι τις
αναγκαίες προσλήψεις µόνιµου προσωπικού. Τα πάντα
για τους επενδυτές, τίποτα για τους εργαζόµενους και το
δηµόσιο είναι το κυνικό δόγµα τους.

Τέρµα τα λόγια. Όλοι οι υγειονοµικοί, οι εργαζόµενοι
και οι ασθενείς, τα σωµατεία και τα συλλογικά τους όργα-
να, πρέπει να απαντήσουν άµεσα και δυναµικά στο
συνεχιζόµενο υγειονοµικό έγκληµα. Η υγεία δεν είναι
εµπόρευµα ούτε επικοινωνιακό παιχνίδι πολιτικαντι-
σµού.

20/9/2019

Καλιαµπάκος Σωτήρης, µέλος ∆Σ Ιατρικού Συλλόγου
Αθηνών και ΠΙΣ

Παπανικολάου Πάνος, ΓΓ ΟΕΝΓΕ και µέλος ∆Σ
ΕΙΝΑΠ

Ρίζος Μιχάλης, πρόεδρος σωµατείου εργαζοµένων
ΑΤΤΙΚΟΥ νοσοκοµείου’’

Ένεση ρευστότητας από τον
Β. Κικίλια για τα φάρµακα

Σηµειώνεται ότι αµέσως ο υπουργός Υγείας,
Βασίλης Κικίλιας, συγκάλεσε την Παρασκευή
(20/09/2019) το Κεντρικό Συµβούλιο Υγειονοµικών
Περιφερειών ώστε να   λυθεί το πρόβληµα µε τα
χηµειοθεραπευτικά σκευάσµατα των καρκινο-
παθών.

Θέµα της συνεδρίασης ήταν η αύξηση του ορίου
πιστώσεων φαρµάκων στους προϋπολογισµούς
των νοσοκοµείων.Τελικά, αποφασίστηκε η αύξηση
των ορίων πιστώσεων κατά 54.200.000 ευρώ. 

Οι πιστώσεις αυτές θα καλύψουν, µεταξύ άλλων,
και τις ανάγκες προµήθειας ογκολογικών φαρµά-
κων, για την απρόσκοπτη εξυπηρέτηση των ασθ-
ενών.

To υπουργείο Υγείας έχει ζητήσει από τις ∆ιοι-
κήσεις των νοσοκοµείων, εβδοµαδιαία ενηµέρω-
ση για τις σχετικές πιστώσεις φαρµάκων.

Σύµφωνα µε πληροφορίες του iatropedia.gr, τα
χρήµατα θα βρίσκονται το αργότερο µέχρι τη ∆ευ-
τέρα στα ταµεία των νοσοκοµείων, ώστε τα Φαρ-
µακεία τους να προµηθευτούν άµεσα τα ογκολογι-
κά φάρµακα και να καλυφθούν οι ανάγκες των
ογκολογικών ασθενών.

Μ
ε την  µε αριθµό 30898/19-09-
2019 απόφαση που υπεγράφη
την  Πέµπτη 19-09-2019  από

την  Υπουργό Παιδείας, Έρευν ας και
Θρησκευµάτων  κα Νίκη Κεραµέως οι
µαθητές, που συµµετείχ αν  στις Παν ελ-
λαδικές Εξετάσεις του 2019 και κατοι-
κούν  στη ∆ηµοτική Εν ότητα Μάν δρας,
η οποία επλήγη το Νοέµβριο του 2017
από τη φον ική πληµµύρα, τυγχ άν ουν
ειδικής µοριοδότησης. 

Η απόφαση αυτή της Υπουργού
δικαιών ει όπως αν αφέρει κι η αν α-
κοίν ωση του Αν τιπροέδρου της Βουλής
& Βουλευτή ∆υτικής Αττικής Θαν άση
Μπούρα,  τις εν έργειές του , ο οποίος µε
προσωπική  πρωτοβουλία και παρεµβά-
σεις  από τη πρώτη στιγµή που αν έκ-
υψε το θέµα αµέσως µετά την  καταστρ-

οφική πληµµύρα του 2017, βρέθηκε
κον τά τόσο στο Σύλλογο Γον έων  και
Κηδεµόν ων  όσο και στους µαθητές που
έδιν αν  τον  δικό τους αγών α υπό
αν τίξοες συν θήκες. 

Με συν εχ είς πιέσεις και επίκαιρες
ερωτήσεις προς την  τότε πολιτική
ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας, ο κ.
Μπούρας κατάφερε ν α δοθεί ειδική µορ-
ιοδότηση στους µαθητές της πληγείσας
περιοχ ής που συµµετείχ αν  στις Παν ελ-
λαδικές Εξετάσεις του 2018. 

Έτσι, λοιπόν , για δεύτερη συν εχ ή
χ ρον ιά µε αυτή την  υπουργική απόφα-
ση, παίρν ει σάρκα και οστά το αίτηµα
των  µαθητών  προκειµέν ου ν α τύχ ουν
της ειδικής µοριοδότησης και για τις
Παν ελλαδικές εξετάσεις του 2019.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΝΙΚΗΣ ΚΕΡΑΜΕΩΣ 
Ειδική µοριοδότηση για τους µαθητές της

Μάνδρας , που συµµετείχαν 
στις Πανελλαδικές Εξετάσεις του 2019

ΚΟΙΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ-ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ Για την αναστολή των Χηµειοθεραπειών στο "Αττικό" νοσοκοµείο

Ανακοίνωση του ∆ήµου Αχαρνών για την ανεύρεση 
χειροβοµβίδας δίπλα στο 1ο δηµοτικό κλειστό γυµναστήριο

Κινητοποιήθηκαν όλες οι αρµόδιες υπηρεσίες
και  αντιµετωπίστηκε το ζήτηµα 

Χωρίς περαιτέρω
προβλήµατα αντιµε-
τωπίστηκε το ζήτηµα
που προέκυψε µε την
ανεύρεση χειροβοµ-
βίδας δίπλα στο 1ο
δηµοτικό κλειστό
γυµναστήριο. 

Από την πρώτη στιγ-
µή κινητοποιήθηκαν
όλες οι  αρµόδιες
υπηρεσίες προκειµέ-
νου να συνδράµουν οι
στρατιωτικές δυνάµεις
που ανέλαβαν την επιχείρηση.

Στο σηµείο βρέθηκαν τόσο ο ∆ήµαρχος Αχαρνών κ. Σπύρος Βρεττός όσο
και ο αρµόδιος Αντιδήµαρχος για την Πολιτική Προστασία κ. Γιώργος Σιδ-
ηρόπουλος που επέβλεπαν την αντιµετώπιση του περιστατικού. 

Αναλυτικότερα τις πρωινές ώρες της 21ης Σεπτεµβρίου, εντοπίσθηκε από
ιδιώτη χειροβοµβίδα στον προαύλιο χώρο του 1ου κλειστού γυµναστηρίου
Αχαρνών. 

Η κινητοποίηση τόσο της ∆ηµοτικής Αρχής όσο και της Αστυνοµίας ήταν
άµεση και εκκενώθηκε τόσο το κλειστό γυµναστήριο όσο και οι γύρω δρό-
µοι. Η αστυνοµία που κλήθηκε στο περιστατικό αφού διαπίστωσε ότι πρό-
κειται για πολεµικό υλικό, αιτήθηκε τη συνδροµή εξειδικευµένου προσωπι-
κού του ΓΕΣ.

Άµεσα, µετέβησαν στο σηµείο Ειδικοί EOD του Τάγµατος Εκκαθαρίσεως
Ναρκοπεδίων Ξηράς, οι οποίοι αφού έλαβαν υπόψη τους την ασφάλεια των
πολιτών και εγκαταστάσεων, αναγνώρισαν, εξουδετέρωσαν, περισυνέλεξαν
και στη συνέχεια κατέστρεψαν Βρετανική χειροβοµβίδα τύπου MILLS No36
Β ΠΠ σε Πεδίο Βολής της περιοχής.

Ο ∆ήµος ευχαριστεί θερµά το ΓΕΣ και το Τάγµα Εκκαθαρίσεως Ναρκοπέ-
διων Ξηράς για την άµεση κινητοποίηση αφού καθηµερινώς συρρέουν
πλήθος παιδιών και δηµοτών µας στο σηµείο αυτό.
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Amber Alert
 ΓΟΝΙΚΗ ΑΡΠΑΓΗ ΤΗΣ ΧΙΤΖΑΖΙ ΑΘΗΝΑΣ, 2,5 ΕΤΩΝ

Στις 20/09/2019, και ώρα 18:00, ο πατέρας
της ανήλικης Αθηνά Χιτζάζι, 2,5 ετών,
προέβη σε αυτοδικία, αποκρύπτοντας τον
τόπο διαµονής της ανήλικης και αρνούµε-
νος να την επιστρέψει στη µητέρα της. Το
«Χαµόγελο του Παιδιού» προχώρησε στην
ενεργοποίηση του Amber Alert σήµερα
22/9/2019, κατόπιν εισαγγελικής εντολής.

Η Αθηνά έχει ύψος 0.96 µ, ζυγίζει 14 κιλά,
έχει µαύρα µαλλιά και µαύρα µάτια.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά µε «Το Χαµό-
γελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραµµή για τα Εξαφανισµένα Παιδιά 116000»
καθώς και σε όλα τα Αστυνοµικά Τµήµατα της χώρας.

Το Amber Alert Hellas συνίσταται στην άµεση, έγκυρη και λεπτοµερή ενηµέρωση των πολιτών σχετι-
κά µε περιστατικό εξαφάνισης ανηλίκου µόλις λίγα λεπτά µετά την ειδοποίηση των Αρχών ή του Οργα-
νισµού «Το Χαµόγελο του Παιδιού» σχετικά µε αυτό. Για να επιτευχθεί αυτό στο Πρόγραµµα συµµε-
τέχει πλήθος φορέων (κρατικών, ιδιωτικών, εθελοντικών) µε τον κάθε ένα από αυτούς να επικοινωνεί
τα στοιχεία του αγνοούµενου παιδιού και κάποιες άλλες βασικές πληροφορίες µέσα από τα µέσα που
διαθέτει π.χ. τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά spots, αναρτήσεις στα social media, αποστολή SMS, ανα-
κοινώσεις στις οθόνες αεροδροµίων κ.λ.π. 

Επίδοµα θέρµανσης: 
Στο τραπέζι σχέδιο για την αύξησή του

Σχ έδιο για “απόσυρση” αυτοκιν ήτων  παλαιάς
τεχ ν ολογίας µε καιν ούργια αυτοκίν ητα ν έας τεχ ν ο-
λογίας, κυρίως ηλεκτροκίν ητα, προωθεί η κυβέρν ηση
όπως προκύπτει από δηλώσεις στον  τηλεοπτικό
σταθµό ΣΚΑΙ του υφυπουργού Οικον οµικών  Απόστο-
λου Βεσυρόπουλου. 

Ο υφυπουργός επιβεβαίωσε το εν  λόγω δηµοσίευµα
της εφηµερίδας “Το Βηµα”.

Όπως είπε ο Α. Βεσυρόπουλος το πρόγραµµα αυτό
θα προβλέπει µειωµέν α τέλη ταξιν όµησης, µειωµέν α
τέλη κυκλοφορίας και µειωµέν ο φόρο για εταιρική
χ ρήση του ν έου αυτοκιν ήτου ως κίν ητρα για την  αν τι-
κατάσταση αυτοκιν ήτων  παλαιάς τεχ ν ολογίας µε οχ ή-
µατα ν έας τεχ ν ολογίας.

“Εχ ουµε έν α ολοκληρωµέν ο πρόγραµµα” για “από-
συρση”, δήλωσε χ αρακτηριστικά ο υφυπουργός λέγον -
τας οτι το πρόγραµµα θα εφαρµοστεί από το επόµεν ο
έτος.

Παράλληλα ο Α. Βεσυρόπουλος άφησε αν οικτό το
εν δεχ όµεν ο ν α αυξηθεί το επίδοµα του πετρελαίου
θέρµαν σης και ειδικά για τα ν οικοκυριά στις ορειν ές
περιοχ ές της χ ώρας. Αυτό όπως διευκρίν ισε ο υφυ-
πουργός εξετάζεται σε συν άρτηση µε τον  δηµοσιον ο-
µικό χ ώρο του 2019.

Σε οτι αφορά την  προθεσµία των  120 δόσεων  για
την  ρύθµιση των  οφειλών  προς την  εφορία ο Απ.
Βεσυρόπουλος επαν έλαβε οτι λήγει στις 30 Σεπτεµ-
βρίου εν ώ µέχ ρι στιγµής έχ ουν  ρυθµιστεί οφειλές άν ω
του 1 δισ ευρώ.

Εσείς, οι εκπαιδευτικοί, οι άνθρωποι που έχετε την
ευθύνη για τη ασφάλεια στο δρόµο, οι άνθρωποι που
διοικούν την Περιφέρεια, οι εκπρόσωποί µας στο Κοινο-
βούλιο, εσείς είστε οι συνεργάτες µας.

Ζητάµε λοιπόν να αγκαλιάσετε τις δράσεις και να µας
βοηθήσετε, καθένας από εσάς µέσα από τον δικό του
ξεχωριστό ρόλο, ώστε να πετύχουµε το στόχο.

Και ο στόχος ΟΛΩΝ µας είναι ΚΟΙΝΟΣ:

«Να µειώσουµε τα θύµατα που θρηνούµε κάθε µέρα
στην άσφαλτο».

Ένας στόχος που είναι και Ευρωπαϊκός και υπο-
στηρίζεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Μεταφορών
µε τον κωδικό «EDWARD» από τα αρχικά των λέξεων 

European Day Without A Road Death.
O Ασπρόπυργος είναι η µοναδική πόλη στην Ελλάδα

που συµµετέχει στο Ευρωπαϊκό πρόγραµµα, όπως είναι 

και η µοναδική πόλη που
υλοποίησε πέρσι δράση
υπό την αιγίδα του Οργανι-
σµού Ηνωµένων Εθνών.

Όπως λοιπόν θα δείτε
στην παρουσίαση η ΚΕ∆Α
συνεχίζει να πρωτοπορεί,
συνεχίζει να δηµιουργεί,
συνεχίζει να βρίσκεται
κοντά στους δηµότες Ασπρ-
οπύργου, όπως και εγώ
από τη νέα µου θέση ως
Αντιδήµαρχος Κοινωνικής
Προστασίας, Παιδείας,
Πολιτισµού και Νεολαίας,
αλλά και µέσα από την
ΚΕ∆Α όπου παραµένω ως
Αντιπρόεδρος µε το Σύνθηµα «ΖΩ_∆ΥΤΙΚΑ» που το
κάναµε και hashtag.

Παρόντες στην παρουσίαση, ο βουλευτής Ευάγ
γελος Λιάκος, ο Πρόεδρος του Βιοτεχνικού Επι-

µελητηρίου Πειραιά Ανδριανός Μιχάλαρος, ο Αντι-
πρόεδρος του Επαγγελµατικού Επιµελητηρίου
Πειραιά Γιάννης Μουρτζούκος, εκπρόσωποι όλων
των Σωµάτων Ασφαλείας και του Στρατού, διευθυ-

ντές των σχολείων και εκπρόσωποι των Συλλόγων
Γονέων και Κηδεµόνων.

Ο νέος πρόεδρος της ΚΕ∆Α, κ. Παντελής Σαββίδης

Συνεχίζεται από σελ. 2

Ο βουλευτής Ν∆ ∆υτικής Αττικής
κ. Βαγγέλης Λιάκος µε την 

Αντιδήµαρχο κα Σοφία Μαυρίδη

Ο εκπρόσωπος της οργάνωσης «My Grand
Road», κ. Σωτήρης Γιαννόπουλος
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Ολοκληρώθηκαν τα έργα στεγανοποίησης και µόνωσης στις
στέγες δύο σχολείων του ∆ήµου Φυλής

Ένα ακόµη έργο στον τοµέα της
παιδείας ολοκλήρωσε ο ∆ήµος
Φυλής, µε δύο καίριες παρεµβά-

σεις, που αναβαθµίζουν κτιριακά και ενερ-
γειακά το 9ο ∆ηµοτικό Σχολείο και το 2ο
∆ηµοτικό Σχολείο Άνω Λιοσίων. Ο ∆ήµα-
ρχος Φυλής Χρήστος Παππούς,  ζήτησε από
τις αρµόδιες υπηρεσίες του ∆ήµου την
άµεση αντιµετώπιση των προβληµάτων στε-
γανότητας που παρουσίαζαν τα δύο σχολεία.

Συγκεκριµένα, στο 9ο ∆ηµοτικό Σχολείο,
για την αντιµετώπιση της υγρασίας από το
νερό της βροχής, που απειλούσε µε διάβρω-
ση την πλάκα και τον µεταλλικό οπλισµό
της ταράτσας, έγιναν εργασίες στεγανο-
ποίησης και µόνωσης στο σύνολο της επιφά-
νειας της στέγης, εµβαδού 1.600 τ.µ. Στο 2ο
∆ηµοτικό Σχολείο πραγµατοποιήθηκαν αντίστοιχα εργασίες στεγανοποίησης και µόνωσης, επίσης σε όλη την επιφάνεια της στέγης, εµβαδού 1.050 τ.µ.  

Η δαπάνη καλύφθηκε από ιδίους πόρους του ∆ήµου Φυλής ενώ τις µελέτες και την επίβλεψη έκανε η Τεχνική Υπηρεσία.

Τον νέο
∆ ή µ α -
ρ χ ο

Αχαρνών κ.
Σπύρο Βρεττό
επισκέφτηκε στο
∆ηµαρχείο Αχα-
ρνών ο Σεβασµιό-
τατος Μητρο-
πολίτης Ιλίου,
Αχαρνών και
Πετρουπόλεως κ.
Αθηναγόρας, την
Πέµπτη 19
Σεπτεµβρίου.

Ο Μητρο-
π ο λ ί τ η ς
συνεχάρη και
ευχήθηκε τα δέοντα στον νέο
∆ήµαρχο και είχε µια σύντοµη
συζήτηση µαζί του και µε τους
συνεργάτες του για τα προβλήµατα
του ∆ήµου αλλά και για τον Ιερό
Καθεδρικό Ναό του Αγίου

Βλασίου, καθώς επίσης τόνισαν
και το εξαιρετικό κλίµα συνερ-
γασίας του ∆ήµου µε τη Μητρό-
πολη.

«Η Εκκλησία αποτελεί θεµέλιο
λίθο της κοινωνίας µας. Θα είµα-

στε αρωγοί σε
κάθε δράση της
όπως και αυτή
στηρίζει µε
κάθε τρόπο τους
συνανθρώπους
µας που έχουν
ανάγκη» τόνισε
σε δηλώσεις του
ο ∆ήµαρχος
Αχαρνών.

Ο Σεβασµιό-
τατος Μητρο-
πολίτης κ. Αθη-
ναγόρας συνο-
δευόταν από
τον  προϊστάµε-

νο του Ιερού Ναού του Αγίου
Βλασίου Αχαρνών, Ἀρχιµ. Ιωάννη
Ράπτη, ενώ στο Γραφείο του
∆ηµάρχου παρευρέθηκαν οι Αντι-
δήµαρχοι Μιχάλης Βρεττός και
Νίκος ∆αµάσκος.

Ο Μητροπολίτης Αθηναγόρας συναντήθηκε 
µε τον ∆ηµάρχο Αχαρνών Σπ. Βρεττό

Συστάθηκε η Επιτροπή 
Αναθεώρησης του Συντάγµατος 

Μέλος της ορίστηκε ο Βουλευτής
∆υτικής Αττικής Γιώργος Κώτσηρας

Με απόφαση του
Προέδρου της Βουλής,
στις 16 Σεπτεµβρίου,
συστάθηκε η Επιτροπή
Αν αθεώρησης του
Συν τάγµατος, µέλος της
οποίας ορίστηκε ο Βου-
λευτής ∆υτικής Αττικής
Γιώργος Κώτσηρας. Η
επιτροπή θα επεξεργα-
στεί το περιεχ όµεν ο των
αν αθεωρητέων  διατά-
ξεων , οι οποίες έχ ουν
καθοριστεί µε απόφαση
της Ολοµέλειας της Βου-
λής, την  οποία έλαβε µε
δύο ον οµαστικές ψηφοφ-
ορίες στις 14 Φεβρουαρίου και 14 Μαρτίου.
Ο κ. Κώτσηρας έκαν ε την  ακόλουθη δήλωση: «Ξεκι-
ν άει σήµερα τις εργασίες της η Επιτροπή για την
Αν αθεώρηση του Συν τάγµατος. Είν αι ιδιαίτερη τιµή για
εµέν α η συµµετοχ ή µου στην  σηµαν τικότατη αυτή
κοιν οβουλευτική διαδικασία για την  αν αµόρφωση του
καταστατικού χ άρτη της χ ώρας.»
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Σε τρεις µήνες η 
έκδοση των 100.000 
εκκρεµών αδειών 
οδήγησης της 
Περιφέρειας Αττικής

Ο
Περιφερειάρχης Αττικής Γ.
Πατούλης επισκέφθηκε
εχθές Κυριακή  τους εργαζό-

µεν ους της Περιφέρειας, οι οποίοι
πραγµατοποιούν  υπερωρίες και
εργάζον ται ακόµα και Σαββατοκύρ-
ιακα προκειµέν ου ν α ολοκληρωθεί η
διαδικασία έκδοσης 100 χ ιλιάδων
αδειών  οδήγησης που εκκρεµούν
εδώ και 1,5 περίπου χρόν ο.

Ο κ. Πατούλης κατά την  επίσκε-
ψή του στη Γεν ική ∆ιεύθυν ση Μετα-
φορών  και Επικοιν ων ιών  στη Λ.
Μεσογείων  και στη ∆ιεύθυν ση
Μεταφορών  του ∆. Τοµέα, ευχα-
ρίστησε τους εργαζόµεν ους για τη
θετική αν ταπόκρισή τους στο κάλε-
σµά του ν α εργαστούν  πέραν  του
καν ον ικού ωραρίου προκειµέν ου
ν α µπει οριστικά έν α τέλος στην

ταλαιπωρία των  πολιτών  και επισή-
µαν ε ότι η ταχύτερη και καλύτερη
εξυπηρέτηση των , είν αι ζήτηµα
προτεραιότητας του.

Ο Περιφερειάρχης εν ηµερώθηκε
από το Γεν ικό ∆ιευθυν τή Ηλία ∆όλ-
γυρα για τις διαδικασίες που έχουν
εν εργοποιηθεί, µε κεν τρικό στόχο
την  έκδοση των  αδειών  εν τός
τριών  µην ών . Μεταξύ άλλων  19.660
άδειες αφορούν  απώλειες και αν α-
ν εώσεις, 30.600 είν αι για ν έους
οδηγούς – αν αβάθµιση κατηγορίας
και 49.000 είν αι για πολίτες άν ω
των  74 ετών .

Ο Περιφερειάρχ ης Αττικής Γ.
Πατούλης µε αφορµή την  επίσκεψή
του στις ∆ιευθύν σεις Μεταφορών
επισήµαν ε:«Έπειτα από 18 µήν ες
απραξίας, βάζουµε τέλος στην
ταλαιπωρία χ ιλιάδων  συµπολιτών
µας.Μαζί µε τους εργαζόµεν ούς µας,
οι οποίοι απασχολούν ται υπερωρια-
κά και τις Κυριακές, δεσµευόµαστε
πως 100.000 διπλώµατα οδήγησης
που είχαν  µείν ει µπλοκαρισµέν α θα
έχουν  εκδοθεί εν τός των  επόµε-
ν ων  τριών  µην ών .

Είν αι απαράδεκτο ν έοι άν θρω

ποι, αλλά και επαγγελµατίες που
θα ήθελαν  ν α αξιοποιήσουν  το
δίπλωµά τους για ν α βρουν  δουλειά
ν α βρίσκον ται όµηροι τέτοιου είδους
καταστάσεων . Η σηµεριν ή µου
παρουσία στις υπηρεσίες της Περ-
ιφέρειας υποδηλών ει µε τον  πλέον
ξεκάθαρο τρόπο την  πολιτική µας
βούληση ν α µπει έν α τέλος στην
ταλαιπωρία των  πολιτών . Ευχαρι-
στώ θερµά τους εργαζόµεν ους που
µε αυταπάρν ηση εργάζον ται για το
στόχο αυτό». 

Να σηµειωθεί ότι ο Περιφερει-
άρχης επισκέφθηκε και το ∆υτικό
Τοµέα στο Περιστέρι, όπου µαζί µε
τον  Αν τιπεριφερειάρχ η Αν δρέα
Λεωτσάκο εν ηµερώθηκαν  από τη
∆ιεύθυν ση Μεταφορών  για τους
ρυθµούς υλοποίησης του σχεδίου.

Σήµερα Κυριακή 22 Σεπτεµβρίου
εργάστηκαν  οι υπάλληλοι σε τρεις
∆ιευθύν σεις της Περιφέρειας, εν ώ
από την  επόµεν η Κυριακή 29
Σεπτεµβρίου θα εργαστούν  οι υπάλ-
ληλοι όλων  των  διευθύν σεων  προ-
κειµέν ου ν α ξεµπλοκάρουν  τα τµή-
µατα και ν α επιταχυν θούν  οι διαδι-
κασίες.  

ΕΣΠΑ: Κατάρτιση – voucher για 
4.000 δικαιούχους µε €2.500 

Ν
έα παράταση, έως τις 2 Οκτωβρίου 2019 και
ώρα 14:00, έλαβε η προθεσµία εκδήλωσης
εν διαφέρον τος για την  έν ταξη φορέων  σε

επιχ ειρησιακό πρόγραµµα που αφορά στην  καταπο-
λέµηση της αν εργίας στον  κλάδο logistics.

Όσοι φορείς εν ταχ θούν  στο πρόγραµµα θα λάβουν
προκαθορισµέν ες εν ισχ ύσεις, προκειµέν ου ν α υλο-
ποιήσουν  επιµέρους προγράµµατα κατάρτισης.

Συν ολικά θα ωφεληθούν  4.000 άν εργοι από τον
κλάδο της εφοδιαστικής αλυσίδας (logistics).

Όπως αν αφέρει η πρόσκληση, ο κάθε δικαιούχ ους
θα λάβει έως και 2.500 ευρώ, ποσό που αν τιστοιχ εί
στο επίδοµα θεωρητικής και πρακτικής κατάρτισης.

Σηµαντικό: Το πρόγραµµα απευθύνεται, υποχρ-
εωτικά, σε όλη τη χώρα (και στις 13 περιφέρειες).

∆∆ΗΗΜΜΟΟΣΣ  ΧΧΑΑΪΪ∆∆ΑΑΡΡΙΙΟΟΥΥ∆∆ΗΗΜΜΟΟΣΣ  ΧΧΑΑΪΪ∆∆ΑΑΡΡΙΙΟΟΥΥ

Αντικατάσταση Λαµπτήρων στο 
∆ηµοτικό ∆ίκτυο Οδοφωτισµού

Τεχνικό Συνεργείο του ∆ήµου Χαϊδαρίου την
Παρασκευή 20 Σεπτεµβρίου πραγµατοποίησε µε
χρήση ανυψωτικού µηχανήµατος,  αντικατάσταση
καµένων λαµπτήρων σε διάφορα σηµεία του δικ-
τύου οδοφωτισµού της πόλης. Οι εργασίες αντι-
κατάστασης λαµπτήρων θα συνεχιστούν και τις
επόµενες ηµέρες.

Η συνεχής και σωστή συντήρηση του δηµοτικού
δικτύου οδοφωτισµού είναι προτεραιότητα της
∆ιοίκησης του ∆ήµου γιατί πόλη φωτεινή όλο το
24ωρο σηµαίνει πόλη ασφαλής για πεζούς και
οχήµατα (!)

ΗΗΗΗ    ΘΘΘΘΕΕΕΕΙΙΙΙΑΑΑΑ    ΑΑΑΑΡΡΡΡΧΧΧΧΟΟΟΟΝΝΝΝΤΤΤΤΩΩΩΩ    
Αρτοζαχαροπλαστείο

Βενιζέλου Ελευθερίου 100, Ελευσίνα, 2105561050
ΣΤΟΝ ΦΟΥΡΝΟ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΑΡΧΟΝΤΩΣ 

ΑΝΟΙΞΑΜΕ ΜΙΑ ΓΩΝΙΑ ΚΑΦΕ
ΣΑΣ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ ΝΑ ∆ΟΚΙΜΑΣΕΤΕ ΤΟΝ ΚΑΦΕ ΜΑΣ

ΣΕ ΕΝΑΝ ΖΕΣΤΟ ΓΕΜΑΤΟ ΑΓΑΠΗ ΧΩΡΟ

Με λαµπρές τιµές και την  παρ-
ουσία πλήθους πιστών  τελέστηκε
το βράδυ της Παρασκευής 20
Σεπτεµβρίου η µεγαλόπρεπη λιτά-
ν ευση της Ιερής Εικόν ας, της
Παν αγίας Καν άλας Άν ω Λιοσίων . 

Στον  Αρχ ιερατικό Εσπεριν ό και
τη Λιτάν ευση µε µπροστάρη της
Φιλαρµον ική του ∆ήµου Φυλής,
έδωσε το “παρών ” ο ∆ήµαρχ ος
Χρήστος Παππούς και πολλά µέλη
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. 

Ο ∆ήµαρχ ος αν τάλλαξε θερµές
ευχ ές µε τον  Θεοφιλέστατο
Επίσκοπο Ρωγών  κ.κ. ∆ωρόθεο ο

οποίος χ οροστάτησε στις θρη-
σκευτικές εκδηλώσεις, µε τους
εκπροσώπους του Κοιν οβουλίου
Θαν άση Μπούρα κι Ευάγγελο
Λιάκο και πλήθος κόσµου. 

Το πρωί του Σαββάτου 21
Σεπτεµβρίου αν ήµερα του εορτα-
σµού της Παν αγίας Καν άλας θα
τελεστεί η Θεία λειτουργία εν ώ το
εορταστικό διήµερο πλαισιών εται
από πλούσιες πολιτιστικές
εκδηλώσεις , στο προαύλιο του
Ιερού Ναού. 

Μεγαλόπρεπη και πολυπληθής η Λιτάνευση 
της Παναγίας Κανάλας Άνω Λιοσίων 
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O
∆ήµος Αχαρνών ενηµερώνει  ότι  εν
όψει  της χει µερι νής περι όδου έχει
αρχί σει  ο καθαρι σµός των

φρεατί ων από τι ς αρµόδι ες υπηρεσί ες του.
Την περί οδο αυτή βρί σκεται  σε εξέλι ξη η
δι αδι κασί α καθαρι σµού γι α να µην
παρεµποδί ζεται  η εί σοδος και  η ροή των
οµβρί ων υδάτων. 

Ήδη εί χε ξεκι νήσει  ο επι φανει ακός καθαρι σµός, ενώ πλέον
πραγµατοποι εί ται  και  εσωτερι κός.

Μόνο τι ς τελευταί ες µέρες έχουν πραγµατοποι ηθεί  καθαρι σµοί
φρεατί ων στι ς περι οχές της Λαθέας, Πλ. Γεµι στού, ∆εκελεί ας και
Ξενοφώντος και  στο τµήµα από Πλ. Γεµι στού έως Καραµανλή, Αγί ας
Τρι άδας και  Αρι στοτέλους. Επί σης πραγµατοποι ήθηκε ανύψωση των
φρεατί ων επί  της οδού Μακεδονί ας στους Θρακοµακεδόνες.

Οι  εργασί ες καθαρι σµού πρόκει ται  να συνεχι στούν καθηµερι νά από τα
συνεργεί α των Τεχνι κών Υπηρεσι ών του ∆ήµου σύµφωνα µε τον
προγραµµατι σµό που έχει  σχεδι αστεί  και  υλοποι εί ται  σταδι ακά. 

Καθαρισµός φρεατίων ενόψει του 
χειµώνα στο ∆ήµο Αχαρνών

Το Πάρκο Κυκλοφορια-
κής Αγωγής ανοίγει τις
πύλες του για την νέα

σχολική χρόνια 2019-2020
υποδεχόµενο το 9 ∆ηµοτικό
Σχολείο Χαλανδρίου την 1
Οκτωβρίου 2019.

Τα παιδιά θα έχουν την
µοναδική ευκαιρία µέσα από
το βιωµατικό παιχνίδι να µάθ-
ουν κανόνες οδικής συµπερ-
ιφοράς και ασφαλείας.

Ο Πρόεδρος της ΚΕ∆Ε
κ.Φωτης-Παναγιώτης Τατάκης
απευθύνει την εξής δήλωση:

"Θα χαρούµε ιδιαιτέρως να
σας καλωσορίσουµε στο
Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγω

γής που εδρεύει  στο ∆ήµο
Ελευσίνας.

Στο Πάρκο αυτό λαµβάνουν
χώρα εξαιρετικά σηµαντικές δρά-
σεις µε στόχο την διαπαι-
δαγώγηση των µαθητών ηλικίας 6-
12 ετών.

Σε ένα ενδιαφέρον και ελκυστικό
περιβάλλον οι  µαθητές εκπαι-
δεύονται και µυούνται στους βασι-
κούς κανόνες οδικής
ασφαλείας,προκειµένου ως πεζοί
και αυριανοί οδηγοί να µπορούν
οι ίδιοι να προασπίσουν πια την
οδική τους ασφάλεια."

∆ηλώσεις Συµµετοχής στο
τηλέφωνο 210 5540388

Έναρξη εκπαιδευτικού προγράµµατος 2019-2020 για το Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής Ελευσίνας 

∆ήµος Αγίων Αναργύρων-Καµατερού 

Εθελοντική αιµοδοσία- 
εκδήλωση ευαισθητοποίησης 

Με σύνθηµα «∆ίνουµε αίµα, ∆ίνουµε Ζωή»,
ο ∆ήµος Αγίων Αναργύρων-Καµατερού
συµµετέχει στην εθελοντική αιµοδοσία-

εκδήλωση ευαισθητοποίησης σε συνεργασία µε το
Ιπποκράτειο Νοσοκοµείο. 

Η αιµοδοσία θα
πραγµατοποιηθεί
στο Παλαιό
∆ηµαρχείο του
∆ήµου, τη ∆ευ-
τέρα 23 Σεπτεµ-
βρίου, από 9.30-
12.30 το πρωί.

Ο ∆ήµαρχος
Αγίων Αναργύρ-
ων Καµατερού
Σταύρος Τσίρµ-
πας δήλωσε σχε-
τικά µε την αιµο-

δοσία: «Καλούµε τους δηµότες µας να προσέλθουν
γιατί η αιµοδοσία σώζει ζωές.  

Σήµερα µπορεί να χρειάζεται αίµα ο συνάνθρ-
ωπός σας, αύριο ο άνθρωπός σας».

Σύµφωνα µε επίσηµα στοιχεία από τον Παγκό-
σµιο Οργανισµό Υγείας, προκειµένου να διατηρή-
σουµε επαρκή διαθέσιµα αίµατος, θα πρέπει οι
σταθεροί εθελοντές αιµοδότες να είναι 1-3% του
συνολικού πληθυσµού.
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ΑΠΕΡΓΙΑ: Παραλύει η χώρα την Τρίτη, ποιοι συµµετέχουν 
- Πώς θα κινηθούν τα µέσα µεταφοράς

Σ
ε απεργιακό κλοιό θα βρεθεί η χώρα
την Τρίτη 24 Σεπτεµβρίου, µε αφο-
ρµή το αναπτυξιακό νοµοσχέδιο

που φέρνει στη Βουλή η κυβέρνηση.
Συγκεκριµένα, εικοσιτετράωρη πανελλαδι-

κή απεργία για την Τρίτη 24 Σεπτεµβρίου
προκήρυξε η Εκτελεστική Επιτροπή της
Α∆Ε∆Υ, µε κεντρικό αίτηµα την απόσυρση
του «αντεργατικού» αναπτυξιακού
νοµοσχεδίου. Παράλληλα, σηµειώνει ότι, σε
περίπτωση που η κυβέρνηση επιµένει στην
προώθηση και την  ψήφισή του, θα
προχωρήσει σε απεργιακή κλιµάκωση.

Επίσης, εξήγγειλε πανελλαδικές στάσεις
εργασίας όπου κριθεί αναγκαίο από τα Σωµα-
τεία στις 19, 20 και 23 Σεπτεµβρίου 2019 «για
να πραγµατοποιηθούν γεν ικές συνελεύσεις
των σωµατείων ώστε να διευκολυνθεί η
ενηµέρωση, η προετοιµασία και η συµµετοχή
των εργαζοµένων». Όπως υποστηρίζει η
Εκτελεστική Επιτροπή της Α∆Ε∆Υ, «µε το
νοµοσχέδιο αυτό, η κυβέρνηση της Ν∆
προωθεί ένα είδος "ανάπτυξης" που µόνο σε
όφελος της κοινωνίας και των εργαζόµενων
δεν θα είναι».

Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Αθήνας
Την κήρυξη εικοσιτετράωρης απεργίας στις

24 Σεπτεµβρίου και απεργιακή συγκέντρωση
στην Πλατεία Κλαυθµώνος, στις 11 π.µ.,
ανακοίνωσε το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο
Αθήνας (ΕΚΑ). Παράλληλα, όπως αναφέρεται
σε σχετική ανακοίνωση, το ∆Σ του ΕΚΑ
αποφάσισε να πραγµατοποιηθεί σύσκεψη µε

τα σωµατεία-µέλη την Πέµπτη 19 Σεπτεµ-
βρίου, στις 17:00, στο κτίριο του ΕΚΑ για την
καλύτερη οργάνωση και το συντον ισµό των
κινητοποιήσεων.

"Χειρόφρενο" στα ΜΜΜ
Τη συµµετοχή τους στην απεργία της

Α∆Ε∆Υ την Τρίτη αποφάσισαν και οι εργαζό-
µενοι στα λεωφορεία, µετά τους συναδέλφο-
υς τους σε τρόλεϊ και ηλεκτρικό, αντιδρώντας
στο αναπτυξιακό πολυνοµοσχέδιο της
κυβέρνησης.

Συγκεκριµένα, 24ωρη απεργία πραγµατο-
ποιούν οι εργαζόµενοι στα τρόλεϊ, τα λεωφο-
ρεία και στον ΗΣΑΠ. Ωστόσο, οι εργαζόµε-
νοι σε µετρό ( γραµµή 2 και 3) και τραµ θα
συµµετέχουν στην απεργιακή κινητοποίηση
µε στάσεις εργασίας. Συγκεκριµένα, το µετρό
θα λειτουργεί από 9 το πρωί έως και τις 9 το
βράδυ και το τραµ θα λειτουργεί από τις 7 το
πρωί έως τις 11 το βράδυ.

Επίσης, την Πέµπτη 26 Σεπτεµβρίου
2019 δεν θα πραγµατοποιούνται δροµολόγια
στα τρένα, συµπεριλαµβανοµένου του προ-
αστιακού, λόγω της 24ωρης απεργίας που
αποφάσισε η Πανελλήν ια Οµοσπονδία Σιδ-
ηροδροµικών.

∆εµένα τα πλοία στα λιµάνια
Η ΠΝΟ αποφάσισε να πραγµατοποιήσει

24ωρη πανελλαδική απεργία των πληρωµά-
των σε όλες τις κατηγορίες πλοίων την Τρίτη
24 Σεπτεµβρίου από τις 6 το πρωί µέχρι τις 6
το πρωί της επόµενης ηµέρας.

∆ηµόσια Νοσοκοµεία - Κέντρα Υγείας
Εικοσιτετράωρη πανελλαδική απεργία

προκήρυξε και η Πανελλήν ια Οµοσπονδία
Εργαζοµένων  στα ∆ηµόσια Νοσοκοµεία
(ΠΟΕ∆ΗΝ), την Τρίτη 24 Σεπτεµβρίου 2019,
σε νοσοκοµεία, ΕΚΑΒ, Κέντρα Υγείας και
Πρόνοια, µε αίτηµα την απόσυρση του
«αναπτυξιακού νοµοσχεδίου» που περιο-
ρίζει εργασιακά και συνδικαλιστικά δικαιώµα-
τα.

Απόφαση για απεργία έχει πάρει ήδη η
Α∆Ε∆Υ, η Οµοσπονδία Ενώσεων Νοσοκο-
µειακών Γιατρών (ΟΕΝΓΕ), Εργατικά Κέντρα
της χώρας και πολλές άλλες δευτεροβάθµιες
συνδικαλιστικές οργανώσεις.

Αντιδρούν οι εκπαιδευτικοί
Οι εκπαιδευτικές οµοσπονδίες καλούν

νηπιαγωγούς, τους δασκάλους και τους καθη-
γητές να µετάσχουν στην 24ωρη απεργία
που έχει κηρύξει η Α∆Ε∆Υ για τις 24 Σεπτεµ-
βρίου. Βασικό αίτηµα, αναφέρει η ∆ΟΕ, είναι
η απόσυρση του νοµοσχεδίου. «Ο αφοπλι-
σµός του συνδικαλιστικού κινήµατος διευ-
κολύνει την κυβέρνηση στη λήψη µέτρων
κατά των εργαζοµένων και στην περιστολή

των εργασιακών τους δικαιωµάτων. Κάτι
τέτοιο δεν θα το επιτρέψουµε. Τα συνδικάτα
µπορούν να ρυθµίζουν και να διαφυλάσ-
σουν την εσωτερική τους λειτουργία στη
βάση δηµοκρατικών και συµµετοχικών διαδι-
κασιών που αποφασίζουν µε αποφάσεις
των οργάνων τους», αναφέρει στη σχετική
ανακοίνωση.

Η ΟΛΜΕ από την πλευρά της χαρακτηρίζει
το νοµοσχέδιο «αντεργατικό και αντιαπερ-
γιακό» και εκτιµά ότι «προωθεί ένα είδος
“ανάπτυξης”, που µόνο σε όφελος της κοι-
νωνίας και των εργαζόµενων δεν θα είναι».
Υπενθυµίζεται ότι, πέρα από το κάλεσµα για
συµµετοχή στην απεργία, στις 27 Σεπτεµ-
βρίου δεν θα πραγµατοποιηθούν µαθήµατα
στα σχολεία, καθώς είναι Πανελλήν ια Ηµέρα
Σχολικού Αθλητισµού.

Στάση εργασίας στα ΜΜΕ
Την Τρίτη 24 Σεπτεµβρίου οι εργαζόµενοι

στα ΜΜΕ θα συµµετέχουν στις κινητοποιή-
σεις που πραγµατοποιούν οι εργαζόµενοι σε
δηµόσιο και ιδιωτικό τοµέα, ενάντια στο ανα-
πτυξιακό πολυνοµοσχέδιο της κυβέρνησης
της Νέας ∆ηµοκρατίας.
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ΥΠΟΓΡΑΨΕ Ο ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΟΥΣ ΤΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΤΩΝ ∆ΗΜΑΡΧΩΝ ΓΙΑ
ΤΟΥΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2030

Ο
∆ήµαρχ ος Φυλής συν υπέγρα-
ψε, την  Παρασκευή 19
Σεπτεµβρίου 2019, µαζί µε

άλλους 28 ∆ηµάρχ ους από όλη την
Ελλάδα, το Σύµφων ο των  ∆ηµάρχ ων
για τη συµµόρφωσή τους στους εν ερ-
γειακούς στόχ ους που έχ ει θέσει η
Ευρωπαϊκή Έν ωση για το 2030.

Η τελετή της υπογραφής έγιν ε στο
πλαίσιο εν ηµερωτικής ηµερίδας που
συν διοργάν ωσαν  στο ξεν οδοχ είο
Roy al Oly mpic Hotel το Σύµφων ο
των  ∆ηµάρχ ων  και το ευρωπαϊκό έργο
C-TRACK 50 που χ ρηµατοδοτείται
από την  Ευρωπαϊκή Έν ωση και
αποσκοπεί στην  κιν ητοποίηση και
υποστήριξη της τοπ ικής αυτο-
διοίκησης για την  κατάρτιση και υλο-
ποίηση ολοκληρωµέν ων  σχ εδίων  περ-
ιορισµού των  εκποµπών  διοξειδίου
του άν θρακα και της κλιµατικής αλλα-
γής. 

Ο ∆ήµαρχ ος Φυλής ήταν  από τους
πρώτους που είχ αν  υπογράψει το
Σύµφων ο των  ∆ηµάρχ ων , το 2008,
για τους εν εργειακούς στόχ ους της
Ευρωπαϊκής Έν ωσης για το 2020.
Έν α Ευρωπαϊκό Σύµφων ο, που στα
11 χ ρόν ια από την  ίδρυσή του
εξελίχ θηκε σε Παγκόσµιο µε  υπογρα-
φές ∆ηµάρχ ων  από 9664 πόλεις, 59
χ ωρών , µε συν ολικό πληθυσµό
326.671.680 κατοίκων . 

Σε σχ ετική αν ακοίν ωση αν αφέρεται
ότι  ο ∆ήµος Φυλής ήδη έχ ει αν απτύξει
πρωτοβουλίες για τη βελτίωση του
περιβαλλον τικού του αποτυπώµατος,
µε στόχ ο τη µείωση των  εκποµπών
διοξειδίου του άν θρακα. Προς την
κατεύθυν ση αυτή εγκατέστησε, µε
δικούς του πόρους, δίκτυο φυσικού
αερίου και προχ ώρησε σε έργα περι-
βαλλον τικής αν αβάθµισης µε εγκατά-
σταση λαµπτήρων  led στα δηµοτικά
κτίρια και στο δηµοτικό φωτισµό,

καθώς και φωτοβολταϊκών  και αν τλιών
θερµότητας στα δηµοτικά κτίρια της
Φυλής. 

Εξάλλου, σε εξέλιξη βρίσκεται το
έργο δηµιουργίας περιβαλλον τικού
Πάρκου στη Χωµατερή από το οποίο,
µε τη χ ρήση Αν αν εώσιµων  Πηγών
Εν έργειας (ΑΠΕ), θα παράγεται ηλεκ-
τρική εν έργεια για τα ν οικοκυριά του
∆ήµου Φυλής. Την  τελευταία µάλιστα
πρωτοβουλία έχ ει επαιν έσει δηµόσια
το ελλην ικό τµήµα της περιβαλλον τι-

κής οργάν ωσης GREEN PEACE το
οποίο σε διαδικτυακή του αν άρτηση
προβάλλει το ∆ήµο Φυλής ως πρότυπο
∆ήµου που συν δυάζει την  περιβαλ-
λον τική µε την  κοιν ων ική ευαισθησία. 

Για την  προσπάθεια που καταβάλει
για την  εν έργεια και το κλίµα ο ∆ήµος
Φυλής έχ ει, επίσης, τιµηθεί µε τα βρα-
βεία BEST CITY  AWARDS και
GREEK GREEN AWARDS 2019, στο
3ο ∆ιεθν ές Verde Teck Forum, τον
κορυφαίο θεσµό της Χώρας για τη
βιώσιµη αν άπτυξη και την  κυκλική
οικον οµία. 

“Η προσπάθεια βελτίωσης των
συν θηκών  της ζωής των  συν δηµοτών
µας συν αρτάται άµεσα µε το πρόγραµ-
µά µας για τον  περιορισµό των  εκποµ-
πών  διοξειδίου του άν θρακα και την
παραγωγή εν έργειας από Αν αν εώσιµες
Πηγές.

Θα συν εχ ίσουµε, δυν αµικά, στο
πλαίσιο του γεν ικότερου στρατηγικού
σχ εδιασµού µας για την  εν εργειακή
και υδρολογική αυτάρκεια του ∆ήµου
Φυλής και θα εξακολουθήσουµε ν α
υποστηρίζουµε Ευρωπαϊκές Πρωτο-
βουλίες όπως το Σύµφων ο των
∆ηµάρχ ων  και το Ευρωπαϊκό Έργο C-
TRACK 50, γιατί το κλίµα δεν  είν αι
υπόθεση του ∆ήµου Φυλής µόν ο, αλλά
ολόκληρης της αν θρωπότητας”,  τόν ι-
σε ο ∆ήµαρχ ος Χρήστος Παππούς.  

Στα εγκαίνια της νέας ανακαινισµένης πτέρυγας του
Ασύλου Ανιάτων στην Κυψέλη ο Περιφερειάρχης Αττικής 

Γ. Πατούλης: « Η Περιφέρεια Αττικής θα στηρίξει και θα εν ισχύσει
κάθε προσπάθεια και κάθε πρωτοβουλία µε στόχο τη βελτίωση της
ποιότητας της ζωής των  συν αν θρώπων  µας που έχουν  αν άγκη»

Ο
Περιφερειάρχ ης
Αττικής Γ.
Πατούλης παρα-

βρέθηκε στην  τελετή
εγκαιν ίων  που πραγµα-
τοποιήθηκαν  στο Άσυλο
Αν ιάτων  στην  Κυψέλη µε
αφορµή την  ολοκλήρωση
των  οικοδοµικών  εργα-
σιών  για την  αν ακαίν ιση
της ν έας πτέρυγας του
Ασύλου Αν ιάτων , δυν α-
µικότητας 38 κλιν ών ,
αλλά και την  άφιξη του
ν οσοκοµειακού εξοπλι-
σµού.

Στα εγκαίν ια που τέλεσε εκπρόσωπος του Αρχ ιεπισκόπου Αθην ών  και
Πάσης Ελλάδος κ. Ιερών υµου παρέστησαν  επίσης η υφυπουργός Εργασίας ∆.
Μιχ αηλίδου, ο ∆ήµαρχ ος Αθην αίων  Κώστας Μπακογιάν ν ης, ο βουλευτής της
Ν.∆. Θάν ος Πλεύρης, ο Αν τιπεριφερειάρχ ης Κεν τρικού Τοµέα Αττικής Γ. ∆ηµό-
πουλος, οι επικεφαλής της µείζον ος αν τιπολίτευσης στο περιφερειακό
συµβούλιο Αττικής Ρέν α ∆ούρου και στο δηµοτικό συµβούλιο Αθην αίων  Νάσος
Ηλιόπουλος, η Πρόεδρος του Ασύλου Ι. Ηλιάδη, η εκπρόσωπος της πριγκίπισ-
σας Αικατερίν ης της Σερβίας, ∆ρ. Άν τζυ Μαργαρίτα Άν τριους και πλήθος
κόσµου.

Στον  χ αιρετισµό του ο κ. Πατούλης διαµήν υσε πως η Περιφέρεια Αττικής έχ ει
ως προτεραιότητα τη στήριξη και εν ίσχ υση δοµών  κοιν ων ικής µέριµν ας και
πρόν οιας. Σε αυτό το πλαίσιο επισήµαν ε πως θα είν αι στο πλευρό του Ασύλου
Αν ιάτων  αλλά και κάθε δοµής που διασφαλίζει την  αξιοπρεπή και ποιοτική
διαβίωση σε αν θρώπους που χ ρειάζον ται στήριξη. 

«Όλοι οι αρµόδιοι φορείς, εν ωµέν οι, µε θέληση και διάθεση αλληλεγγύης, θα
µεριµν ήσουµε για την  προστασία των  συν αν θρώπων  µας και θα εν ισχ ύσουµε
κάθε προσπάθεια και κάθε πρωτοβουλία µε στόχ ο τη βελτίωση της ποιότητας
της ζωής τους». 
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ΑΦΟΙ ΚΛΕΙΝΟΠΟΥΛΟΙ 
- Α. ΛΙΟΥΛΙΟΥΚΟΣ Ο.Ε.

28ης Οκτωβρίου 28 Ασπρόπυργος
Ζητείται άτοµο για εξωτερική εργασία 

µε δίπλωµα µηχανής, 
η οποία παρέχεται  από την εταιρεία. 
Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 5579069

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ανασυσκευασίας, που εδρεύει στον
Ασπρόπυργο, ζητεί εργαζόµενους για αποθή-

κες στη Μάνδρα, Μαγούλα. 
Άµεση πρόσληψη, µισθός, ασφάλεια, 

άνδρες - γυναίκες για φορτοεκφορτώσεις, 
παραλαβές, πικαδόρους, ανασυσκευασία, 
χειριστές κλαρκ, αποστολή βιογραφικών 
qualityproductionsolutions@gmail.com
ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 2105556064  

Ωράριο : 9:00-16:00
ΚΙΝΗΤΟ 6982220794 ΥΠΕΥΘΥΝΗ Κα ΜΙΧΑ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ ∆ΥΟ ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΕΣ,
ΚΑΤΑΛΛΗΛΕΣ ΓΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΕΣ Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕ ΜΕΓΑΛΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΡΕΥΜΑ ΚΑΙ
ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ, ΕΜΒΑ∆ΟΥ 300,00 Τ.Μ. ΚΑΙ 330,00 Τ.Μ.

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ. ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΟΥΝ ΚΑΙ ΩΣ
ΕΝΙΑΙΟΣ ΧΩΡΟΣ. 

Ο∆ΟΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 40, Ο∆ΟΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 40, 
ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΕΡΟ∆ΡΟΜΙΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ.ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΕΡΟ∆ΡΟΜΙΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ.

ΠΛΗΡΟΦ ΟΡΙΕΣ : 6976766522 & 6979242036.ΠΛΗΡΟΦ ΟΡΙΕΣ : 6976766522 & 6979242036.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΚΑΦΟΣ 6,60 Μ. ΜΗΚΟΣ,
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟ, ΞΥΛΙΝΟ ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΟ ΜΕ

ΜΗΧΑΝΗ 46 HP, Y∆ΡΑΥΛΙΚΗ ΡΕΒΕΡΣΑ ΚΑΙ
ΠΛΗΡΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΟ 6979578032 

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ
ΟΙΚΟΠΕ∆ΩΝ. ΚΟΥΡΕΜΑ ΚΑΙ

ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΞΕΡΩΝ ΧΟΡΤΩΝ 
ΤΗΛ. 6932154263

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ 
ΚΟΠΕΛΑ ΑΠΟ 27 ΕΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΝΩ ΜΕ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ 

ΓΙΑ ΜΠΟΥΦΕ ΚΑΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ (ΚΑΦΕ - ΣΑΝΤΟΥΪΤΣ)
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 6983595319 & 2105596108 (ΕΛΕΝΗ)

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ   
Ενοικιάζεται ισόγειο γωνιακό κατάστηµα 90τµ 

όπισθεν ∆ηµαρχειου, έναντι Ι.Ν. Ευαγγελισµού της
Θεοτόκου στον Ασπρόπυργο

τηλ. 6977426279

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ∆ΥΑΡΙ 60 Τ.Μ. ΓΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ,
ΜΕΧΡΙ 250 ΕΥΡΩ, ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ.
ΤΗΛ. 6995177554 (κα. ΜΑΡΙΕΤΤΑ)
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Εµβόλια ακριβείας, τα
οποία θα έχ ουν  εξατοµικε-
υµέν η δράση σε συγκεκρι-
µέν ες πληθυσµιακές οµάδες,
αν αµέν εται ν α αν απτυχ θ-
ούν  και ν α κυκλοφορήσουν
στο µέλλον . Μέχ ρι όµως ν α
κυκλοφορήσουν  τα εµβόλια
ακριβείας θα συν εχ ίζουν  ν α
γίν ον ται τα παραδοσιακά
εµβόλια µε τα οποία εµβολιά-
ζον ται όλες οι πληθυσµιακές
οµάδες.

Ήδη, γίν ον ται έρευν ες για
τη δηµιουργία εµβολίων  ακρ-
ιβείας, αν αφέρει ο καθη-
γητής Παιδιατρικής-Λοιµωξιο-
λογίας, Εµµαν ουήλ
Ροηλίδης, µιλών τας στο
Αθην αϊκό - Μακεδον ικό
Πρακτορείο Ειδήσεων , στο
περιθώριο του Συν εδρίου
«Παιδιατρικές Ηµέρες
2019», το οποίο συν διορ-
γαν ών ουν  η Γ' Παιδιατρική
Κλιν ική του ΑΠΘ και η Παι-
διατρική Εταιρεία Βορείου
Ελλάδος και φέτος είν αι
αφιερωµέν ο στις λοιµώξεις.

«Σήµερα για παράδειγµα
το ίδιο εµβόλιο που κάν ουµε

σε έν α βρέφος το κάν ουµε
και σε έν αν  εν ήλικα 65
ετών . Ο καθέν ας µπορεί ν α
καταλάβει ότι διαφορετικά
αν τιδρά ο οργαν ισµός εν ός
βρέφους και διαφορετικά
εν ός εν ήλικα. Έν ας
Εσκιµώος που ζει στον  Βόρ-
ειο Πόλο δεν  έχ ει το ίδιο
αν οσοποιητικό σύστηµα µε
έν αν  Αφρικαν ό που ζει σε
υπερβολική ζέστη και επο-
µέν ως µπορεί ν α έχ ει διαφ-
ορετική απόκριση στο εµβό-
λιο. 

Επίσης οι άν θρωποι στην
Άπω Αν ατολή έχ ουν  διαφο-
ρετικά γον ίδια από τους
Καυκάσιους. Ακόµη και το
φύλο (άν τρας-γυν αίκα,
αγόρι-κορίτσι) έχ ει σχ έση.
Επίσης έν ας υγιής ξεν ιστής
και έν ας αν οσοκατεσταλµε-
ν ος δεν  έχ ουν  την  ίδια
απάν τηση στο ίδιο εµβό-
λιο», επισηµαίν ει ο κ.
Ροηλίδης, αν αφερόµεν ος
στα προβλήµατα που
υπάρχ ουν  µε τα παραδο-
σιακά εµβόλια για την  πρόλ-
ηψη λοιµωδών  ν οσηµάτων .

«Με τις διάφορες µοριακές
και βιολογικές µεθόδους που
έχ ουµε σήµερα στη διάθεσή
µας και γν ωρίζον τας τα παρ-
όµοια χ αρακτηριστικά διαφ-
όρων  οµάδων  αν θρώπων
θα µπορούµε ν α πούµε
ποιο εµβόλιο ακριβείας είν αι
κατάλληλο για αυτούς. Για
αυτό και χ αρακτηρίζον ται
ως εµβόλια ακρίβειας. 

Όλα αυτά συζητούν ται
σήµερα, ήδη γίν εται έρευν α
και υποτίθεται ότι στο µέλ-
λον  θα βγουν  εµβόλια ακρι-
βείας. Κι αυτό δεν  είν αι κάτι
που είν αι φουτουριστικό»,
προσθέτει.

Στο ερώτηµα εάν  οι έρευ-
ν ες για τα εµβόλια ακριβείας
αφορούν  κάποια συγκεκρι-
µέν α λοιµώδη ν οσήµατα, ο
κ. Ροηλίδης απαν τά ότι οι
έρευν ες προχ ωρούν  µε
ταχ ύ ρυθµό και αν αφέρει
χ αρακτηριστικά την  έρευν α
που γίν εται για εµβόλιο κατά
της ελον οσίας, για την
οποία ήδη υπάρχει τέτοιο
εµβόλιο. 

Επίσης αν αφέρει ότι γίν ε-

ται έρευν α για εµβόλιο κατά
του ιού του ∆υτικού Νείλου
χ ωρίς ν α υπάρχ ει ακόµη
εµβόλιο και επισηµαίν ει ότι
έχ ει κυκλοφορήσει εµβόλιο
για τον  'Εµπολα, το οποίο
όµως δεν  εφαρµόζεται σε
όλους, παρά µόν ο σε περ-
ιοχ ές που εν δηµεί ο ιός
'Εµπολα.

Ο καθηγητής Παιδιατρικής-
Λοιµωξιολογίας επισηµαίν ει
ότι σήµερα η ιατρική ακρι-
βείας είν αι µια τάση, τµήµα
της οποίας αποτελούν  τα
φάρµακα ακριβείας και τα
εµβόλια ακριβείας. «Πιθαν ό-
τατα σύν τοµα θα έχ ουµε
τέτοια εµβόλια. Μέχ ρι ν α
κυκλοφορήσουν  τα εµβόλια
ακριβείας, πρέπει ν α κάν ο-

υµε τα παραδοσιακά σύµφ-
ων α µε το εθν ικό εµβολια-
στικό πρόγραµµα»,
σηµειών ει σχ ετικά.

Επισηµαίν ει, τέλος, ότι
γίν εται µεγάλη έρευν α για τη
δηµιουργία εµβολίων  για την
πρόληψη διαφόρων  παθή-
σεων  εν ώ αν αφέρει ως
µεγάλη επιτυχ ία τα δύο
εµβόλια κατά του καρκίν ου
που κυκλοφορούν  εδώ και
χ ρόν ια, το εµβόλιο κατά της
ηπατίτιδας Β, η οποία
ευθύν εται για τον  καρκίν ο
του ήπατος, και το εµβόλιο
κατά του ιού των  αν θρ-
ωπίν ων  θηλωµάτων , ο
οποίος εν οχ οποιείται
κυρίως για τον  καρκίν ο του
τραχ ήλου της µήτρας.

ΈΈρρχχοοννττααιι  τταα  εεµµββόόλλιιαα  αακκρριιββεείίααςς  
- Ποια η χρήση τους, ποιους αφορά

Πόθεν έσχες: Πρόστιµα έως και
800 ευρώ για τους ξεχασιάρηδες 

- Πότε λήγει η προθεσµία

∆ιορία έως τις 31 Οκτωβρίου έχουν οι
υπόχρεοι που υποβάλλουν τη ∆ήλωση Περ-
ιουσιακής Κατάστασης (∆ΠΚ), το γνωστό
Πόθεν Έσχες.

Συγκεκριµένα, όσοι εκπληρώσουν τη σχετική
τους υποχρέωση µε καθυστέρηση µέχρι 30
ηµερών από την προβλεπόµενη προθεσµία,
θα πληρώσουν πρόστιµο 200 ευρώ.

Όσοι υποβάλλουν το Πόθεν Έσχες µε καθυ-
στέρηση άνω των 30 ηµερών θα
πληρώσουν πρόστιµο από 300 έως 800
ευρώ.

Το πρόστιµο αυτό πρέπει να πληρωθεί
ηλεκτρονικά.

Υπόχρεοι για την υποβολή του Πόθεν
Έσχες είναι πολιτικά πρόσωπα, ιδιοκτήτες
ΜΜΕ, ορισµένοι δηµόσιοι λειτουργοί (όπως
δικαστικοί), δηµοσιογράφοι, πρόεδροι και
διοικητές τραπεζών, κλπ.

Υπό εξέταση η µείωση των ασφαλιστικών εισφορών 
για ελεύθερους επαγγελµατίες, αυτοαπασχολούµενους και αγρότες. 

Υπό εξέταση βρίσκεται η µείωση των ασφαλιστικών εισφο-
ρών για ελεύθερους επαγγελµατίες, αυτοαπασχολούµενους και
αγρότες, σύµφωνα µε τα σενάρια που εξετάζει το υπουργείο
Εργασίας.

Κι αυτό γιατί ήδη έχουν µειωθεί από την έναρξη του 2019 από
το 20% στο 13,33% για την κύρια ασφάλιση, ενώ ταυτόχρονα
βρίσκεται σε εκκρεµότητα η απόφαση του Συµβουλίου της Επι-
κρατείας για το εάν είναι συνταγµατική ή όχι η σύνδεση των
εισφορών µε το πραγµατικό εισόδηµα, όπως εφαρµόζεται
σύµφωνα µε τις διατάξεις του νόµου Κατρούγκαλου.

Σύµφωνα µε πληροφορίες εξετάζονται τα εξής σενάρια:
-Θεσµοθέτηση ενός χαµηλότερου ανώτατου ορίου ασφαλι-

στέου εισοδήµατος (σήµερα είναι το 10πλάσιο του κατώτατου
µισθού δηλαδή 6.500 ευρώ εισόδηµα το µήνα).

-Υπολογισµό των εισφορών της επόµενης χρον ιάς, µετά την
αφαίρεση των εισφορών που καταβλήθηκαν την προηγούµενη
χρονιά από το εισόδηµα των µη µισθωτών.

-Πλήρης αποσύνδεση των ασφαλιστικών εισφορών των µη
µισθωτών από το φορολογικό εισόδηµα τους και η δηµιουργία
σταθερών εισφορών ανάλογα µε τα έτη ασφάλισης.

Σύµφωνα µε τους αρµόδιους στο υπουργείο Εργασίας, οι
προωθούµενες λύσεις θα στηριχθούν στα συµπεράσµατα από
τη σύγκριση όλων των δυνατών µοντέλων που εφαρµό-
στηκαν κατά την περίοδο της κρίσης, προκειµένου να επιλε-
γεί η καταλληλότερη, τόσο για τη βιωσιµότητα του συστήµατος
όσο και την επιβίωση και ανάπτυξη των επιχειρήσεων και των
εργαζοµένων σε αυτές.

Μείωση εισφορών µισθωτών
Τη σταδιακή µείωση των ασφαλιστικών εισφορών κατά 5

ποσοστιαίες µονάδες αρχής γενοµένης από τον Ιούλιο του
2020 έως το τέλος του 2023 για 1,5 εκατοµµύριο εργαζοµένους
σχεδιάζει η ηγεσία του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων.

Η µείωση της πρώτης ποσοστιαίας µονάδας τον Ιούλιο του
2020 θα προέλθει από την µείωση των εισφορών που εισπράτ-

τονται από εργοδότες και εργαζόµενους υπέρ του ΟΑΕ∆.
Ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Γιάννης

Βρούτσης, επεξεργάζεται διαφορετικά σενάρια για τον τρόπο
µείωσης του µη µισθολογικού κόστους µόνο για τους εργαζόµε-
νους πλήρους απασχόλησης, όσον αφορά τα ποσοστά των
εισφορών που καταβάλλουν οι ίδιοι, αλλά και οι επιχειρηµατίες.

Το επικρατέστερο σενάριο προβλέπει:
-Τη µείωση µίας ποσοστιαίας µονάδας 1% των εισφορών που

καταβάλλονται, 0,5% για τους εργαζόµενους και 0,5% για
εργοδότες τον Ιούλιο του 2020.

-Τη µείωση κατά 1,5% το 2021 ισόποσα 0,75% για εργοδότες
και 0,75% για τους εργαζόµενους.

-Τη µείωση κατά 1,25% το 2022 ισόποσα 0,625% για εργοδό-
τες και 0,625% για τους εργαζόµενους.

-Τη µείωση κατά 1,25% το 2023 ισόποσα 0,625% για εργοδό-
τες και 0,625% για τους εργαζόµενους.

Για τη µείωση των εισφορών κατά µια ποσοστιαία µονάδα το
2020 θα χρειαστούν περίπου 200 εκατ. ευρώ από τον προϋ-
πολογισµό του ΟΑΕ∆, τα οποία όµως θα επιστραφούν από
έσοδα του κρατικού προϋπολογισµού, προκειµένου να µην
κοπεί κανένα επίδοµα ή πρόγραµµα του Οργανισµού.

Συνολικά η µείωση των εισφορών κατά πέντε µονάδες θα
στοιχίσει 2,6 δισ. ευρώ.

Πρόκειται για µεικτό κόστος, καθώς δεν έχουν συνεκτιµηθεί
τα φορολογικά έσοδα που θα προκύψουν λόγω της αύξησης
του εισοδήµατος, αλλά και πιθανές επιπτώσεις από την αύξηση
της απασχόλησης και τη µείωση της εισφοροδιαφυγής.

Στόχος του υπουργείου Εργασίας είναι το µέτρο µείωσης των
ασφαλιστικών εισφορών να λειτουργήσει ως κίνητρο για την
πρόσληψη εργαζοµένων µε καθεστώς πλήρους απασχόλησης
µε ταυτόχρονη ανακοπή της σύναψης συµβάσεων εργασίας µε
ευέλικτες µορφές απασχόλησης.Παράλληλα, η µείωση του µη
µισθολογικού κόστους θα λειτουργήσει ως αναπτυξιακός µοχλός
για επιχειρήσεις και κίνητρο για την προσέλκυση νέων επεν-
δύσεων.
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Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η
∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
∆ Η Μ Ο Σ

Μ Α Ν ∆ Ρ Α Σ -
ΕΙ∆ΥΛΛΙΑΣ

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ
ΑΠΟΘΗΚΗΣ

Ταχ. ∆/ν ση: Στρ.Ν.Ρόκα 45
Ταχ.Κώδ.:    19600  Μάν δρα
Πληροφ ορίες:  Συκοβάρη

Ολυµπία
Τηλέφ ων ο:  213 2014 977
Email: sikov ari@mandras-

eidyllias.gr

Μάν δρα, 20.09.2019
Αρ.πρωτ:13493

αρ.   διακήρυξης:
13471/20.09.2019

Αριθµ.µελέτης: ορθή επαν αλ-
ηψη της ∆53/2019 Μελέτης

Χρηµατοδότηση: Ίδιοι Πόροι
ΚΑ: 30.6253, 20.6252.0001,
20.6253.0001, 30.6252.0001

Γλώσσα Σύν ταξης
Προσφ ορών :Ελλην ική

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ  ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο ∆ήµαρχος Μάνδρας-Ειδ-
υλλίας

∆ιακηρύσσει συνοπτικό διαγωνι-
σµό για παροχή υπηρεσιών µε
τίτλο «Ασφάλιστρα οχηµάτων
∆ήµου», µε σφραγισµένες προ-
σφορές. Η δαπάνη θα καλυφθεί
από ίδιους πόρους και έχει προϋ-
πολογισθεί στο ποσό των
41.450,00€ Ευρώ (τα ασφάλι-
στρα δεν υπόκεινται σε ΦΠΑ) µε
κριτήριο κατακύρωσης την πλέον
συµφέρουσα από οικονοµική
άποψη προσφορά βάσει τιµής η
οποία θα δοθεί για το σύνολο των
οχηµάτων του διαγωνισµού. 

Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί την
07.10.2019 ηµέρα ∆ευτέρα και
ώρα 9:00πµ µε ώρα λήξης απο-
δοχής προσφορών στις 9:30 πµ
ενώπιον της αρµόδιας επιτροπής
του ∆ήµου στο ∆ηµοτικό Κατά-
στηµα (Αίθουσα ∆ηµοτικού
Συµβουλίου) επί της οδού Στρ.
Νικ. Ρόκα 45, ΤΚ19600, Μάνδρα
από την αρµόδια Επιτροπή ∆ιε-
νέργειας ∆ιαγωνισµών.

∆εκτοί στο διαγωνισµό µε
δικαίωµα υποβολής προσφοράς
γίνονται αναγνωρισµένες ατοµικές

ή εταιρικές επιχειρήσεις των παρα-
κάτω κατηγοριών: Έλληνες και
αλλοδαποί, Νοµικά πρόσωπα
ηµεδαπά και αλλοδαπά, Συνεται-
ρισµοί και Ενώσεις.

Κάθε προσφορά θα συνοδεύε-
ται υποχρεωτικά από εγγύηση
συµµετοχής υπέρ του συµµε-
τέχοντος για ποσό που θα
καλύπτει το 2% του προϋπολο-
γισµού της µελέτης ήτοι 829,00
Ευρώ.

Τα έγγραφα της σύµβασης είναι
διαθέσιµα για ελεύθερη, πλήρη,
άµεση και δωρεάν ηλεκτρονική
πρόσβαση στην ιστοσελίδα του
∆ήµου www.mandras-
eidyllias.gr.

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να
ζητούν πληροφορίες για το δια-
γωνισµό κατά τις εργάσιµες ηµέρ-
ες και ώρες, έως και την προη-
γούµενη ηµέρα του διαγωνισµού
από το Τµήµα Προµηθειών και
Αποθήκης του ∆ήµου Μάνδρας –
Ειδυλλίας Στρ. Νικ. Ροκα 45,
Μάνδρα, 1ος όροφος, τηλέφωνο
213 2014 977.

Ο ∆ήµαρχος 
Μάν δρας-Ειδυλλίας

Χρήστος Στάθης

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η
∆ΗΜΟΚΡ ΑΤΙΑ
Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ

ΝΗΣΙΩ ΤΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ
Σ Ω Μ Α Τ Ο Σ -
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

ΤΟΜΕΑΣ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ
Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ Ι Α Σ
Ταχ. ∆/ν ση : Καν ελλοπούλου 10

Ταχ. Κώδικας : 19200   
Φαξ : 210-5547980                                                                               

Τηλέφ ων ο :2105565520-
2105565594

E mail :  elefsina@hcg.gr

Ελευσίν α , 20/09/2019
Αριθ. Πρωτ. :

2131.14/3008/2019

Θέµα : Περίληψη διακήρυξης
για εκποίηση και αποµάκρυν ση
επικίν δυν ου και επιβλαβούς
πλοίου από τη θαλάσσια περ-
ιοχή αρµοδιότητας της λιµεν ι-
κής αρχής Ελευσίν ας
(Α.∆.Α.:6ΛΖ64653ΠΩ-∆ΤΥ).

Ανακοινώνουµε ότι το Κεντρικό
Λιµεναρχείο Ελευσίνας προκ-
ηρύσσει δηµόσιο ανοιχτό πλειο-
δοτικό διαγωνισµό για την 

εκποίηση και αποµάκρυνση
του πλοίου Ε/Γ-Ο/Γ
«ΘΕΟΦΙΛΟΣ» Ν. Μυτ. 35 , ΙΜΟ
Νο : 7362108 από το Β’ Καρα-
βοστάσι κόλπου Ελευσίνας,
σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.
2881/2001 (Α’16).

Ηµεροµηνία αποσφράγισης
προσφορών:  30/10/2019, ηµέρα
Τετάρτη  και ώρα 10:00  π.µ. στο
χώρο του Κεντρικού Λιµενα-
ρχείου Ελευσίνας, ταχυδροµική
διεύθυνση Κανελλοπούλου 10,
Τ.Κ. 19200 Ελευσίνα.

Ο Κεν τρικός Λιµεν άρχης
Αν τιπλοίαρχος Λ.Σ. 
Μαργαρών ης Ι.

Ο Μανδραικός  στην επόµενη φάση

∆εν  αν έδειξε ν ικητή ο επαν αληπτικός της 1ης
φάσης του κυπέλλου στην  ∆υτική Αττική αφού ο
Μαν δραικός και η Λαµπερή Ελευσίν ας αν αδείχ θηκαν
ισόπαλοι χ ωρίς γκόλ µε τους γηπεδούχ ους ν α παίρ-
ν ουν  την  πρόκριση στην  επόµεν η φάση του θεσµού
αφού είχ αν  κερδίσει στον  πρώτο αγών α µε 2-0.

∆ιαιτήτευσε ο Καργάκος ∆. Βοηθοί:  Νάκος Π., Καρ-
αγιάν ν ης Π.

ΜΑΝ∆ΡΑΪΚΟΣ(προπον ητής Γιάν ν ης Μπότσης):
Παπακων σταν τίν ου, Κραν ιδιώτης, ∆ούλος, Σφακια-
ν άκης Αν ., Πολυµεν άκος, Κουκούλης(61’ Μουράτι Ε.),
Μουράτι Α., Τσουκαλάς(56’ Παπαµάρκου), Σφακιαν άκ-
ης Α.(87’ Μίτρε), Πολυτάρχ ου, Ζίου.

ΛΑΜΠΕΡΗ(προπον ητής Γιάν ν ης Παν αγιώτου):
Ποραν ίδης, ∆ρούγος Μ., Λυµπέρης, Τσατίδης,
Μηλιώτης, ∆ρούγος ∆., Βλαχ όπουλος, Γκέρτσος(85’
Παλαχ άρ), Τζάν ος(67’ Κακλαµάν ης), Γκίν ης, Μπέκος.

Τα αποτελέσµατα στην 1η αγωνιστική-
Κυριακή 22/9 στην Γ’ Εθνική

5ος όµιλος
Άγιος Ιερόθεος-Άν ω Μερά 1-0
ΑΕ Μοσχ άτου-Παν θηραϊκός 0-1
Θύελλα Καµαρίου-Ερµής Κορυδαλλού 1-0
Κερατσίν ι-Άγιοι Αν άργυροι 1-1
Ηλυσιακός-Καλλιθέα 0-1
Ακράτητος-Κηφισιά 1-0
Εθν ικός-Φωστήρας 0-1

6ος όµιλος
Παλλην ιακός-Ρόδος 0-0
Παν αρκαδικός-Κόριν θος 2006 2-1
Νέα Αρτάκη-ΑΟ Υπάτου 1-1
Κιθαιρών  Καπαρελλίου-Θύελλα Ραφήν ας 0-0
Αχ αρν αϊκός-ΑΕΚ Τρίπολης 2-1
Αήττητος Σπάτων -Μαρκό 1-1
Ρεπό: Αιολικός

Αστυν οµικοί αν ακάλυψαν  «δάσος» από
δεν δρύλλια κάν ν αβης στη Μεγαλόπολη

Φυτεί α µε εκατοντάδες δενδρύλλι α κάνναβης εντόπι σαν σε
δασι κή περι οχή του δήµου Μεγαλόπολης αστυνοµι κοί  του τµή-
µατος Ασφαλεί ας Τρί πολης και  σε εξέλι ξη βρί σκονται  οι  έρευ-
νες γι α την σύλληψη των ατόµων που καλλι εργούσαν την φυτεί α.

Αστυνοµι κοί  ανακάλυψαν «δάσος» από δενδρύλλι α κάνναβης
στη Μεγαλόπολη

Φυτεί α µε εκατοντάδες δενδρύλλι α κάνναβης εντόπι σαν σε
δασι κή περι οχή του δήµου Μεγαλόπολης αστυνοµι κοί  του τµή-
µατος Ασφαλεί ας Τρί πολης και  σε εξέλι ξη βρί σκονται  οι  έρευ-
νες γι α την σύλληψη των ατόµων που καλλι εργούσαν την φυτεί α.

Ει δι κότερα, σύµφωνα µε την Αστυνοµί α, έπει τα από την αξι ο-
ποί ηση στοι χεί ων που εί χαν συγκεντρώσει  οι  άνδρες του τµή-
µατος Ασφαλεί ας, πραγµατοποι ήθηκε έρευνα στην περι οχή
Λεοντάρι  της Μεγαλόπολης, όπου σε δύο ει δι κά δι αµορφωµένο-
υς χώρους, εντοπί στηκε φυτεί α κάνναβης µε 1.415 δενδρύλλι α.

Συλλήψεις για ναρκωτικά και στην
Θεσσαλονίκη

Στη σύλληψη τρι ών µελών κυκλώµατος δι ακί νησης ναρκω-
τι κών ουσι ών προχώρησαν αστυνοµι κοί  στη Θεσσαλονί κη. 

Στο πλαί σι ο της οργανωµένης επι χεί ρησης εντοπί στηκαν και
κατασχέθηκαν περι σσότερα από 26 κι λά κάνναβης.

Στους συλληφθέντες, 34, 50 ετών και  44 ετών οι  οποί οι  επέ-
βαι ναν σε τρί α οχήµατα έγι νε έλεγχος, ενώ δι έρχονταν από
παράπλευρη οδό της Περι φερει ακής, από αστυνοµι κούς του
Τµήµατος Γενι κών Υποθέσεων της Υποδι εύθυνσης ∆ί ωξης Ναρ-
κωτι κών της ∆ι εύθυνσης Ασφάλει ας Θεσσαλονί κης.

Ο 34χρονος προσπάθησε να αποφύγει  τη σύλληψη, εµβόλι σε
τα αστυνοµι κά οχήµατα προκαλώντας υλι κές ζηµι ές και  προέ-
βαλε σθεναρή αντί σταση κατά τη σύλληψη. Στο αυτοκί νητο του οι
αστυνοµι κοί  εντόπι σαν ένα δέµα ακατέργαστης κάνναβης βάρ-
ους 1.073 γραµµαρί ων.

Από την αστυνοµι κή έρευνα προέκυψε ότι , ο 34χρονος άντρας
εί ναι  στέλεχος εγκληµατι κής συµµορί ας και  ότι  εί χε αναλάβει
την παραλαβή εντός της ελληνι κής επι κράτει ας της κατεχόµεν-
ης από το κύκλωµα ποσότητας ακατέργαστης κάνναβης, την
απόκρυψη και  αποθήκευση και  στη συνέχει α παράδοσή της σε
άλλα µέλη, µε σκοπό τη δι ακί νηση στο πολεοδοµι κό συγκρότηµα
Θεσσαλονί κης.

Σε αστυνοµι κή έρευνα που ακολούθησε στην οι κί α του 34χρο-
νου στην περι οχή του Ευόσµου και  σε δύο υπόγει ους αποθηκευ-
τι κούς χώρους στην πολυκατοι κί α, στην οποί α βρί σκεται  το δι α-
µέρι σµά του µε τη συνδροµή αστυνοµι κού σκύλου της Υπο-
δι εύθυνσης Ει δι κών Αστυνοµι κών ∆υνάµεων Βορεί ου Ελλάδος,
εντοπί σθηκαν και  κατασχέθηκαν ακατέργαστη κάνναβη συνολι -
κού βάρους 25.704 γραµµαρί ων, τέσσερα γραµµάρι α κοκαΐ νης,
τέσσερι ς ταξι δι ωτι κοί  σάκοι , το χρηµατι κό ποσό των 2.140
ευρώ και  οκτώ κι νητά τηλέφωνα, που χρησι µοποι ούσε γι α τι ς
παράνοµες συναλλαγές του.

Ο Βύζας Μεγάρων στην επόµενη φάση 

Ο Βύζας Μεγάρων  µε δύο ν ίκες επικράτησε και στον
επαν αληπτικό κυπέλλου 1η φάση στην  ∆υτική Αττική
του Πυρρίχ ιου Ασπροπύργου µε 6-1 (πρώτο µάτς 5-0)
και προκρίθηκε στην  επόµεν η φάση του θεσµού.

∆ιαιτήτευσε ο ∆εµερτζής. Βοηθοί: Χρόν ης-Παπαδό-
πουλος.

ΒΥΖΑΣ ΜΕΓΑΡΩΝ: Αρχ ον τάκης, Μουσκάι, Τοπτίδης,
Πατσιον ίδης, Βελέν τζας, Φλέγκας(61′ ∆ρυµούσης),
Κλων άρης( 74′ Valeid), Σιδέρης, Παπαδάκης(68′
Xατζής), Τσιγγόπουλος, Γάλας(51′ Χάρµπαλης.

Αν απληρωµατικοί: Χριστόπουλος, Κουφής, Φρυγα-
ν άς.

ΠΥΡΡΙΧΙΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ: Κουτσουκαν ίδης,
Τοπαλόβ(26′ Μαυροµιχ άλης), Κέτι(46′ Μερκάι), Παυ-
λίδης, Παν τελής(66΄Συµεων ίδης), Πιπερίδης(71′ Στεφ-
αν ίδης), Αγγελιδάκης, Ερµπαλίδης, Τσούφλας, Παπαδό-
πουλος, Χαραλαµπόπουλος.

Αν απληρωµατικοί:  Παραχ ταρίδης, Γιαν ν ούσης,
Ευαγγέλου.

Τα αποτελέσµατα στην Α΄Βοιωτίας

Τα αποτελέσµατα της πρεµιέρας στην Α΄Βοιωτίας
ΕΝΩΣΗ ΑΣΑ – ΑΜΒΡΥΣΣΕΑΣ ∆ΙΣΤΟΜΟΥ 2-2
ΕΛΛΟΠΙΑΚΟΣ – ∆ΑΦΝΗ ΕΡΥΘΡΩΝ 6-0
ΛΕΟΝΤΑΡΙ – ΠΑΝΑΛΙΑΡΤΟΣ 0-0
ΘΗΒΑ – ΠΑΜΒΑΓΙΑΚΟΣ 2-3
ΜΑΥΡΟΜΑΤΙ – ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΣ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ 1-0
ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ – ΑΡΜΑΤΗΛΑΤΗΣ 6-0
ΟΡΧΟΜΕΝΟΣ – ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΑΓ. ΘΩΜΑ 1-3
ΡΕΠΟ: ΠΑΟ ΚΟΚΚΙΝΟΥ

Η επόµενη αγωνιστική (28/9, 17:00):
ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΑΓ. ΘΩΜΑ – ΕΝΩΣΗ ΑΣΑ
ΑΡΜΑΤΗΛΑΤΗΣ – ΘΗΒΑ
ΠΑΜΒΑΓΙΑΚΟΣ – ΑΜΒΡΥΣΣΕΑΣ ∆ΙΣΤΟΜΟΥ
ΠΑΝΑΛΙΑΡΤΟΣ – ΟΡΧΟΜΕΝΟΣ
∆ΑΦΝΗ ΕΡΥΘΡΩΝ – ΛΕΟΝΤΑΡΙ
ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΣ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ – ΕΛΛΟΠΙΑΚΟΣ
ΠΑΟ ΚΟΚΚΙΝΟΥ – ΜΑΥΡΟΜΑΤΙ
ΡΕΠΟ: ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ
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ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ 

∆ιατίθεται οικόπεδο εντος
σχεδίου 1573τ.µ.,προς ενοι-
κιαση ή πώληση στα Νεόκ-
τιστα Ασπροπύργου,τριφα-
τσο µε εύκολη πρόσβαση
προς όλες τις  εθνικές  ο-
δούς.
Πληροφοριες στο τηλέφω-
νο:6944589444

Ενοικιάζεται επαγγελµα-
τικός χώρος (ισόγειο) στη
διασταύρωση Ασπροπύρ-
γου (πλησίον ΙΚΑ και στά-
σης λεοφωρείου), 126 τερ-
αγωνικά µέτρα, κατάλληλο
για φαρµακείο.Τηλέφωνο
επικοινωνίας 6945106860

Ενοικιάζεται οικία (1ος ο-
ροφος) 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 επαγγε-
λµατικός χώρος 105 τετρ-
αγωνικών µέτρων στο
κέντρο του Ασπροπύργου
(Σαλαµίνος & Κολοκο-
τρώνη). ∆εν διατίθεται για
χώρο εστίασης
(προτίµηση φαρµακείο /
γραφεία)

Τηλέφωνο επικοινωνίας
6974792931 κος Σταύρος

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 

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

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΣΤΟΝ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ
(ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ ΚΑΙ

ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ) 

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ 
επαγγελµατικοί χώροι - γρ-
αφεία (ισόγειο και 2ος όρο-
φος) στο κέντρο του Ασπρ-
οπύργου, για οποιαδήποτε
χρήση. 
Τηλ. επικοινωνίας 
6974011586.   (21.2. 17)

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

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

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 80τµ
ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ
ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
Ο∆ΟΣ Ι. ΜΥΛΩΝΑ 32, ΜΕ
ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΗΛ.
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
6984780807

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
ΓΚΟΡΥΤΣΑ, υπό κατασκε-
υή γκαρσονιέρα 35 τ.µ.,
στον ηµιώροφο, 1 υ/δ mas-
ter, κατασκευή '17, µπάνιο,
προκασκευασµενο, µεταφ-
έρεται στο χωρο σας, τιµή
6.500€, συζητήσιµη ,
10:00-22:00-- 6970343665

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Ηµερος
Τοπος, µονοκατοικία 57
τ.µ., ισόγεια, 2 υ/δ, κατασ-
κευή '85, µπάνιο, σε οικό-
πεδο 170 τ.µ., ενιαιο σαλονι
- κουζινα, τζάκι, πάρκιν, α-
ποθήκη, κήπος, ελεύθερη,
ανακαινισµένη, ανακαίνιση
'10, τιµή 30.000€, συζητή-
σιµη , 210/5764121

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

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

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Νεόκτι-
στα, µονοκατοικία 90 τ.µ.,
3 υ/δ, κήπος 60 τ.µ., καρ-
ποφόρα δέντρα, πωλείται
λόγω ανάγκης, τιµή
20.000€τηλ: 2105126436

ΕΛΕΥΣΙΝΑ νεόδµητη γκα-
ρσονιέρα 58 τ.µ., 1ου - 2ου
- 4ου, 1 υ/δ, κατασκευή
'05, µπάνιο, επιπλωµένη,
αυτόνοµη θέρµανση, κλιµα-
τισµός, πόρτα ασφαλείας,
τέντες, θέα θάλασσα,
µεσίτες δεκτοί, τιµή
57.000€, συζητήσιµητηλ:
6978415698

ΕΛΕΥΣΙΝΑ Παράδεισος,
ηµιτελής µεζονέτα 162 τ.µ.,
2 επίπεδα, ισόγεια, γωνια-
κή, 4 υ/δ (το 1 master), 2
µπάνια, σε οικόπεδο 183
τ.µ., πάρκιν, αποθήκη 25
τ.µ., τιµή 309.000€,
συζητήσιµη

Πωλείται οικόπεδο εντός
σχεδίου πόλεως Ρουπακίου
400µ². Τιµή 35.000€
Είκοσι χιλιάδες µετρητά και
1.500€ τον µήνα. Πληροφ-
ορίες στο 6977-646768.

ΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΚΥΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙ∆Α ΜΕ
ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ
ΤΗ ΦΡΟΝΤΙ∆Α
ΚΑΤΑΚΟΙΤΩΝ
ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ. ΤΗΛ.
6981035626

Κυρία Ελληνίδα αναλαµ-
βάνει τη φύλαξη παιδιών
στις περιοχές Μάνδρας -
Μαγούλας & Ελευσίνας.
Τηλ. 6979244790

Απόφοιτος Λυκείου α-
ναζητά εργασία πενθήµερη
πρωινό ωράριο (4-5 ώρες)
σε Ασπρόπυργο- Ελευσίνα.
Τηλ. 6986753486

Ζητείται εργασία ως
ανειδίκευτος εργάτης,
για µετακοµίσεις ή σε
αποθήκες (υπάρχει πρου-
πηρεσία), στην περιοχή
του
Θριασίου. Τηλ
6947882562

ΚΥΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙ∆Α

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ
ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΗ
ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
(ΚΑΙ ΕΝΕΣΕΙΣ) ΠΕΡΙΟΧΕΣ
ΕΛΕΥΣΙΝΑ ΜΑΓΟΥΛΑ 
ΜΑΝ∆ΡΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ
ΒΑΣΩ  6987708872

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

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

ΚΥΡΙΑ ΖΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΩΣ
ΠΩΛΗΤΡΙΑ Η ΓΙΑ ΦΥΛΑΞΗ
ΠΑΙ∆ΙΩΝ ΠΡΩΙΝΟ 6ΩΡΟ ΣΤΙΣ
ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ
ΠΕ∆ΙΟΥ  ΤΗΛ. 6947253136

ΚΥΡΙΑ ΜΕ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΝΑ
ΕΡΓΑΣΤΕΙ ΩΣ
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΣΕ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΤΗΝ
ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ
∆ΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. ΤΗΛ
6986712390 Κα Βάσω.

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

ΣΤΕΛΙΟΣ ΑΛΜΠΑΝΤΗΣ 
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕΛΕΤΕΣ
Ι∆ΙΩΤΙΚΑ & ∆ΗΜΟΣΙΑ
ΕΡΓΑ. 
Γραφείο: Φυλής 8 Ά Ασπρ-
όπυργος.
Τηλέφωνο: 210-5573042. 
Fax: 210-5576988

"Εταιρεία καθαρισµών
στην Ελευσίνα, ζητεί
καθαρίστρια µε δίπλωµα ο-
δήγησης, κάτοικο περιοχής
θριασίου πεδίου.
τηλ: 210 5546957, 

6 9 7 6 4 3 6 8 8 2 "

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 
«Ο∆ΗΓΟΣ Πωλητής, µε
δίπλωµα Γ' κατηγορίας,
ζητείται από εταιρεία γα-
λακτοκοµικών προϊόντων
στον Ασπρόπυργο Αττικής.
Επιθυµητή προϋπηρεσία σε
ex-van πώληση.  Επικοι-
νωνία 10:00-17:00,
2105577698 , email: in-
fo@dikomas.gr

Ζητούνται συνεργάτες
για πωλήσεις προϊόντων σε
εκθεσιακούς χώρους,
ηλικίας από 20 έως 35
ετών. Ώρες επικοινωνίας:
11 π.µ. έως 1 µ.µ. – κος
Ηλίας - Τηλ.: 210 24 70 341
- 694 43 88 304 –email: i-
fonitonamea@gmail.com  

Ζητούνται Ηλεκτρο-
συγκολλητές, µε πτυχίο,
ανεξαρτήτως ηλικίας για
µόνιµη εργασία σε επιχείρη-
ση 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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΚΑΙΝΟΥΡΙΑ
ΣΟΜΠΑ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ
DELONGHI
ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 694
25 18203

ΠΩΛΕΙΤΑΙ RENAULT TWINGO 

Mοντέλο 2004, 1150 κυβικά

(τέλη 135 ευρώ)  µε 175.500

χλµ. στην τιµή των 1000 ευρώ.

(∆ιαθέτει καλοριφέρ, 

καινούρια µπουζοκαλώδια,

έχουν αλλαχθεί τα αµορτισέρ κι

έχει γίνει πλύσιµο µηχανής)

Πληροφορίες 
στο 6948683400

ΗΗ  εεττααιιρρεείίαα  AAddvviissoorr  SSeerrvviiccee  PPaacckk
ζζηηττάά  ππρροοσσωωππιικκόό::

ΆΆννδδρρεεςς  &&  γγυυννααίίκκεεςς  γγιιαα  ppiicckkiinngg  κκααιι  ssccaannnneerr
ΆΆννδδρρεεςς  &&  γγυυννααίίκκεεςς  γγιιαα  ααννεειιδδίίκκεευυττηη  εερργγαασσίίαα

ΧΧεειιρριισσττέέςς  µµηηχχααννηηµµάάττωωνν  ccllaarrkk  &&  BBTT
ΟΟδδηηγγόό  µµεε  δδίίππλλωωµµαα  ∆∆΄́  κκααττηηγγοορρίίααςς  

ΜΜιισσθθόόςς  πποολλύύ  ιικκααννοοπποοιιηηττιικκόόςς  µµεε  έέννσσηηµµαα..  

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2105576682
∆ιεύθυνση γραφείου: Νίκης & Σπύρου Λούη (Γερµανικά), 

Ασπρόπυργος 19300
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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 ΥΓΕΙΑΣ
Κοντούλη και ∆ραγούµη Ίωνος, Κάτω Ελευ-
σίνα, 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  ΤΤΗΗΛΛΕΕΦΦΩΩΝΝΑΑΓΓρρααφφεείίοο  ΑΑππαασσχχόόλληησσηηςς
∆∆ήήµµοουυ  ΑΑσσππρροοππύύρργγοουυ

Το Γραφείο Απασχόλησης του ∆ήµου
Ασπροπύργου ενηµερώνει τους
ενδιαφερόµενους ότι, ζητούνται οι
παρακάτω ειδικότητες:

•ΕΡΓΑΤΕΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ 
Άντρες - Γυναίκες
Αριθµός Υποψηφίων:30
Επιθυµητά Προσόντα: 
Ηλικία: έως 35 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Απόφοιτοι
Γυµνασίου-Απόφοιτοι Λυκείου
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Πρόσθετα Προσόντα: Γνώση Picking
& Scanner
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

•Ο∆ΗΓΟΙ Ε΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΜΕ
ΠΕΙ 
Επιθυµητά Προσόντα: 
Ηλικία: έως 47 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Επιθυµητή όχι Απαρ-
αίτητη
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

•ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
Επιθυµητά Προσόντα: 
Ηλικία: έως 35 ετών
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Ξένες Γλώσσες : Αγγλικά 
Πρόσθετα προσόντα : Χρήση Η/Υ
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

•ΠΩΛΗΤΡΙΕΣ -
ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΥ
Επιθυµητά Προσόντα: 
Ηλικία: έως 35 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

•ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ
Επιθυµητά Προσόντα: 
Ηλικία: έως 35 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Πτυχιούχοι
ΑΕΙ/ΤΕΙ, µε άριστη γνώση φορολο-
γικών, ασφαλιστικών και εργατικών
θεµάτων
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Ξένες Γλώσσες : Αγγλικά 
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

•ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ
Άντρες 
Επιθυµητά Προσόντα: 
Ηλικία: έως 40 ετών

Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Απόφοιτοι
Λυκείου
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Πρόσθετα Προσόντα: Γνώση Picking
& Scanner
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

•ΠΩΛΗΤΕΣ 
Επιθυµητά Προσόντα
Ηλικία: έως 35 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Λύκειο/ΙΕΚ
Προϋπηρεσία: Επιθυµητή – ΟΧΙ Απα-
ραίτητη
Επιθυµητό: Κάτοχος Ι.Χ. αυτοκινή-
του

•ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΚΛΑΡΚ (ΜΕ Α∆ΕΙΑ)
Επιθυµητά Προσόντα: 
Ηλικία: έως 45 ετών
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

•ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΓΙΑ  ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
Επιθυµητά Προσόντα: 
Ηλικία: έως 40 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Επιθυµητή ΟΧΙ Απαρ-
αίτητη
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

•Ο∆ΗΓΟΙ Γ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΜΕ
ΠΕΙ
Επιθυµητά Προσόντα: 
Ηλικία: έως 36 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Απόφοιτοι
Λυκείου
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

•Μηχανικό Φορτηγών
Επιθυµητά Προσόντα
Ηλικία: έως 45 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη σε φορτ-
ηγά VOLVO
Επιθυµητό: Κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινή-
του

•ΕΡΓΑΤΕΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ 
Άντρες 
Επιθυµητά Προσόντα: 
Ηλικία: έως 35 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Απόφοιτοι
Γυµνασίου-Απόφοιτοι Λυκείου
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

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

∆∆ηηµµααρρχχεείίοουυ..  ΤΤηηλλέέφφωωνναα  ΕΕππιικκοοιιννωωννίίααςς::  22113322000066448899  
&&  22110055557766770044  EEmmaaiill  γγιιαα  ααπποοσσττοολλήή  
ΒΒιιοογγρρααφφιικκώώνν::  iinnffoo@@aappaassxxoolliissiiaasspp..ggrr
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ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
Ξεκίνησαν οι εγγραφές στο τµήµα Παραδοσιακών Χορών 

Οι εγγραφές στο τµήµα Παραδοσιακών Χορών του Πνευµατικού Κέντρ-
ου ∆ήµου Ασπροπύργου έχουν ξεκινήσει.

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στα τηλέφωνα του Πνε-
υµατικού Κέντρου: 2105577191 & 2105577593.

Ζήτηµα πρώτης προτεραιότητας για τη ∆ηµοτική
Αρχή Ελευσίνας η Πολιτιστική Πρωτεύουσα  

Συνάντηση εργασίας µε δύο ειδικούς, ανεξάρτητους, ευρωπαίους συµβούλους- εµπειρογνώµονες µετά από
συνεννόηση µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε ο ∆ήµαρχος  Αργύρης Οικονόµου

Σ
υνάντηση εργασίας µε δύο ειδικούς, ανεξάρτ-
ητους, ευρωπαίους συµβούλους- εµπειρογ-
νώµονες µετά από συνεννόηση µε την Ευρω-

παϊκή Επιτροπή είχε ο ∆ήµαρχος Ελευσίνας κ.
Αργύρης Οικονόµου την Κυριακή 15  Σεπτεµβρίου.
Αντικείµενο της συνάντησης στην οποία παρέστη και
ο αρµόδιος αντιδήµαρχος Πολιτιστικών  Θεµάτων κ.
∆ηµήτρης Λιάσκος,  ήταν η εξέλιξη και ο βαθµός
υλοποίησης  των έργων  που σχετίζονται µε την
Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης. Η δηµοτική
αρχή αναµένει άµεσα λεπτοµερή  έκθεση από τους
δύο ειδικούς συµβούλους-εµπειρογνώµονες σχετι-
κά µε την πραγµατική κατάσταση και την πορεία των
έργων.  

Η συνάντηση πραγµατοποιήθηκε στο πλαίσιο της
«Σύστασης  1»  της  Ε.Ε. σε συνέχεια της αξιολόγ-
ησης του Ιουλίου 2019 και ο προγραµµατισµός  της
έχει δροµολογηθεί από το δήµαρχο κ. Οικονόµου
σε συνεργασία µε την «Ελευσίνα2021 Α.Ε.», αρκετό
καιρό  πριν την επίσηµη ανάληψη των καθηκόντων
του, όπως ζήτησαν από την Ε.Ε.

Η άµεση ανταπόκριση της νέας δηµοτικής αρχής
Ελευσίνας στα θέµατα που αφορούν στην Πολιτιστική
Πρωτεύουσα φανερώνει αφενός µεν  την ανησυχία
της  για τις καθυστερήσεις που έχουν σηµειωθεί στα
έργα υποδοµής , αφετέρου δείχνει τη σαφή πρόθεσή της να επιλύσει χωρίς
χρονοτριβή  τα οποία προβλήµατα έχουν ανακύψει.  

Η συγκεκριµένη έκθεση που  θα έχει συµβουλευτικό χαρακτήρα  αναµέ-
νεται να παραδοθεί πριν την επίσηµη αξιολόγηση της Επιτροπής Ανεξάρτ-
ητων Εµπειρογνωµόνων της Ε.Ε. που θα γίνει στα τέλη Οκτωβρίου.    


