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Ο ∆ήµαρχος ενηµέρωσε τον Υφυπουργό για όλα τα φλέγοντα ζητήµατα 
και ο κ. Λιβάνιος δεσµεύτηκε να τα µελετήσει και να συνδράµει, ώστε 

να δροµολογηθούν λύσεις όσο το δυνατόν συντοµότερα.

Συλλογή φαρµάκων για το 
Κοινωνικό Φαρµακείο Αχαρνών

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 4 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΣΤΙΣ 18:30 - ΑΙΘΟΥΣΑ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΕΓΑΡΕΩΝ 
ΑΝΟΙΧΤΗ ΣΥΣΚΕΨΗ µε ΘΕΜΑ: «Τη στελέχωση του Κέντρου Υγείας Μεγάρων   µε µόνιµους γιατρούς

και την επαναφορά της καθηµερινής 24ωρης λειτουργίαε»
-Σωµατείο Εργαζοµένων Nοσοκοµείου ΘΡΙΑΣΙΟ   - Σωµατείο Ιδιωτικών Υπαλλήλων και Εµποροϋπαλλήλων ∆υτικής Αττικής’’
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ΠΠΡΡΟΟΓΓΝΝΩΩΣΣΗΗ  ΚΚΑΑΙΙΡΡΟΟΥΥ
Αραιή συννεφιά  

Η  θερµοκρασία έως 28°C

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

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Βερίνα, Βερίνη, Βέρα, Βερούλα, 

Ιερόθεος,Καλλισθένης, Καλλισθένη
Παγκόσµια Ηµέρα Κατοικίας
Παγκόσµια Ηµέρα των Ζώων

Παγκόσµια Ηµέρα Αρχιτεκτονικής

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 
ΣΑΒΒΙΝΙ∆ΟΥ ΚΥΡΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ

Λεωφόρος ΝΑΤΟ 218 - Γκοριτσά,
2105598618

ΕΛΕΥΣΙΝΑ
ΠΕΠΠΑ ΙΩΑΝΝΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ

Ηρώων Πολυτεχνείου 63, 2105546250

ΜΑΝ∆ΡΑ 
Λουκόπουλος Σωτήριος Ν.

Στρατηγού Ρόκα 84, 2105556375
08:00-23:00

ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ
ΣΑΝΙ∆Α ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΛΕΩΦ. ΦΥΛΗΣ 47

Τηλέφωνο  : 210 2411522

ΧΑΙ∆ΑΡΙ 
ΣΑΡΡΗ ΠΑΓΩΝΑ

ΗΠΕΙΡΟΥ & ΠΛΑΤΑΙΩΝ 49
Τηλέφωνο  : 210-5987343

Την Τρίτη 1η Οκτωβρίου 2019, ο Υφυπουργός
Εσωτερικών, Θεόδωρος Λιβάνιος, επισκέφθηκε
στις 9 το πρωί το ∆ηµαρχείο Μεγάρων, όπου είχε
συνάντηση εργασίας µε το ∆ήµαρχο Μεγαρέων
Γρηγόρη Σταµούλη, η οποία διήρκεσε περίπου
µία ώρα.

Οι δύο άνδρες συζήτησαν σε φιλικότατο κλίµα τα
προβλήµατα που απασχολούν το ∆ήµο Μεγαρέων
αυτή την περίοδο.

Ο ∆ήµαρχος ενηµέρωσε τον κ. Λιβάνιο  λεπτο-
µερειακά για όλα τα ζητήµατα και ο κ. Λιβάνιος
δεσµεύτηκε να τα µελετήσει και να συνδράµει για
να βρεθούν και να δροµολογηθούν λύσεις όσο το
δυνατόν συντοµότερα.

Ο Υπουργός µε την επίσκεψή του αυτή κατέδει-
ξε το έντονο ενδιαφέρον της Κυβέρνησης, προκει-

µένου ο ∆ήµος Μεγαρέων να κάνει περαιτέρω
βήµατα µπροστά και να βελτιωθεί η ποιότητα ζωής
των κατοίκων στα Μέγαρα, στη Νέα Πέραµο και
στην Κινέτα.

Λίγο πριν αναχωρήσει ο κ. Λιβάνιος από το
∆ηµαρχείο ο ∆ήµαρχος Μεγαρέων Γρηγόρης Στα-
µούλης αφού τον ευχαρίστησε ιδιαίτερα για την
επίσκεψη, του επέδωσε το αναµνηστικό Βυζαντινό
νόµισµα του ∆ήµου και προέβη στην παρακάτω
δήλωση:

«Μία τιµητική και συνάµα σηµαντική επίσκεψη
του Υφυπουργού Εσωτερικών κ Θεόδωρου Λιβά-
νιου έλαβε χώρα σήµερα εδώ στο ∆ηµαρχείο
Μεγάρων, κατά τη διάρκεια της οποίας έγινε χρή-
σιµη και  εποικοδοµητική συζήτηση, για την
επίλυση προβληµάτων, που απασχολούν αυτή την
περίοδο το ∆ήµο µας.»
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Ο ∆ήµαρχος ενηµέρωσε τον Υφυπουργό για όλα τα φλέγοντα ζητήµατα 
και ο κ. Λιβάνιος δεσµεύτηκε να τα µελετήσει και να συνδράµει ώστε 

να δροµολογηθούν λύσεις όσο το δυνατόν συντοµότερα.

"Ναι " υπό προϋποθέσει ς φαίνεται  ότι  λένε οι  θεσµοί  στην νέα
πάγια ρύθµιση που θα λει τουργήσει  µε εισοδηµατι κό κόφτη για
υποχρεώσεις που θα γεννηθούν από 1/1/2020.

Στη δι αβούλευση που γί νεται  µε τους εκπροσώπους των
δανειστών για µια νέα πιο άνετη πάγια ρύθµιση οφειλών στην
εφορία, οι  εκπρόσωποι  των θεσµών είχαν ξεκι νήσει  µε σχεδόν
απόλυτη άρνηση. Ωστόσο µετά από ενάµιση µήνα συνοµιλιών, οι
δύο πλευρές έχουν µια σύγκλιση, όχι  όµως χωρίς υποχωρήσεις
από την ελληνική πλευρά.

Η πρώτη υποχώρηση εί ναι  ότι  η νέα πάγια ρύθµιση θα ψηφιστεί
µεν µε το νέο µεγάλο φορολογικό νοµοσχέδιο που θα φέρει  το
Υπουργείο Οικονοµικών πριν το τέλος του µήνα, αλλά θα ισχύσει
σε κάθε περίπτωση από το 2020. Ειδι κότερα µέσω της νέα πάγιας
ρύθµισης οι  τρέχουσες οφειλές µπορούν να ρυθµιστούν έως 24
δόσει ς (αντί  για 12 µήνες σήµερα) και  έως 48 για τι ς έκτακτες (πχ.
φόρο κληρονοµιάς, πρόστιµα) φτάνει  οι  οφειλές αυτές να έχουν
«γεννηθεί» από /1/1/2020. Αυτό σηµαίνει  ότι  αν και  η νέα πάγια
ρύθµιση θα θεσµοθετηθεί  από φέτος, δεν θα υπάρχει  δυνατότητα
ρύθµισης των τρεχουσών φετι νών υποχρεώσεων πάνω από αυτές
που επι τρέπει  η σηµερινή πάγια ρύθµιση.

Ο όρος αυτός τέθηκε επι τακτι κά από τους δανειστές καθώς αν οι
24 έως και  48 δόσει ς άρχι ζαν να ισχύουν από φέτος ήταν πολύ
πιθανό να δηµιουργήσει  πρόβληµα στην είσπραξη των δηµοσίων
εσόδων.

Τούτο διότι  µαζί  µε τη ρύθµιση των 120 δόσεων για τι ς οφειλές
µέχρι  και  31/12/2018 θα έδι ναν σε ένα µεγάλο αρι θµό
φορολογουµένων τη δυνατότητα να µεταφέρουν την πληρωµή
παλιών και  και νούργιων φορολογι κών οφει λών στο απώτερο
µέλλον. Και  αυτό χωρίς να υπολογιστεί  η επίδραση που θα
µπορούσε να έχει  στους συνεπεί ς φορολογούµενους, οι  οποίοι
βλέποντας όσους χρωστούν να έχουν µεγάλα περιθώρια στην
εξόφληση των οφειλών τους, ήταν πιθανό να έσπευδαν και  αυτοί  να
ενταχθούν στη νέα πάγια ρύθµιση.

Εισοδηµατικός «κόφτης»
Για να αποτραπεί  κάτι  τέτοιο για το 2020  - όταν η νέα πάγια
ρύθµιση µπει  σε εφαρµογή - οι  δανειστές εξασφάλισαν ότι  η νέα
ρύθµιση θα δανεί ζεται  στοιχεία από αυτή των 120 δόσεων όπως το
εισοδηµατι κά κρι τήριο.

Πιο συγκεκριµένα ο ανώτατος αριθµός των 24 έως και  48 δόσεων
θα εί ναι  διαθέσιµος µόνο για τα εισοδήµατα µέχρι  και  10.000 ευρώ
ανεξαρτήτως ύψους οφειλής . Για µεγαλύτερα εισοδήµατα θα
υπάρχει  ένα περιοριστής δόσεων ανάλογα µε το εισόδηµα και  το
ύψος της οφειλής και  από κάποιο ύψος εισοδήµατος και  πάνω ο
οφειλέτης δεν θα µπορεί  να χρησιµοποιήσει  τη ρύθµιση.
Στην  κατεύθυνση της αποτροπής όσων µπορούν να εξοφλήσουν να
χρησι µοποι ήσουν την νέα πάγι α ρύθµι ση εκτός του
«εισοδηµατι κού» κόφτη στην νέα ρύθµιση θα υπάρχει  και  επι τόκιο
5% αντί  3% που ισχύει  για την αντίστοιχη ρύθµιση των 120 δόσεων.
Πιο καθαρά συµπεράσµατα για την ρύθµιση του ιδιωτι κούς χρέους
προς την εφορία ώστε να καθοριστούν και  άλλες λεπτοµέρει ες της
νέας πάγιας ρύθµισης θα εξαχθούν µόλι ς κλείσει  η πλατφόρµα των
120 δόσεων την επόµενη εβδοµάδα.

(πηγή: www.news247.gr)

Νέα πάγια ρύθµιση έως 48 δόσεις, αλλά από το 2020 
- Θα περιλαµβάνει "κόφτη"
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Παρατείνεται µέχρι τις 31 ∆εκεµ-
βρίου 2019 η προθεσµία υποβολής
αίτησης για την ευνοϊκή ρύθµιση
οφειλών προς τους ∆ήµους και τα
Νοµικά Πρόσωπα, όπως γνωστοποι-
ήθηκε µε την Πράξη Νοµοθετικού

Περιεχοµένου που δηµοσιεύθηκε
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως
(Τεύχος Α’145/30.09.2019).

Ο δήµος Μάνδρας - Ειδυλλίας
ενηµερώνει ότι η  παράταση για την
υποβολή της αίτησης από τους

ενδιαφερόµενους αφορά οφειλές
προς τους ∆ήµους και τα νοµικά τους
πρόσωπα, που έχουν βεβαιωθεί ή
θα βεβαιωθούν ως τις 29.11.2019

Τηλέφων α για πληροφορίες:

Μάν δρα: 
213 2014917, 
213 2014921
Ερυθρές: 2263 320102
Βίλλια: 2263 320001
Οιν όη: 2263 320020

Σ
υµπράξεις ΟΑΕ∆ µε
∆ήµους για την κάλυψη
των αναγκών φύλαξης και

περιποίησης βρεφών και
νηπίων για το σχολικό έτος
2019 – 20 Σηµαντικό ρόλο στην
εξεύρεση λύσεων στο πρόβ-
ληµα της φύλαξης και  περι-
ποίησης βρεφών και νηπίων σε
βρεφονηπιακούς σταθµούς δια-
δραµατίζει ο ΟΑΕ∆ µέσα από
συµπράξεις µε ∆ήµους ανά την
Ελλάδα. Συγκεκριµένα, ο Οργα-
νισµός θέτει  στην υπηρεσία
όλων των πολιτών τις δοµές του
και από την πλευρά τους οι
∆ήµοι παράσχουν το απαραίτητο
προσωπικό, ούτως ώστε να
εξυπηρετηθούν όλα τα βρέφη και
τα νήπια σε περιοχές στις
οποίες οι δηµοτικές κτιριακές
εγκαταστάσεις δεν µπορούν να
καλύψουν το σύνολο των αναγ-
κών.

Την  Τρίτη 1η Οκτωβρίου
2019, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο
του ΟΑΕ∆ εν έκριν ε 3 σχέδια 

προγραµµατικών  συµβά-
σεων  αν άµεσα στον  Οργαν ι-
σµό και στους δήµους Ελευ-
σίν ας, Ιλίου Αττικής και
Καρδίτσας. ∆εδοµέν ου ότι στις
περιοχές αυτές κιν δύν ευαν
ν α µείν ουν  εκτός δοµών  φιλο-
ξεν ίας δεκάδες βρέφη και
ν ήπια για το σχολικό έτος
2019 – 2020, µέσα από τη
συν εργασία του Οργαν ισµού
µε τις δηµοτικές αρχές δόθηκε
λύση ξαν ά σε έν α µείζον  κοι-
ν ων ικό ζήτηµα. 

Βάσει  των συγκεκριµένων
συµπράξεων, ο ΟΑΕ∆ διαθέτει
τους βρεφονηπιακούς σταθµούς
που έχει στις περιοχές αυτές και
από την πλευρά των ∆ήµων
παρέχεται το απαραίτητο προσω-
πικό για να λειτουργήσουν οι
δοµές µε επάρκεια καλύπτοντας
πλήρως τις ανάγκες των τοπικών
κοινωνιών. 

Με αφορµή την έγκριση των 3
σχεδίων προγραµµατικών
συµβάσεων ανάµεσα στον Οργα

νισµό και στους δήµους Ελευ-
σίνας, Ιλίου Αττικής και
Καρδίτσας, ο ∆ιοικητής του
ΟΑΕ∆ Σπύρος Πρωτοψάλτης
δήλωσε ότι µέσω της εξωστρέφ-
ειας, µέσα από νέες, δυναµικές
συνεργασίες ουσίας και καινοτό-
µες πρωτοβουλίες, επιθυµούµε 

ο Οργανισµός να έρθει ακόµη
πιο κοντά στην κοινωνία και να
συµβάλει καθοριστικά τόσο στη
µείωση της ανεργίας, όσο όµως
και άλλων κοινωνικών προβ-
ληµάτων, όπως η µεγάλη
έλλειψη βρεφονηπιακών
θέσεων.

Στην κατεύθυνση αυτή πλέον
θα κινηθεί ο ΟΑΕ∆, θέτοντας το
σύνολο του προσωπικού και
των δοµών του στην υπηρεσία
των πολιτών. Οι συµπράξεις µε
τους δήµους για την κάλυψη των
αναγκών φύλαξης και  περι-
ποίησης βρεφών και νηπίων
είναι ενδεικτικές της πορείας
στην οποία θέλουµε να µπει ο
»νέος ΟΑΕ∆».

Συµπράξεις ΟΑΕ∆ µε δήµους για τους 
βρεφονηπιακούς σταθµούς

Έγκριση 3 σχεδίων προγραµµατικών συµβάσεων 
ανάµεσα στον Οργανισµό και στους δήµους Ελευσίνας, 

Ιλίου και Καρδίτσας

ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΑΠΕΥΘΥΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ
ΤΟΥΣ ΟΙ ΚΑΤΟΙΚΟΙ ∆ΗΜΟΥ ΜΑΝ∆ΡΑΣ - ΕΙ∆ΥΛΛΙΑΣ 

ΜΜέέχχρριι  3311//1122//22001199  ηη  ππααρράάτταασσηη  γγιιαα  ττηη
ρρύύθθµµιισσηη  οοφφεειιλλώώνν  σσεε  ∆∆ήήµµοουυςς

Να παγώσουν τα χρέη,
να πάρει ανάσες η αγορά
Του Σάκη Μουµτζή

Σ
ε λίγες ηµέρες λήγει και η παράταση για την  ρύθµι-
ση των  120 δόσεων . Λίγα πράγµατα. Μικρός ο
αριθµός όσων  αν ταποκρίθηκαν , σε σχ έση µε το

µέγεθος των  οφειλετών . Και είν αι λογικό.

Ο οφειλέτης, εκ πείρας γν ωρίζει, πως δεν  µπορεί
συγχ ρόν ως ν α αν ταποκριθεί και στις δόσεις της ρύθµι-
σης και στις τρέχ ουσες οφειλές. Πετά άσκοπα τα χ ρή-
µατα του, για λίγους µήν ες φορολογικής συν έπειας.

Και µετά και πάλι κάτω από την  κόκκιν η γραµµή.

∆εν  γν ωρίζω αν  ο κ.Σταϊκούρας γν ωρίζει από την
«πιάτσα» της αγοράς. Αν  γν ωρίζει, θα έχ ει συν ειδητο-
ποιήσει πως οι ληξιπρόθεσµες οφειλές δεν  πρόκειται
ν α µειωθούν  ούτε µε 240 δόσεις.

Η λύση είν αι µια και απαιτεί µια γεν ν αία πολιτική
απόφαση.

Να παγώσουν  τα υφιστάµεν α χ ρέη για τέσσερα χ ρό-
ν ια, άτοκα, και οι φορολογούµεν οι και οι ασφαλισµέν οι
ν α πληρών ουν  µόν ον  τις τρέχ ουσες υποχ ρεώσεις
τους. Έτσι, θα δοθεί µια αν άσα στον  επιχ ειρηµατία,
αν εξαρτήτως µεγέθους.
Εν ν οείται, πως θα αρθούν  και οι κατασχ έσεις των
λογαριασµών , για ν α πάρουν  αν άσα και τα ασφαλιστι-
κά ταµεία. Γιατί δεν  φαν τάζοµαι ο υπουργός ν α
πιστεύει πως όποιος έχ ει δεσµευµέν ο λογαριασµό θα
«πεθάν ει στην  ψάθα».

∆ουλεύει «µαύρα». Η απώλεια των  ασφαλιστικών
ταµείων  είν αι αν υπολόγιστη.
Ξέρετε ποια είν αι η πρόταση των  καρεκλοκέν ταυρων
υπηρεσιακών  παραγόν των ;
Να δηµιουργήσουµε µιαν  ακόµα υπηρεσία για την
δίωξη της αν ασφάλιστης εργασίας και ν α αυστηροποιή-
σουµε τις ποιν ές. Κλασσική αν τιµετώπιση αν θρώπων
που είτε µισούν  τον  ιδιωτικό τοµέα είτε αγν οούν  πλήρ-
ως τις λειτουργίες του.
Από την  τριακον ταετή εν ασχ όληση µου µε το επιχ ειρ-
είν  κατέληξα στο συµπέρασµα πως η συν τριπτική
πλειοψηφία των  δηµοσίων  υπαλλήλων , αλλά και
σηµαν τικό µέρος του πολιτικού κόσµου, θεωρούσαν
και θεωρούν  τους επιχ ειρηµατίες—µικρούς ή µεγάλο-
υς—απατεών ες.

Συνεχίζεται στη σελ. 4
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Στο πλευρό του 
∆ηµάρχου Κερατσινίου-
∆ραπετσώνας, Χρήστου 
Βρεττάκου η ΠΕ∆Α 

Στο πλευρό του ∆ηµάρχου Κερα-
τσινίου-∆ραπετσώνας, Χρήστου
Βρεττάκου, συντάσσεται µε απόφαση
του,  το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της
Περιφερειακής Ένωσης ∆ήµων Αττι-
κής σε σχέση µε την εις βάρος του
αγωγή  για συκοφαντική δυσφήµιση
από την εταιρεία Oil One µε αίτηµα
επιδίκασης το ποσό των 500.000 €
και την απαγγελία προσωπικής κράτ-
ησης µέχρι και ένα έτος.

Το ∆.Σ. της Π.Ε.∆.Α. εκτιµά ότι ο
∆ήµαρχος  Κερατσινίου-∆ραπε-
τσώνας έπραξε το αυτονόητο εκφρά

ζοντας τη βούληση των
συνδηµοτών του να ζουν σε  περι-
βαλλοντικές συνθήκες  ισόρροπης

ανάπτυξης και  οι  οποίες πάνω
απ΄όλα  επιβάλλεται να διασφαλίζουν
την υγεία τους.

Πεποίθηση της Π.Ε.∆.Α. είναι πως
τέτοιες ενέργειες στρέφονται  όχι
µόνο κατά της αυτοδιοικητικής
κοινότητας της Αττικής αλλά και κατά
του κοινωνικού συνόλου της πόλης,
εκπρόσωπος, της οποίας, άλλωστε
και µε πρόσφατη ετυµηγορία, είναι ο
διωκόµενος, Χρήστος Βρεττάκος.

Η Π.Ε.∆.Α δηλώνει προς κάθε
κατεύθυνση ότι ενέργειες αυτής της
µορφής, βρίσκουν σθεναρά αντίθετα
όλα τα µέλη της και για το λόγο αυτό,
ζητάει την άµεση απόσυρση της αγω-
γής.

Έτσι, έχ ουν  δηµιουργήσει έν α πολυδαίδαλο ν οµικό
πλαίσιο µέσα στο οποίο είν αι υποχ ρεωµέν η ν α
κιν είται η αγορά, για ν α συλλαµβάν ουν  τους απα-
τεών ες.

Το αποτέλεσµα;

Ταλαιπωρούν ται οι εκατον τάδες χ ιλιάδες έν τιµοι επιχ ει-
ρηµατίες και οι απατεών ες ξεφεύγουν , γιατί ακριβώς
είν αι απατεών ες.
Στην  πρόταση µου για πάγωµα των  υφισταµέν ων
χ ρεών , γν ωρίζω τον  αν τίλογο.
«∆ηλαδή εµείς που ήµασταν  οι συν επείς φορολογούµε-
ν οι, ήµασταν  τα κορόιδα;»

Όχ ι, δεν  ήσασταν  τα κορόιδα. Απλώς είτε λόγω των
συγκυριών  είτε λόγω των  ικαν οτήτων  σας βρεθήκατε
πάν ω από την  κόκκιν η γραµµή. Με απλά λόγια, ήσα-
σταν  συν επείς γιατί µπορούσατε ν α πληρώσετε.

Αν  δεν  µπορούσατε, τι θα κάν ατε;

Περίπου 2.000.000 Έλλην ες πολίτες, δυστυχ ώς,
βρίσκον ται κάτω από αυτήν  την  γραµµή. Η Πολιτεία,
οφείλει ν α λάβει µέτρα για ν α τους καταστήσει εν εργούς
επιχ ειρηµατίες.
Να τους δώσει, απλόχ ερα, χ ωρίς µίζερες ρυθµίσεις,
µιαν  ευκαιρία.
Τα ηµίµετρα των  120 δόσεων  δεν  απέδωσαν . Και η 

επόµεν η κυβέρν ηση που θα αν αγκασθεί και πάλι ν α
τα ν οµοθετήσει, και αυτή θα αποτύχ ει. Εν  τω µεταξύ,
το ύψος των  ληξιπροθέσµων  οφειλών  θα µεγαλών ει.
Θα καταν τήσουµε ν α είµαστε µια χ ώρα οφειλετών ,
όπου οι δεσµευµέν οι λογαριασµοί θα είν αι περισσότε-
ροι από τους ακατάσχ ετους.

Πάν τα τα άλµατα στην  Οικον οµία τα έδιν αν  οι ρηξικέ-
λευθες πολιτικές αποφάσεις. Μια από αυτές είν αι και το
πάγωµα των  υφισταµέν ων  οφειλών .
Ας το τολµήσει ο κ.Σταϊκούρας.

(πηγή:liberal.gr)

Συν εχ ίζεται από τη σελ. 3

Στην τελική ευθεία µπαίνει η κατασκευή του υποθ-
αλάσσιου αγωγού που πραγµατοποιείται µε χρηµατοδότηση
της Περιφέρειας Αττικής και θα ενώσει την Αίγινα µε τη
Σαλαµίνα, δίνοντας τη δυνατότητα στην Αίγινα να έχει
ποσοτική και ποιοτική επάρκεια νερού καθώς πλέον θα υδρ-
οδοτείται από την ΕΥ∆ΑΠ. Το έργο είναι  αποτέλεσµα της
εποικοδοµητικής συνεργασίας της νέας Περιφερειακής
Αρχής µε το Υπουργείο Οικονοµικών και απετέλεσε το αντι-
κείµενο συνάντησης του Περιφερειάρχη Αττικής Γ. Πατούλη
µε τον Υπουργό Οικονοµικών Χ. Σταϊκούρα και τον Υφυ-
πουργό Οικονοµικών Απ. Βεσυρόπουλο. 

Στη συνάντηση µετείχε και η Αντιπεριφερειάρχης Νήσων
Β. Θεοδωρακοπούλου-Μπόγρη. 

Ειδικότερα, την Τετάρτη 2 Οκτωβρίου, ο Υφυπο-
υργός Οικονοµικών µε αρµοδιότητα τη Φορολογική Πολιτική
και ∆ηµόσια Περιουσία κ. Απόστολος Βεσυρόπουλος αντι-
µετωπίζοντας τα εµπόδια που καθυστερούσαν το ζωτικό
έργο, υπέγραψε την απόφαση παραχώρησης χρήσης του
αιγιαλού, παραλίας, πυθµένα και υπεδάφους του βυθού της
θάλασσας για την εκτέλεση χερσαίων έργων απαραίτητων
για την πόντιση του υποθαλάσσιου αγωγού από το Πέρανυ
της Σαλαµίνας µέχρι τον Λιµένα Λεοντίου της Αίγινας, 

Με την υπογραφή αυτή ανοίγει επιτέλους ο δρόµος
για την ολοκλήρωση του έργου, και αποτελεί την τελική αδει-
οδότηση που αναµένετο από το 2015 οπότε και δηµοπρα-
τήθηκε το έργο. Η σύµβαση είχε υπογραφεί από τον ∆εκέµ-

βριο του 2017 και οι εργασίες πόντισης του αγωγού που
ουσιαστικά είχαν σταµατήσει από το 2018 εγκρίθηκαν και
ξεκινούν να υλοποιούνται άµεσα. Η υδροδότηση της Αίγινας
από το ∆ίκτυο της ΕΥ∆ΑΠ αναµένεται να ολοκληρωθεί τον
Απρίλιο του 2020. 

Κατά τη συνάντηση ο κ. Πατούλης ευχαρίστησε την πολι-
τική ηγεσία του Υπουργείου Οικονοµικών για την ουσιαστι-
κή συµβολή τους στην ολοκλήρωση του έργου και επισήµα-
νε: «Ένα έργο που ξεκίνησε πριν  από περίπου 10 χρόν ια,
το 2011, καταφέραµε µε συντον ισµένες κινήσεις να το ξεµ-
πλοκάρουµε και να το οδηγήσουµε στην τελική ευθεία. Η
σύνδεση της Αίγινας µε την ΕΥ∆ΑΠ θα βελτιώσει την ποι-
ότητα ζωής όλων των κατοίκων και θα µειώσει το κόστος
κατανάλωσης, πράγµα που είναι ιδιαίτερα σηµαντικό για τις
ευπαθείς οµάδες. Παράλληλα, αναµένονται θετικά οφέλη για
το ∆ήµο Αίγινας καθώς θα λυθεί το πρόβληµα υδροδότησης
µε επάρκεια, υψηλή ποιότητα και σηµαντικά χαµηλότερο
κόστος. Προτεραιότητά µας παραµένει η άµεση και αποτελε-
σµατική εξυπηρέτηση των πολιτών µε παρεµβάσεις και έργα
πνοής». 

Ο κ. Σταϊκούρας εξήρε την καίρια συµβολή του Υφυ-
πουργού κ. Απόστολου Βεσυρόπουλου και της Γεν ικής
Γραµµατέως κ. Αθηνάς Καλύβα  στην πραγµατοποίηση του
έργου και διατύπωσε στον κ. Πατούλη τη βούληση του να
στηρίξει το έργο της Περιφέρειας µε στόχο τη βελτίωση της
καθηµερινότητας των πολιτών. 

ΣTO METROPOLITAN EXPO

Ξεκινά σήµερα Παρασκευή το
12ο συνέδριο της ΟΝΝΕ∆

Η
Οργάν ωση Νέων  της Νέας ∆ηµοκρατίας
(ΟΝΝΕ∆) διεξάγει το 12ο συν έδριό της στην
Αθήν α, από την  Παρασκευή 4 Οκτωβρίου έως

την  Κυριακή 6 Οκτωβρίου 2019.Μάλιστα, αυτήν  τη
φορά η έν αρξη του συν εδρίου συµπίπτει µε τα 45α
γεν έθλια της Ν∆, που ιδρύθηκε στις 4 Οκτωβρίου 1974.

Το συν έδριο θα διεξαχ θεί στον  συν εδριακό χ ώρο
Metropolitan Expo της Αθήν ας, εν ώ πριν  το κύριο
συν έδριο διεξήχ θησαν  τρία προσυν έδρια σε Θεσσα-
λον ίκη, Πάτρα και Χαν ιά µε µεγάλη συµµετοχ ή ν έων .  Η
εγγραφή ν έων  µελών  και η αν άδειξη συν έδρων  έγιν ε
µέσω ηλεκτρον ικής διαδικασίας. Στην  Οργάν ωση έκα-
ν αν  εγγραφή 70.505 ν έοι 18 έως 32 ετών , µε συµµε-
τοχ ή γυν αικών  πάν ω απο 40%, εν ώ το 35% των  µελών
αν ήκει στην  ηλικιακή κατηγορία ν έων  18 έως 22 ετών .
Τα 70.505 µέλη εξέλεξαν  ως αν τιπροσώπους 2.111
συν έδρους.

Με ρεκορ συν έδρων  η ΟΝΝΕ∆

Συγκριτικά µε το προηγούµεν ο συν έδριο, το οποίο
πραγµατοποιήθηκε το 2016, η ΟΝΝΕ∆ διπλασίασε τα
µέλη της αλλά και τους συν έδρους, επιβεβαιών ον τας ότι
είν αι η µεγαλύτερη πολιτική ν εολαία της χ ώρας.Ακόµα
και για την  ιστορία της ΟΝΝΕ∆ οι αν ωτέρω αριθµοί απο-
τελούν  ρεκόρ εδώ και πολλές δεκαετίες.

Με οµιλία Μητσοτάκη θα αρχ ίσει το συν έδριο της
ΟΝΝΕ∆

Την  έν αρξη των  εργασιών  του 12ου συν εδρίου θα
κηρύξει µε την  οµιλία του, την  Παρασκευή στις 20:00, ο
πρωθυπουργός και πρόεδρος της Ν∆, Κυριάκος Μητσο-
τάκης.Τις δύο επόµεν ες ηµέρες στα θεµατικά πάν ελ θα
βρεθούν  υπουργοί της κυβέρν ησης για ν α συζητήσουν
µε τους συν έδρους τα θέµατα των  χ αρτοφυλακίων  τους.
Εν δεικτικά, θα συζητηθούν  θέµατα που αφορούν  την
παιδεία, τον  αθλητισµό, την  αν άπτυξη, την  ψηφιακή
πολιτική, κ.ά.

Με παρεµβάσεις του Περιφερειάρχη Αττικής Γ. Πατούλη και της πολιτικής
ηγεσίας του Υπουργείου Οικονοµικών, στην τελική ευθεία η κατασκευή του

υποθαλάσσιου αγωγού υδροδότησης της Αίγινας
Γ. Πατούλης: «Μετά από πολλά χρόνια ανοίγει ο δρόµος για την ολοκλήρωση ενός έργου

πνοής για την Αίγινα και την Αττική»
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Με µέριµν α του Οργαν ισµού Άθλ-
ησης & Φρον τίδας Νεολαίας &
3ης Ηλικίας και των  γυµν αστών

του, παιδιά όλων  των  τάξεων  του 5ου
∆ηµοτικού Σχ ολείου που εδρεύει στην
Παραλία Ασπροπύργου είχ αν  την
ευκαιρία ν α γν ωρίσουν  καλύτερα και ν α
µάθουν  τους καν όν ες αθληµάτων  όπως
ποδόσφαιρο, στίβο, καλαθοσφαίριση,
πετοσφαίριση και ράγκµπυ, στα
πλαίσια της Ηµέρας Αθλητισµού στα
σχ ολεία.

Θερµές ευχ αριστίες για τη βοήθεια
τους στον  ∆ιευθυν τή, τους εκπαιδευτι-
κούς, το Σύλλογο Γον έων  και την  φύλα-

κα του σχ ολείου... καθώς και τα παιδιά
για τη συµµετοχ ή τους. Ο κ. Αν τών ης
Κον αξής , Μέλος ∆.Σ. του Οργαν ισµού
δήλωσε :’’Συγχ αρητήρια και ειλικριν είς
ευχ αριστίες στην  Τµηµατάρχ η Αθλητι-
σµού κα Α. Τσίγκου και στους Καθη-
γητές Φυσικής Αγωγής του Οργαν ισµού
κκ. Ε. Φωτοπούλου, Ν. Τριβέλλα, Χ.
Σούτα, Γ. Κατσαούν η και Γ. Κιουπετ-
ζίδη που αν έλαβαν  κι έφεραν  εις πέρας
µε µεγάλη επιτυχ ία αυτή τη δράση.

Ήταν  µια πολύ καλή ευκαιρία τα παι-
διά ν α µάθουν  σωστά τόσο τα γν ωστά
σε όλους µας αθλήµατα, όσο και τα λιγό-
τερο διαδεδοµέν α, ώστε ν α µπορούν

ν α επιλέξουν  εκείν ο που τους ευχ αρι-
στεί περισσότερο.

Είµαστε τυχ εροί γιατί στην  πόλη µας
υπάρχ ουν  οι κατάλληλες εγκαταστάσεις
αλλά και η δυν ατότητα µέσω των  προ-
γραµµάτων  εκγύµν ασης του Οργαν ι-

σµού και αξιόλογων  σωµατείων  ν α
ασχ οληθούν  πιο εν εργά µε τα παραπά-
ν ω αθλήµατα.’’

Μετά το τέλος της δράσης µοιρά-
στηκαν  αν αµν ηστικά µετάλλια σε όλα
τα παιδιά από τον  κ. Αν τ Κον αξή.
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Μειώθηκε περαιτέρω ο πληθυσµός
της χώρας πέρυσι
Μειώθηκε περαιτέρω ο πληθυσµός της χώρας πέρυσι,

καθώς καταγράφηκαν 33.857 περισσότεροι θάνατοι από
τον αριθµό των γεννήσεων.
Ειδικότερα, σύµφωνα µε τα δηµογραφικά στοιχεία που

συγκέντρωσε η ΕΛΣΤΑΤ από τα ληξιαρχεία και τις
δηµοτικές αρχές, οι γεννήσεις στην Ελλάδα το 2018
ανήλθαν σε 86.440 (44.525 αγόρια και 41.915
κορίτσια) καταγράφοντας µείωση 2,4% σε σχέση µε το
2017, που ήταν 88.553 (45.686 αγόρια και 42.867
κορίτσια). Στις γεννήσεις δεν συµπεριλαµβάνονται οι
γεννήσεις νεκρών βρεφών, οι οποίες ανήλθαν σε 335,
µειωµένες κατά 7,7 % σε σχέση µε το 2017 που ήταν
363. 

Οι θάνατοι, κατά το 2018, ανήλθαν σε 120.297
(61.387 άνδρες και 58.910 γυναίκες) καταγράφοντας
µείωση 3,4% σε σχέση µε το 2017, που ήταν 124.501
(63.168 άντρες και 61.333 γυναίκες). Οι θάνατοι βρε-
φών ηλικίας κάτω του έτους ανήλθαν σε 300, αυξάνον-
τας ελάχιστα τον δείκτη βρεφικής θνησιµότητας (θάνατοι
βρεφών ηλικίας κάτω του έτους ανά 1.000 γεννήσεις
ζώντων), από 3,46 το 2017 σε 3,47 το 2018.
Οι γάµοι ανήλθαν σε 47.428 (24.418 θρησκευτικοί και

23.010 πολιτικοί), παρουσιάζοντας µείωση 5,4% σε
σχέση µε το 2017, κατά το οποίο είχαν πραγµατοποι-
ηθεί 50.138 γάµοι (24.975 θρησκευτικοί και 25.163
πολιτικοί).  Τα σύµφωνα συµβίωσης ανήλθαν σε 6.369,
παρουσιάζοντας αύξηση 29,4% έναντι του 2017, που ήταν
4.921. Στα σύµφωνα συµβίωσης πέρυσι συµπεριλαµβά-
νονται 231 σύµφωνα συµβίωσης µεταξύ ανδρών και 55
µεταξύ γυναικών.

∆ΟΘΗΚΑΝ ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΑ ΜΕΤΑΛΛΙΑ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ∆ΟΘΗΚΑΝ ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΑ ΜΕΤΑΛΛΙΑ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ

Τίµησαν την Ηµέρα Αθλητισµού στο 5ο ∆ηµοτικό 
Σχολείο στην Παραλία Ασπροπύργου
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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

Μ
ε το γλέντι που καθιέρωσε η ∆ιοίκηση του Χρήστου Παππού και διοργανώνει κάθε χρόνο
για τα µέλη των ΚΑΠΗ του ∆ήµου, τίµησε και φέτος ο ∆ήµος Φυλής την Παγκόσµια Ηµέρα
Ηλικιωµένων, σήµερα, Τρίτη 1η Οκτωβρίου 2019.

«Είναι το πρώτο τραπέζι που κάνουµε µετά την ανάληψη των καθηκόντων µας» υπογράµµισε ο
∆ήµαρχος Φυλής Χρήστος Παππούς και ευχαρίστησε τα µέλη των ΚΑΠΗ για την υποστήριξή τους
προς το πρόσωπό του και τη ∆ιοίκησή του. «Ένα µεγάλο ευχαριστώ για την αγάπη σας και την
υποστήριξη, ένα µεγάλο ευχαριστώ γιατί όταν ζητήσαµε τη στήριξή σας στις εκλογές, µάς δώσατε
το 58% από την πρώτη Κυριακή. Ένα µεγάλο ευχαριστώ µέσα από την καρδιά µου», απηύθυνε
ο ∆ήµαρχος προς τους ηλικιωµένους, οι οποίοι τον υποδέχθηκαν µε θέρµη κατά την άφιξή του και
ανταπέδωσαν τις ευχές του για την Παγκόσµια Ηµέρα µε ευχές για µία ακόµη καλή θητεία. 
Στο γεύµα παραβρέθηκαν περίπου 480 ηλικιωµένοι, ενεργά µέλη των ΚΑΠΗ Άνω Λιοσίων, Ζεφ-

υρίου και Φυλής, οι οποίοι, µε το αστείρευτο κέφι τους, απέδειξαν στην πράξη, και φέτος, ότι η Τρίτη Ηλικία ξέρει να γλεντά, να χορεύει και να ζει
την κάθε στιγµήH

Τίµησε και φέτος την Παγκόσµια Ηµέρα Ηλικιωµένων ο ∆ήµος Φυλής 

Γλέντι και κέφι από τα µέλη των ΚΑΠΗ

Η Εφορεία Αρχ αιοτήτων  ∆υτικής
Αττικής συµµετέχ ον τας στον  εορ-
τασµό της Ευρωπαϊκής Ηµέρας
Συν τήρησης της Πολιτιστικής Κληρ-

ον οµιάς 2019, διοργαν ών ει εκδήλω-
ση µε σειρά οµιλιών  µε θέµα: «Η
Συµβολή της Συν τήρησης στη ∆ια-
φύλαξη της Πολιτιστικής Κληρον ο-

µιάς – Οι Σωστικές Επεµβάσεις
στον  Τοιχ ογραφικό ∆ιάκοσµο του
Αγίου Ιωάν ν η του Θεολόγου στις
Αχ αρν ές».

Η εκδήλωση θα πραγµατοποιηθεί
την  Πέµπτη 10 Οκτωβρίου στην
αίθουσα εκδηλώσεων  του ∆ηµα-
ρχ είου Αχ αρν ών .
Ώρα έν αρξης: 19:00
Τηλ. Επικοιν ων ίας: 2103213571
E-mail: ef ada@culture.gr

Συν εργαζόµεν οι φορείς:

Ιερά Μητρόπολη Ιλίου, Αχ αρν ών
και Πετρουπόλεως,

∆ήµος Αχ αρν ών

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ∆ΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 
Σειρά οµιλιών µε θέµα: «Η Συµβολή της Συντήρησης στη ∆ιαφύλαξη της Πολιτιστικής Κληρονοµιάς – 
Οι Σωστικές Επεµβάσεις στον Τοιχογραφικό ∆ιάκοσµο του Αγίου Ιωάννη Θεολόγου στις Αχαρνές».
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Η φαντασία, η έµπνευση, η δηµιουργικότητα, η
χαρά, η κοινωνικοποίηση, το παιχνίδι, το χαµό-
γελο θα συντροφεύουν καθηµερινά τα παιδιά στα
Κέντρα ∆ηµιουργικής Απασχόλησης (Κ∆ΑΠ)
που θα λειτουργήσουν και φέτος στη ∆ηµοτική
Ενότητα Μάνδρας.

Η έναρξη των προγραµµάτων θα πραγµατοποι-
ηθεί την Τετάρτη, 9 Οκτωβρίου.

Ο ∆ήµος Μάνδρας - Ειδυλλίας ενηµερώνει ότι
το 1ο Κ∆ΑΠ θα φιλοξενείται στις εγκαταστάσεις
του 5ου ∆ηµοτικού Σχολείου Μάνδρας και το 2ο
Κ∆ΑΠ σε αυτές του Γυµνασίου Μάνδρας.

Οι γονείς που έχουν προσκοµίσει  στο
∆ΟΚΑΠ την αξία τοποθέτησης που έλαβαν µέσω
ΕΣΠΑ µπορούν να πηγαίνουν τα παιδιά τους στις 

απογευµατινές δραστηριότητες του 1ου και του
2ου Κ∆ΑΠ σύµφωνα µε την προτίµηση που
έχουν ήδη δηλώσει.

Για επιπλέον πληροφορίες ανατρέξτε στο σχε-
τικό  δελτίο τύπου του ∆ηµοτικού Οργανισµού
Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Πολιτισµού  του
∆ήµου Μάνδρας – Ειδυλλίας.

Το Κέντρο Κοινότητας του ∆ήµου Μάνδρας - 
Ειδυλλίας εµπλουτίζει τις υπηρεσίες του

Το Κέντρο Κοινότητας του ∆ήµου  Μάνδρας - Ειδυλλίας εµπλου-
τίζει τις υπηρεσίες του µε τις εξής παροχές:

Επίδοµα  Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφάλιστων Υπερηλίκων
Αίτηση µπορούν να κάνουν πολίτες ανεξαρτήτως εθνικότητας.

Απαραίτητες προϋποθέσεις για ένταξη στο συγκεκριµένο επίδοµα
είναι:

Να έχουν συµπληρώσει το 67ο έτος της ηλικίας τους.
Να µην λαµβάνουν ή να µην δικαιούνται να λάβουν σύνταξη από το εξωτερικό ή οποιαδήποτε ασφαλιστική ή προνοι-

ακή παροχή από την Ελλάδα, µεγαλύτερη από το πλήρες ποσό του µηνιαίου επιδόµατος Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανα-
σφαλίστων Υπερηλίκων.

Να διαµένουν µόνιµα και νόµιµα στην Ελλάδα: ∆εκαπέντε (15) συνεχόµενα έτη πριν από την υποβολή της σχετικής
αίτησης ή δεκαπέντε (15)  µεταξύ του 17ου και του 67ου έτους της ηλικίας τους, εκ των οποίων τα δέκα (10) συνεχό-
µενα πριν από την υποβολή της αίτησης και εξακολουθούν να διαµένουν στην Ελλάδα και µετά τη λήψη της παροχής.

Το συνολικό ετήσιο ατοµικό φορολογητέο εισόδηµα τους, καθώς και το απαλλασσόµενο ή φορολογούµενο µε ειδικό
τρόπο εισόδηµά τους δεν υπερβαίνει το ποσό των 4.320 ευρώ ή στην περίπτωση εγγάµων ή αντισυµβαλλοµένων στο
σύµφωνο συµβίωσης δεν υπερβαίνει το πόσο των 8.640 ευρώ.

* Η αίτηση µπορεί να είναι συµπληρωµένη µε τα απαιτούµενα στοιχεία αλλά υπογράφεται πάντα ΕΝΩΠΙΟΝ του αρµό-
διου υπαλλήλου της υπηρεσίας που κατατίθεται. Σε διαφορετική περίπτωση ∆ΕΝ γίνεται αποδεκτή.

έξοδα κηδείας υπερηλίκων ανασφάλιστων
Σε περίπτωση θανάτου συνταξιούχου ανασφάλιστου υπερήλικα του ν.1296/1982 και του ν.4093/2012 , καταβάλλον-

ται από τον ΟΠΕΚΑ στον επιµεληθέντα της κηδείας, ύστερα από αίτηση του, έξοδα κηδείας µέχρι του ποσού των 800
ευρώ.

Επισηµαίνεται ότι για τους επιδοµατούχους ανασφάλιστους υπερήλικες του ν.4387/2016, δεν χορηγούνται έξοδα
κηδείας.

Απόσπασµα ληξιαρχικής πράξης θανάτου.
Πρωτότυπη και εξοφληµένη απόδειξη παροχής υπηρεσιών του γραφείου τελετών µε συνηµµένα τα παραστατικά απο-

δείξεων των επί µέρους εξόδων που έγιναν µε εντολή και για λογ/σµό του αιτούντα.
Υπεύθυνη δήλωση του αιτούντα ότι επιµελήθηκε την κηδεία του θανόντα και ότι δεν θα εισπράξει  τα έξοδα κηδείας

από άλλο φορέα.
Φωτοαντίγραφο της πρώτης σελίδας καταθετικού λογ/σµού Τράπεζας ή ΕΛΤΑ του αιτούντα από την οποία να

προκύπτει µε ευκρίνεια ο IBAN του λογαριασµού.
Φωτοαντίγραφο του ∆ελτίου Αστυνοµικής Ταυτότητας / ∆ιαβατηρίου  /  Ειδικού ∆ελτίου Ταυτότητας Οµογενούς του

αιτούντα.
Το βιβλιάριο υγείας του θανόντος, προκειµένου να ακυρωθεί από την αρµόδια Υπηρεσία ή σε περίπτωση απώλειάς του,

σχετική υπεύθυνη δήλωση του αιτούντα.
* Η αίτηση µπορεί να είναι συµπληρωµένη µε τα απαιτούµενα στοιχεία αλλά υπογράφεται πάντα ΕΝΩΠΙΟΝ του αρµό-

διου υπαλλήλου της υπηρεσίας που κατατίθεται. Σε διαφορετική περίπτωση ∆ΕΝ γίνεται αποδεκτή.

ΤΤΤΤαααα    ΚΚΚΚέέέέννννττττρρρραααα    ∆∆∆∆ηηηηµµµµιιιιοοοουυυυρρρργγγγιιιικκκκήήήήςςςς    ΑΑΑΑππππαααασσσσχχχχόόόόλλλληηηησσσσηηηηςςςς    σσσσττττηηηη    ΜΜΜΜάάάάννννδδδδρρρραααα
ααααννννοοοοίίίίγγγγοοοουυυυνννν    ττττιιιιςςςς    ππππύύύύλλλλεεεεςςςς    ττττοοοουυυυςςςς    σσσσττττιιιιςςςς    9999    ΟΟΟΟκκκκττττωωωωββββρρρρίίίίοοοουυυυ    

Συλλογή φαρµάκων για το 
Κοινωνικό Φαρµακείο Αχαρνών

Εν όψει έν αρξης λειτουργίας του Κοιν ων ικού Φαρ-
µακείου του ∆ήµου Αχ αρν ών , παρακαλούν ται

όσοι  έχ ουν  φάρµακα µακριάς λήξης, εκτός από φάρ-
µακα ειδικής συν ταγογράφησης του Ν. 3549/2006 (
κόκκιν ης µον ής και διπλής διαγράµµισης) τα οποία
δεν  τους είν αι πλέον  απαραίτητα,  ν α τα προσ-
κοµίζουν  στη ∆ιεύθυν ση Κοιν ων ικής Πολιτικής από
01/10/2019 και ώρες 09:00 π.µ.-13:00 µ.µ.
Η προσφορά σας προς τους συν αν θρώπους µας
που έχ ουν  αν άγκη θα είν αι αν εκτίµητη.

ΠΡΟΣΟΧΗ! 
Ο ∆ήµος Αχαρνών ενηµερώνει τους δηµότες
ότι πλέον δεν θα εκτελείται καµία οικονοµική
συναλλαγή στο χώρο του Νεκροταφείου.

Ο ∆ήµος Αχ αρν ών  εν ηµερών ει τους δηµότες ότι
πλέον  δεν  θα εκτελείται καµία οικον οµική συν αλλα-
γή στο χ ώρο του Νεκροταφείου. Οποιαδήποτε οικο-
ν οµική συν αλλαγή των  δηµοτών  θα διεκπεραιών εται
στη ∆ιεύθυν ση Οικον οµικών  Υπηρεσιών  – Τµήµα
Ταµειακής Υπηρεσίας (Α’ Όροφος κτηρίου ∆ηµο-
τικών  Υπηρεσιών ), όπου θα προσέρχ ον ται µε τα
παραπεµπτικά, που θα λαµβάν ουν  από το γραφείο
εξυπηρέτησης κοιν ού στο ν έο Κοιµητήριο.

Ο Αν τιδήµαρχ ος Περιβάλλον τος,
Πρασίν ου και Αστικής Αν άπτυξης

ΝΙΚΟΣ ΞΑΓΟΡΑΡΗΣ
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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 4 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΣΤΙΣ 18:30 - ΑΙΘΟΥΣΑ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΕΓΑΡΕΩΝ 
ΑΝΟΙΧΤΗ ΣΥΣΚΕΨΗ µε ΘΕΜΑ: «Συνεχίζουµε τον αγώνα για να στελεχωθεί µε µόνιµους γιατρούς και προσωπικό το

Κέντρο Υγείας Μεγάρων και να επανέλθει σε καθηµερινή 24ωρη λειτουργία»

Εξαρθρώθηκε, από το Τµήµα Ασφα-
λείας Μεγάρων , εγκληµατική οµάδα τα
µέλη της οποίας διέπρατταν  κλοπές
από σταθµευµέν α οχ ήµατα σε παρα-
λιακές περιοχ ές των  Μεγάρων .

Συν ελήφθησαν , το µεσηµέρι της
29/9/2019, στον  Λουτρόπυργο, από
αστυν οµικούς του Τ.Α. Μεγάρων , τρεις

ηµεδαποί ηλικίας 17, 21 και 31 ετών ,
µέλη της εγκληµατικής οµάδας. Οι δρά-
στες λίγο ν ωρίτερα είχ αν  αποπειραθεί
ν α διαρρήξουν  σταθµευµέν ο όχ ηµα
στην  περιοχ ή.

Επιπλέον  αν αζητούν ται τρεις ηµεδα-
ποί συν εργοί τους.

Όπως διαπιστώθηκε από την  έρευ-

ν α, οι αν ωτέρω κατηγορ-
ούµεν οι, από τα µέσα Ιου-
ν ίου του 2019, διέπρατταν
συστηµατικά κλοπές από
σταθµευµέν α Ι.Χ.Ε.
αυτοκίν ητα, σε παραλιακές
περιοχ ές των  Μεγάρων .

Ως προς τον  τρόπο δρά-
σης, τα µέλη της εγκληµατι-
κής οµάδας µε διαφορετική
κάθε φορά σύν θεση, προ-
σέγγιζαν  χ ώρους στάθµευ-
σης κον τά σε παραλίες
εν τόπιζαν  οχ ήµατα και είτε
σπάζον τας τα παράθυρα
είτε παραβιάζον τας τις κλειδαριές,
αποκτούσαν  πρόσβαση στο εσωτερ-
ικό τους και αφαιρούσαν  τσάν τες,
σακίδια και πορτοφόλια που περιείχ αν
διάφορα τιµαλφή, κάρτες, προσωπικά
έγγραφα και αν τικείµεν α.

Από την  έρευν α που διεν εργήθηκε
βρέθηκαν  και κατασχ έθηκαν  συν ολι-
κά:

• Τρία (3) κιν ητά τηλέφων α
• Το χ ρηµατικό ποσό των  -2.050-

ευρώ

• ∆ύο (2) κατσαβίδια
Επιπλέον  κατασχ έθηκε το Ι.Χ.Ε.

αυτοκίν ητο στο οποίο επέβαιν αν  οι
δράστες.

Μέχρι στιγµής έχουν εξιχνιασθεί
πενήντα τρεις (53) περιπτώσεις
κλοπών από σταθµευµένα οχήµατα
σε παραλιακές περιοχές των Μεγάρ-
ων.

Οι συλληφθέν τες, οδηγήθηκαν  στον
κ. Εισαγγελέα Πληµµελειοδικών  Αθη-
ν ών .

ΚΑΛΕΣΜΑ 
‘’Παραµένει η απαράδεκτη κατάσταση µε την ανα-

στολή της 24ωρης λειτουργίας του Κέντρου
Υγείας Μεγάρων.

Μετά την πρώτη συγκέντρωση και διαδήλωση
στα Μέγαρα, στις 24 Ιουλίου, καλούµε όλα τα
σωµατεία και  µαζικούς φορείς, όλους τους
εργαζόµενους και  κατοίκους σε ΑΝΟΙΧΤΗ
ΣΥΣΚΕΨΗ γιατί δεν µπορούµε να συµβιβα-
στούµε µε τη σηµερινή άθλια κατάσταση:

● ανύπαρκτα είναι τα µέτρα για την προστασία
της υγείας και ασφάλειας των εργαζοµένων στους
εργασιακούς χώρους και οι υπηρεσίες σχολικής
υγείας για τους µαθητές της περιοχής.

● στο Κέντρο Υγείας Mεγάρων λείπουν γιατροί
βασικών ειδικοτήτων και νοσηλευτικό προσω-
πικό. 

● σε Ν. Πέραµο, Κινέτα και Αλεποχώρι είναι
ανύπαρκτες οι δηµόσιες υπηρεσίες υγείας. 

● το ΘΡΙΑΣΙΟ νοσοκοµείο αντιµετωπίζει σοβα-
ρά προβλήµατα, λόγω των ελλείψεων προσωπι-
κού και της µείωση της κρατικής χρηµατοδότ-
ησης. .

Η απαράδεκτη κατάσταση είναι αποτέλεσµα της
πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που εφα-
ρµόζουν όλες οι κυβερνήσεις, που θεωρεί ότι η
υγεία είναι «ατοµική ευθύνη», η υγειονοµική
περίθαλψη είναι εµπόρευµα και οι παροχές
υγείας πρέπει να µειωθούν, γιατί αυξάνουν το
«µη µισθολογικό κόστος» και εµποδίζουν την
κερδοφορία των επιχειρηµατικών οµίλων. 

Γι’ αυτό, δεν προσλαµβάνουν το αναγκαίο µόνι-
µο προσωπικό και µειώνουν την κρατική χρηµα-
τοδότηση για τις δηµόσιες µονάδες υγείας. Γι’
αυτό, προωθούν τη λειτουργία των δηµόσιων
νοσοκοµείων µε ιδιωτικοοικονοµικά κριτήρια.
Για να εξοικονοµούν κονδύλια για επιδοτήσεις
και  φοροαπαλλαγές στους επιχειρηµατικούς
οµίλους και να εξασφαλίζουν σίγουρη κερδοφο

ρία στις ιδιωτικές κλινικές και διαγνωστικά κέν-
τρα.Ο αγώνας για σύγχρονες δηµόσιες, δωρεάν
υπηρεσίες Υγείας µας αφορά όλους

Σκοπός της Σύσκεψης είναι να συναποφασίσο-
υµε νέες κοινές αγωνιστικές πρωτοβουλίες για
να διεκδικήσουµε:

► να στελεχωθεί µε µόνιµους γιατρούς και
προσωπικό το κέντρο Υγείας Μεγάρων και να
επανέλθει σε καθηµερινή, 24ωρη λειτουργία. Να
παρθούν όλα τα αναγκαία µέτρα φύλαξης για την
προστασία της ασφάλειας εργαζοµένων και ασθ-
ενών.

► να δηµιουργηθεί Πολυδύναµο Περιφερει-
ακό Ιατρείο στη Ν. Πέραµο και να λειτουργήσουν
Περιφερειακά Ιατρεία σε Κινέτα και Αλεποχώρι.

► να ενισχυθεί το ΘΡΙΑΣΙΟ νοσοκοµείο µε
µόνιµο προσωπικό και να εξασφαλισθεί πλήρη,
επαρκή κρατική χρηµατοδότηση. Να µονιµοποι-
ηθούν όλοι οι εργαζόµενοι µε ελαστικές εργασια-
κές σχέσεις. 

Για να είναι αποτελεσµατικός ο αγώνας µας,
χρειάζεται να στρέφεται ενάντια στην πηγή των
προβληµάτων µας, που είναι η πολιτική κυβε-
ρνήσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης - ∆ΝΤ που
υπηρετεί τα συµφέροντα των επιχειρηµατικών
οµίλων για την επέκταση της επιχειρηµατικής
δράσης στους τοµείς της υγείας και πρόνοιας.
Και να στοχεύει στην κάλυψη των λαϊκών αναγκών
για αποκλειστικά δηµόσιες, δωρεάν υψηλού
υπηρεσίες υγείας, µε έµφαση στην πρόληψη, και
στην εξασφάλιση µόνιµης εργασίας µε πλήρη
δικαιώµατα στους εργαζόµενους υγειονοµικούς.

-Σωµατείο Εργαζοµένων Nοσοκοµείου 
ΘΡΙΑΣΙΟ                                                                                 
-Σωµατείο Ιδιωτικών Υπαλλήλων και Εµποροϋ
παλλήλων ∆υτικής Αττικής’’

Στη φάκα σπείρα διαρρηκτών που άδειαζε σταθµευµένα 
οχήµατα σε παραλιακές περιοχές των Μεγάρων
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Τ
ακτική συνεδρίαση πραγµατοποίησε το ∆ιοικητικό
Συµβούλιο του Ε.Ε.Π. (Επαγγελµατικό Επιµελητήριο
Πειραιώς) στο ∆ηµαρχείο Ελευσίνας, τη ∆ευτέρα 30

Σεπτεµβρίου. Μεταξύ των θεµάτων που συζήτησαν τα µέλη του
σύµφωνα µε την ηµερήσια διάταξη, ήταν και θέµα που αφορ-
ούσε στην αναπτυξιακή προοπτική και ενίσχυση της τοπικής
οικονοµίας του Θριασίου Πεδίου µε αφορµή την Πολιτιστική
Πρωτεύουσα.

Στη συζήτηση του θέµατος παρέστη και ο ∆ήµαρχος Ελευ-
σίνας κ. Αργύρης Οικονόµου ο οποίος αφού καλωσόρισε τον
πρόεδρο του Ε.Ε.Π. κ. Ιωάννη Bουτσινά και τα µέλη του ∆.Σ.
τόνισε πως «από τώρα πρέπει να αναζητηθούν οι δράσεις και
οι συνέργειες  ώστε να στεφτεί µε επιτυχία  το σηµαντικό εγχείρ-
ηµα της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας, τόσο επ΄ ωφελεία της
πόλης όσο και της πατρίδος, καθώς η Ελευσίνα θα είναι η
πρώτη Πολιτιστική Πρωτεύουσα µετά το πέρας της οικονοµικής
κρίσης». 

Αναφέρθηκε ακόµη στην ανάγκη δηµιουργίας κλίµατος εµπι-
στοσύνης µεταξύ δήµου και ΕΕΠ µε στόχο την ανάπτυξη, την
κοινωνική συνοχή και τη µείωση της ανεργίας. Η νέα δηµοτική
αρχή της Ελευσίνας επιδιώκει µε κανόνες και νοµιµότητα να
«χτίσει»  τη συνεργασία µε την τοπική αγορά, µέσα από αναθ-
έσεις και διαγωνισµούς, καθώς ο δήµος είναι αξιόπιστος και
φερέγγυος.

ΟΟιι  δδρράάσσεειιςς
Με στόχο την ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας, ο κ.

Οικονόµου προσδιόρισε τους ακόλουθους στόχους- δρά-
σεις του δήµου:

-Ενίσχυση του γραφείου Εύρεσης Εργασίας και στε-
λέχωσή του µε µόνιµο, δηµόσιο υπάλληλο για µεγαλύτερη
διαφάνεια. «Στόχος του δήµου είναι να συµβάλει στη µείω-
ση της ανεργίας . Οι πόρτες του δήµου θα είναι ανοιχτές
για τους ανέργους» ανέφερε χαρακτηριστικά» ο δήµαρχος.

-Καταγραφή και επίλυση µέσα από συγκερασµό από-
ψεων των προβληµάτων  που αντιµετωπίζουν οι επαγγε-
λµατίες.

-Συστηµατική συγκέντρωση πληροφοριών-ιδεών µε
στόχο την ενδυνάµωση της τοπικής οικονοµίας.

-Ενίσχυση  και υποστήριξη της νεοφυούς επιχειρηµα-
τικότητας. Παροχή κινήτρων στους νέους να πρωτοπορή-
σουν δηµιουργικά.   

-Αύξηση της επισκεψιµότητας στην πόλη και τόνωση
της εµπορικής κίνησης µέσα από δράσεις όπως η «Λευκή
Νύχτα».

Αναφερόµενος ειδικά στην Πολιτιστική Πρωτεύουσα εξήγησε
πως «το όλο εγχείρηµα είναι σε κρίσιµη στιγµή της πορείας του.
Η δηµοτική αρχή θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για
την επιτυχία του µέσα από τη δηµιουργία των αναγκαίων υπο-
δοµών που θα οδηγήσουν την Ελευσίνα στην ΕΥ-λειτουργία και
θα την καταστήσουν «ευέλικτη πόλη». Η Ελευσίνα θα πετύχει.
Θα είναι καλή Πολιτιστική Πρωτεύουσα». 

Κλείνοντας την εισήγησή του, ο δήµαρχος Ελευσίνας
χαρακτήρισε τιµή για την πόλη ότι συνεδρίασε εδώ το ∆Σ
του Επιµελητηρίου λέγοντας  χαρακτηριστικά «Χαρά µας
να ξανασυνεδριάσετε στο ∆ηµαρχείο».

Ακολούθησε σύντοµη παρέµβαση του προέδρου κ. Βουτσινά
και µελών του ∆Σ  οι οποίοι ζήτησαν  να υπάρξει τακτική επαφή
και επικοινωνία,  ο δήµος να βοηθήσει τους επαγγελµατίες,
ώστε να επιτευχθεί καλή συνεργασία και σύνθεση δυνάµεων,
ενώ προτάθηκε και η σύσταση Επιτροπής Επιχειρηµατικότ-
ητας.

Η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε µε τον πρόεδρο του ΕΕΠ να
εύχεται καλή θητεία στο δήµαρχο και να τονίζει  πως «είναι
πολύ σηµαντικό που ο δήµος θέλει να στηρίξει την τοπική οικο-
νοµία  και επιζητά την συνεργασία µε τα τοπικά καταστήµατα»
και το δήµαρχο κ. Οικονόµου να ευχαριστεί,  επισηµαίνοντας
την αµφίδροµη σχέση της επιχειρηµατικότητας.        

ΣΣττόόχχοουυςς  --  δδρράάσσεειιςς  ττοουυ  δδήήµµοουυ  ΕΕλλεευυσσίίννααςς  γγιιαα  ττηηνν
ττοοππιικκήή  εεππιιχχεειιρρηηµµααττιικκόόττηητταα

 Ανέπτυξε ο δήµαρχος Αργύρης Οικονόµου στο Επαγγελµατικό Επιµελητήριο Πειραιώς
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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)



Αλλάζει, στο πιο αυστηρό,
το καθεστώς χορήγησης 
ΑΜΚΑ σε µετανάστες 
Το σχέδιο του υπ. Εργασίας

Νέα πολιτική στο ζήτηµα απόδοσης ΑΜΚΑ σε
µετανάστες αναµένεται να ακολουθήσει το υπο-
υργείο Εργασίας.Το Υπουργείο Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων εξέδωσε ερµηνευτική
εγκύκλιο (Α∆Α: ΩΣΙΙ465Θ1Ω-ΑΙΥ) µε οδηγίες
προς τα ΚΕΠ και τον ΕΦΚΑ, για τη διαδικασία
χορήγησης ΑΜΚΑ.Με την εγκύκλιο αυτή δίνον-
ται οδηγίες σχετικά µε τις κατηγορίες φυσικών
προσώπων που βάσει του ισχύοντος νοµοθετι-
κού πλαισίου µπορούν να βγάλουν ΑΜΚΑ,
καθώς και τα απαραίτητα νοµιµοποιητικά έγγρ-
αφα, που πρέπει αυτοί να διαθέτουν.Το υπουρ-
γείο Εργασίας διευκρινίζει ότι θα ακολουθήσει
και συµπληρωµατική εγκύκλιος των τριών
συναρµόδιων υπουργείων (Εργασίας, Ψηφια-
κής ∆ιακυβέρνησης και Προστασίας του
Πολίτη), που θα εξειδικεύουν τα ζητήµατα
χορήγησης ΑΜΚΑ σε άτοµα που έχουν καταθέ-
σει αίτηση ασύλου ή διεθνούς προστασίας.

Ο ΣΥΡΙΖΑ χορηγούσε ΑΜΚΑ αδιακρίτως και
άνευ όρων

Σηµειώνεται ότι οι δύο αυτές εγκύκλιοι -η εκδοθ-
είσα και η συµπληρωµατική- έρχονται σε αντι-
κατάσταση της υπ. αριθµ. ΩΧΟΧ465Θ1Ω-Ρ3Τ
εγκυκλίου, η οποία, σύµφωνα µε το υπουργείο
Εργασίας, «προέβλεπε ουσιαστικά τη χορήγ-
ηση ΑΜΚΑ, αδιακρίτως και χωρίς όρους και
προϋποθέσεις».Το υπουργείο Εργασίας υπο-

στηρίζει ότι «η έλλειψη οδηγιών και κατε-
υθύνσεων από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, είχε
οδηγήσει σε ουσιαστικό αδιέξοδο τη διαδικασία,
µε τα ΚΕΠ να απέχουν από τον προηγούµενο
Μάιο από την έκδοση ΑΜΚΑ για όλους».Σχο-
λιάζοντας τη συγκεκριµένη απόφαση, ο υφυπο-
υργός Εργασίας Νότης Μηταράκης ανέφερε
πως ο ΣΥΡΙΖΑ «ο ΑΜΚΑ είναι ο ισόβιος
αριθµός εργασιακής και υγειονοµικής ταυτο-
ποίησης όλων των ανθρώπων που εργάζονται
και διαµένουν νόµιµα και µόνιµα στη χώρα µας.
Ο ΣΥΡΙΖΑ, υπονόµευσε αυτό το δικαίωµα: στά-
θηκε ανίκανος να οργανώσει σωστά την παρ-
οχή υπηρεσιών υγείας προς τους πρόσφυγες
και τους µετανάστες».

Η εγκύκλιος ΣΥΡΙΖΑ για τον ΑΜΚΑ ακυρώθηκε
από τον Γιάννη Βρούτση

Κατά τον κ. Μηταράκη, «εξαιτίας αυτής της ανι-
κανότητας (σ.σ. ο ΣΥΡΙΖΑ) στράφηκε στην
εύκολη λύση: την ουσιαστικά άνευ όρων χορήγ-
ηση ΑΜΚΑ προς όλους, δίνοντας, µε το ισχύον
πλαίσιο, αυτόµατη και ισόβια πρόσβαση σε
όλους στην εργασία και στα κοινωνικά επιδόµα-
τα (επίδοµα ανεργίας, ελάχιστο εγγυηµένο
εισόδηµα κ.α) και δωρεάν πρόσβαση στο
σύστηµα υγείας».Η εν λόγω «επικίνδυνη και
βλαπτική» εγκύκλιος, όπως τη χαρακτηρίζει το
υπουργείο Εργασίας, ακυρώθηκε από τον υπο-
υργό Γιάννη Βρούτση, αµέσως µετά την ανάλ-
ηψη των καθηκόντων του.Σύµφωνα µε τον κ.
Μηταράκη, πλέον έχουν δοθεί σαφείς οδηγίες
στα ΚΕΠ και στον ΕΦΚΑ για το πώς γίνεται η
χορήγηση ΑΜΚΑ στα φυσικά πρόσωπα που
βρίσκονται είτε µόνιµα είτε προσωρινά και νόµι-
µα στη χώρα.
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Α∆Α: 6Υ5ΙΩ6Μ-3ΑΕ
Αρ. Πρωτ.:  250859/02-10-

2019

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ

∆ΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο ∆ήµος Αθηναίων προκ-
ηρύσσει συνοπτικό διαγωνισµό
για την προµήθεια «Ξυλείας», για
τις ανάγκες της ∆ιεύθυνσης Κτιρ-
ιακής Υποδοµής του ∆ήµου Αθη-
ναίων, µε κριτήριο κατακύρωσης
την πλέον συµφέρουσα από
οικονοµική άποψη προσφορά,
αποκλειστικά βάσει τιµής, διάρκει-
ας ενενήντα (90) ηµερολογιακών
ηµερών από την ανάρτηση του
συµφωνητικού στο ΚΗΜ∆ΗΣ.

Η εκτιµώµενη αξία της σύµβα-
σης ανέρχεται στο ποσό των
69.980,02€ συµπ/νου ΦΠΑ 24%
(προϋπολογισµός χωρίς ΦΠΑ:
56.435,50€), µε ταξινόµηση κατά
CPV: 03419000-0 Ξυλεία,
03419100-1 Προϊόντα Ξυλείας,
44191100-6 Κόντρα πλακέ.

Στη δηµοπρασία γίνονται δεκ-
τοί προµηθευτές των ζητούµενων
ειδών υπό τις προϋποθέσεις που
τίθενται στη ∆ιακήρυξη.

Προσφορές υποβάλλονται
κατ’ άρθρο, σύµφωνα µε τις τεχνι-
κές προδιαγραφές και τον ενδεικ-
τικό προϋπολογισµό.

Χρόνος έναρξης ισχύος εκτέλε-
σης της σύµβασης ορίζεται η ηµε

ροµηνία ανάρτησης της υπογε-
γραµµένης από τα συµβαλλόµε-
να µέρη σύµβασης στο ΚΗΜ∆ΗΣ,
σύµφωνα µε το άρθρο 66 παρ. 1
του ν. 4412/2016 και την ΥΑ
57654/23.05.2017 (ΦΕΚ 1781
Β΄) «Ρύθµιση ειδικότερων θεµά-
των λειτουργίας και διαχείρισης
του Κεντρικού Ηλεκτρονικού
Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων
(ΚΗΜ∆ΗΣ) του Υπουργείου Οικο-
νοµίας και Ανάπτυξης».

Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί
στο δηµοτικό κατάστηµα της
∆/νσης Προµηθειών & Αποθη-
κών, Κων/νου Παλαιολόγου 9,
1ος όροφος, σύµφωνα µε τις δια-
τάξεις του άρθρου 117 του ν.
4412/2017 ενώπιον της ορισµένης
µε την υπ’ αριθµ. 550/2019 Α∆Σ
(Α∆Α: 6Μ5ΑΩ6Μ-Η0Ω) αρµόδιας
Επιτροπής Αξιολόγησης- ∆ιενέρ-
γειας του ∆ιαγωνισµού, 15-10-
2019, ηµέρα Τρίτη και ώρα ένα-
ρξης παραλαβής προσφορών:
10:00 π.µ. και ώρα λήξης παρα-
λαβής προσφορών: 10:30 π.µ.

∆ικαίωµα συµµετοχής στο δια-
γωνισµό έχουν όλα τα φυσικά ή
νοµικά πρόσωπα, καθώς και οι
ενώσεις οικονοµικών φορέων,
σύµφωνα µε τις απαιτήσεις των
όρων της σχετικής διακήρυξης.

Για τη συµµετοχή στον διαγωνι-
σµό δεν απαιτείται η υποβολή
εγγυητικής επιστολής συµµε-
τοχής.

Ο ανάδοχος υποχρεούται να
υπογράψει Συµφωνητικό µε το
∆ήµο Αθηναίων.

Ως χρόνος ισχύος του Συµφων-
ητικού ορίζεται το χρονικό διά-
στηµα των ενενήντα (90) ηµερο-
λογιακών ηµερών από την ανάρτ-
ηση του στο ΚΗΜ∆ΗΣ.

Κατά την υπογραφή της 

σύµβασης ή πριν, ο ανάδοχος
θα προσκοµίσει εγγυητική επι-
στολή καλής εκτέλεσης των όρων
της σύµβασης, ύψους ίσου µε το
πέντε τοις εκατό (5%) επί της
αξίας της σύµβασης, εκτός
Φ.Π.Α. 

Πληροφορίες για το διαγωνι-
σµό παρέχονται στους ενδιαφερό-
µενους κατά τις εργάσιµες ώρες
και ηµέρες από τη ∆ιεύθυνση
Προµηθειών & Αποθηκών -
Τµήµα ∆ιαδικασιών Σύναψης
∆ηµοσίων Συµβάσεων, Κων/νου
Παλαιολόγου αρ. 9, 1ος όροφος,
επί των όρων της διακήρυξης κα
Τοπούζογλου Ευαγγελία e-mail:
e.topouzoglou@athens.gr τηλ:
210 5223142 και επί των τεχνικών
προδιαγραφών µε την κα Ελένη
Λιακοπούλου, e-mail:
e.l iakopoyloy@athens.gr, τηλ:
210 3721504, κατά τις εργάσιµες
ηµέρες και ώρες.

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να
έχουν δωρεάν πρόσβαση στο
περιεχόµενο της διακήρυξης, στα
παραρτήµατά της και στα λοιπά
έγγραφα της σύµβασης µέσω: α)
της ιστοσελίδας του ∆ήµου Αθη-
ναίων http://www.cityofathens.gr
β) του ΚΗΜ∆ΗΣ http://www.epro-
curement.gov.gr/.

Η παρούσα θα δηµοσιευτεί στις
τοπικές εφηµερίδες: « ΘΡΙΑΣΙΟ -
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ» και «Η
ΜΑΧΗΤΙΚΗ ΤΟΥ ΜΟΣΧΑΤΟΥ»
και θα αναρτηθεί στο portal του
∆ήµου Αθηναίων.

O ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΑΘ.
ΤΣΙΑΤΣΙΑΜΗΣ
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ΖΖΗΗΤΤΟΟΥΥΝΝΤΤΑΑΙΙ  ΑΑΜΜΕΕΣΣΑΑ  
ΓΓΙΙΑΑ  ΜΜΟΟΝΝΙΙΜΜΗΗ  ΕΕΡΡΓΓΑΑΣΣΙΙΑΑ  

ΓΓΙΙΑΑ  ΠΠΑΑΡΡΑΑΡΡΤΤΗΗΜΜΑΑ  ΞΞΕΕΝΝΗΗΣΣ  ΕΕΤΤΑΑΙΙΡΡΙΙΑΑΣΣ
ΖΖΗΗΤΤΟΟΥΥΝΝΤΤΑΑΙΙ  ΑΑΜΜΕΕΣΣΑΑ

ΗΗΛΛΕΕΚΚΤΤΡΡΟΟΣΣΥΥΓΓΚΚΟΟΛΛΛΛΗΗΤΤΕΕΣΣ,,
ΗΗΛΛΕΕΚΚΤΤΡΡΟΟΛΛΟΟΓΓΟΟΙΙ  ΠΠΙΙΝΝΑΑΚΚΑΑ∆∆ΕΕΣΣ  ΚΚΑΑΙΙ

ΗΗΛΛΕΕΚΚΤΤΡΡΟΟΛΛΟΟΓΓΟΟΙΙ  ΕΕΓΓΚΚΑΑΤΤΑΑΣΣΤΤΑΑΤΤΕΕΣΣ  ΜΜΕΕ
ΠΠΤΤΥΥΧΧΙΙΟΟ  ΗΗ  ΕΕΜΜΠΠΕΕΙΙΡΡΙΙΑΑ  ΑΑΝΝΕΕΞΞΑΑΡΡΤΤΗΗΤΤΩΩΣΣ

ΗΗΛΛΙΙΚΚΙΙΑΑΣΣ  ΓΓΙΙΑΑ  ΜΜΟΟΝΝΙΙΜΜΗΗ  ΕΕΡΡΓΓΑΑΣΣΙΙΑΑ  ΣΣΕΕ  ΝΝΕΕΑΑ
ΕΕΠΠΙΙΧΧΕΕΙΙΡΡΗΗΣΣΗΗ  ΣΣΤΤΟΟΝΝ  ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟ..

ΠΠΡΡΟΟΣΣΦΦΕΕΡΡΟΟΥΥΜΜΕΕ  ΚΚΑΑΛΛΟΟ  ΠΠΕΕΡΡΙΙΒΒΑΑΛΛΛΛΟΟΝΝ
ΕΕΡΡΓΓΑΑΣΣΙΙΑΑΣΣ  ΚΚΑΑΙΙ  ΚΚΑΑΛΛΕΕΣΣ  ΑΑΠΠΟΟ∆∆ΟΟΧΧΕΕΣΣ..

ΥΥΠΠΕΕΥΥΘΘΥΥΝΝΟΟΣΣ::  ΚΚΟΟΣΣ  ΕΕΥΥΑΑΓΓΓΓΕΕΛΛΟΟΣΣ
66997755330044005522

ΓΓΑΑΜΜΟΟΣΣ
Ο ΖΟΥΠΙΝ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΤΟΥ ΙΒΑΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΙΛΙΑ ΤΟ ΓΕΝΟΣ

ΚΑΛΙΤΣΙ∆Η ΠΟΥ ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ ΣΤΗΝ ΟΣΑΚΑΡΟΦΚΑ ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ  ΚΑΙ
ΚΑΤΟΙΚΕΙ ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΚΑΙ Η ΛΙΟΥΜΠΟΒ (LUBOV) NTIΡKΣEN

(DIRKSEN) TOY NIKOΛΑΪ (NIKOLAI) KAI THΣ ΕΚΑΤΕΡΙΝΑ (EKATERI-
NA) ΠΟΥ ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ ΣTO ΝΟΥΡΑ ΤΑΛΝΤΙ ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ

(Nura Taldy Kazakhstan) ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΒEKER ΚΑΙ ΚΑΤΟΙΚΕΙ ΣΤΗ
ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΘΑ ΠΑΝΤΡΕΥΤΟΥΝ ΣΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΤΗΣ

ΣΙΝΤΕΛΦΙΝΓΚΕΝ ΣΤΗ ΣΤΟΥΤΓΚΑΡ∆Η ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ 

ΓΓΑΑΜΜΟΟΣΣ
Ο ΜΙΣΑΗΛΙ∆ΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΤΟΥ ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΟΝΙΑΣ ΤΟ

ΓΕΝΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΙ∆ΟΥ ΠΟΥ ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ ΣΤΟ ΣΟΥΧΟΥΜΙ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΑΤΟΙΚΕΙ ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ ΚΑΙ Η ΑΜΑΝΑΤΙ∆ΟΥ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΛΕΝΗΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΣΑΜΑΝΙ∆ΟΥ ΠΟΥ
ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΚΑΙ ΚΑΤΟΙΚΕΙ ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ ΘΑ

ΠΑΝΤΡΕΥΤΟΥΝ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΝΙΚΟΛΑΟ ΣΤΙΣ ΑΧΑΡΝΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
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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 1150 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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