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ΣΣττηη  φφάάκκαα......  ττηηςς  εεφφοορρίίααςς  
τα δήθεν κλειστά σπίτια µε
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ΣΤΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΤΟΥ
∆.Σ. ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 

Λήψη απόφασης για την διενέργεια
ανοικτού Αρχιτεκτονικού διαγωνισµού 

για την «Κατασκευή του 2ου Γενικού
Λυκείου Ασπροπύργου».
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θα αναρτά σταδιακά, ο ΕΦΚΑ.
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τος οι εργασίες γιατην κατασκευή του Ειδικού Γυµνασίου
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Την αποφασιστικότητα του για την αναβάθµιση
των υπηρεσιών καθαριότητας προς 

τους κατοίκους , τόνισε µιλώντας στο ∆Σ, ο
∆ήµαρχος Χαιδαρίου Βαγγέλης Ντηνιακός.
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ΠΠΡΡΟΟΓΓΝΝΩΩΣΣΗΗ  ΚΚΑΑΙΙΡΡΟΟΥΥ
Σχετικά αίθριος 

Η  θερµοκρασία έως 31°C

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

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Ανανίας, Νίνος,Θηρεσία

Ρωµανός, Ρωµάνα, Ρωµανή
Παγκόσµια Ηµέρα Κατοικίας
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ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ
Καµπόλη Αικατερίνη Ι.Μητροπόλεως 52 &

Κανελλοπούλου 2, 2102475608

ΧΑΙ∆ΑΡΙ 
Καβατζάς Ηλίας Α.,Φαβιέρου 67 & 

Ιωαννίνων,  2105321114

Συνεχίζεται στη σελ. 12

Εθν ική επιτυχ ία που θα συµβάλ-
λει στην  καλύτερη οχ ύρωση της
χ ώρας και κυρίως της Αττικής από
τα πληµµυρικά φαιν όµεν α , χ αρακ-
τήρισε ο Περιφερειάρχ ης Αττικής Γ.
Πατούλης τη σύµβαση που σύν α-
ψαν  τα αρµόδια υπουργεία Οικον ο-
µικών  και Υποδοµών  µε την  Ευρω-
παϊκή Τράπεζα Επεν δύσεων , η
οποία θα χ ρηµατοδοτήσει µε 150
εκατ. ευρώ, έργα αν τιπληµµυρικής
θωράκισης και αν τιµετώπισης των
επιπτώσεων  από την  κλιµατική
αλλαγή στην  Ελλάδα για την  περίο-
δο 2019-23.

Η σχ ετική δαν ειακή σύµβαση
υπεγράφη  στο υπουργείο Οικον ο-
µικών , από τον  αν τιπρόεδρο της
ΕΤΕπ Άν τρου Μακν τάουελ, τον
υπουργό Οικον οµικών  Χρήστο
Σταϊκούρα και τον  υπουργό Υπο-
δοµών  Κώστα Καραµαν λή, παρου-
σία του περιφερειάρχ η Αττικής
Γιώργου Πατούλη.

Τα κεφάλαια αυτά, τα οποία προ-
στίθεν ται σε χ ρηµατοδότηση 355
εκατ. ευρώ από τα Ευρωπαϊκά
Ταµεία, θα υποστηρίξουν  την  υλο-
ποίηση δέκα έργων  στην  χ ώρα, εκ
των  οποίων  επτά έργα στην  περιφ-
έρεια Αττικής.

Κατά την  τοποθέτηση του ο κ.
Πατούλης έκαν ε λόγο για έργα υπο-
δοµής που συν δέον ται µε την  ασφ-
άλεια και την  ίδια τη ζωή των
πολιτών  και πρόσθεσε χ αρακτηρι-
στικά: «Πρόκειται για µία σηµαν τική
πρωτοβουλία και για εµάς είν αι
ιδιαίτερη η ικαν οποίηση που σε
αυτή τη φάση 7 στα 10 έργα, θα
είν αι στην  Περιφέρεια Αττικής. Η
αν τιπληµµυρική θωράκιση της Αττι-
κής αποτελεί ύψιστη προτεραιότητά
µας και σε αυτή την  κατεύθυν ση
δροµολογούµε παρεµβάσεις, σε
συν εργασία µε τους ∆ήµους, προ-
κειµέν ου ν α µην  ν ιώθει καν έν ας

πολίτης απροστάτευτος».
Όπως αν ακοίν ωσε το υπουργείο

Υποδοµών , τα 10 έργα είν αι τα
εξής:

∆ιευθέτηση ρέµατος
Ερασιν ού,στο Μαρκόπουλο, µε
συν ολικό κόστος 49.994.800 ευρώ.

2. ∆ιευθέτηση ρέµατος Αγίου Γεω-
ργίου Γιαν ν ούλας,στον  Ασπρόπυρ-
γο, µε συν ολικό κόστος 14.127.200
ευρώ.

3. ∆ιευθέτηση ρέµατος Αχ αρν ών ,
µε συν ολικό κόστος 26.109.100
ευρώ.

4. ∆ιευθέτηση ρέµατος Εσχ ατιάς
Αχ αρν ών , µε συν ολικό κόστος
92.674.059 ευρώ.

5. ∆ιευθέτηση ρέµατος Αγίου Γεω-
ργίου Ερασιν ού, στο Μαρκόπουλο,
µε συν ολικό κόστος 24.700.000
ευρώ.

6. Αποχ έτευση όµβριων  υδάτων
στην  Καλαµαριά (β’ φάση), µε
συν ολικό κόστος 12.000.000 ευρώ.

7. Αποχ έτευση όµβριων  υδάτων
στην  περιοχ ή της Λαχ αν αγοράς
στην  Κεν τρική Μακεδον ία, µε
συν ολικό κόστος 33.000.160 ευρώ.

8. Έργα αν τιπληµµυρικής προ-
στασίας Λουτρακίου, µε συν ολικό
κόστος 23.003.400 ευρώ.

9. ∆ιευθέτηση ρέµατος Ραφήν ας,

µε συν ολικό κόστος 104.562.560
ευρώ.

10. Έργα αν τιπληµµυρικής προ-
στασίας Νέας Μάκρης, µε συν ολικό
κόστος 48.008.960 ευρώ.

Ο αν τιπρόεδρος της ΕΤΕπ αν αφ-
έρθηκε στη στήριξη την  οποία
παρέχ ει η Ευρωπαϊκή Τράπεζα
Επεν δύσεων , µε χ ρηµατοδότηση
350 έργων  από το 1996 και έν α
χ αρτοφυλάκιο έργων  19 δισ. ευρώ,
το οποίο αν τιστοιχ εί στο 10% του
ελλην ικού ΑΕΠ.

Η ν έα δαν ειακή σύµβαση, σύµφ-
ων α µε τον  υπουργό Οικον οµικών
Χρήστο Σταϊκούρα, αποτελεί τη
µεγαλύτερη χ ρηµατοδότηση από
την  ΕΤΕπ για έργα αν τιπληµµυρικής
προστασίας. Τα 100 εκατ. ευρώ θα
διατεθούν  άµεσα και τα υπόλοιπα
50 εκατ. ευρώ εν τός διετίας από
σήµερα, µε µέγιστο  χ ρόν ο αποπ-
ληρωµής  τα 25 χ ρόν ια, εν ώ
υπάρχ ει 7ετής περίοδος χ άριτος και
η απορρόφηση θα γίν ει εν τός εξα-
ετίας.

Από την  πλευρά του, ο υπουργός
Υποδοµών  και Μεταφορών  Κώστας
Καραµαν λής αν έφερε ότι τα έργα,
κάποια εκ των  οποίων  έχ ουν  ήδη
δηµοπρατηθεί, θα αφορούν  σε
500.000 πολίτες.

Τ ην αποφασιστικότητα του για την αναβάθµι-
ση των υπηρεσιών καθαριότητας προς
τους κατοίκους της πόλης, τόνισε µιλώντας

στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο, ο ∆ήµαρχος Βαγγέλης
Ντηνιακός. 

Απαντώντας σε ερώτηση στο Συµβούλιο  σχετικά
µε την αποµάκρυνση των µπαζών από τους δηµό-
σιους χώρους της πόλης, ο ∆ήµαρχος τόνισε ότι
την ∆ευτέρα 23/9 έγινε βίαιη  παρεµπόδιση της
συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής από τη
δηµοτική παράταξη της Λαϊκής Συσπείρωσης µε
κύριο πρωταγωνιστή  τον πρώην ∆ήµαρχο Μιχάλη
Σελέκο.  Στόχος  της απαράδεκτης και αντιδηµοκρ-
ατικής αυτής  ενέργειας ήταν  να µην λάβει απόφα-
ση για το θέµα η Επιτροπή  και να µην δοθεί λύση
στο πρόβληµα. ∆εν υπήρξε καµιά διάθεση από
τον πρώην ∆ήµαρχο για διάλογο επειδή, όπως ο

ίδιος ο Μιχάλης Σελέκος
είπε στο ∆Σ, µετά τον διά-
λογο µπορεί να λαµβανό-
ταν απόφαση.

Η γνώµη της ∆ιοίκησης
του ∆ήµου είναι ότι το
ζητούµενο στον ∆ήµο
είναι ο διάλογος και η
κατάθεση προτάσεων για
την αναζήτηση της καλύτε-
ρης λύσης, όχι η επιβολή
µιας άρνησης της µειοψ-

ηφίας απέναντι στην πλειοψηφία. Η απειλή χρήσης
βίας όπως έγινε το πρωί της ∆ευτέρας 23/9 δεν
έχει θέση στη λειτουργία του ∆ήµου και των οργά-
νων του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και δεν πρόκειται
να γίνει ανεκτή.

Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ: Η αντιπληµµυρική θωράκιση της Αττικής
αποτελεί ύψιστη προτεραιότητά µας 

ΒΡΕΘΗΚΕ Η ΠΟΛΥΠΟΘΗΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΑ
ΡΕΜΑΤΑ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ- ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ ΚΑΙ ΕΣΧΑΤΙΑΣ 

Την αποφασιστικότητα του για την αναβάθµιση των υπηρεσιών καθαριότητας
προς τους κατοίκους , τόνισε µιλώντας στο ∆Σ, ο ∆ήµαρχος 

Χαιδαρίου Βαγγέλης Ντηνιακός.
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Συν εδριάζει σήµερα 1 Οκτωβρίου
2019, και  ώρα 20:00 µ.µ., το ∆ηµοτικό
Συµβούλιο Ασπροπύργου   για τη συζήτ-
ηση και λήψη αποφάσεων  στα συν ηµµέ-
ν α  θέµατα της ηµερήσιας διάταξης.

Θέµα 1ο : Τροποποίηση Κατα-
στατικού του Ν.Π.∆.∆. µε την  επων υµία
« Σ Χ Ο Λ Ι Κ Η Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ»,(
ΦΕΚ 1325/ Β’ Τεύχ ος 16-06

2011) & (ΦΕΚ 3537/Β΄ Τεύχ ος 20-09-
2019).                                                                                                                     

Εισηγητής: Ο  Πρόεδρος του ∆ηµοτι-
κού Συµβουλίου κος Θεµιστοκλής Γ. Τσό-
κας.

Θέµα 2ο : Τροποποίηση Κατα-
στατικού του Ν.Π.∆.∆. µε την  επων υµία
« Σ Χ Ο Λ Ι Κ Η Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η
∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ»,(
ΦΕΚ 1325/ Β’ Τεύχ ος 16-06 2011) &
(ΦΕΚ 3537/Β΄ Τεύχ ος 20-09-2019).                                                                                                                                                                                                                                

Εισηγητής: Ο  Πρόεδρος του ∆ηµοτι-
κού Συµβουλίου κος Θεµιστοκλής Γ. Τσό-
κας.

Θέµα 3ο : Εκλογή ∆ιοικητικού
Συµβουλίου του Ν.Π.∆.∆. µε την  επων -
υµία «ΣΧΟΛΙΚΗ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ»,(ΦΕΚ 1325/ Β’ Τεύχ ος
16-06 2011).

Θέµα 4ο : Εκλογή ∆ιοικητικού
Συµβουλίου του Ν.Π.∆.∆. µε την  επων -
υµία «ΣΧΟΛΙΚΗ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ»,(ΦΕΚ 1325/ Β’ Τεύχ ος
16-06 2011).

Θέµα 5ο : Ορισµός µελών  ∆ηµοτι-
κής Επιτροπής Παιδείας ( άρθρο 50 του
Ν.1566/1985) για τα έτη  2019-2020.

Θέµα 6ο : Έγκριση 7ης
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
2019 & ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ.

Θέµα 7ο : Λήψη απόφασης για
τον  ορισµό Υπεύθυν ου λογαριασµού του
έργου, που χ ρηµατοδοτείται από τον
προϋπολογισµό  δηµοσίων  επεν δύσεων

της ΣΑΕΠ 085-1».
Εισηγητής: Ο ∆ιευθυν τής Οικον οµικής

Υπηρεσίας, κ. Φίλιππος Πάν ος.

Θέµα 8ο :Συµψηφισµός επικειµέν ων
για την  ιδιοκτησία της κας Μαµατο-
πούλου – Τσιµπλάκη Αγγελικής, του
∆ηµητρίου, στην  περιοχ ή ΒΙΠΑ –
ΒΙΟΠΑ ∆ΙΥΛΙΣΤΗΡΙΩΝ.

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

Θέµα 9ο :Συµψηφισµός επικειµέν ων
για την  ιδιοκτησία του κου Αν των ιάδη
Αν τών ιου, του Φαν ουρίου, στην  περ-
ιοχ ή ΡΟΥΠΑΚΙ.

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

Θέµα 10ο :Έγκριση αποζηµίωσης για
την  ιδιοκτησία του κου Κορον τζή Σωτ-
ηρίου, του Αθαν ασίου, στην  περιοχ ή
ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ.  

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

Θέµα 11ο : Λήψη απόφασης για
την  επικαιροποίηση της υπ’ αριθµ’
630/2016  απόφασης ∆.Σ., περί
συµψηφισµού επικειµέν ων   συν ιδιοκ-
τησίας  του κου Ορφαν ίδη Νικολάου του
Ηλία, και της κας Μακρίδη Κίτσας του
Ιωάν ν η.

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

Θέµα 12ο : Λήψη απόφασης για
τον  καθορισµό αµοιβής της ∆ικηγορικής
Εταιρείας, µε την  επων υµία
«ΛΑΖΑΡΑΤΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ». 

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

Θέµα 13ο : Λήψη απόφασης για
τον  καθαρισµό αµοιβής της ∆ικηγορικής
Εταιρείας µε την  επων υµία «Αγγελική Γ.
Χαροκόπου», σύµφων α µε την
υπ΄αριθµ. 16975/ 23-07-2019 προσφορά
της .

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

Θέµα 14ο :Λήψη απόφασης για την
«Έγκριση της 3ης δόσης της τακτικής
επιχ ορήγησης στις σχ ολικές Επιτροπές

µον άδων  Πρωτοβάθµιας, και ∆ευτεροβά-
θµιας Εκπαίδευσης».

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

Θέµα 15ο :Λήψη απόφασης της υπ’
αριθµ 195/2019 απόφασης της Οικον οµι-
κής Επιτροπής  ∆ήµου Ασπροπύργου
περί της «Αποδοχ ής δωρεάς έργου» για
την  «Κατασκευή τάπητα ασφαλείας στο
10ο Νηπιαγωγείο Ασπροπύργου».

Εισηγητής: Ο Αν τιδήµαρχ ος και Πρόε-
δρος της Οικον οµικής Επιτροπής κος
Αν τών ιος Καραµπούλας.

Θέµα 16ο : Λήψη απόφασης για
την  Ορθή επαν άληψη της υπ’ αριθµ.
264/2019 προγεν έστερης απόφασης
∆ηµοτικού Συµβουλίου, η οποία αφορά
την  ρύθµιση οφειλής του κ. ΠΕΓΚΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ, µε διαγραφή του σχ ετικού
Χ.Κ., και επαν αβεβαίωση του ποσού σε
τριάν τα (30) µην ιαίες δόσεις, σύµφων α
µε την  υπ’ αριθµ. 117/2019 απόφαση
της Οικον οµικής Επιτροπής.

Εισηγητής: Ο Αν τιδήµαρχ ος και Πρόε-
δρος της Οικον οµικής Επιτροπής κος
Αν τών ιος Καραµπούλας.

Θέµα 17ο :Λήψη απόφασης για την  διε-
ν έργεια αν οικτού Αρχ ιτεκτον ικού διαγω-
ν ισµού για την  «Κατασκευή του 2ου
Γεν ικού Λυκείου Ασπροπύργου».

Εισηγητής: Ο ∆ιευθυν τής της Πολεο-
δοµίας και Τεχ ν ικής Υπηρεσίας  κος
Παν αγιώτης Καραγιαν ν ίδης.

Θέµα 18ο : Παραχ ώρηση χ ρήσης
των  σχ ολικών  χ ώρων : των  1ου , 3ου ,
5ου, 10ου και 11ου ∆ηµοτικών  Σχολείων
Ασπροπύργου για την  λειτουργία
Κ.∆.Α.Π.  κατόπιν  εισήγησης της ∆ηµο-
τικής Επιτροπής Παιδείας.

Εισηγητής: Ο  ∆ηµοτικός Σύµβουλος
κος Γεώργιος Σ. Φίλης.

Θέµα 19ο :   Παραχ ώρηση  οικογεν ει-
ακών  τάφων  επ ον όµατι:

ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ  ΣΒΕΤΑ 
ΚΙΑΧΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ 
ΚΟΥΡΤΣΑΝΙ∆Η ΟΛΓΑ
ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΗ
ΠΕΤΡΑΚΗ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
ΣΤΥΛΙ∆Η ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΣΑΒΒΙ∆ΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΠΕΤΡΙ∆ΟΥ ΖΩΗ
ΚΑΡΑΚΑΣΙ∆Η  ΧΡΗΣΤΟΥ
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟ ΓΕΩΡΓΙΟ
ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟ ΙΩΑΝΝΗ
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΤΣΕΚΙΡΙ∆Η ΙΩΑΝΝΗ
ΑΡΑΦΑΛΙ∆Η ∆ΗΜΗΤΡΙΟ
ΜΠΟΜΠΟΥ ΙΩΑΝΝΑΣ & ΒΑΪΑΣ
ΤΟΡΤΟΠΙ∆ΟΥ ΡΙΤΑΣ
ΠΟΛΥΧΡΟΝΙ∆ΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑ
ΣΙΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΩΡΑΙΑ
ΡΗΓΟΥ ΜΑΡΑΓΑΡΙΤΑ

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

Θέµα 20ο : ΑΙΤΗΣΕΙΣ- ΕΓΓΡΑΦΑ
– ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΣΤΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ∆.Σ. ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 
Λήψη απόφασης για την διενέργεια ανοικτού Αρχιτεκτονικού διαγωνισµού 

για την «Κατασκευή του 2ου Γενικού Λυκείου Ασπροπύργου»

∆ΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ : «Τρέχουν» ταχύτερα του
χρονοδιαγράµµατος οι εργασίες για
την κατασκευή του Ειδικού Γυµνασίου

Την εντυπωσι ακή πρόοδο των εργασι ών γι α την ανέγερση του
Ει δι κού Γυµνασί ου Άνω Λι οσί ων, δι απί στωσαν οι  εκπρόσωποι
του κρατι κού οργανι σµού Κτι ρι ακές Υποδοµές Α.Ε. (ΚΤ.ΥΠ.
Α.Ε. - πρώην ΟΣΚ), κατά την επι θεώρησή τους στο έργο, την
Τετάρτη 25 Σεπτεµβρί ου, συνοδεί α του Αντι δηµάρχου Τεχνι κής
Υπηρεσί ας Θανάση Σχί ζα και  του Προέδρου της ∆ευτεροβάθ-
µι ας Ενι αί ας Σχολι κής Επι τροπής Νί κου Χατζητρακόσι α.

Ικανοποί ηση γι α την πρόοδο των εργασι ών εκφράζει  ο ∆ήµα-
ρχος Φυλής Χρήστος Παππούς, καθώς το έργο προχωρά µε
ταχύτατους ρυθµούς και , όπως δι αβεβαι ώνει  ο ανάδοχος εργο-
λάβος, θα παραδοθεί  τουλάχι στον δύο µήνες νωρί τερα από την
ηµεροµηνί α που προβλέπει  το χρονοδι άγραµµα της σύµβα-
σης. 

«Το Ει δι κό Γυµνάσι ο των Άνω Λι οσί ων κατασκευάζεται  µε τι ς
προδι αγραφές να καταστεί  πρότυπο Ει δι κό Γυµνάσι ο γι α όλη
την Αττι κή. Εί ναι  ένα έργο –“πυξί δα” γι α το σύγχρονο σχολεί ο
του αύρι ο,που τι µά την πόλη µας και  αποδει κνύει  το ενδι αφέρ-
ον µας γι α την εκπαί δευση όλων των µι κρών δηµοτών µας.

Στο ∆ήµο µας, τα άτοµα µε ει δι κές ανάγκες αποκτούν πλέον
τη δυνατότητα, µετά τη φοί τηση στο Ει δι κό ∆ηµοτι κό του Ζεφ-
υρί ου, να συνεχί ζουν τη µαθητεί α τους στη δευτεροβάθµι α
εκπαί δευση, γεγονός ι δι αί τερα σηµαντι κό γι α τα παι δι ά αλλά
και  την οι κογένει ά τους», υπογραµµί ζει  ο Χρήστος Παππούς.

Το σχολεί ο εί ναι  ει δι κά σχεδι ασµένο ώστε να ανταποκρί νε-
ται  στι ς αυξηµένες ανάγκες των µαθητών και  να τους παρέχει
πλήρη προσβασι µότητα, τόσο στους εσωτερι κούς όσο και
στους εξωτερι κούς χώρους του σχολεί ου. Αποτελεί ται  από
δυο βι οκλι µατι κά κτί ρι α, το κυρί ως σχολι κό κτί ρι ο και  το
κτί ρι ο αθλητι κών δραστηρι οτήτων που περι λαµβάνει  και
εσωτερι κή πι σί να. 

«Πρόκει ται  γι α ένα Γυµνάσι ο πρότυπο, που η µελέτη του
βραβεύτηκε σε πανελλήνι ο αρχι τεκτονι κό δι αγωνι σµό», υπο-
γράµµι σε ο Αντι δήµαρχος Θανάσης Σχί ζας.

«Το Ει δι κό Γυµνάσι ο εί ναι  ένα σχολεί ο που χρει αζόταν η
εκπαι δευτι κή κοι νότητα του ∆ήµου µας» επι σήµανε ο Πρόεδρ-
ος της Β’-θµι ας ΕΣΕ, Νί κος Χατζητρακόσι ας.

Στην αυτοψί α παρέστησαν καθηγητές - µέλη της τοπι κής
ΕΛΜΕ (Ένωση Λει τουργών Μέσης Εκπαί δευσης), οι  οποί οι
ενηµερώθηκαν γι α τι ς υποδοµές του σχολεί ου. Το έργο, προϋ-
πολογι σµού 6.440.000 ευρώ, χρηµατοδοτεί ται  από το ΕΣΠΑ.



4-θριάσιο Τρίτη 1 Οκτωβρίου 2019

Συγκέντρωση στις 8 π.µ. στην Είσοδο
του νοσοκοµείου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
Σοβαρά προβλήµατα στη λειτουργία των  κλιν ικών ,

του ΤΕΠ και των  Χειρουργείων  του ΘΡΙΑΣΙΟΥ Νοσο-
κοµείου προκαλεί η µεγάλη έλλειψη τραυµατιοφορέων
και βοηθών  θαλάµου).

Σύµφων α µε τον  (αν επαρκέστατο) Οργαν ισµό, είν αι
κεν ές 46 οργαν ικές θέσεις τραυµατιοφορέων  και
βοηθών  θαλάµου (περίπου το 40%) και οι πραγµατικές
αν άγκες είν αι πολύ µεγαλύτερες

Τα απογεύµατα και τις ν ύχ τες µόν ο έν ας ή δυο τρα-
υµατιοφορείς καλύπτουν  την  «κίν ηση» όλου του
ν οσοκοµείου εν ώ η έλλειψη τραυµατιοφορέων  στο
Τµήµα Επειγόν των  Περιστατικών  και στα Χειρουργεία
έχ ουν  σαν  αποτέλεσµα ν α καθυστερούν  η διεκπερ-
αίωση εξετάσεων  και εισαγωγών  και η µεταφορά ασθ-
εν ών  για χ ειρουργικές επεµβάσεις. Αν τίστοιχ α, βοηθοί
θαλάµου µετακιν ούν ται από κλιν ική σε κλιν ική για ν α
καλυφθούν  πρόχ ειρα οι καθηµεριν ές αν άγκες λειτο-
υργίας.

Η χ ρόν ια καταπόν ηση, λόγω της φύσης της
εργασίας, σε συν δυασµό µε την  εν τατικοποίηση λόγω
των  ελλείψεων  προσωπικού, και τις αλλεπάλληλες βάρ-
διες (απόγευµα – πρωί – ν ύχ τα)  έχ ουν  σαν  αποτέλε-
σµα την  επιβάρυν ση της υγείας των  συν αδέλφων .

Οι ελλείψεις προσωπικού θα χ ειροτερέψουν  αν
απολυθούν  οι επικουρικοί και οι εργαζόµεν οι µέσω
ΟΑΕ∆, λόγω της απόρριψης (από ΣΥΡΙΖΑ, Ν∆, ΚΙΝΑΛ)
του αιτήµατος µας για µον ιµοποίηση τους.

Αυτά είν αι τα αποτέλεσµα της πολιτικής υποστε-
λέχ ωσης και υποχ ρηµατοδότησης, που ακολουθούν
όλες οι κυβερν ήσεις (Ν∆, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ), µε βάση
τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Έν ωσης για λειτουργία
των  δηµόσιων  ν οσοκοµείων  µε ιδιωτικοοικον οµικά κρι-

τήρια, µε όσο το δυν ατό
λιγότερο και φθην ότερο
προσωπικό. Με στόχ ο την
εξοικον όµηση κρατικών
κον δυλίων  για ν α δοθούν
ν έες φοροαπαλλαγές και
επιδοτήσεις στους επιχ ειρ-
ηµατικούς οµίλους και την
παραπέρα επέκταση της
επιχ ειρηµατικής δράσης
στην  υγεία.

Χαρακτηριστικό είν αι ότι
το 2018 δεν  προκηρύχ θηκε
ούτε µία µόν ιµη θέση τρα-
υµατιοφορέα ή βοηθού θαλά-
µου – ούτε για την  αν τικα-
τάσταση όσων  συν ταξιοδο-
τήθηκαν  – εν ώ και η µον α-
δική προκήρυξη για το 2019 (2Κ/2019) αφορά την  αν τι-
κατάσταση ισάριθµων  επικουρικών , που ήδη εργάζον -
ται, δηλαδή δεν  προστίθεται ούτε έν ας επιπλέον
εργαζόµεν ος στα δηµόσια ν οσοκοµεία.

Εν ώ και στις προγραµµατικές δηλώσεις της κυβέρν -
ησης Ν∆ και στις πρωθυπουργικές εξαγγελίες στη ∆ΕΘ
δεν  υπάρχ ει καµία αν αφορά στην  αν άγκη για µαζικές
προσλήψεις µόν ιµου προσωπικού ούτε για την  µον ι-
µοποίηση των  εργαζοµέν ων  µε ελαστικές εργασιακές
σχ έσεις. 

∆ΙΕΚ∆ΙΚΟΥΜΕ:
► ν α εν ισχ υθεί µε µόν ιµους τραυµατιοφορείς και

βοηθούς θαλάµου το Νοσοκοµείο ΘΡΙΑΣΙΟ. Να µον ι-
µοποιηθούν  όλοι οι εργαζόµεν οι µε ελαστικές εργασια-
κές σχ έσεις. 

►   ν α τροποποιηθεί ο Οργαν ισµός του ν οσοκο-
µείου για ν α αν ταποκρίν εται στις σύγχ ρον ες αν άγκες. 

► ν α σταµατήσουν  οι µετακιν ήσεις βοηθών  θαλάµου

από κλιν ική σε κλιν ική. Να καλύπτον ται τα ΤΕΠ, τα
Χειρουργεία και η «κίν ηση» µε επαρκή αριθµό τραυµα-
τιοφορέων  σε όλες τις βάρδιες. 

Συν εχ ίζουµε τον  αγών α εν άν τια στα συµφέρον τα
των  επιχ ειρηµατικών  οµίλων  και τους σχ εδιασµούς
κυβερν ήσεων  και Ευρωπαϊκής Έν ωσης – ∆ΝΤ. ∆ιεκδι-
κούµε τη δηµιουργία εν ός αποκλειστικά δηµόσιου, δωρ-
εάν  συστήµατος υγείας, που θα καλύπτει τις λαϊκές
αν άγκες και θα εξασφαλίζει µόν ιµη εργασία µε πλήρη
δικαιώµατα σε όλους τους εργαζόµεν ους. 

Για το ∆ιοικητικό Συµβούλιο

Ο Πρόεδρος 
Βαρδαβάκης Μαν ώλης

Ο Γραµµατέας
Ιωαν ν ίδης Παν αγιώτης

Συνελήφθη 46χρονος για 
κλοπές στη ΒΑ Αττική 

- Αναζητείται ο συνεργός του

Συν ελήφθη µε έν ταλµα έπειτα από
επιχ είρηση, πρωιν ές ώρες της 27-9-2019
στο Κορωπί, από αστυν οµικούς της
Υποδιεύθυν σης Ασφαλείας Βορειοαν α-
τολικής Αττικής, µε τη συν δροµή της
Ο.Π.Κ.Ε., 46χ ρον ος ηµεδαπός, κατηγο-
ρούµεν ος για ληστείες και κλοπές. Ταυ-
τοποιήθηκε και αν αζητείται 22χ ρον ος
ηµεδαπός συν εργός του.

Ειδικότερα η Υποδιεύθυν σης Ασφα-
λείας Βορειοαν ατολικής Αττικής, έπειτα
από πολύµην η έρευν α για την  δια-
λεύκαν ση υποθέσεων  ληστειών  και δια-
ρρήξεων -κλοπών  από οικίες σε διάφορες
περιοχ ές της Βορειαν ατολικής Αττικής,
κατάφερε ν α ταυτοποιήσει τους αν ω-
τέρω ως τους δράστες των  περιστα-
τικών .

Σε βάρος τους, σχ ηµατίσθηκε ποιν ική
δικογραφία για τα αδικήµατα της σύστα-
σης εγκληµατικής οµάδας, της ληστείας
και της κλοπής κατ’ εξακολούθηση και
κατ’ επάγγελµα δυν άµει της οποίας
εκδόθηκαν  εν τάλµατα σύλληψης.

Ως προς τη µεθοδολογία που ακολουθ-
ούσαν , οι δράστες κατά τις ν υκτεριν ές
κυρίως ώρες, εν τόπιζαν  µον οκατοικίες
σε αποµον ωµέν ες περιοχ ές και στη
συν έχ εια εισέρχ ον ταν , σε αυτές παρα-
βιάζον τας τα παράθυρα και αφαιρούσαν
από το εσωτερικό τους χ ρηµατικά ποσά,
κοσµήµατα, ηλεκτρον ικές συσκευές κι
άλλα τιµαλφή.

Επιπλέον , στις περιπτώσεις όπου
εξακρίβων αν  ότι τα θύµατα είν αι ηλικιω-
µέν οι και βρίσκον ταν  εν τός των  οικιών ,
επεδείκν υαν  ιδιαίτερη σκληρότητα είτε
απειλών τας τους µε αιχ µηρά αν τικείµεν α
είτε κτυπών τας τους µε βάν αυσο τρόπο,
προκειµέν ου εκείν οι ν α τους απο-
καλύψουν  τα σηµεία απόκρυψης χ ρηµά-
των .

Περαιτέρω, τα κλοπιµαία τα διοχ έτε-
υαν  άµεσα σε δίκτυο κλεπταποδόχ ων ,
ώστε αφεν ός ν α αποκοµίζουν  άµεσα
οικον οµικό όφελος και αφετέρου ν α µην
τα κατέχ ουν  για µεγάλο διάστηµα απο-
τελών τας πειστήρια τέλεσης αξιόποιν ων
πράξεων .

Σε έρευν ες που διεν εργήθηκαν  στις
οικίες τους, παρουσία δικαστικού λειτο-
υργού, βρέθηκαν  και κατασχέθηκαν  κιν -
ητά τηλέφων α και είδη ρουχ ισµού που
έφεραν  κατά τη διάρκεια της εγκληµατι-
κής τους δράσης.

Μέχ ρι στιγµής, εξιχ ν ιάσθηκαν  τρεις (3)
περιπτώσεις κλοπών  και δύο (2)
ληστειών  στις περιοχ ές της Παιαν ίας,
του Κορωπίου και των  Καλυβίων  εν ώ
εξετάζεται η συµµετοχ ή τους και σε άλλες
υποθέσεις.

Ο συλληφθείς, οδηγήθηκε στον  Εισαγ-
γελέα Εκτελέσεως Ποιν ών .

ΘΡΙΛΕΡ στη διώρυγα της
Κορίνθου - Σορός γυναίκας
ανασύρθηκε από τη θάλασσα

Χωρίς τις αισθήσεις της αν ασύρθηκε,
πρώτες πρωιν ές ώρες σήµερα, από τη
θαλάσσια περιοχ ή της διώρυγας Κορίν θ-
ου, 45χ ρον η αλλοδαπή.

Η αν ωτέρω διεκοµίσθη µε ασθεν οφόρο
όχ ηµα του ΕΚΑΒ στο Γεν ικό  Νοσοκο-
µείο Κορίν θου, όπου διαπιστώθηκε ο
θάν ατός της.

Από το Β΄ Λιµεν ικό Τµήµα Ισθµίας που
διεν εργεί την  προαν άκριση, παραγγέ-
λθηκε η διεν έργεια ν εκροψίας – ν εκροτο-
µής στην  Ιατροδικαστική Υπηρεσία
Ναυπλίου – Καλαµάτας.

Nεκρός άνδρας µετά από
επίθεση µε µαχαίρι στη Λεωφ.
Αλεξάνδρας

Με τραύµα από µαχ αίρι, διακοµίστηκε
εχ θές στις 11:20 π.µ., έν ας άν δρας στο
ν οσοκοµείο.

Το θύµα µεταφέρθηκε στο ν οσοκοµείο,
όπου και κατέληξε πριν  από λίγο.

Το περιστατικό σηµειώθηκε στη Λεωφ-
όρο Αλεξάν δρας, όπου ο άν δρας φέρεται
ν α διαπληκτίστηκε µε άλλα άτοµα.

Η Αστυν οµία προχ ώρησε, αρχ ικά,
στην  προσαγωγή εν ός άν δρα, που θεω-
ρείται ύποπτος και έχ ει οδηγηθεί στο
Α.Τ. Αµπελοκήπων .

Στη συν έχ εια, έγιν αν  άλλες δύο προ-
σαγωγές υπόπτων .

Νεαρός Pοµά άρπαξε τη σύνταξη
ηλικιωµένου στη Λαµία

Ένας νεαρός Ροµά φαίνεται ότι
παρακολουθούσε ηλικιωµένο, ο
οποίος µόλις είχε αποχωρήσει από
την Εθνική Τράπεζα, όπου είχε πάει
να πάρει τη σύνταξη του.

Λίγα µέτρα πιο πέρα και συγκεκρι-
µένα στη συµβολή των οδών Πατρόκ-
λου και ∆ροσοπούλου, ο νεαρός
ροµά επιτέθηκε στον παππού και του
άρπαξε τη σύνταξη (750€) µέσα από
την αριστερή τσέπη του παντελονιού
του.

Ο ηλικιωµένος, προσπάθησε ένα
αντισταθεί και να αποτρέψει το ληστή
χτυπώντας τον µε την µαγκούρα,
όµως έπεσε στο πεζοδρόµιο και τρα-
υµατίστηκε ελαφρά.

Ο παππούς πεσµένος καλούσε σε
βοήθεια και φώναζε να σταµατήσουν
το ληστή όµως εκείνος εξαφανίστηκε
τρέχοντας.

∆ιερχόµενοι  και  επαγγελµατίες
έτρεξαν να σηκώσουν τον παππού
και να του προσφέρουν τις πρώτες
βοήθειες, ενώ αστυνοµικοί  της
∆Ι.ΑΣ. που έφτασαν αµέσως στο
σηµείο ξεκίνησαν αναζητήσεις για τον
εντοπισµό του δράστη.

Μέχρι στιγµής, έχουν γίνει τρεις
προσαγωγές υπόπτων.

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Γ.Ν.Ε. ΘΡΙΑΣΙΟ                                                       
ΤΤΡΡΙΙΤΤΗΗ  11  ΟΟΚΚΤΤΩΩΒΒΡΡΙΙΟΟΥΥ  22001199  --  ΣΣττάάσσηη  ΕΕρργγαασσίίααςς  ΤΤρρααυυµµααττιιοοφφοορρέέωωνν

κκααιι  ΒΒοοηηθθώώνν  ΘΘααλλάάµµοουυ  ((ααππόό  88  ππ..µµ..  έέωωςς  1100  ππ..µµ..))
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Συµµετοχή εργαζοµένων στους ∆ήµους στη Στάση Εργασίας της Τετάρτης
Η Παν ελλήν ια Οµοσπον δία Εργαζοµέ-

ν ων  Οργαν ισµών  Τοπικής Αυτο-
διοίκησης (Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.) αν ακοιν ών ει
ότι, οι εργαζόµεν οι στην  Τοπική Αυτο-
διοίκηση θα συµµετάσχ ουν  «δυν αµικά
και εν ωτικά» στη ν έα κιν ητοποίηση
που αποφάσισε η Α.∆.Ε.∆.Υ., για την
Τετάρτη 2 Οκτωβρίου 2019 και συγκε-
κριµέν α στη Στάση Εργασίας από τις
11:00 το πρωί έως τη λήξη του ωραρίου,
όπως και στη Συγκέν τρωση ∆ιαµαρτ-
υρίας που θα πραγµατοποιηθεί στις
11:00 το πρωί, στην  Πλατεία Κλα-
υθµών ος, µε πορεία στη συν έχ εια προς
τη Βουλή.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
«Οι εργαζόµεν οι στην  Τοπική Αυτο-

διοίκηση, µαζί µε τους υπόλοιπους
υπαλλήλους στον  ∆ηµόσιο Τοµέα,
εν ών ουν  τη φων ή τους και συν εχ ίζουν
µετά την  Παν ελλαδική Απεργία της
Τρίτης 24 Σεπτεµβρίου 2019 τον  αγών α
τους κατά της επιχ ειρούµεν ης από την
κυβέρν ηση της Νέας ∆ηµοκρατίας
κατάργησης του δικαιώµατος στην  απε-
ργία και των  µεθοδεύσεων  για ισοπέδω-
ση των  όσων  εργασιακών -ασφαλι-

στικών  δικαιωµάτων  απέµειν αν  από
την  επέλαση των  µν ηµον ίων .

∆ιεκδικούν , µεταξύ άλλων , ν α µην
περάσουν  τα ν έα αν τεργατικά µέτρα
που προωθούν ται µε το «Αν απτυξιακό
Νοµοσχ έδιο», την  κατάργηση της τρο-
πολογίας Αχ τσιόγλου για το 50%+1 για
τη λήψη απόφασης για απεργία και
όλων  των  αν τιαπεργιακών  Νόµων , ν α
µην  προωθηθούν  τα σχ έδια ιδιωτικο-
ποίησης της Κοιν ων ικής Ασφάλισης και
κατάργηση του Νόµου Κατρούγκαλου
(Ν.4387/2016) για το ασφαλιστικό,
όπως και όλων  των  Αν τιασφαλιστικών -
Αν τισυν ταξιοδοτικών  Νόµων .

Ζητούν  αυξήσεις στους µισθούς και τις
συν τάξεις, υπολογισµό της διετίας 2016
και 2017 στη µισθολογική εξέλιξη και
ν έο µισθολόγιο για το 2020 που θα απο-
καθιστά τα εισοδήµατα, θα αίρει τις
αδικίες και θα επαν αφέρει το 13ο και
14ο µισθό, προσλήψεις µόν ιµου προ-
σωπικού για ν α καλυφθούν  όλα τα
οργαν ικά κεν ά και κατάργηση της ελα-
στικής, εν οικιαζόµεν ης και εκ περιτρο-
πής εργασίας.

Επίσης, ζητούν  επέκταση, αύξηση και
µη περικοπή από καν έν αν  εργαζόµεν ο

του Επιδόµατος Επικίν δυν ης και Αν θυ-
γιειν ής Εργασίας, που το λαµβάν ει

σήµερα, και ν α σταµατή-
σουν  οι ιδιωτικοποιήσεις
∆ηµοσίων  Οργαν ισµών ,
Κοιν ων ικών  υπηρεσιών
και η εµπορευµατο-
ποίηση των  Κοιν ων ικών
αγαθών  προς όφελος των
ιδιωτών  και του κεφα-
λαίου.

Καλούν ται όλοι οι
εργαζόµεν οι στην  Τοπική
Αυτοδιοίκηση ν α συµµε-
τάσχ ουν  στην  Στάση
Εργασίας της ΤΕΤΑΡΤΗΣ
2 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019,
όπως και στη Συγκέν τρω-
ση ∆ιαµαρτυρίας στην
Πλατεία Κλαυθµών ος,
στέλν ον τας έν α ηχ ηρό
µήν υµα στην  κυβέρν ηση
πώς τα εργασιακά
δικαιώµατα δεν  είν αι δια-
πραγµατεύσιµα και θα
αγων ιστούµε για την
προάσπιση τους και την
επαν αφορά όσων  µπή-

καν  στο στόχ αστρο των  µν ηµον ίων ».

66 99 77 88 00 88 77 33 00 99

Συνεδρίαση Περιφερειακού
Συµβουλίου Αττικής την
Τετάρτη 2 Οκτωβρίου 

Τ
ο Περι φερει ακό Συµβούλι ο Αττι κής, κατό-
πι ν πρόσκλησης του Προέδρου του, Χρ.
Θεοδωρόπουλου, πρόκει ται  να συνεδρι ά-

σει  την Τετάρτη, 02-10-2019 και  ώρα 15:30 στο
στο αµφι θέατρο του Υπουργεί ου Υποδοµών
και  Μεταφορών (Αναστάσεως 2 και  Τσι γάντε,
Παπάγου-Χολαργός).
1. Συζήτηση – ενηµέρωση γι α τα δηµό-
σι α Κ.Τ.Ε.Ο. της Περι φέρει ας Αττι κής.
2. Έγκρι ση πέρατος εκκαθάρι σης,
οι κονοµι κών καταστάσεων εκκαθάρι σης και
ορι στι κής δι ακοπής εργασι ών της «ΑΤΤΙΚΗ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε.». 
(Ει σηγητής ο Αντι περι φερει άρχης κ. Ν. Πέπ-
πας)
3. Έγκρι ση σύναψης και  όρων τροπο-
ποί ησης – παράτασης προγραµµατι κής
σύµβασης µεταξύ της Περι φέρει ας Αττι κής
και  του Ν.Π.∆.∆. «Ελληνι κή Ολυµπι ακή Επι τρ-
οπή (Ε.Ο.Ε.)» γι α τη: «Μελέτη ενεργει ακής
αναβάθµι σης και  ανακατασκευής Ολυµπι ακού
Κολυµβητηρί ου Αθηνών».
(Ει σηγητής ο Αντι περι φερει άρχης κ. Γ. ∆ηµό-
πουλος)
4. Έγκρι ση πρόσληψης προσωπι κού
µε σχέση εργασί ας ι δι ωτι κού δι καί ου ορι σµέ-
νου χρόνου (Ι∆ΟΧ) έτους 2019.
(Ει σηγητής ο Περι φερει ακός Σύµβουλος κ. Γ.

Βλάχος)
5. Λήψη απόφασης γι α την εξαί ρεση
επι στηµονι κού συνεργάτη από τον περι ορι σµό
άσκησης ελευθέρι ου επαγγέλµατος.
(Ει σηγητής ο Πρόεδρος του Π.Σ. κ. Χ. Θεοδωρ-
όπουλος)
6. Εκλογή µελών του Περι φερει ακού
Συµβουλί ου Αττι κής που θα συµµετέχουν στην
Επι τροπή Λαϊ κών Αγορών Αττι κής (άρθρο 28
Ν.4497/2017 ΦΕΚ 171/Α΄/13-11-2017 όπως τρο-
ποποι ήθηκε και  ι σχύει ).
(Ει σηγητής ο Εντεταλµένος Περι φερει ακός
Σύµβουλος κ. Σ. Μελάς)
7. Ένταξη της Περι φέρει ας Αττι κής ως
µέλος στο Ελληνι κό ∆ί κτυο Υγι ών Πόλεων του
Π.Ο.Υ. (WHO Hellenic Healthy Cities Network).
Όροι  και  προϋποθέσει ς, Έγκρι ση Καταστατι -
κού, Ορι σµός Εκπροσώπων.
(Ει σηγητής ο Αντι περι φερει άρχης κ. Α. Λεω-
τσάκος)
8. Έγκρι ση προσωρι νών κυκλοφορ-
ι ακών ρυθµί σεων γι α την εκτέλεση του έργου
«Κατασκευή εξωτερι κών δι ακλαδώσεων στην
Κάτω Ελευσί να» του ∆ήµου Ελευσί νας.
(Ει σηγήτρι α η Εντεταλµένη Περι φερει ακή
Σύµβουλος κ. Ε. Κοσµί δη)
9. Ορι σµός νέων µελών του Περι φερ-
ει ακού Συµβουλί ου Αττι κής σε Κοι νές Επι τρο-
πές Παρακολούθησης Προγραµµατι κών
Συµβάσεων Περι φέρει ας Αττι κής.
(Ει σηγήτρι α η Εντεταλµένη Περι φερει ακή
Σύµβουλος κ. Ε. Κοσµί δη)
10. Ορι σµός εκπροσώπων Περι φέρει -
ας Αττι κής στα Κέντρα Πρόληψης κατά των

εξαρτήσεων και  προαγωγής της ψυχοκοι νωνι -
κής υγεί ας (ΚΕ.Π.Ε.Ν.).
(Ει σηγητής ο Αντι περι φερει άρχης κ. Γ. ∆ηµό-
πουλος)
11. Ορι σµός αι ρετού εκπροσώπου της
Περι φέρει ας Αττι κής στην Επι τροπή του άρθ-
ρου 18 του Ν.2218/1994 (ΦΕΚ 90/Α΄/1994) όπως
ι σχύει .
(Ει σηγητής ο Πρόεδρος του Π.Σ. κ. Χ. Θεοδωρ-
όπουλος)
12. Ορι σµός εκπροσώπων γι α τη
συγκρότηση του Συµβουλί ου Μητροπολι τι κού
Σχεδι ασµού.
(Ει σηγητής ο Αντι περι φερει άρχης κ. Ν. Πέπ-
πας)
13. Ορι σµός εκπροσώπου της Περι φ-
έρει ας Αττι κής στο ∆ι οι κητι κό Συµβούλι ο της
Πολι τι στι κής Πρωτεύουσας της Ευρώπης
2021.
(Ει σηγητής ο Αντι περι φερει άρχης κ. Ε.
Κοσµόπουλος)
14. Έγκρι ση σκοπι µότητας και  δαπάνης
ποσού έως 19.800,00 € (συν Φ.Π.Α.) γι α
συµβουλευτι κές υπηρεσί ες σύνταξης οδι κού
χάρτη γι α τη σύσταση Αναπτυξι ακής Ανώνυµης
Εται ρεί ας της Περι φέρει ας Αττι κής και  υπο-
στήρι ξη των απαι τούµενων ενεργει ών.
(Ει σηγητής ο Αντι περι φερει άρχης κ. Ν. Πέπ-
πας)
15. Έγκρι ση σκοπι µότητας και  δαπάνης
γι α την πολι τι στι κή εκδήλωση «Ηπει ρωτι κό
Πανηγύρι  2019» που δι οργανώνει  η Πανηπει ρ-
ωτι κή Συνοµοσπονδί α Ελλάδας.
(Ει σηγητής ο Αντι περι φερει άρχης κ. Γ. ∆ηµό-

πουλος)
16. Έγκρι ση σκοπι µότητας γι α τη
συµµετοχή στελεχών Πολι τι κής Προστασί ας
της Περι φέρει ας Αττι κής στο συνέδρι ο
«SafeCorfu2019: 6ο ∆ι εθνές Συνέδρι ο γι α την
Πολι τι κή Προστασί α και  τι ς νέες Τεχνολογί ες»
που θα πραγµατοποι ηθεί  από 06/11 έως
09/11/2019 στην Κέρκυρα.
(Ει σηγητής ο Αντι περι φερει άρχης κ. Β. Κόκ-
καλης)
17. Έγκρι ση σκοπι µότητας δι οργάνω-
σης εκδήλωσης µε αφορµή την παγκόσµι α
ηµέρα της τρί της ηλι κί ας.
(Ει σηγήτρι α η Αντι περι φερει άρχης κ. Σ. Αντω-
νάκου)
18. Γνωµοδότηση επί  της Μελέτης Περι -
βαλλοντι κών Επι πτώσεων του έργου «Επι και -
ροποί ηση Μελέτης Περι βαλλοντι κών Επι -
πτώσεων γι α την Εγκατάσταση Λυµάτων και
Βοθρολυµάτων του ∆ήµου Αγκι στρί ου».
(Ει σηγητής ο Περι φερει ακός Σύµβουλος κ. Ν.
Παπαδάκης)
19. Γνωµοδότηση επί  της Μελέτης Περι -
βαλλοντι κών Επι πτώσεων υφι στάµενης πλω-
τής µονάδας υδατοκαλλι έργει ας ετήσι ας δυνα-
µι κότητας 437,5 τόνων θαλάσσι ων µεσογει -
ακών ι χθύων σε θαλάσσι α έκταση 35 στρεµ-
µάτων της εται ρεί ας «Ιχθυοτροφεί α Σελόντα
Α.Ε.Γ.Ε.», που αφορά µετεγκατάσταση αυτής
από τη θέση εξωτερι κά του όρµου Μπί στι  στη
θέση δυτι κά χερσονήσου Μπί στι , νήσου Πόρου,
∆ήµου Πόρου, Π.Ε. Νήσων. (ΠΕΤ: 1904087713).
(Ει σηγητής ο Περι φερει ακός Σύµβουλος κ. Ν.
Παπαδάκης)
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ΑΝΟΙΞΑΜΕ ΜΙΑ ΓΩΝΙΑ ΚΑΦΕ
ΣΑΣ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ ΝΑ ∆ΟΚΙΜΑΣΕΤΕ ΤΟΝ ΚΑΦΕ ΜΑΣ

ΣΕ ΕΝΑΝ ΖΕΣΤΟ ΓΕΜΑΤΟ ΑΓΑΠΗ ΧΩΡΟ

Ο ∆ήµαρχος Αχαρνών Σπ. Βρεττός συναντήθηκε
µε την πρόεδρο του ΕΟΣ Αχαρνών
Ενηµερωτική συνάντηση µε

την πρόεδρο του Ελληνικού
Ορειβατικού Συλλόγου Αχαρνών
κ. Εύα Μπάλλιου είχε ο ∆ήµα-
ρχος κ. Σπύρος Βρεττός.

Κατά τη διάρκειά της είχε την
ευκαιρία να ενηµερωθεί για την
πολυδιάστατη δράση του ιστορ-
ικού συλλόγου, ο οποίος στη µακρόχρονη παρουσία του έχει αναδειχθεί ως
ένας εκ των πλέον ιστορικών της χώρας. Ο κ. Βρεττός µάλιστα χαρακτήρισε
το σύλλογο ως ένα «στολίδι» για την πόλη και ως εκ τούτου αξίζει της στήρ-
ιξης όλων των δηµοτών.

Το ΚΕΠ Υγείας του ∆ήµου Μεγα-
ρέων σας ενηµερώνει ότι την
Παρασκευή την 25/10/2019 στο
Κέντρο Μαστού (Τίρυνθος 2 –
Άνω Πατήσια) θα πραγµατοποι-
ηθούν για 15 γυναίκες (άπορες
και ανασφάλιστες ηλικίας 40 έως
69 ετών) δωρεάν µαστογραφίες.
Τηλ. επ ικοινωνίας για πληροφο-
ρίες (Συµµετοχή/δικαιολογητικά):

22960 21012
Ώρες: 08:00 – 14:00 στο ΚΕΠ
Υγείας ∆ήµου Μεγαρέων – Π. Γεω-
ργακή (2ος όροφος)

ΚΕΠ Υγείας ∆ήµου Μεγαρέων: 15 ∆ωρεάν Μαστογραφίες
για άπορες και ανασφάλιστες ηλικίας 40 έως 69 ετών

ΜΕΓΑΛΗ Η ΑΠΟ∆ΟΧΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟ
ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΤΑΛΑΝΤΟΥΧΑΣ ΜΑΤΙΝΑ ΣΙΩΚΗ 

Στα πλαίσια των  Θριασίων  2019 και φέτος φιλοξεν ήθηκε στην  αίθουσα του Συλλό-
γου - Πολιτιστικό Παραλίας έκθεση Εικαστικών η οποία έφερε τη σφραγίδα και το
καλλιτεχ ν ικό στίγµα της κας Ματίν ας Σιώκη.
Στο σύν τοµο χ αιρετισµό του ο Πρόεδρος του Συλλόγου - Μέλος της Οργαν ωτικής

Επιτροπής των  Θριασίων  κ. Αν τ. Κον αξής αν αφέρθηκε στο θεσµό αλλά και στην
δράση που πραγµατοποιείται τα τελευταία 14 χ ρόν ια στην  Παραλία Ασπροπύργου.   

Καθώς επίσης και στο γεγον ός ότι επιλέγον ται συν τοπίτες όπως η κα Σιώκη για
ν α αν αδειχ θεί το καλλιτεχ ν ικό ταλέν το τους. Ευχ αρίστησε την  κα Ματίν α Σιώκη
για την  αποδοχ ή της πρόσκλησης του και τη συν εχ άρη για το έργο της καθώς και
τον  ∆ήµαρχ ο και τα Μέλη της Οργαν ωτικής Επιτροπής για την  πραγµατοποίηση
της έκθεσης αυτής.
Με τη σειρά του ο Πρόεδρος Πν ευµατικού Κέν τρου κ. Μ. Μπουραν τάς µίλησε

εκτεν ώς για τις εκδηλώσεις των  Θριασίων  αλλά και για την  προσπάθεια µέσα από
το θεσµό ν α αν αδειχ θούν  οι καλλιτεχ ν ικές ευαισθησίες των  κατοίκων  του Ασπρ-
οπύργου, εν ώ ευχ αρίστησε κι αυτός την  κα Σιώκη για την  παρουσία της και όσους
ήρθαν  ν α θαυµάσουν  το έργο της.
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Πλήθος εκδηλώσεων  πλαισίωσαν  και το τριήµερο 20-22/9
το Πολιτιστικό Φεστιβάλ, του ∆ήµου Ασπροπύργου
«ΘΡΙΑΣΙΑ 2019»

Μικροί και µεγάλοι, είχαν  την  ευκαιρία, να παρακολουθή-
σουν  τρεις θεατρικές παραστάσεις, από την  θεατρική οµά-
δα «ΘΥΜΕΛΗ», σε σκηνοθεσία της Έλλης Βοζικιάδου, στο
Ανοιχτό Θέατρο Αγροκηπίου. «Ο Βασιλιάς Βάτραχος» των
αδερφών  Γκριµ, «Ο Ποπολάρος» του Γρηγόρη Ξενόπουλου
και «Ο Κατά Φαν τασίαν  Ασθεν ής» του Μολιέρου, παρα-
στάσεις που κέρδισαν  τις εν τυπώσεις και το χειροκρότηµα
των  θεατών .  

Την  Παρασκευή, 20/9 σειρά είχε η κωµική θεατρική πα-
ράσταση, «Τρεις Φόν οι και Καµιά Κηδεία» σε σκην οθεσία
του Κωνσταν τίνου Κυριακού, η οποία πρόσφερε στιγµές ά-
φθονου γέλιου  και πολύ σασπένς, µε πρωταγων ιστές ένα
δολοφον ικό ερωτικό τρίγωνο.

Μεγάλη ήταν  η συµµετοχή των  παιδιών   και στις αθλητικές
δραστηριότητες, που πραγµατοποιήθηκαν  το Σαββατοκύρ-
ιακο. Συγκεκριµένα, το Σάββατο, 21/9 έγιναν  αγώνες Hand-
ball στην  πλατεία ∆ηµαρχείου, όπου έλαβαν  µέρος, παιδιά
∆ηµοτικού   και Γυµνασίου.  Στη µεγάλη αυτή γιορτή του αθλ-
ητισµού, εν ηµερώθηκαν  για το συγκεκριµέν ο άθληµα και
είχαν  την  χαρά να γνωρίσουν  από κον τά σπουδαίους ο-
µοσπονδιακούς προπονητές του αθλήµατος. Σε όλα τα παι-
διά, δόθηκαν  αν αµν ηστικά διπλώµατα συµµετοχ ής και
µπλουζάκια. Την  Κυριακή 22/9, ένα ακόµα άθληµα παγκο-
σµίου φήµης,  φιλοξενήθηκε στην  Πλατεία Ηρώων  της πόλ-
ης. Μικροί και µεγάλοι Μπασκετµπολίστες, χωρίστηκαν  σε
οµάδες και έπαιξαν  αγώνες Basket “3 on 3”, χαρίζον τας ένα
υπέροχο θέαµα στους παραβρισκόµενους, µε τα εν τυπω-
σιακά τους καλάθια. Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε µε απονο-
µές στις τρεις πρώτες οµάδες, της κάθε κατηγορίας ενώ βε-
βαιώσεις έλαβαν  όλοι οι συµµετέχον τες.   

Το βράδυ της ίδιας ηµέρας, ολοκληρώθηκαν  οι αγών ες
σκάκι, του 1ου ∆ιεθνούς Τουρνουά, που πραγµατοποιήθη-
κε στον  Ασπρόπυργο, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ
«ΘΡΙΑΣΙΑ 2019». 

Όλοι οι συµµετέχον τες, δέχθηκαν  συγχαρητήρια για την
προσπάθειά τους, ενώ σε εκείνους που κατάφεραν  να κε-
ρδίσου, µια θέση στο βάθρο, δόθηκαν  µετάλλιά  και έπαθλα.

Την  επιµέλεια των  αθλητικών  εκδηλώσεων  είχαν  το Τµή-
µα Αθλητικών  ∆ραστηριοτήτων  του Οργαν ισµού Άθλησης
και Φρον τίδας, Νεολαίας και Τρίτης Ηλικίας, σε συνεργασία
µε τον  Α.Σ. «ΟΛΥΜΠΙΟΣ ∆ΙΑΣ» Ασπροπύργου, την  Περ-
ιφερειακή Εν ότητα ∆υτικής Αττικής, την  Α.Ο. «ΘΡΙΑ»
Ασπροπύργου και τον  Σκακιστικό Σύλλογο «ΑΣΠΡΟΣ
ΠΥΡΓΟΣ».      

Το απόγευµα του Σαββάτου, µια διαφορετική και ιδιαίτερα
εν διαφέρουσα εκδήλωση έλαβε χώρα στην  περιοχή της
Αγίας Μαρίνας. 

Οι παραβρισκόµεν οι είχ αν  την  ευκαιρία ν α  συµµε-
τάσχουν , στο Βιωµατικό ∆ρώµενο «Αγροτικά Αποτυπώµα-
τα Ασπροπύργου», υπό την  επιµέλεια της Αιµιλίας Μπο-
υρίτη. Μέσα από εικόνες,  παρουσίασε στο κοινό ένα 

συλλογικό έργο για την  αγροτική, µεταβιοµηχαν ική, πολ-
υπολιτισµική κοινότητα του Ασπροπύργου.

«Ψυχή και Σώµα» κατέθεσαν , οι καλλιτέχν ες Κων σταν -
τίνος και Ματθαίος Τσαχουρίδης,  στην  συναυλία που πρ

αγµατοποιήθηκε στην  πλατεία του ∆ηµαρχ είου. Στο
πλαίσιο των  100 χρόν ων  από την  Γεν οκτον ία των  Πον -
τίων , παρουσίασαν  έν α µουσικό ταξίδι υψηλής αισθητικής
και συγκίνησης.

Πλήθος εκδηλώσεων πλαισίωσαν και το τριήµερο 20-22/9  το Πολιτιστικό
Φεστιβάλ, του ∆ήµου Ασπροπύργου «ΘΡΙΑΣΙΑ 2019»



8-θριάσιο Τρίτη 1 Οκτωβρίου 2019

Αποκαλυπτήρια για τις επανυπολογισµένες συντάξειςΑποκαλυπτήρια για τις επανυπολογισµένες συντάξεις
Τα εκκαθαριστικά σε 1,7 εκατ. συνταξιούχους θα αναρτά σταδιακά, ο ΕΦΚΑ.

Α
ποκαλυπτικά για το µέγεθος των  παρεµβάσεων  του
νόµου Κατρούγκαλου στους νέους συνταξιούχους
θα είναι τα νέα εκκαθαριστικά που αναµένεται να

αναρτηθούν  για 1,7 εκατ. συνταξιούχους, από τον  ΕΦΚΑ,
εντός της εβδοµάδας. Πιθανότατα η ανάρτηση των  εκκαθ-
αριστικών  να ξεκινήσει από την  Τρίτη 1η Οκτωβρίου.

Πρόκειται για τα γν ωστά εν ηµερωτικά σηµειώµατα
συντάξεων , που παρέµειναν  «κρυφά» εδώ και σχεδόν
ένα χρόνο, από τον  ∆εκέµβριο του 2018. Τα οποία, όµως,
θα είναι εν τελώς αλλαγµένα σε σχέση µε τα προηγούµενα,
καθώς θα περιλαµβάνουν  το αποτέλεσµα του επανυπολο-
γισµού των  συντάξεων , για όλους όσοι ήταν  συνταξιούχοι
έως τις 12 Μαΐου 2016, ήτοι πριν  αρχίσει η εφαρµογή του
νόµου Κατρούγκαλου.

Στην  πλειοψηφία τους πάντως, οι συνταξιούχοι λαµβά-
νουν  το ίδιο ποσό σύνταξης, παρότι ο επανυπολογισµός
έδειξε ότι µε βάση το νέο σύστηµα, η σύνταξή τους θα
ήταν  κατά 250 µε 350 ευρώ µικρότερη.

Αναλυτικά, από το σύνολο των  συνταξιούχων  έχουν
εξαιρεθεί από τη διαδικασία του επαν υπολογισµού
περίπου 600.000 συνταξιούχοι του πρ. ΟΓΑ και της TτE.
Από τους υπόλοιπους 1,9 εκατ. συνταξιούχους του ΕΦΚΑ
-που ελάµβαναν  ή δικαιούνταν  σύνταξη πριν  από τις 13
Μαΐου 2016-, οι 1,7 εκατ. θα δουν  τα πρώτα νέα εκκαθα-
ριστικά συντάξεων , για τον  Ιανουάριο του τρέχοντος
έτους. Από αυτούς, οι 1,1 εκατ. θα θεωρήσουν  πιθανότα-
τα τους εαυτούς τους τυχερούς, καθώς η σύνταξή τους θα
είναι µεγαλύτερη από αυτή που θα έπαιρναν , αν  ίσχυε και
γι' αυτούς ο νόµος Κατρούγκαλου. Το ποσό που... περισ-
σεύει είναι η γνωστή προσωπική διαφορά, η οποία
διασώθηκε κυριολεκτικά την  τελευταία στιγµή, από την
προηγούµενη κυβέρνηση. Βέβαια, το ∆ιεθνές Νοµισµατικό
Ταµείο, σταθερό στη θέση του, και στη «δήλωση συµπερ-
ασµάτων» που δόθηκε στη δηµοσιότητα την  Παρασκευή,
στο πλαίσιο της σύνταξης της έκθεσής του για την  Ελλάδα
(βάσει του άρθρου 4 του καταστατικού του), επαναφέρει το
θέµα της περικοπής της προσωπικής διαφοράς, µε στόχο
την  απελευθέρωση δηµοσιονοµικού χώρου που θα δώσει
τη δυνατότητα αύξησης των  κοινων ικών  δαπανών.

Υπάρχουν  βέβαια και περίπου 610.000 συνταξιούχοι
που µε τη σύνταξη του Ιανουαρίου είδαν  µια µικρή

αύξηση. Αυτό έγινε γιατί ο επανυπολογισµός έβγαλε αρν -
ητική προσωπική διαφορά, ήτοι οι συντάξεις τους ήταν
χαµηλότερες (λόγω των  µνηµον ιακών  περικοπών) από
αυτές που θα τους καταβάλλονταν , εάν  ίσχυε και για
αυτούς ο νόµος του 2016. Οι αυξήσεις σε αυτή την
περίπτωση, δίνονται σε 5 ισόποσες δόσεις.

Στο σκοτάδι ως προς το αποτέλεσµα του επανυπολογι-
σµού θα παραµείνουν  περίπου 223.000 συνταξιούχοι,
καθώς για αυτούς δεν  ήταν  εφικτό να ολοκληρωθεί η διαδι-
κασία.

Να σηµειωθεί ότι η κυβέρνηση έχει ξεκαθαρίσει ότι καµία
σύνταξη δεν  θα µειωθεί, γεγονός που διασφαλίζει τη δια-
τήρηση της προσωπικής διαφοράς στα χαρτιά, ή για την
ακρίβεια στα εκκαθαριστικά των  συνταξιούχων .

Βέβαια, ο νόµος προβλέπει ότι από την  1/1/2023, όταν
δηλαδή θα «ξεπαγώσουν» οι συντάξεις, όσοι συνταξιούχοι
έχουν  προσωπική διαφορά, δεν  θα δουν  αυξήσεις. Το
ποσό της αύξησης θα συµψηφίζεται µε την  προσωπική
διαφορά, έως ότου η δεύτερη µηδεν ιστεί.

Σύµφωνα µε τους ειδικούς πάντως, τα νέα σηµειώµατα
που θα µπορούν  να βρουν  οι ενδιαφερόµενοι στην  ιστο-
σελίδα του ΕΦΚΑ (efka.gov .gr) θα περιλαµβάνουν  προ-
σωπικές διαφορές που θα κινούνται µεταξύ 250 και 300
ευρώ, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις ενδέχεται να προσεγ-
γίζουν  και τα 350 ευρώ.

Στα ενηµερωτικά σηµειώµατα θα περιλαµβάνεται:

• H εθν ική σύνταξη. Το ποσό θα κυµαίνεται µεταξύ 345,6
ευ

ρώ (για 15 έτη ασφάλισης) και 384 ευρώ (για όσους συντα-
ξιοδοτήθηκαν  µετά από τουλάχιστον  20 έτη ασφάλισης).

• H ανταποδοτική σύνταξη. Εξαρτάται από τις εισφορές
που είχε πληρώσει ο συνταξιούχος στον  ασφαλιστικό του
βίο και υπολογίζεται µε βάση τις συντάξιµες αποδοχές, τον
χρόνο ασφάλισης και τα ετήσια ποσοστά αναπλήρωσης.

• Η προσωπική διαφορά. Προκύπτει από τη διαφορά
ανάµεσα στο καταβλητέο ποσό πριν  από τον  Μάιο του
2016 και το ποσό που βγαίνει από τον  επανυπολογισµό.

∆εν  θα περιλαµβάνονται βέβαια µια σειρά από µνηµο-
ν ιακές κρατήσεις και συγκεκριµένα οι περικοπές των
νόµων 4051 και 4093, που κρίθηκαν  αντισυνταγµατικές το
2015 από το ΣτΕ. Από τις κρατήσεις θα εµφαν ίζονται µόνο
η Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης και η εισφορά υγείας.

Άλλωστε, η όλη διαδικασία του επανυπολογισµού και της
«προσωπικής διαφοράς» δοµήθηκε στη λογική «ενσωµάτω-
σης» των µνηµον ιακών περικοπών που κρίθηκαν  αντι-
συνταγµατικές στα ήδη καταβαλλόµενα ποσά. Βέβαια,
συνταξιούχοι έχουν  προσφύγει κατά του νόµου Κατρ-
ούγκαλου και για το θέµα αυτό.

Η πολυαναµενόµενη απόφαση του ΣτΕ είναι αυτή που
θα κρίνει τόσο εάν  είναι συνταγµατική η λογική του επαν-
υπολογισµού, αλλά και αν  είναι νοµικά ορθή η διαδικασία
που ακολουθείται.

Έγκριτοι νοµικοί µάλιστα, αλλά και η ο Συνήγορος του
Πολίτη, εκτιµούν  πως ο επανυπολογισµός των «παλαιών»
συντάξεων συν ιστά νέα συνταξιοδοτική απόφαση (διορθ-
ωτική). 

Ως εκ τούτου, εκτιµούν  ότι ο ΕΦΚΑ θα πρέπει να κοινο-
ποιήσει στους συνταξιούχους τη νέα αυτή συνταξιοδοτική
απόφαση και όχι απλά εκκαθαριστικά.

(πηγή: euro2day.gr)

ΟΑΣΑ: Ως 31/10 η ανανέωση για τα µειωµένα κόµιστρα των φοιτητών

Στην ανανέωση του δικαιώµατος µετακίνησής τους µε µειωµένο κόµιστρο στα Μέσα Μαζικής Μεταφο-
ράς, αρµοδιότητας του ΟΑΣΑ, οφείλουν εφεξής να προχωρούν οι φοιτητές των Ανώτατων Εκπαιδευ-
τικών Ιδρυµάτων, µε την έναρξη κάθε νέου ακαδηµαϊκού έτους.
Συγκεκριµένα, για το τρέχον ακαδηµαϊκό έτος, ο ΟΑΣΑ ενηµερώνει όλους τους εν ενεργεία φοιτητές ότι
µέχρι την 31η Οκτωβρίου 2019, µπορούν να προσέρχονται στα εκδοτήρια των σταθµών του Μετρό, µε
την ακαδηµαϊκή τους ταυτότητα, προκειµένου να επεκτείνουν το χρονικό διάστηµα ισχύος του µειωµέ-
νου κοµίστρου.
Όσοι φοιτητές δεν προχωρήσουν στην ανανέωση έως τη συγκεκριµένη ηµεροµηνία, από την 1η Νοεµ-
βρίου 2019 θα µετακινούνται µε κόµιστρα κανονικής τιµής, χωρίς έκπτωση, µέχρι να προσέλθουν σε
εκδοτήριο και να ολοκληρώσουν τη σχετική διαδικασία.
Σε ό,τι αφορά την έκδοση προσωποποιηµένης κάρτας σε πρωτοετείς φοιτητές, αυτή θα γίνεται µε την
προσέλευση του δικαιούχου σε εκδοτήριο, µε την επίδειξη αστυνοµικής ταυτότητας και µε την εκτύπω-
ση της ηλεκτρονικής αίτησης προεγγραφής ή τη βεβαίωση εγγραφής τους στο οικείο ίδρυµα µέχρι
και τις 30 Νοεµβρίου 2019.Για τη διευκόλυνση των φοιτητών, παρατίθεται ο κατάλογος εκδοτηρίων της
ΣΤΑΣΥ µε τις ώρες λειτουργίας τους. Η συγκεκριµένη διαδικασία µπορεί να διεκπεραιωθεί και στα
εκδοτήρια Συντάγµατος και Αεροδροµίου της ΟΣΥ.
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Σ
ε δι ασταυρώσει ς µε τους µετρητές της ∆ΕΗ θα
προχωρήσει  η εφορί α και  οι  ελεγκτι κοί  µηχανι σµοί
της ΑΑ∆Ε ώστε να εντοπί σει  ποι οι  δηλώνουν τα

ακί νητα τους κλει στά ενώ τα εκµεταλλεύονται  αποκτώντας
ει σόδηµα χωρί ς να πληρώνουν φόρους

Στη δι ασταύρωση των δεδοµένων των ακι νήτων, τα ρολό-
γι α της ∆ΕΗ, προχωρεί  η Ανεξάρτητη Αρχή ∆ηµοσί ων Εσό-
δων (ΑΑ∆Ε) µε στόχο να εντοπι στούν ει σοδήµατα από
ακί νητα που δι αφεύγουν της φορολογί ας. Στο στόχαστρο
µπαί νουν τα δι αµερί σµατα και  γενι κά οι  κατοι κί ες που
δηλώνονται  ως «κλει στά» στην εφορί α.

Οι  ελεγκτι κές αρχές αναµένεται  να δι απι στώσουν εάν
πράγµατι  εί ναι  κλει στά ή οι  ι δι οκτήτες τους τα εκµεταλ-
λεύονται  µε δι άφορες µεθόδους αλλά δεν δηλώνουν τα ει σο-
δήµατα που ει σπράττουν.

Η αποτελεσµατικότερη µέθοδος που επιλέχθηκε
είναι η διασταύρωση των ενδείξεων των µετρητών της
∆ΕΗ.

Ήδη, η Εφορί α γι α κάθε ακί νητο δι αθέτει  τον αρι θµό του
µετρητή του ηλεκτρι κού ρεύµατος, τι ς ενδεί ξει ς του οποί ου
θα δι ασταυρώσει .

Έτσι  θα δι απι στώσει  εάν το σπί τι  κατοι κεί ται  ενώ
δηλώνεται  ως «κλει στό».

Στι ς περι πτώσει ς που δι απι στωθεί  αυξηµένη κατανά-
λωση ρεύµατος θα καλεί ται  γι α εξηγήσει ς ο ι δι οκτήτης και
γι α τα περαι τέρω, που προβλέπουν πρόστι µα και  προσα-
υξήσει ς.

Στελέχη της ΑΑ∆Ε τονί ζουν, ότι  µε το «µπουµ» που έχει
προκαλέσει  στην αγορά των ακι νήτων η φρενί τι δα του Airbnb
και  την αυξηµένη ζήτηση γι α ενοι κί αση ακι νήτων, εί ναι
αδύνατο λογι κά, να υπάρχουν ακί νητα, που δεν τα εκµεταλ-
λεύονται  οι  ι δι οκτήτες τους.

Οι  υποψί ες που έχουν τα στελέχη της ΑΑ∆Ε εστι άζονται

στο ότι  αρκετοί  κάτοχοι  ακι νήτων, τα ενοι κι άζουν κρυφά από
την εφορί α µε κανονι κές µι σθώσει ς, αλλά χωρί ς να έχουν
δηλώσει  το µι σθωτήρι ο στην εφορί α και  φυσι κά δεν
δηλώνουν τα ενοί κι α που ει σπράττουν.

Οι  πρόσφατες δι ασταυρώσει ς της ΑΑ∆Ε ήδη εντόπι σαν
περί που 20.000 ακί νητα τα οποί α ενοι κι άζονται  µε
βραχυχρόνι ες µι σθώσει ς στους οποί ους επι βλήθηκαν τα
ανάλογα πρόστι µα, αλλά εκτι µάται  ότι  εί ναι  δεκάδες
χι λι άδες οι  περι πτώσει ς των «κρυφών» ενοι κι άσεων.

Άλλοι  ι δι οκτήτες ακι νήτων µι σθώνουν βραχυχρόνι α τι ς
κατοι κί ες τους, αλλά εκτός των επί σηµων πλατφορµών.
Αναζητούν πελάτες µέσω του facebook ή µέσω αγγελι ών σε
ελληνι κά ή ξένα forum ή µέσα, ρι σκάροντας ότι  δεν θα εντο-
πι στούν από την εφορί α, ενώ το ακί νητο το δηλώνουν ως
«κλει στό».

Τα πρόστιµα

Τα πρόστι µα εί ναι  ι δι αί τερα αυστηρά καθώς, γι α τι ς
ακόλουθες παραβάσει ς προβλέπονται  συγκεκρι µένα:

Παράλει ψη εγγραφής στο «Μητρώο Ακι νήτων Βραχυχρό-
νι ας ∆ι αµονής».

Μη εµφανή αναγραφή του αρι θµού εγγραφής στο
«Μητρώο Ακι νήτων Βραχυχρόνι ας ∆ι αµονής» στην ανάρτηση
του «Ακι νήτου» στι ς ψηφι ακές πλατφόρµες καθώς και  σε
κάθε άλλο µέσο προβολής.

Μη εµφανή αναγραφή του αρι θµού του Ει δι κού Σήµατος
Λει τουργί ας (Ε.Σ.Λ.) στην ανάρτηση του «Ακι νήτου» στι ς
ψηφι ακές πλατφόρµες καθώς και  σε κάθε άλλο µέσο προ-
βολής, από τους «∆ι αχει ρι στές» γι α τους οποί ους δεν
υπάρχει  υποχρέωση εγγραφής στο «Μητρώο Ακι νήτων
Βραχυχρόνι ας ∆ι αµονής», επι βάλλεται  αυτοτελές δι οι κ-
ητι κό πρόστι µο ύψους 5.000 ευρώ στους «∆ι αχει ρι στές».

Από τη δι απί στωση της παράβασης ο «∆ι αχει ρι στής»
υποχρεούται  εντός (15) δεκαπέντε ηµερολογι ακών ηµερών
να προβεί  στι ς απαραί τητες ενέργει ες συµµόρφωσης.

Σε περί πτωση που δι απι στώνεται  εκ νέου δι άπραξη της
ί δι ας παράβασης εντός ενός έτους από την έκδοση της
πράξης επι βολής του προστί µου και  εφόσον έχει  παρέλθ-
ει  το δεκαπενθήµερο εντός του οποί ου θα έπρεπε να
συµµορφωθεί , το πρόστι µο επι βάλλεται  στο δι πλάσι ο ήτοι
10.000 ευρώ (5.000Χ2=10.000 ευρώ).

Στην περί πτωση κάθε επόµενης ί δι ας παράβασης, το
πρόστι µο επι βάλλεται  στο τετραπλάσι ο του αρχι κώς
επι βληθέντος, δηλαδή 20.000 ευρώ (5.000 Χ 4 = 20.000).

Επί σης, σε περί πτωση µη υποβολής ή υποβολής ανακρ-
ι βούς «∆ήλωσης Βραχυχρόνι ας ∆ι αµονής» επι βάλλεται
στον «∆ι αχει ρι στή» πρόστι µο ί σο µε το δι πλάσι ο του
µι σθώµατος όπως αυτό εµφανί ζεται  στην ψηφι ακή πλατφ-
όρµα κατά την ηµέρα που πραγµατοποι εί ται  ο έλεγχος.

Σε περί πτωση εκπρόθεσµης «∆ήλωσης Βραχυχρόνι ας
∆ι αµονής» επι βάλλεται  αυτοτελές δι οι κητι κό πρόστι µο
ύψους 100 ευρώ.

ΣΣττηη  φφάάκκαα......  ττηηςς  εεφφοορρίίααςς  
τα δήθεν κλειστά σπίτια µε ελέγχους στα ρολόγια της ∆ΕΗ
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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)



Τρίτη 1 Οκτωβρίου 2019 θριάσιο-11

Κυκλοφόρησε ο «Ο∆ΗΓΟΣ –
∆υτική Αθήν α, Αττική» στον  οποίο
παρουσιάζον ται µε εύληπτο και
χ ρήσιµο τρόπο πληροφορίες για τα
ιστορικά ίχ ν η, τον  πολιτισµό, το
φυσικό περιβάλλον , τα πάρκα, τα
θέατρα της περιοχ ής.

Στη σελίδα 4, την  οποία κοσµεί
το λογότυπο των  17 Στόχ ων
Βιώσιµης Αν άπτυξης/ 17SDGs και
στο οπισθόφυλλο, αν αφέρεται:

«Με την  έκδοση του Οδηγού για
τη ∆υτική Αθήν α – Αττική θέλουµε
ν α συµβάλουµε στην  προβολή και
στην  προώθηση των  17 Στόχ ων
Βιώσιµης Αν άπτυξης του ΟΗΕ
(AGENDA 2030)  και πιο συγκεκρι-
µέν α του στόχ ου 11.4 για την
«Εν ίσχ υση των  προσπαθειών  για
την  προστασία και τη διαφύλαξη
της παγκόσµιας πολιτιστικής και
φυσικής κληρον οµιάς».

Η έκδοση  του Οδηγού είν αι του
Ελλην ικού ∆ικτύου ΦΙΛΟΙ της
ΦΥΣΗΣ/ Naturef riends Greece  και
εν τάσσεται στο πρόγραµµα «Πάµε
∆υτικά – Αν ακαλύπτουµε τη ∆υτική
Αθήν α» που υλοποιεί ο οργαν ισµός
µε την  υποστήριξη, δωρεά του
Ιδρύµατος Σταύρος Νιάρχ ος/ ΙΣΝ.
https://www.gowestathens.gr/

Ο Οδηγός προσφέρεται δωρεάν
σε έν τυπη (µέχ ρι εξάν τλησης των
αποθεµάτων ) και σε ψηφιακή
µορφή.

Η Χαρίκλεια Χάρη που έκαν ε την
έρευν α για τη συγγραφή του Οδηγού
στην  εισαγωγή του που έχ ει τον
τίτλο «Το παλίµψηστο τοπίο της
∆υτικής Αθήν ας» υπογραµµίζει:
«Έν α ιδιαίτερο στοιχ είο του
παλίµψηστου της περιοχ ής και
σηµαν τικού µέρους του σύγχ ρον ου
υλικού και άυλου πολιτιστικού µας
αποθέµατος αποτελεί η Ιερά Οδός
που συν έδεε την  Αθήν α µε τον
λατρευτικό χ ώρο της Ελευσίν ας, και 

που επί δυόµιση χ ιλιάδες χ ρόν ια
ακολουθεί την  ίδια χ άραξη, µε ορι-
σµέν α από τα αρχ αία τµήµατά της
ν α είν αι ακόµα ορατά. Ο ρόλος της
ως κυρίαρχ ου άξον α πρόσβασης
στην  πόλη από τα δυτικά δηµιουρ-
γεί κατά µήκος της έν α χ ώρο-χ ρο-
ν ικό συν εχ ές αφήγηµα: Ίχ ν η από
αρχ αία ερείπια από θρησκευτικά
µν ηµεία τα οποία σχ ετίζον ταν
κυρίως µε την  Ελευσιν ιακή ποµπή,
και από πολυάριθµα ν εκροταφεία
και ταφικά µν ηµεία εκατέρωθεν  της,
βυζαν τιν οί ν αοί, µεταγεν έστερα
δηµόσια κτίρια, προσφυγικοί οικι-
σµοί, πάρκα και βοταν ικοί κήποι,
βιοµηχ αν ικά κτίρια συν ιστούν  ιστο-
ρίας της πόλης.»

Ο Πρόεδρος των  ΦτΦ Κώστας
Φωτειν άκης, στον  πρόλογο του
Οδηγού, µεταξύ των  άλλων  αν αφέρ-
ει «I Εκτός από τα ιστορικά ίχ ν η,
η ∆υτική Αθήν α, Αττική διαθέτει
πλούσιο φυσικό πλούτο, εξαιρετικά
τοπία, ακρογιαλιέςI Η βιοµηχ αν ική
αρχ ιτεκτον ική κληρον οµιά της
Ελευσίν ας είν αι έν α ακόµα στοιχ είο
που την  κάν ει ελκυστική, που µαζί
µε τα Αισχ ύλεια και τις πλούσιες
πολιτιστικές δράσεις που αν α-
πτύσσει όλα τα προηγούµεν α χ ρό-
ν ια αν αδείχ θηκε η «Ελευσίν α –
Πολιτιστική Πρωτεύουσα της
Ευρώπης 2021». Μαζί µε την  Ελευ-
σίν α µπορεί και πρέπει  ν α αν α-
δειχ θεί η ευρύτερη περιοχ ή της
∆υτικής Αθήν ας, Αττικής.  Αυτός
είν αι και ο στόχ ος του προγράµµα-
τος, ν α µας παροτρύν ει ν α «I
πάµε ∆υτικά της Αθήν ας» στο Αιγά-
λεω, στην  Αγία Βαρβάρα, στο Χαϊ-
δάρι, στον  Ασπρόπυργο, στην
Ελευσίν α αλλά και στα Βίλια, στα
Μέγαρα, στο Πόρτο Γερµεν ό, στις
ΕρυθρέςI.».

«Προφαν ώς δεν  υποτιµούµε τα 
διάφορα περιβαλλον τικά και κοι-

ν ων ικά προβλήµατα που καταγράφ

ον ται στην  περιοχ ή. Ο στιχ ο-
υργός Νίκος Γκάτσος και ο συν θέτ-
ης Μάν ος Χατζηδάκις  και ν α θέλο-
υµε ν α τον  ξεχ άσουµε µας
θυµίζουν  τον  «Εφιάλτη της Περσεφ-
όν ης». Ωστόσο ως αν τίδοτο καταφ-
εύγουµε στον  ίδιο το συν θέτη Μάν ο
Χατζηδάκι και στο στιχ ουργό Νότη
Περγιάλη που µας προτρέπει «ν α
διώξουµε τη λύπη και ν α πάµε µια
βόλτα στο φεγγάρι», αυτό κάν ουµε
«I πάµε δυτικά της Αθήν ας»  για
ν α δούµε και ν α προβάλουµε τις
καλές πλευρές της.

∆ηµιουργικό – Εκτύπωση - Παρα-
γωγή: Εκδόσεις «ΕΜΒΡΥΟ» για το
Ελλην ικό ∆ίκτυο ΦΙΛΟΙ της
ΦΥΣΗΣ/ Naturef riends Greece.
∆ωρητής: Ίδρυµα Σταύρος Νιάρχ ος.

ISBN: 978 – 618 – 82830 – 6 - 0

Ο «Οδηγός – ∆υτική Αθήν α, Αττι-
κή» σε µορφή ebook και για δωρεάν
λήψη (download) σε χ αµηλή αν άλ-
υση στο σύν δεσµο
https://bit.ly /317v Dv J

Ο οδηγός έχ ει QR Code και θα
είν αι εύκολα προσβάσιµος από τα
κιν ητά τηλέφων α.

Η παρουσίαση του Οδηγού θα
γίν ει την  Τετάρτη 2 Οκτωβρίου, στις
7:30µ.µ. στη ∆ηµοτική Βιβλιοθήκη
Χαϊδαρίου, Καραϊσκάκη 97 και
Παύλου Μελά, 124 61.

Σας προσκαλούµε στην  Παρου-
σίαση του Οδηγού
https://bit.ly /2k8UiQt

Επικοιν ων ία –Πληροφορίες:

M a i l :
naturef riendsgreece@gmail.com

Τηλ. : 215 5257408 -  690
7720897

Κυκλοφόρησε ο δίγλωσσος  «Ο∆ΗΓΟΣ – ∆υτική Αθήνα, Αττική» 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ  2.10 2019 |ΩΡΑ: 19:30 | ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΧΑΪ∆ΑΡΙΟΥ

ΠΑΡΑΤΑΣΗ µέχρι τις 7 Οκτωβρίου
2019 σε όλους τους οφειλέτες για τη
συµµετοχή τους στη ρύθµιση των
120 δόσεων στα Ασφαλιστικά
Ταµεία», δηλώνει ο Γ. Βούτσης.

Μέχρι την επόµενη ∆ευτέρα θα έχουν περ-
ιθώριο να υπαχθούν στη ρύθµιση των 120
δόσεων φορολογούµενοι και οφειλέτες στα ασφ-
αλιστικά ταµεία.

«∆ίνουµε παράταση µέχρι τις 7 Οκτωβρίου
2019 σε όλους τους οφειλέτες για τη συµµετοχή
τους στη ρύθµιση των 120 δόσεων στα Ασφαλι-
στικά Ταµεία», δηλώνει ο Γ. Βούτσης.

«Σκοπός αυτής της -µίας και µοναδικής- παρά-
τασης είναι να διευκολυνθούν οι οφειλέτες στα
Ασφαλιστικά Ταµεία καθώς τις τελευταίες ηµέρες
έχει παρατηρηθεί ιδιαιτέρως µεγάλη συµµετοχή
στη ρύθµιση. 

Τα συγκεντρωτικά στοιχεία, µέχρι σήµερα,
δείχνουν να έχουν υποβληθεί  πάνω από
370.000 αιτήσεις ρύθµισης οφειλών και το
συνολικό ρυθµισµένο ποσό να ξεπερνάει ήδη τα
3 δισ. ευρώ. Υπενθυµίζω, ωστόσο, ότι δεν θα
υπάρξει άλλη παράταση και ότι η ένταξη των οφει-
λετών στη ρύθµιση των 120 δόσεων είναι η
τελευταία ευκαιρία για όλους να διακανονίσουν τα
χρέη τους µε τους πλέον ευνοϊκούς όρους». 

Ανακοίνωση αναµένεται και από το υπουργείο
Οικονοµικών. Να σηµειωθεί ότι πληροφορίες
αναφέρουν ότι στο πρόγραµµα των 120 δόσεων
για χρέη προς την Εφορία έχουν υπαχθεί
351.128 φορολογούµενοι-οφειλέτες, µε το
συνολικό ποσό των αιτήσεων που έχουν επικ-
υρωθεί  να αγγίζει  τα 3 δισ. ευρώ
(2.993.315.888 ευρώ), ενώ έχουν ήδη εισπρ-
αχθεί 309,66 εκατ. ευρώ.

Από τα 2,9 δισ. ευρώ, 2,2 δισ. ευρώ είναι κεφ-
άλαιο και 789,19 εκατ. ευρώ προσαυξήσεις. Από
τις αιτήσεις που έχουν επικυρωθεί, οι 95.000
είναι νέες που υποβλήθηκαν µετά τις βελτιώσεις
που έγιναν στη ρύθµιση, µε το ποσό που έχει
ρυθµιστεί να φθάνει το 1,1 δισ. ευρώ.
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Ο Βαγγέλης Ντηνιακός ανέφερε ότι σύµφωνα µε την εκτίµηση της υπηρεσίας καθαριότητας σακούλες µε µπάζα  βρίσκονται σε περισσότερα από 200 σηµεία
της πόλης, γιατί το πρόβληµα δεν είχε αντιµετωπισθεί έγκαιρα από την προηγούµενη διοίκηση του ∆ήµου και είχε αφεθεί να  οξύνεται όλο και περισσότε-
ρο. 

Καθώς µάλιστα µαζί µε τα µπάζα συσσωρεύονται και άλλα απορρίµµατα ή κοµµένα κλαδιά δέντρων υπάρχει ακόµη και κίνδυνος πυρκαγιάς, γι αυτό η απο-
µάκρυνση των σωρών από µπάζα έχει επείγοντα χαρακτήρα. 

Ο ∆ήµαρχος επανέλαβε ότι δεν υπάρχει καµιά σχέση της ανάγκης  αντιµετώπισης του άµεσου αυτού προβλήµατος µε «ιδιωτικοποίηση» λειτουργιών του
∆ήµου και δεν τίθεται καµιά τέτοια περίπτωση. Στόχος της ∆ιοίκησης είναι η αποτελεσµατική λειτουργία της υπηρεσίας  και η καλύτερη καθαριότητα στην
πόλη. Όπως είπε χαρακτηριστικά, αν κάποιοι θεωρούν ότι η καθαριότητα στο Χαϊδάρι βρίσκεται σήµερα στο επιθυµητό επίπεδο, ο ίδιος έχει τελείως διαφ-
ορετική γνώµη. Υπενθύµισε τη δέσµευση της νέας ∆ιοίκησης πριν τις εκλογές για µια πραγµατικά καθαρή πόλη και τόνισε ότι η δέσµευση αυτή µε τη συνε-
ργασία των εργαζοµένων του ∆ήµου θα υλοποιηθεί µε ταχείς ρυθµούς.

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΣΕΛ. 2
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Σ
το 17% µειώθηκε η ανεργία στην  Ελλάδα τον  Ιούν ιο
του 2019, σε σχέση µε 17,1% τον  Μάιο, σύµφωνα µε
στοιχεία της Eurostat που δόθηκαν  στη δηµοσιότ-

ητα.Σύµφωνα µε τα ίδια στοιχεία της Ευρωπαϊκής Στατιστι-
κής Υπηρεσίας, η Ελλάδα κατέγραψε τη µεγαλύτερη µείωση
του ποσοστού ανεργίας σε σχέση µε την  περασµένη χρο-
ν ιά (από 19,2% σε 17%, µεταξύ Ιουν ίου 2018 και Ιουν ίου
2019).Ειδικότερα, ο αριθµός των  ανέργων  στην  Ελλάδα δια-
µορφώθηκε τον  Ιούν ιο σε 805.000. Το ποσοστό ανεργίας
στους άνδρες διαµορφώθηκε στο 13,9% και στις γυναίκες
στο 20,9%.

Σταθερό το ποσοστό ανεργίας των  νέων

Το ποσοστό ανεργίας των  νέων  (κάτω των  25 ετών) παρέ-
µεινε σταθερό στο 33%, σε σχέση µε τον  Μάιο. Εναν
χρόνο πριν  ήταν  37,7%.Συνολικά στην  Ευρωζώνη, σύµφ-
ωνα µε στοιχεία του Αυγούστου 2019, η ανεργία έφτασε στο
χαµηλότερο επίπεδο από τον  Μάιο του 2008 

και στην  ΕΕ από το ξεκίνηµα του µην ιαίου υπολογισµού
τον  Ιανουάριο του 2000. Ειδικότερα, στην  Ευρωζώνη
µειώθηκε στο 7,4% από 7,5% τον  Ιούλιο, ενώ το ίδιο διά-
στηµα στην  ΕΕ µειώθηκε στο 6,2%, από 6,3%.Πριν  από
έναν  χρόνο, τον  Αύγουστο του 2018 η ανεργία στην  Ευρ-
ωζώνη και στην  «ΕΕ των  28» ήταν  8% και 6,7%, αντι-

στοίχως. Επιπλέον , εκτιµάται ότι τον  Αύγουστο ο αριθµός
των  ανέργων  στην  ΕΕ ανήλθε στα 15,4 εκατοµµύρια, εκ
των  οποίων  τα 12,169 εκατοµµύρια στην  Ευρωζώνη.

Τα υψηλότερα και τα χαµηλότερα ποσοστά ανεργίας

Τα υψηλότερα επίπεδα ανεργίας στην  ΕΕ καταγράφονται
στην  Ελλάδα (17% µε στοιχεία Ιουν ίου 2019) και στην
Ισπαν ία (13,8%). Τα χαµηλότερα ποσοστά αν εργίας
σηµειώθηκαν  στην  Τσεχία (2%) και τη Γερµαν ία (3,1%).Σε
ό,τι αφορά την  ανεργία των  νέων , τον  Αύγουστο το ποσο-
στό στην  Ευρωζώνη διαµορφώθηκε στο 15,4% και στην  ΕΕ
στο 14,2%. Τα υψηλότερα ποσοστά ανεργίας των  νέων
στην  ΕΕ καταγράφονται στην  Ελλάδα (33% τον  Ιούν ιο),
στην  Ισπαν ία (32,2%) και στην  Ιταλία (27,1%). Το χαµηλό-
τερο ποσοστό καταγράφεται στην  Τσεχία (5,1%) και τη Γερ-
µαν ία (5,7%).

Πηγή: iefimerida.gr 

Λιµενικό Σώµα: Νέο αίτηµα στη
Frontex για φύλαξη των συνόρων
- Ενίσχυση του προσωπικού

στο Ανατολικό Αιγαίο

Σ
ύµφων α µε ρεπορτάζ του Γιάν ν η Σουλιώτη που
δηµοσιεύτηκε στην  έν τυπη έκδοση της «Καθηµε-
ριν ής», το υπουργείο Εµπορικής Ναυτιλίας, τα

τελευταία 24ωρα, έχ ει θέσει σε εφαρµογή σχ έδιο επι-
τήρησης των  θαλάσσιων  συν όρων  στο Αν ατολικό
Αιγαίο, στο οποίο συµµετέχ ουν  περισσότερα από 50
σκάφη και 1.300 στελέχ η του Λιµεν ικού.
Το πρωί της Παρασκευής, το αρχ ηγείο του Λιµεν ικού
Σώµατος κατέθεσε το δεύτερο αίτηµα του σε διάστηµα
τριών  εβδοµάδων  στον  ευρωπαϊκό µηχ αν ισµό
Frontex, όπου αν αφέρεται στην  πρόσφατη κυβερν -
ητική απόφαση για εν ίσχ υση των  µέσων  που επιχ ει-
ρούν  στο Αν ατολικό Αιγαίο, εν ώ υπεν θύµισε ότι το
πρώτο αίτηµά του προς τον  οργαν ισµό παραµέν ει
αν απάν τητο. Παράλληλα, ζητεί την  ταχ ύτερη συν δρο-
µή µε σύγχ ρον α τεχ ν ικά µεσά επιτήρησης, όπως ραν -
τάρ και θερµικές κάµερες.
Αρχ ικά, το Λιµεν ικό είχ ε ζητήσει τη συν δροµή του

Frontex, αµέσως µετά τη συν εδρίαση του Κυβερν ητι-
κού Συµβουλίου Εξωτερικών  και Αµυν ας (ΚΥΣΕΑ) την
31η Αυγούστου. Αποτέλεσε µάλιστα έν α από τα εφτά
µέτρα που αν ακοίν ωσε ο κυβερν ητικός εκπρόσωπος,
Στέλιος Πέτσας. «Αύξηση της επιτήρησης των  συν όρ-
ων  σε συν εργασία τόσο µε τον  Frontex και τις ευρω-
παϊκές αρχ ές, όσο και µε το ΝΑΤΟ» είχ ε διαµην ύσει ο
κ. Πέτσας.

Μιλών τας στην  «Καθηµεριν ή» υπό τον  όρο της
αν ων υµίας, στέλεχ ος του αρχ ηγείου αποκάλυψε ότι
στο Αν ατολικό Αιγαίο επιχ ειρούν  σήµερα συν ολικά 21
πλωτά, εν αέρια και χ ερσαία µέσα που έχ ουν  διατεθεί
στην  Ελλάδα από κράτη-µέλη της Ε.Ε., αν άµεσα σε
αυτά και έν α ισραηλιν ής κατασκευής µη επαν δρωµέν ο
αεροσκάφος του Ευρωπαϊκού Οργαν ισµού για την
Ασφάλεια στη Θάλασσα (EMSA). Το µη επαν δρωµέν ο
αεροσκάφος είχ ε και πέρυσι για διάστηµα τριών  µην ών
εν ταχ θεί στον  επιχ ειρησιακό σχ εδιασµό του Λιµεν ι-
κού και οι επιδόσεις του είχ αν  κριθεί ικαν οποιητικές
από τους χ ειριστές του.

Ο αρχ ηγός του Λιµεν ικού, Σταµάτης Ράπτης θα έχ ει
την  προσεχ ή Τετάρτη συν άν τηση στην  Άγκυρα µε
τον  Τούρκο οµόλογό του για θέµατα διµερούς εργασίας.
Για την  καλύτερη δυν ατή προετοιµασία της, αξιωµα-
τούχ οι του Λιµεν ικού βρίσκον ται τις τελευταίες ηµέρες
σε αν οικτή γραµµή µε διπλωµάτες του ελλην ικού υπο-
υργείου Εξωτερικών . Η ελλην ική αποστολή είν αι προ-
γραµµατισµέν ο ν α αν αχ ωρήσει για την  Τουρκία αύριο
Τρίτη 1η Οκτωβρίου.

Tην  Πέµπτη, το αρχ ηγείο του Λιµεν ικού Σώµατος
επισκέφθηκε ο Τούρκος πρέσβης Μπουράκ Οζουγεργ-
κίν  και είχ ε συν άν τηση µε τον  κ. Ράπτη και κορυφ-
αίους αξιωµατικούς του Λιµεν ικού. Στελέχ η του υπουρ-
γείου Εµπορικής Ναυτιλίας τόν ισαν  ότι η συν εργασία
του Λιµεν ικού µε την  Ακτοφυλακή της γείτον ος, µέσω
των  θεσµοθετηµέν ων  διαύλων  επικοιν ων ίας, είν αι
αρκετά ικαν οποιητική και έχ ει ως αποτέλεσµα έν ας

σηµαν τικός αριθµός παράτυπων  µεταν αστών  ν α
εν τοπίζον ται πριν  από τον  απόπλου τους από τις
ακτές της Τουρκίας ή εν τός των  τουρκικών  χ ωρικών
υδάτων .

«Σε ηµερήσια βάση, η τουρκική ακτοφυλακή προλα-
βαίν ει τον  απόπλου ή ακιν ητοποιεί µέσα στα δικά της
χ ωρικά ύδατα πέν τε έως επτά βάρκες µε πρόσφυγες
και µεταν άστες. Παρ’ όλα αυτά το Λιµεν ικό καλείται ν α
διαχ ειριστεί καθηµεριν ά 30 συµβάν τα, δηλαδή 400 µε
500 διασώσεις».

Σε Μυτιλήν η, Χίο και Σάµο περιπολούν  πέν τε πλοία
αν οικτής θαλάσσης (ΠΑΘ), καθώς επίσης και πέν τε
περιπολικά σκάφη τύπου Lambro από τις αρχ ές της
εβδοµάδας, εν ώ την  περασµέν η ∆ευτέρα οι λιµεν ικές
αρχ ές του Αν ατολικού Αιγαίου εν ισχ ύθηκαν  µε επιπ-
λέον  60 άτοµα προσωπικό (στελέχ η του Λιµεν ικού
που υπηρετούσαν  σε άλλες περιοχ ές της χ ώρας, όπως
για παράδειγµα η Κρήτη, και µετακιν ήθηκαν  µε από-
σπαση διάρκειας εν ός µήν α).

Αν αλυτές του Λιµεν ικού διαπιστών ουν  αύξηση των
µεταν αστευτικών  ροών  προς τη Χίο, αποδίδον τας το
φαιν όµεν ο στο γεγον ός ότι τα κυκλώµατα διακιν ητών
διοχ ετεύουν  προς το Τσεσµέ πρόσφυγες από το
Ιν τλίµπ της Συρίας.

Στη θαλάσσια περιοχ ή βόρεια των  Οιν ουσσών ,
κον τά στη Χίο, σηµειώθηκε την  Παρασκευή ν αυάγιο µε
θύµατα δύο γυν αίκες και πέν τε παιδιά. Μαζί µε τους 12
διασωθέν τες, ήταν  µέλη οικογεν ειών  Τούρκων , που
αποφάσισαν  ν α εγκαταλείψουν  τη χ ώρα τους και ν α
ζητήσουν  πολιτικό άσυλο στην  Ελλάδα, όπως έχ ουν
κάν ει πάν ω από 2.000 συµπατριώτες τους στο διά-
στηµα από το αποτυχ ηµέν ο πραξικόπηµα του 2016
µέχ ρι σήµερα.

Παράλληλα, η αύξηση των  ροών  προς τη Λέσβο
αποδίδεται στη µετακίν ηση –το τελευταίο δίµην ο–
200.000 Σύρων  από την  Κων σταν τιν ούπολη, προς
ν ότιες ακτές της Τουρκίας κατόπιν  απόφασης της
τουρκικής κυβέρν ησης. 

Τον  περασµέν ο Αύγουστο, ο υπουργός Εσωτερικών
της Τουρκίας Σουλεϊµάν  Σοϊλού είχ ε δώσει διορία έως
τις 30 Οκτωβρίου σε όσους Σύρους δεν  είχ αν  καταγρ-
αφεί ν α εγκαταλείψουν  την  Κων σταν τιν ούπολη,
απειλών τας ότι σε διαφορετική περίπτωση θα αποµα-
κρύν ον ταν  µε τη βία. Σύµφων α µε δηµοσιεύµατα στον
διεθν ή Τύπο, στην  Κων σταν τιν ούπολη ζουν  πάν ω
από 500.000 πρόσφυγες από τη Συρία.

Τα τελευταία εικοσιτετράωρα, στο πλαίσιο του έκτακ-
του σχ εδίου που έχ ουν  εν εργοποιήσει το υπουργείο
Εµπορικής Ναυτιλίας και η κυβέρν ηση στο σύν ολό
της, περιπολούν  στο Αν ατολικό Αιγαίο σκάφη του Στρ-
ατού. Πρόκειται για φουσκωτά ταχ ύπλοα µήκους 10
µέτρων , στα οποία επιβαίν ουν  δύο στελέχ η του Λιµε-
ν ικού, τα οποία εξάλλου έχ ουν  και το γεν ικό πρό-
σταγµα, καθώς επίσης και έν α στέλεχ ος των  Εν όπλων
∆υν άµεων .

Τα συγκεκριµέν α ταχ ύπλοα περιπολούν  σε ζεύγη
κατά µήκος των  θαλάσσιων  συν όρων  Ελλάδας -
Τουρκίας κον τά σε Μυτιλήν η, Σάµο κ.ο.κ. Καθώς τα εν
λόγω σκάφη αν ήκουν  στις ειδικές δυν άµεις του Στρα-
τού, χ ρειάστηκε ν α γίν ουν  οι απαραίτητες συν εν ν οή-
σεις µε την  απέν αν τι τουρκική πλευρά προκειµέν ου
ν α αποφευχ θούν  τυχ όν  παραν οήσεις σε µια περίοδο
κατά την  οποία επικρατεί έν ταση στην  περιοχ ή.

ΟΠΕΚΑ: Ξεκινά σήµερα Τρίτη η
πληρωµή για το επίδοµα των
1.000 ευρώ

Σήµερα 1η Οκτωβρίου καταβάλλεται, όπως
είχε γράψει το Dikaiologitika News στις τρίτεκνες
και πολύτεκνες ασφαλισµένες µητέρες του ΟΓΑ
ειδικό βοήθηµα σύµφωνα µε ανακοίνωση του
ΟΠΕΚΑ.

Αυτή τη στιγµή αιτήσεις έχουν γίνει  και
εγκρίνονται όλες από 1.500 τριτεκνες και 500
πολύτεκνες. Συνολικά λοιπόν θα πληρωθούν
2.000 ωφελούµενες από σύνολο 5.000 ωφε-
λούµενες που απευθυνόταν ο ΟΠΕΚΑ. Για τον
λόγο αυτό δεν αποκλείεται όπως έχει συµβεί και
στο παρελθόν να υπάρξει νέα προκήρυξη για τις
υπόλοιπες 3.000 ωφελούµενες.

Πρόκειται για το πρόγραµµα παροχής χρηµα-
τικών βοηθηµάτων 1.000 ευρώ σε 1.000
πολύτεκνες µητέρες συνταξιούχους ή ασφαλι-
σµένες του ΕΦΚΑ-ΟΓΑ και το πρόγραµµα παρ-
οχής χρηµατικών βοηθηµάτων 700 ευρώ σε
4.000 τρίτεκνες µητέρες συνταξιούχους ή ασφα-
λισµένες του ΕΦΚΑ-ΟΓΑ.

∆ικαιούχοι του προγράµµατος είναι οι τρίτεκ-
νες και οι πολύτεκνες µητέρες οι οποίες:

- Είναι συνταξιούχοι ή ασφαλισµένες του
ΕΦΚΑ (ΟΓΑ) και είναι ασφαλιστικά ενήµερες κατά
την 31η ∆εκεµβρίου του προηγούµενου έτους
(2018) της υποβολής της αίτησης συµµετοχής.

- Έχουν κατά τον χρόνο δηµιουργίας του
αρχείου δικαιούχων, οι µεν τρίτεκνες µητέρες 3
τέκνα, οι δε πολύτεκνες µητέρες τουλάχιστον 4
τέκνα, τα οποία είναι άγαµα, ηλικίας µέχρι 18
ετών ή µέχρι 24 ετών, εφόσον είναι άνεργα ή
σπουδάζουν στην Ελλάδα στην ανώτατη ή ανώτε-
ρη εκπαίδευση ή σε ινστιτούτα επαγγελµατικής
κατάρτισης (ΙΕΚ) ή είναι ανίκανα για εργασία σε
ποσοστό 67% και άνω, ανεξαρτήτου ηλικίας.

Eurostat: Στο 17% η ανεργία στην Ελλάδα τον Ιούνιο του 2019 -Το υψηλότερο ποσοστό στην Ευρωζώνη
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ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ 

∆ιατίθεται οικόπεδο εντος
σχεδίου 1573τ.µ.,προς ε-
νοικιαση ή πώληση στα Νε-
όκτιστα Ασπροπύργου,τρ-
ιφατσο µε εύκολη πρόσβα-
ση προς όλες τις  εθνικές
οδούς.
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.Μόνο για οι-
κογένειες 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

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
ΓΚΟΡΥΤΣΑ, υπό κατασκε-
υή γκαρσονιέρα 35 τ.µ.,
στον ηµιώροφο, 1 υ/δ
master, κατασκευή '17,
µπάνιο, προκασκευασµενο,
µεταφέρεται στο χωρο
σας, τιµή 6.500€, συζητή-
σιµη , 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 σαλο-
νι - κουζινα, τζάκι, πάρκιν,
αποθήκη, 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, κή-
πος, ελεύθερη, άριστη κα-
τάσταση, 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, κλι-
µατισµός, πόρτα ασφα-
λείας, τέντες, θέα θάλασ-
σα, 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
προυπηρεσία), στην περ-
ιοχή 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
οικιακή 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 –e-
mail: ifonitonamea@g-
mail.com  

Ζητούνται Ηλεκτρο-
συγκολλητές, µε πτυχίο,
ανεξαρτήτως ηλικίας για
µόνιµη εργασία σε ε-
πιχείρηση 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



16-θριάσιο Τρίτη 1 Οκτωβρίου 2019

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.


