ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚ∆ΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕ∆ΙΟΥ & ΑΤΤΙΚΗΣ

Συνελήφθησαν δύο
άτοµα για διακίνηση
ναρκωτικών ουσιών
στο Ζεφύρι

ΤΗΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΟΥ
∆ΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ ΖΗΤΑ
Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Για την επιβολή προστίµων
και κυρώσεων σε όσους
συνεχίζουν να ρυπαίνουν µε
διαφηµιστικές πινακίδες
σελ. 3
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σελ. 2

‘’ΑΚΟΜΑ ΚΙ ΕΝΑΝ
ΑΝΘΡΩΠΟ ΝΑ
ΣΩΣΟΥΜΕ ΑΞΙΖΕΙ
ΤΗΝ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ’’

σελ. 5

Το ολοκληρωµένο πρόγραµµα για την οδική
ασφάλεια παρουσίασε η Αντιδήµαρχος
Ασπροπύργου, Σοφία Μαυρίδη,

σε αξιωµατικούς και οπλίτες της Σχολής Πυροβολικού στη Νέα Πέραµο

Πρόσβαση στο µητρώο της ΑΑ∆Ε
αποκτούν οι υπηρεσίες των δήµων

Νέα ρύθµιση οφειλών:

σελ. 2

Έρχονται περισσότερες δόσεις αλλά .... µε επιτόκια που «καίνε»
σελ. 16

Εβδοµάδα νέων κινητοποιήσεων από
εργαζόµενους στους ∆ήµους σελ. 9

∆ιαλέξεις στα ΚΑΠΗ Ασπροπύργου για
την Ηµέρα Μυοσκελετικής Υγείας σελ. 7

ΑΛΛΑΓΕΣ ΦΕΤΟΣ ΣΤΟΝ ∆ΗΜΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
Η παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου
θα µεταφερθεί από τον πεζόδροµο της Νικολαϊδου
σελ. 3-4
στην οδό Ηρώων Πολυτεχνείου.
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2-θριάσιο

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ

ΠΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ
Λεωφόρος ∆ηµοκρατίας & Παναγούλη
- Πλατεία Ωρολογίου, 2105575614
ΕΛΕΥΣΙΝΑ
Παπαδοπούλου Σοφία Γ.

Κοντούλη 8Α & Χαριλάου, 2105548208
ΜΑΝ∆ΡΑ
ΣΙΜΠΑΡ∆ΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΤΕ ΛΟΥΚΑ
ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΟΕ,

∆ήλου 12 & Κοροπούλη Βαγγέλη,
2105551232, 08:00-23:00
ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ

∆ΕΛΗΣΤΑΘΗ ΜΑΡΙΑ

28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 21- ΖΕΦΥΡΙ
Τηλέφωνο : 210 2322141

ΧΑΙ∆ΑΡΙ
ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΑΝΘΕΩΝ 35
Τηλέφωνο : 210-5814400

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

Γενικά άιθριος
Η θερµοκρασία έως 26°C

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ

Αβέρκιος, Αβερκία
Οσίου Αβερκίου επισκόπου Ιεραπόλεως

ΘΡΙΑΣΙΟ

ιδιοκτησία:
ΛΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.
Εφηµερίδα - Εκδόσεις - Εκτυπώσεις
Εκδότης- ∆ιευθυντής - Αρχισυντάκτης:
Ευάγγελος Λιάκος

Συντάκτες - Συνεργάτες:
Φλώρα Κριεκούκη, Βαγγέλης Νικολακάκης
Αλέξιος Καπελιώτης, Χρήστος Ρούσσος
Nοµικός σύµβουλος: Μιχάλης Κοντίνος
τηλ.: 6977982173
∆ιεύθυνση: Σ. Μακρυγιάννη & Θερµοπυλών
- Πατριάρχου Γρηγορίου 4 19300
Ασπρόπυργος Αττικής
Τηλ - fax: 210 5571855 Κιν: 6977410968
Συνδροµές Ετήσιες: 20€
ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ:
ΛΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Εθνική Τράπεζα
IBAN: GR 65011020000000
20060191531

∆ιεύθυνση τυπογραφείου: θέση Πατριάρχου Γρηγορίου 4, 19300 Ασπρόπυργος
Χειρόγραφα δηµοσιευόµενα ή όχι, δεν επιστρέφονται. Υπογεγραµµένα άρθρα δεν εκφράζουν κατ’ ανάγκη τις απόψεις της εφηµερίδας

Σε 66 ∆ήµους εκλογικές αποζηµιώσεις για Υπαλλήλους
Λίστα µε τα ποσά που θα λάβουν οι δήµοι της ∆υτικής Αττικής

Μ συνολικό ποσό 1.050.790,00 ευρώ σε 66 ∆ήµους της Αττικής για την καταβολή εκλογικής αποζε Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Π. Θεοδωρικάκου, (αριθµ.72927/17.10.2019) δίνεται

ηµίωσης σε υπαλλήλους τους που συµµετείχαν στην προπαρασκευή και διεξαγωγή των Εθνικών
Εκλογών της 7ης Ιουλίου 2019.
Επιπλέον, µε άλλη Υπουργική Απόφαση (αριθµ.72930/17.10.2019) εγκρίθηκε η επιχορήγηση του
∆ήµου Τροιζηνίας-Μεθάνων µε συνολικό ποσό
7.700,00 ευρώ, για την καταβολή εκλογικής αποζηµίωσης σε υπαλλήλους του, που συµµετείχαν στην προπαρασκευή και διεξαγωγή των ∆ηµοτικών και Περιφερειακών Εκλογών και των Εκλογών για την ανάδειξη των
µελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 26ηςΜαΐου
2019, καθώς και των επαναληπτικών εκλογών της 2ας
Ιουνίου 2019.
Στον Πίνακα που ακολουθεί, µπορείτε να δείτε αναλυτικά την κατανοµή του ποσού ανά ∆ήµο στη ∆υτική Αττική
και τον δήµο Αχαρνών :

Συνελήφθησαν 2 άτοµα για διακίνηση
ναρκωτικών ουσιών στο Ζεφύρι

Σ

υνελήφθησαν στο Ζεφύρι, από αστυνοµικούς του Τµήµατος Ασφαλείας Αχαρνών,
δύο ηµεδαποί, 28 και 50 ετών, για κατοχή
και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών και για παράβαση του Νόµου περί όπλων.
Ειδικότερα, στο πλαίσιο ειδικών δράσεων για την
καταπολέµηση εγκληµατικών κυκλωµάτων εµπορίας ναρκωτικών ουσιών και έπειτα από αξιοποίηση
πληροφοριών αναφορικά µε τη δράση ατόµων στην
διακίνηση ναρκωτικών στο Ζεφύρι, εντοπίστηκαν οι
προαναφερόµενοι και πιστοποιήθηκε η εγκληµατική
τους δράση.
Μετά από έρευνα στην οικία τους, βρέθηκαν και
κατασχέθηκαν :
–882,7- γραµµάρια ηρωίνης, -111- γραµµ. λευκής σκόνης άγνωστης χηµικής σύνθεσης
-4- ζυγαριές ακριβείας, κυνηγετικό όπλο (κλεµµένο), -126- φυσίγγια, το χρηµατικό ποσό των -448- ευρώ
Οι συλληφθέντες, οδηγήθηκαν στον κ. Εισαγγελέα Πληµµελειοδικών Αθηνών.

Πρόσβαση στο µητρώο της
ΑΑ∆Ε αποκτούν οι υπηρεσίες
των δήµων

Μητρώο ΑΑ∆Ε και µητρώο των δήµων διασυν δέον ται, µέσω της
πλατφόρµας της Γεν ικής Γραµµατείας Πληροφοριακών Συστηµάτων του υπουργείου Ψηφιακής ∆ιακυβέρν ησης.
Πρακτικά, αυτό σηµαίν ει ότι ο πολίτης δεν θα χ ρειάζεται ν α
δίν ει κατ’ επαν άληψη και σε όλα τα τµήµατα του δήµου του τα προσωπικά του στοιχ εία, καθώς αυτά θα
αν τλούν ται αυτόµατα από τους αρµόδιους µέσω του µητρώου της ΑΑ∆Ε.
∆ηλαδή, οι πιστοποιηµέν οι υπάλληλοι των δήµων θα αν αζητούν τα στοιχ εία του πολίτη είτε εισάγον τας µόν ο
το ΑΦΜ, είτε µόν ο τον Α∆Τ είτε µόν ο το ον οµατεπών υµό του.
Τα στοιχ εία αν τλούν ται από το Μητρώο του Υ πουργείου Οικον οµικών , το οποίο διαχ ειρίζεται η Αν εξάρτητη
Αρχ ή ∆ηµοσίων Εσόδων .
«Σκοπός αυτής της διαλειτουργικότητας είν αι η ταυτοποίηση των πολιτών κατά την άσκηση των αρµοδιοτήτων των ΟΤΑ Α’ βαθµού «Μόν ον άπαξ», σύµφων α µε την κείµεν η ν οµοθεσία, µε απόλυτο σεβασµό στα προσωπικά δεδοµέν α και χ ωρίς ταλαιπωρία για τον συν αλλασσόµεν ο πολίτη», τον ίζεται στη σχ ετική αν ακοίν ωση
του υπουργείου Ψηφιακής ∆ιακυβέρν ησης.
Σύµφων α µε την απόφαση του αρµόδιου υπουργού Κυριάκου Πιερρακάκη, η διαδικασία αυτή θα συν τελείται
µέσω του Gov HUB (πρόκειται για τον Κόµβο Πιστοποίησης και Αυθεν τικοποίησης Στελεχ ών των ∆ήµων ), το
οποίο θα παρέχ ει τα µη φορολογικά δεδοµέν α σε όλους αν εξαιρέτως τους δήµους της χ ώρας καθώς και στα ν οµικά τους πρόσωπα. Έτσι, ικαν οποιείται έν α χ ρόν ιο αίτηµα των ΟΤΑ Α’ βαθµού και της ΚΕ∆Ε.
Η άν τληση των στοιχ είων θα πραγµατοποιείται από το Κέν τρο ∆ιαλειτουργικότητας της ΓΓΠΣ.
Πρόκειται για µια υπηρεσία διαλειτουργικότητας µεταξύ των µητρώων του κεν τρικού κράτους, που θα βελτιώσει
την αποτελεσµατικότητα των υπηρεσιών που παρέχ ον ται στους πολίτες από τους δήµους και τα ν οµικά τους
πρόσωπα, εξασφαλίζον τας πιο ποιοτικές υπηρεσίες. Παράλληλα, θα επιφέρει εξορθολογισµό στη ροή των εσόδων για την Τοπική Αυτοδιοίκηση, έτσι ώστε ν α είν αι σε θέση ν α επιτελέσει αποτελεσµατικότερα το ρόλο διασφαλίζον τας τη δίκαιη καταν οµή των βαρών .

Tρίτη 22 Οκτωβρίου 2019

ΤΗΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ ΖΗΤΑ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

θριάσιο-3

Για την επιβολή προστίµων και κυρώσεων σε όσους
συνεχίζουν να ρυπαίνουν µε διαφηµιστικές πινακίδες

Σ

υνεπείς στις δεσµεύσεις της
η
Περι φέρει α
Αττι κής
προχωρεί στο δεύτερο βήµα
µετά τη διαπίστωση ότι υπάρχουν
διαφηµιστές και διαφηµιζόµενοι οι
οποίοι συνεχίζουν να παρανοµούν
και να αναρτούν παράνοµα αφίσες σε
δρόµους της Αττικής.

Μετά από αυτοψία διαπιστώθηκε
σε κεντρικές οδικές αρτηρίες του
δήµου Αχαρνών ότι επανατοποθετήθηκαν παράνοµες διαφηµιστικές
πι νακί δες.
Μετά
τη
σχετι κή
διαπίστωση ο Περιφερειάρχης Αττικής Γ. Πατούλης έδωσε εντολή στην
εντεταλµένη Σύµβουλο Τ εχνι κών
Έργων Ευρώπη Κοσµίδη να ενηµερωθεί ο δήµαρχος Σπυρίδων Βρεττός προκειµένου να αφαιρεθεί το
υλικό και οι παραβάτες να παραπεµφθούν στη δικαιοσύνη.

Με αφορµή τη σχετική εξέλιξη ο Γ.
Πατούλης δήλωσε:
«Συνεπείς στις θέσεις µας κάνουµε πράξη τη δέσµευση µας ότι θα
επιδείξουµε µηδενική ανοχή απέναντι σε κάθε ασυνείδητο που

συνεχίζει να ρυπαίνει µε αφίσες
τους δρόµους της Αττικής µας. Όσοι
συνεχί σουν να παρανοµούν θα
πηγαίνουν στον εισαγγελέα και θα
τους επιβάλλονται βαριά πρόστιµα,
όπως ορίζει η νοµοθεσία. Είµαστε
αποφασι σµένοι να αλλάξουµε το
πρόσωπο της Αττικής και αυτό θα το
αποδεικνύουµε καθηµερινά µε πράξεις».
Να σηµειωθεί ότι µε εντολή του
Περιφερειάρχη Αττικής Γ. Πατούλη
οι αυτοψίες θα συνεχιστούν σε όλη
την Αττική και όπου διαπιστώνονται
παραβάσεις θα ζητείται η παρέµβαση

του δηµάρχου και η υπόθεση θα
παραπέµπεται στη δι και οσύνη.
Επιπλέον ζητείται από τις δηµοτικές
αρχές να βρίσκονται σε εγρήγορση
προκει µένου να παρεµβαί νουν
άµεσα όπου διαπιστώνονται παραβιάσεις.
Η επιστολή της Περιφέρειας

Για τις σχετικές διαπιστώσεις και
τι ς απαι τούµενες ενέργει ες που
χρειάζεται να ακολουθηθούν ενηµερώνει µε επιστολή της η Εντεταλµένη Σύµβουλος Τεχνικών Έργων

το δήµαρχο Αχαρνών. Μεταξύ
άλλων ζητά ο δήµος να προβεί στην
εφαρµογή του θεσµικού πλαισίου
σύµφωνα µε το οποί ο οφεί λει ,
µεταξύ άλλων, να προχωρήσει στην
άµεση αποξήλωση του παράνοµου
διαφηµιστικού υλικού, στην επιβολή
των προστίµων σε διαφηµιζόµενο
και δι αφηµι στή και στην κοι νοποίηση προς τον αρµόδιο Εισαγγελέα του σχετικού φακέλου για την
επιβολή των νόµιµων κυρώσεων.

ΑΛΛΑΓΕΣ ΦΕΤΟΣ ΣΤΟΝ ∆ΗΜΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
Η παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου θα µεταφερθεί από τον
πεζόδροµο της Νικολαϊδου στην οδό Ηρώων Πολυτεχνείου.

Ε

ν ηµερωτική σύσκεψη µε αν τικείµεν ο τις αλλαγές
στην παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου, πραγµατοποιήθηκε το πρωί της Πέµπτης 17 Οκτωβρίου
στο ∆ηµαρχ είο Ελευσίν ας.
Στη σύσκεψη που συγκάλεσε ο αν τιδήµαρχ ος Καθαριότητας-Πρασίν ου κ. Λεων ίδας Παππάς πήραν µέρος
εκπρόσωποι των τµηµάτων Αστυν οµίας και Τροχ αίας
Ελευσίν ας, της ∆ηµοτικής Αστυν οµίας, τοπ ικών
φορέων , πολιτιστικών συλλόγων , διευθυν τές σχ ολείων
από όλες τις βαθµίδες εκπαίδευσης, κα.
Στη διάρκειά της οι παρευρισκόµεν οι πληροφορήθηκαν για τις αλλαγές που θα ισχ ύσουν φέτος και δόθηκαν οι αν αγκαίες διευκριν ήσεις-απαν τήσεις στις ερωτήσεις που τέθηκαν .

Επίσης µια ακόµη
καινοτοµία της φετινής
παρέλασης θα είναι
χρήση ατόµουροοστάτη µε
αρµοδιότητα την
εκκίνηση των τµηµάτων
ώστε να αποφευχθεί
το φαινόµενο της
«φυσαρµόνικας» που
παρατηρείται σε πολλές
παρελάσεις.

Η παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου θα µεταφερθεί από
τον πεζόδροµο της Νικολαϊδου στην οδό Ηρώων Πολυτεχ ν είου. Ως χ ώροι συγκέν τρωσης-αν αµον ής των
τµηµάτων που θα παρελάσουν ορίστηκαν ο αύλειος
χ ώρος στο Πυρουν άκειο Λύκειο και ο πεζόδροµος της
Ιεράς Οδού (στο άγαλµα του Αισχ ύλου).
Τα µήκη των διαδροµών που θα διαν ύσουν τα τµήµατα θα είν αι τρία διαφορετικά και συγκεκριµέν α µε
αφετηρία το σηµείο έξω από υποκατάστηµα τράπεζας:
Τα τµήµατα από τα εδικά σχ ολεία και τους παιδικούς
σταθµούς θα διαν ύσουν απόσταση 226 µέτρων και θα
τερµατίσουν στην οδό Περσεφόν ης, τα παιδιά των
δηµοτικών σχ ολείων θα διαν ύσουν απόσταση 314
µέτρα και θα τερµατίσουν στην οδό Πετράκη και τέλος
οι µεγαλύτεροι, οι µαθητές από τα Γυµν άσια, Λύκεια,
Συν εχ ίζεται στη σελ. 4

4-θριάσιο
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Σταθερά χαµηλή η χρηµατοδότηση των δήµων το 2020,
παραµένει ψηλά η υποχρέωση παραγωγής πλεονασµάτων

∆

Περιορίζεται δραστικά το εθνικό σκέλος του Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων και άρα η χρηµατοδότηση των τεχνικών προγραµµάτων των δήµων.

υσοίωνες είναι οι προβλέψεις για τα οικονοµικά της
Αυτοδι οί κησης σύµφωνα
µε το προσχέδιο του Κρατικού Προϋπολογισµού 2020.

Σύµφωνα µε όσα καταγράφονται σε
έκθεση της ΚΕ∆Ε για το προσχέδιο
του Κρατι κού Προϋπολογι σµού
2020 και τις προβλέψεις του για την
Τοπική Αυτοδιοίκηση:

Οι επιχορηγήσεις (ΚΑΠ) παραµένουν σταθερά χαµηλές, παρά την
πρόβλεψη του Μεσοπρόθεσµου για
αύξηση των αποδιδόµενων πόρων
στην Αυτοδι οί κηση το 2020 σε
σχέση µε το 2019 κατά 234 εκ.
ευρώ.
Περιορίζεται δραστικά το εθνικό
σκέλος
του
Προγράµµατος
∆ηµοσίων Επενδύσεων και άρα η
χρηµατοδότηση των τεχνικών προγραµµάτων των δήµων.

∆ι ατηρεί ται η υποχρέωση των
δήµων για παραγωγή πλεονασµάτων, η οποία θα προκύπτει κυρίως
από την αύξηση των ανταποδοτικών
εσόδων των δήµων.

∆ι ατηρεί ται η υποχρέωση των
δήµων να συγκεντρώνουν τα διαθέσιµα πλεονάσµατα στον Ενιαίο Λογα-

ριασµό Θησαυροφυλακίου.
Αντιθέτως δεν υπάρχει η παραµικρή πρόβλεψη για την επιστροφή
παρακρατηθέντων πόρων προηγούµενων ετών, ενώ στην πράξη
εξακολουθεί η αυθαίρετη εφαρµογή
του Ν. 3852/2010.
Επί σης η Αυτοδι οί κηση µένει
εκτός των αναπτυξιακών και κοινωνικών παρεµβάσεων της κυβέρνησης.
Αναλυτικότερα σύµφωνα µε την
σχετική έκθεση της ΚΕ∆Ε:
«Οι ΚΑΠ παραµένουν σταθεροί, η
αύξηση που προβλέπεται στις µεταβιβάσεις της κεντρικής κυβέρνησης
οφείλονται σε άλλους παράγοντες
(13η σύνταξη, δικαστικές αποφάσεις,
ΕΦΚΑ) και όχι σε αύξηση των ΚΑΠ.

Συνεχίζεται από σελ. 3

οι σύλλογοι και λοιποί φορείς θα διαν ύσουν απόσταση
426 µέτρα ως την οδό Σαράφη. Η εξέδρα των επισήµων
θα στηθεί στην πλατεία Ευµολπιδών .

Η περιοχ ή κάτω από την Ηρώων Πολυτεχ ν είου προς
τον αρχ αιολογικό χ ώρο θ αείν αι αποκλεισµέν η για την
κίν ηση οχ ηµάτων τις ώρες της παρέλασης.

Επίσης µια ακόµη καιν οτοµία της φετιν ής παρέλασης
θα είν αι χ ρήση ατόµου-ροοστάτη µε αρµοδιότητα την
εκκίν ηση των τµηµάτων ώστε ν α αποφευχ θεί το φαιν όµεν ο της «φυσαρµόν ικας» που παρατηρείται σε πολλές
παρελάσεις.

Η έν αρξη της παρέλασης είν αι προγραµµατισµέν η για
τις 11 το πρωί, αφού προηγηθεί το πρωί η επίσηµη έπαρση σηµαίας, η τέλεση επίσηµης δοξολογίας στο Ιερό
Ναό Αγίου Γεωργίου, η επιµν ηµόσυν η δέηση και κατάθεση στεφάν ων στο µν ηµείο Ηρώων , η τήρηση εν ός
λεπτού σιγής και η αν άκρουση του Εθν ικού Ύµν ου.
Για την παρέλαση της 25ης Μαρτίου υπάρχει η
σκέψη να γίνει στην παραλία.

Οι προτιθέµενες δηµοσιονοµικές
παρεµβάσεις, οι τρέχουσες και λοιπές κεφαλαιουχικές µεταβιβάσεις
εµφανί ζονται µεν
αυξηµένες το
2020, έναντι του 2019, αλλά αυτό
οφεί λεται στην προβλεπόµενη
αύξηση των ροών των συγχρηµατοδοτουµένων προγραµµάτων και όχι
σε αύξηση των κρατικών επιχορηγήσεων.
«Η παγίωση στο ποσό του περσινού Κρατικού Προϋπολογισµού των
ΚΑΠ αποδεικνύει τη συνέχιση της
πολι τι κής αυθαί ρετης εφαρµογής
των ΚΑΠ ακόµα και ως προς τη
σύνθεση τους, µε την µη πχ, ένταξη
σε αυτούς, των φορολογικών εσόδων από Παρελθόντα Οικονοµικά
Έτη (Π.Ο.Ε.)», τονίζεται στην έκθε-

ση.Σε ό, τι αφορά τα ειδικά τα παρακρατηθέντα, η ΚΕ∆Ε σηµειώνει ότι
το ύψος τους «έχει ήδη λάβει ανεξέλεγκτες διαστάσεις.
Για το λόγο αυτό είναι επιτακτική η
ανάγκη της άµεσης έναρξης των διαπραγµατεύσεων, µε στόχο την αποπληρωµή τους».
Αν και µε βάση το Μεσοπρόθεσµο Πρόγραµµα ∆ηµοσιονοµικής
Στρατηγι κής (ΜΠ∆Σ) 2019-2022,
που έχει ψηφιστεί από τη Βουλή,
προβλέπεται ότι οι αποδιδόµενοι
πόροι στην ΤΑ θα αυξηθούν το
2020, κατά 234 εκατ. , σε σχέση µε
αυτούς του 2019, «η αύξηση αυτή
δεν εµπεριέχεται στο Προσχέδιο του
Κρατικού Προϋπολογισµού 2020».
Αντιθέτως, υπογραµµίζει η έκθεση της ΚΕ∆Ε, «συνεχίζεται η παράλογη απαίτηση δηµιουργίας πλεονασµάτων που στο βασικό σενάριο
ανέρχονται σε 49 εκατ. € και σε αυτό
µε ενσωµατωµένες τις παρεµβάσεις
σε 194 εκατ. €.
Τ ο ερώτηµα που προκύπτει
είναι: αφού οι επιχορηγήσεις δεν
αυξάνουν, οι δαπάνες παραµένουν
σχετικά σταθερές πως θα δηµιουργηθούν αυτά τα πλεονάσµατα;
Η απάντηση που δίνει το προσχέδιο είναι µε αύξηση των φορολογικών, κυρίως των ανταποδοτικών,
εσόδων των ΟΤΑ».
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‘’Ακόµα και έναν µόνο άνθρωπο να σώσουµε, αξίζει την προσπάθεια’’

Τ

Το ολοκληρωµένο πρόγραµµα για την οδική ασφάλεια
παρουσίασε η Αντιδήµαρχος Ασπροπύργου, Σοφία Μαυρίδη,
στους αξιωµατικούς και οπλίτες της Σχολής Πυροβολικού στη Νέα Πέραµο

ο ολοκληρωµέν ο πρόγραµµα για την οδική ασφάλεια παρουσίασε η κα Σοφία Μαυρίδη, Αν τιδήµαρχ ος Κοιν ων ικής Προστασία, Παιδείας, Πολιτισµού και Νεολαίας του ∆ήµου Ασπροπύργου µαζί µε
την οργάν ωση «My Grand Road» και τον κ. Σωτήρη
Γιαν ν όπουλο, στους αξιωµατικούς, υπαξιωµατικούς και
οπλίτες της Σχ ολής Πυροβολικού στη Νέα Πέραµο,
αποδεχ όµεν οι την πρόσκληση της Σχ ολής Πυροβολικού µε τον συν τον ισµό του Στρατοπεδάρχ η Αν χ η
(ΠΒ) Μπουραν τά Επαµειν ών δα.
Ειδικότερα τα στελέχ η της Σχ ολής εν ηµερώθηκαν
απ ό την Αν τιδήµαρχ ο για τις καλές π ρακτικές
(#Ζω_∆υτικά) που συν διοργαν ών ει στον ∆ήµο Ασπροπύργου µε την οργάν ωση «My Grand Road» και τον
κ. Σωτήρη Γιαν ν όπουλο, µε στόχ ο τη µείωση των
τροχ αίων ατυχ ηµάτων .

Η οµιλία της κα Μαυρίδη
Η Αν τιδήµαρχ ος, κα Σοφία Μαυρίδη εξηγεί τους
στόχ ους του προγράµµατος στον Στρατοπεδάρχ η
Αν χ η (ΠΒ) Επαµειν ών δα Μπουραν τά
Μιλών τας η κα Μαυρίδη κατά την παρουσίαση των 12
δράσεων του προγράµµατος τόν ισε: «Η Οδική Ασφάλεια είν αι και Κοιν ων ική Προστασία και Παιδεία και
Πολιτισµός και αφορά πρωτίστως τη Νεολαία.
Εδώ και έν αν χ ρόν ο έχ ουµε ρίξει το σπόρο της
γν ώσης στα µικρά παιδιά και συν εχ ίζουµε φέτος µε
έν α πρόγραµµα 12 δράσεων που αφορά όλες τις
ηλικίες. Αυτός είν αι και ο λόγος που αποδέχ θηκα την
τιµητική πρόσκληση του ∆ιοικητού σας, τον οποίο και
ευχ αριστώ πολύ.
Κάθε χ ρόν ο περίπου 800 άν θρωποι χ άν ουν τη ζωή
τους στην άσφαλτο σύµφων α µε τα επίσηµα στατιστικά στοιχ εία, άλλοι 1.100 τραυµατίζον ται βαριά και πολλοί από αυτούς µέν ουν αν άπηροι ή µε σοβαρά προβλήµατα υγείας και περισσότεροι από 12.000 συν άν θρωποι, φίλοι, γν ωστοί και συγγεν είς µπορεί ν α είν αι
αν άµεσα στους ελαφρά τραυµατίες. Αν κάν ετε έν αν
γρήγορο πολλαπλασιασµό στους αριθµούς, θα δείτε ότι
σε βάθος 20ετίας έχ ει χ αθεί µία Πόλη.
Θα µπορούσαµε επίσης πολύ εύκολα ν α πούµε ότι,
η Ελλάδα είν αι σεG Πόλεµο.
∆εν σας τα λέω όλα αυτά για ν α σας τροµάξω. Σας τα
λέω, γιατί θέλω πραγµατικά, ν α καταλάβετε το πόσο
µεγάλη σηµασία έχ ει η Οδική Ασφάλεια για εµάς, για
εσάς και για τους γύρω µας.
Για αυτό και το φετιν ό πρόγραµµα έχ ει επεκταθεί και
σε µεγαλύτερες ηλικίες.
Ξεκιν ήσαµε από τα παιδιά, γιατί η γν ώση πρέπει ν α
γίν ει συν είδηση και µόν ο σε αυτές τις µικρές ηλικίες
µπορούµε ν α το πετύχ ουµε, αν και θα χ ρειαστούν
χ ρόν ια µέχ ρι ν α δούµε αποτελέσµατα. Εµείς όµως επιµέν ουµε.

Ακόµα και έναν µόνο άνθρωπο να σώσουµε,
αξίζει την προσπάθεια.

Ο κ. Σωτήρης Γιαν ν όπουλος «My Grand Road» µιλάει για το πρόγραµµα «Πόλεµος µε Ρόδες»
Όπως θα δείτε και στην παρουσίαση το πρόγραµµα
που έχ ει ήδη ξεκιν ήσει περιλαµβάν ει πολλές, διαφορετικές δράσεις και για διαφορετικές ηλικίες, ακόµα και για
επαγγελµατίες.
Ήδη ολοκληρώθηκε το project EDWARD, µία δράση
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής µε συµµετοχ ή στον ∆ήµο
Ασπροπύργου, όλων των Παιδικών Σταθµών και των
Κέν τρων ∆ηµιουργικής Απασχ όλησης Παιδιών , µε
απόλυτη επιτυχ ία.

Τι θέλουµε να πετύχουµε;
Θέλουµε ν α µάθουν όλοι, οδηγοί όλων κατηγοριών ,
ακόµα και παιδιά µε ποδήλατο, αλλά και πεζοί το πως
πρέπει ν α κυκλοφορούµε στο δρόµο. Θέλουµε ν α

αποκτήσουν όλοι και εσείς για αυτό είµαστε εδώ σήµερα «Καλές Πρακτικές».

Από την πλευρά του το µέλος της «My Grand Road»,
κ. Σωτήρης Γιαν ν οπουλος, αν έπτυξε στα στελέχ η το
πρόγραµµα «Πόλεµος µε Ρόδες» όπου µέσα από µία
διαδραστική οµιλία, µεταλαµπάδευσε τις γν ώσεις του
αλλά και τις εµπειρίες του, προκειµέν ου, όλοι όταν
οδηγούµε ή κιν ούµαστε ως πεζοί, ν α µην αποσπάται
η προσοχ ή µας και πολλά ακόµα. Τέλος η κα Μαυρίδη
και ο κ.Γιαν ν οπουλος , ξεν αγήθηκαν στη Σχ ολή Πυροβολικού, από τον ∆ιοικητή της Μον άδας Υ ποστήριξης Αν τισυν ταγµατάρχ η και συν τοπίτη µας , κ. Επαµειν ών δα Μπουραν τά. Μετά την παρουσίαση απον εµήθηκαν πλακέτες στον ∆ιοικητή της Σχ ολής Ταξίαρχ ο, κ. Περικλή ∆ούκα και στον ∆ιοικητή της Μον άδας
Υ ποστήριξης, Αν τισυν ταγµατάρχ η κ. Επαµειν ών δα
Μπουραν τά, εν ώ µε τη σειρά τους χ άρισαν µία εικόν α
της Αγίας Βαρβάρας, προστάτιδας του Πυροβολικού.

6978087309
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Ηρόδωρος: “Καθηµερινός
στόχος µας η ασφάλεια των
χρηστών των αθλητικών
εγκαταστάσεων του ∆ήµου µας”

Χαρούµενες φωνές και ευχές στους αγιασµούς
των Παιδικών Σταθµών Άνω Λιοσίων

Ολοκληρώθηκε η διαδικασία ελέγχου
αντοχής µπασκετών και πυλώνων
αθλητικών εγκαταστάσεων της περιοχής
ευθύνης του ∆ηµοτικού Νοµικού
Προσώπου στον ∆ήµο Μεγαρέων.

Σ

ε χαρούµενο και γιορτινό κλίµα πραγµατοποιήθηκαν οι αγιασµοί για τη νέα παιδαγωγική χρονιά, στους Βρεφονηπιακούς και
Παιδικούς Σταθµούς Άνω Λιοσίων, από την Τρίτη
15 Οκτωβρίου έως και την Πέµπτη 17 Οκτωβρίου, µετά και την ολοκλήρωση του χρόνου
προσαρµογής των παιδιών.

Υγεία και δύναµη ευχήθηκε σε παιδιά, γονείς
και παιδαγωγούς ο Πρόεδρος των Παιδικών
Σταθµών Άνω Λιοσίων Παναγιώτης Καµαρινόπουλος, αλλά και στους παππούδες και τις γιαγιάδες των παιδιών, οι οποίοι στηρίζουν µε κάθε
τρόπο την οικογένεια. Κάλεσε τους γονείς να
συνεχίσουν την καλή συνεργασία µε τις παιδαγωγούς µε απώτερο σκοπό το καλό των παιδιών και
ευχαρίστησε τους εργαζόµενους για τη φροντίδα
και αγάπη µε την οποία περιβάλλουν τα παιδιά.
«Ενωµένοι µπορούµε να καταφέρουµε να
µεγαλώσουµε το χαµόγελο των παιδιών µας γιατί
το αξίζουν και αποτελούν το µέλλον του κόσµου»,
υπογράµµισε ο Παναγιώτης Καµαρινόπουλος.
Στην ευαισθησία που επιδεικνύουν για τα παιδιά
και την οµαλή λειτουργία των Παιδικών Σταθµών ο
∆ήµαρχος Φυλής Χρήστος Παππούς και ο Πρόεδρος των Παιδικών Σταθµών Άνω Λιοσίων Παναγιώτης Καµαρινόπουλος, αναφέρθηκε η ∆ιευθύντρια του Νοµικού Προσώπου των Παιδικών
Σταθµών Άνω Λιοσίων Γιάννα Σταθοπούλου και
τους ευχαρίστησε θερµά για την υποστήριξη. Τις
θερµές τους ευχαριστίες απηύθυναν και όλες οι
Υπεύθυνες των Παιδικών Σταθµών, υπογραµµίζοντας ότι και ο ∆ήµαρχος και ο Πρόεδρος
βρίσκονται πάντα δίπλα τους σε ότι χρειαστούν οι
Παιδικοί Σταθµοί.

Επίσης, οι γον είς εν ηµερώθηκαν ότι, πέραν
των δύο Παιδιάτρων , στους Παιδικούς Σταθµούς θα βρίσκον ται για µία ακόµη χρον ιά,
Ψυχολόγος και Λογοθεραπεύτρια.

Οι τελετές των αγιασµών ολοκληρώθηκαν και
φέτος µε την προσφορά συµβολικών δώρων
προς τα παιδιά, δηµιούργηµα των παιδαγωγών,
καθώς και την προσφορά γλυκισµάτων προς τους
γονείς, ενώ φέτος πλαισιώθηκαν και από δρώµενα που παρουσίασαν τα παιδιά των Παιδικών
Σταθµών υπό την καθοδήγηση των παιδαγωγών.

Οι αγιασµοί πραγµατοποιήθηκαν την Τρίτη 15
Οκτωβρίου στον 1ο Παιδικό Σταθµό, στον 2ο Παιδικό Σταθµό και στο Βρεφονηπιακό Σταθµό
Λίµνης, την Τετάρτη 16 Οκτωβρίου στο Βρεφονηπιακό και στον Παιδικό Σταθµό Αγίου Ιωάννη
καθώς και στον Παιδικό Σταθµό Αγίου Νικολάου
και την Πέµπτη 17 Οκτωβρίου στο Βρεφονηπιακό
Σταθµό Ζωφριάς και στο Βρεφονηπιακό Σταθµό
Ολοκληρωµένης Φροντίδας Ζωφριάς.

Ο

λοκληρώθηκε η δι αδι κασί α ελέγχου
αντοχής όλων των µπασκετών και
πυλώνων αθλητικών εγκαταστάσεων της
περι οχής ευθύνης του ∆ηµοτι κού Νοµι κού
Προσώπου Ηρόδωρος του ∆ήµου Μεγαρέων.
Τον έλεγχο διενέργησε εξειδικευµένος-πιστοποιηµένος µηχανικός σε συνεργασία µε ειδικό συνεργείο.
Εφαρµόσθηκαν όλες οι διαδικασίες δοκιµασίας
αντοχής έως βάρους 300 κιλών.
Επι προσθέτως πραγµατοποι ήθηκε οπτι κός
έλεγχος για διαπίστωσ τυχόν διαβρωµένων ή
φθαρµένων σε σηµεία στήριξης.
Από τον έλεγχο επισηµάνθηκε η ανάγκη να
γίνουν παρεµβάσεις σε δύο µπασκέτες στα
ανοικτά γήπεδα του δηµοτικού Σταδίου και του
ανοικτού γηπέδου Νέας Περάµου.
Ηρόδωρος: “Καθηµερινός στόχος µας είναι η
ασφάλεια των χρηστών των αθλητικών εγκαταστάσεων του ∆ήµου µας”.

Η Θ Ε Ι Α Α Ρ Χ Ο Ν ΤΩ
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
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ΣΤΗΝ ΠΡΟΕ∆ΡΙΚΗ ΦΡΟΥΡΑ
Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΩΝ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

Μ

ια έκπληξη περίµενε µέλη και χορωδία
του Συλλόγου τη Κυριακή 13.10 καθώς
το µόνο που ήξεραν ήταν ότι θα πάνε µια
επίσκεψη διαφορετική από άλλες και θα έφευγαν 8
το πρωϊ.
Πραγµατικά το πούλµαν γέµισε και µοιράστηκαν
ενηµερωτικά φυλλάδια µε την Ιστορία των
Ευζώνων . Φτάνοντας, τους περίµενε αξιωµατικός
ο οποίος τους οδήγησε στο χώρο , έγινε ενηµέρωση , ξενάγηση και παρηκολούθησαν από κοντά την
παραλαβή – παρέλαση και τιµές στο µνηµείο του
Αγνώστου Στρατιώτη . Επέστρεψαν στο χώρο
όπου έγινε η τελετή σηµαίας και τοποθετήθηκε στο
χώρο της .
Μια ιδιαίτερη εκδήλωση που δείχνει για άλλη µια
φορά την Λεβεντιά και την Υπερηφάνεια που πρέπει να νοιώθουµε όλοι οι Έλληνες.

∆ιαλέξεις στα ΚΑΠΗ
Ασπροπύργου για την Ηµέρα
Μυοσκελετικής Υγείας

Με αφορµή την Ηµέρα Μυοσκελετικης Υγείας
πραγµατοποιήθηκαν µε µέριµνα του Τµήµατος
Κοινωνικής Προστασίας του Οργανισµού Άθλησης και Φροντίδας Νεολαίας & 3ης Ηλικίας του
∆ήµου Ασπρόπυργου ενηµερωτικές ηµερίδες
στα 3 ΚΑΠΗ του ∆ήµου από τον Φυσιοθεραπευτή
του Οργανισµού κ. Κων. Χονδρογιαννη µε θέµα:
"Φυσι οθεραπεί α και δι αχεί ρι ση του χρόνι ου
πόνου".

∆εκάδες µέλη είχαν την ευκαιρία να ενηµερωθούν για την καθοριστική συµβολή της Φυσιοθεραπείας, της άσκησης και της σωµατικής δραστηριότητας στην κινητικότητα, στην ανεξαρτησία και στο ευ
ζην των ανθρώπων...
Ανάµεσα τους ο Πρόεδρος του Οργανισµού κ. Ι.
Κατσαρός, τα Μέλη του ∆.Σ. του Ο.Α.Φ.Ν.Τ.Η. κ.κ.
Αντ. Κοναξης & Ευ. Μαλαµατας...καθώς και η ∆ιευθύντρια κα Β. Παπαϊωάννου & η Τµηµατάρχης κα.
Ευ. Φωτόπουλου...
Συγχαρητήρια στο Τµήµα Κοινωνικής Προστασίας
& ιδιαιτέρως στον κ. Χονδρογιάννη για την άριστη
παρουσία και την ενδιαφέρουσα διάλεξη του...

Με εκπροσώπους του «Αριστοτέλη» συνάντηθηκε ο ∆ήµαρχος Αχαρνών Σπ. Βρεττός

Την ευκαιρία για µια εν ηµερωτική συζήτηση είχ ε ο ∆ήµαρχ ος Αχ αρν ών κ. Σπύρος Βρεττός, κατά τη συν άν τησή
του µε µέλη της Λαογραφικής Εταιρείας Θρακοµακεδόν ων «Αριστοτέλης». Κατά την επίσκεψή τους στο ∆ηµαρχ είο
είχ αν την δυν ατότητα ν α αν αφερθούν στις πολλές και διαφορετικές τους δράσεις, µε τις οποίες προσπαθούν ν α
προάγουν τη λαογραφία και τον πολιτισµό.
Ο ∆ήµαρχ ος Αχ αρν ών τόν ισε πως ο ∆ήµος θα συν δράµει στις προσπάθειές τους, καθώς αποτελεί επιθυµία της
ν έας δηµοτικής αρχ ής ν α υπάρξει έν α πλαίσιο συν εργασίας µε όλους τους συλλόγους που δραστηριοποιούν ται
εν τός των ορίων του ∆ήµου και λειτουργούν ως εν εργοί φορείς πολιτισµού.

48

Tρίτη 22 Οκτωβρίου 2019

8-θριάσιο

Σ

Παρενέβη ο ∆ήµαρχος Μεγαρέων
για διευκόλυνση συναλλασσοµένων
µε το Κτηµατολόγιο

ε αν ακοίν ωση σχ ετικά µε τις διαδικασίες κατάθεσης
στοιχ είων στο Κτηµατολόγιο προέβη ο ∆ήµαρχ ος
Μεγαρέων Γρηγόρης Σταµούλης κατά τη συν εδρίαση
της 15ης Οκτωβρίου.
Μετά από συν εν ν όησή του µε τους υπεύθυν ους του
Κτηµατολογίου στα Μέγαρα οι συµπολίτες που πρέπει ν α
δηλώσουν την περιουσία τους µέχ ρι το τέλος του µην ός
και δεν έχ ουν εκδοθεί ακόµα τα Πιστοποιητικά από το
Ληξιαρχ είο του ∆ήµου, έχ ουν τη δυν ατότητα ν α παραλαµβάν ουν από το Ληξιαρχ είο σχ ετική βεβαίωση “περί κατάθεσης αίτησης έκδοσης πιστοποιητικού” την οποία θα
συν υποβάλλουν στο Κτηµατολόγιο χ ωρίς ν α χ άσουν την
προθεσµία και όταν εκδοθούν τα πιστοποιητικά, τότε τα
προσκοµίζουν στο Κτηµατολόγιο.
Ετσι λοιπόν όσοι έχ ουν καταθέσει αιτήσεις για έκδοση
πιστοποιητικών στο Ληξιαρχ είο και λόγω φόρτου εργασίας
δεν έχ ουν αυτά εκδοθεί από την υπηρεσία µέχ ρι σήµερα
µπορούν ν α προσέρχ ον ται καθηµεριν ά τις εργάσιµες
ηµέρες και ώρες για ν α παραλαµβάν ουν αµέσως τις σχ ετικές βεβαιώσεις µε τις οποίες µπορούν ν α εξυπηρετηθούν
στο Κτηµατολόγιο υποβάλλον τάς τες εµπρόθεσµα έως 31
Οκτωβρίου 2019.
Οι εν διαφερόµεν οι µπορούν ν α επικοιν ων ούν για πληροφορίες στα τηλέφων α 2296081050 και 2296023480.

Αθλητικό πνεύµα και φυσικό κάλος
στα "Αλεποχώρεια 2019"

Μ

ε απόλυτη επιτυχία ολοκληρώθηκε ο διασυλλογικός ιστιοπλοϊκός αγώνας «Αλεποχώρεια 2019» που διεξήχθη υπό την
αιγίδα του Ναυτικού Οµίλου Αλεποχωρίου.
Ήταν ένα διήµερο που συνδύασε το αθλητικό
πνεύµα µε το φυσικό κάλος του Κορινθιακού κόλπου, αναδεικνύοντας τις προσπάθειες των συµµετεχόντων κάθε ηλικίας στις κατηγορίες Laser 4.7 και
Optimist.
Ο Ναυτικός Όµιλος Αλεποχωρίου ιδρύθηκε το
1977 και συνεχίζει µέχρι σήµερα να δίνει σε νέους
αθλητές την ευκαιρία να γνωρίσουν την θάλασσα και
τα µυστικά της, προάγοντας το αθλητικό ιδεώδες.
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Εβδοµάδα νέων κινητοποιήσεων από εργαζόµενους στους ∆ήµους

Την ΠΕΜΠΤΗ 24 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019, η Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ο.Ε.-ΟΤΑ προκηρύσσει 24ΩΡΗ ΠΑΝΕΛΛΑ∆ΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ
όλων των εργαζοµένων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και την ίδια ηµέρα στις 11.00 το πρωί θα πραγµατοποιηθεί
έξω από τα γραφεία της Οµοσπονδίας (Καρόλου 24-Πλατεία Καραϊσκάκη) Πανελλαδικό Συλλαλητήριο

Τ

µικό κάλεσµα συµµετοχ ής και αλληλεγγύης σε Οµοσπον δίες του ∆ηµοσίου αλλά και του Ιδιωτικού
Τοµέα.

ις αποφάσεις που ελήφθησαν στην συν εδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της
ΠΟΕ-ΟΤΑ το Σάββατο, καθώς και το
πλαίσιο διεκδικήσεων , αν ακοίν ωσε και επισήµως
η Οµοσπον δία.

Το πλαίσιο διεκδικήσεων :

Το πλαίσιο των κιν ητοποιήσεων έχ ει ως εξής:

Συµµετέχ ουµε και διευρύν ουµε την ΑΠΟΧΗ
από κάθε υπερωριακή απασχ όληση και Εργασία
για το Σάββατο 19 και Κυριακή 20 Οκτωβρίου
2019.

Με πρωτοβουλία των Συλλόγων -Μελών ζητάµε
την έκτακτη σύγκληση των ∆ηµοτικών Συµβουλίων
προκειµέν ου ν α ληφθούν αποφάσεις καταδίκης του
άρθρου 179 που κατατέθηκε εν αγν οία και χ ωρίς την
συν αίν εση των αιρετών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Την ΤΡΙΤΗ 22 και την ΤΕΤΑΡΤΗ 23 Οκτωβρίου 2019
η Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. προκηρύσσει 48ΩΡΗ ΠΑΝΕΛΛΑ∆ΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ των εργαζοµέν ων στις υπηρεσίες Καθαριότητας, Πρασίν ου και
Ηλεκτροφωτισµού. Με αποφάσεις των ∆.Σ. των Συλλόγων -Μελών µπορεί η απεργία ν α επεκταθεί στο σύν ολο των εργαζοµέν ων του ∆ήµου.

Την ΤΕΤΑΡΤΗ 23 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019 στις 10.00 το
πρωί θα πραγµατοποιηθεί Μηχ αν οκίν ητη Πορεία µε
σηµείο εκκίν ησης τα γραφεία της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. στην
Πλατεία Καραϊσκάκη-Αθήν α.
Την ΠΕΜΠΤΗ 24 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019, η Εκτελεστική
Επ ιτροπ ή της Π.Ο.Ε.-ΟΤΑ π ροκηρύσσει 24ΩΡΗ
ΠΑΝΕΛΛΑ∆ΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ όλων των εργαζοµέν ων
στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και την ίδια ηµέρα στις
11.00 το πρωί θα πραγµατοποιηθεί έξω από τα γραφεία της Οµοσπον δίας (Καρόλου 24-Πλατεία Καραϊσκάκη) Παν ελλαδικό Συλλαλητήριο µε εν ωτικό-δυν α-

Άµεση απόσυρση συν ολικά του «Αν απτυξιακού
Νοµοσχ εδίου» και ιδιαίτερα του άρθρου 179 που
ξεπουλά τα πάν τα στους ιδιώτες.
Απόσυρση των άρθρων που στραγγαλίζουν και
θέτουν κηδεµόν ες στην συν δικαλιστική έκφραση
Συλλόγων και Συν δικάτων προκειµέν ου ν α πειθαρχ ήσουν και ν α συµµορφωθούν στις κυβερν ητικές
πολιτικές.
Άµεσες προσλήψεις προσωπικού προκειµέν ου ν α
καλυφθούν τα κεν ά σε προσωπικό ιδιαίτερα στις αν ταποδοτικές και κοιν ων ικές υπηρεσίες των Ο.Τ.Α. Μον ιµοποίηση εργαζοµέν ων που εργάζον ται για πολλά
χ ρόν ια στους ∆ήµους. Εκσυγχ ρον ισµός του Μηχ αν ολογικού εξοπλισµού προστασία της Υ γείας και Ασφάλειας των εργαζοµέν ων .
∆ιασφάλιση της καταβολής του επ ιδόµατος
Επικίν δυν ης και Αν θυγιειν ής Εργασίας που από την
αρχ ή του επόµεν ου µήν α κόβεται σύµφων α µε όσα
µέχ ρι σήµερα ισχ ύουν .

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 2105570159 - site: http://www.ecocarpet.gr - email: info@ecocarpet.gr

Tρίτη 22 Οκτωβρίου 2019

10-θριάσιο

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΚΑΦΟΣ 6,60 Μ. ΜΗΚΟΣ,
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟ, ΞΥΛΙΝΟ ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΟ ΜΕ
ΜΗΧΑΝΗ 46 HP, Y∆ΡΑΥΛΙΚΗ ΡΕΒΕΡΣΑ ΚΑΙ
ΠΛΗΡΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΟ 6979578032

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,

ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΕΡΟ∆ΡΟΜΙΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ :
6976766522 & 6979242036.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ∆ΥΑΡΙ 60 Τ.Μ. ΓΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ,
ΜΕΧΡΙ 250 ΕΥΡΩ, ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ.
ΤΗΛ. 6995177554 (κα. ΜΑΡΙΕΤΤΑ)

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ
ΟΙΚΟΠΕ∆ΩΝ. ΚΟΥΡΕΜΑ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ
ΞΕΡΩΝ ΧΟΡΤΩΝ ΤΗΛ. 6932154263

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

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ανασυσκευασίας, που εδρεύει στον Ασπρόπυργο, ζητεί εργαζόµενους για αποθήκες 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

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
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Οι υποχρεώσεις των ∆ήµων στην διαχείριση αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ)

Του Ηλία Μουσταΐρα
Περιβαλλοντολόγος Μηχανικός, MSc
πρώην Πρόεδρος ∆ηµοτικής Κοινότητας
Μεγάρων

Τ

α απόβλητα εκσκαφών , κατασκευών και κατεδαφίσεων είν αι από τα πιο βαριά και ογκώδη απόβλητα που παράγον ται στην Ευρωπαϊκή Έν ωση.
Αν τιπροσωπεύουν το 25% - 30% περίπου του συν όλου των παραγόµεν ων αποβλήτων στην Ευρωπαϊκή
Έν ωση και αποτελούν ται από υλικά, όπως σκυρόδεµα,
σίδηρο, τούβλα, γύψο, ξύλο, γυαλί, µέταλλα, πλαστικά,
αµίαν το και χ ώµα, υλικά που µπορούν ν α αν ακυκλωθούν . Τα ΑΕΚΚ έχ ουν αν αγν ωριστεί από την
Ευρωπαϊκή Έν ωση ως έν α ρεύµα αποβλήτων µε προτεραιότητα διαχ είρισης και µε δεδοµέν ο ότι µέχ ρι σήµερα δεν υπήρχ ε έν α οργαν ωµέν ο δίκτυο συλλογής και
αξιοποίησης τους, η διαχ είριση των υλικών αυτών
γίν εται αποσπασµατικά, δηµιουργών τας µεγάλα προβλήµατα στο περιβάλλον εξαιτίας της αν εξέλεγκτης διάθεσής τους.
Σύµφων α µε την ισχ ύουσα Εθν ική Νοµοθεσία
(Ν.2939/2001 όπ ως ισχ ύει σήµερα µε τον
Ν.4496/2017), οι ∆ΗΜΟΙ έχ ουν ν οµική υποχ ρέωση
ν α συµβληθούν µε εγκεκριµέν ο από το Υ πουργείο
Περιβάλλον τος & Εν έργειας Συλλογικό Σύστηµα Εν αλλακτικής ∆ιαχ είρισης (ΣΣΕ∆) ΑΕΚΚ, για όλα τα απόβλητα από κατασκευές και κατεδαφίσεις, από καθαρισµούς οικοπέδων από µπάζα και περίσσεια σκυροδέµατος. Με βάση τα οριζόµεν α στο ισχ ύον θεσµικό
πλαίσιο, οι ∆ήµοι οφείλουν ν α µεριµν ούν για την αποµάκρυν ση και διάθεση των εν λόγω αποβλήτων που
παράγον ται ή απορρίπτον ται παράν οµα εν τός των
ορίων εν ός ∆ήµου.
Ο ∆ήµος είν αι υπεύθυν ος για την προστασία του
περιβάλλον τος µε τον περιορισµό των απορριµµάτων
που εν αποτίθεν ται στους ΧΥ ΤΑ, την αποτροπή κιν δύν ων και αρν ητικών επιπτώσεων από κάθε είδους

ρύπαν ση, την προαγωγή της αν ακύκλωσης, την διασφάλιση της καθαριότητας της πόλης και ιδιαίτερα την
καθαριότητα των χ ώρων παράν οµης απόρριψης από
τα απόβλητα µε σκοπό την διασφάλιση της δηµόσιας
υγείας και την αποτροπή κιν δύν ων εκδήλωσης πυρκαγιάς.
Ειδικότερα, σε ό,τι αφορά τους 66 ∆ήµους της Αττικής, σύµφων α µε το µε αρ.πρωτ. 5186/24-5-2017 έγγραφο του Ε∆ΣΝΑ, µε θέµα την είσοδο αδραν ών υλικών
στο ΧΥ ΤΑ ∆υτ.Αττικής, απαιτείται άδεια (άρθρο 8
παρ.1 ΚΥ Α 50910/2727/2003) για τις εργασίες συλλογής και µεταφοράς µη επικίν δυν ων αποβλήτων .
Στην περίπτωση που ο ∆ήµος δεν διαθέτει επαρκές
προσωπικό και τεχ ν ικά µέσα είν αι απαραίτητο οι
εργασίες αυτές, ν α αν αθέτον ται σε εταιρεία (αν άδοχ ος)
η οποία έχ ει την απαραίτητη υποδοµή και εγκεκριµέν η
αδειοδότηση (αν άδοχ ος) ή είν αι συµβεβληµέν η µε
εγκεκριµέν ο Συλλογικό σύστηµα για την αν ακύκλωση
Απ οβλήτων Εκσκαφών Κατασκευών και Κατεδαφίσεων . Ως εκ τούτου, ο αν άδοχ ος θα µεταφέρει τα
ΑΕΚΚ τα οποία απορρίπτον ται εν τός των ορίων του
∆ήµου µε δικά του µέσα σε αδειοδοτηµέν ες εγκαταστάσεις υποδοχ ής ΑΕΚΚ, εν ώ υποχ ρεούται ν α επεξεργαστεί το σύν ολο των ΑΕΚΚ που παραλαµβάν ει, αφού ο
Χ.Υ .Τ.Α. Φυλής δε δέχ εται ΑΕΚΚ σε καµία µορφή
(αριθµ. απόφ. 459/2017 - Α∆Α: Ψ5ΑΨΟΡ05-ΖΜΧ του
Ε∆ΣΝΑ).
Σε κάθε περίπτωση, η εν εργός συµµετοχ ή των
∆ήµων στην διαχ είριση των ΑΕΚΚ δεν µπορεί ν α
είν αι µόν ο αποτέλεσµα ν οµοθετικών υποχ ρεώσεων .
Πρέπει ν α είν αι αποτέλεσµα συν είδησης και αισθήµατος ευθύν ης των αιρετών αν τιπ ροσώπ ων των
δηµοτών , απέν αν τι στους ίδιους τους δηµότες αλλά και
τους επισκέπτες.
Συν οπ τικά, τα π εριβαλλον τικά οφέλη π ου
προκύπτουν από την εν αλλακτική διαχ είριση των
ΑΕΚΚ, είν αι τα ακόλουθα:

Προστασία του περιβάλλον τος και διατήρηση
φυσικών πόρων µε τη µείωση χ ρήσης λατοµικών
προϊόν των και την αν τικατάστασή τους από αν ακυκλωµέν α αδραν ή.
Επαν ασχ εδιασµός και εξυγίαν ση του δικτύου
συλλογής και διαχ είρισης των οικοδοµικών απορριµµάτων προς όφελος του περιβάλλον τος µε τη χ ρήση
αυστηρών κριτηρίων - προδιαγραφών
Σηµαν τική µείωση και σταδιακή εξάλειψη των φαιν οµέν ων αν εξέλεγκτης απόρριψης σε ευαίσθητους
αποδέκτες (ρέµατα, περιοχ ές ιδιαίτερου φυσικού κάλλους, κ.α.)
Σηµαν τική αύξηση του χ ρόν ου ζωής των τελικών
χ ώρων διάθεσης απορριµµάτων και πλήρης αξιοποίηση του διαθέσιµου όγκου τους προς διάθεση µη
αξιοποιήσιµων αποβλήτων

Ας ελπίσουµε, ότι κάτι το οποίο έπρεπε ν α έχ ουν
κάν ει οι ∆ήµοι προ πολλού στο συγκεκριµέν ο ζήτηµα
διαχ είρισης ΑΕΚΚ, έστω και αργά ν α το πράξουν και
ν α εν αρµον ιστούν τόσο µε την ν οµοθεσία όσο και µε
τις απ αιτήσεις µιας σύγχ ρον ης κοιν ων ίας των
πολιτών , όπου η ποιότητα ζωής αποτελεί επιτακτική
προτεραιότητα.
Με εκτίµηση,
Ηλίας Μουσταΐ ρας
Περιβαλλον τολόγος Μηχ αν ικός, MSc
πρώην Πρόεδρος ∆ηµοτικής Κοιν ότητας Μεγάρων

Η ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΣΤΙΣ 4 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
Συντάξεις Νοεµβρίου: Από την Παρασκευή 25 Οκτωβρίου η καταβολή τους

Από την Παρασκευή 25 Οκτωβρίου οι
συν τάξεις θα αρχ ίσουν ν α καταβάλλον ται στους λογαριασµούς των δικαιούχ ων ,
µε την διαδικασία ν α ολοκληρών εται στις
4 Νοεµβρίου.

Σηµειών εται ότι ο Νόµος 4611/2019
που ψηφίστηκε τον περασµέν ο Μάιο
φέρν ει αλλαγές στις π ληρωµές των
µην ιαίων κύριων συν τάξεων του ΕΦΚΑ.
Συγκεκριµέν α, σύµφων α µε το ν όµο ως
ηµεροµην ία καταβολής των µην αίων
κύριων συν τάξεων του ΕΦΚΑ ορίζεται:
Για τους µισθωτούς η προτελευταία
εργάσιµη ηµέρα του προηγούµεν ου µήν α
Για τους µη µισθωτούς η τέταρτη τελευταία εργάσιµη ηµέρα του προηγούµεν ου
µήν α
Σε εξαιρετικές περιπτώσεις οι ηµεροµην ίες της παραγράφου Α δύν αται ν α διαφοροποιούν ται µετά από αιτιολογηµέν η

Τη Συνεργασία & την κατανόηση
όλων ζητάει ο Σταύρος Τσίρµπας
στους Αγίους Αναργύρους

Την συνεργασία και την κατανόηση όλων ζητάει ο
Σταύρος Τσίρµπας στους Αγίους Αναργύρους
σχετικά µε το ζήτηµα της αποκοµιδής των απορριµµάτων , µετά την απόφαση της ΠΟΕ ΟΤΑ για κινητοποιήσεις και ειδικότερα για την απεργία που
έχει προκηρύξει.
Απευθυνόµενος προς τους συµπολίτες του ο
∆ήµαρχος Αγίων Αναργύρων – Καµατερού αναφέρει:
Αγαπητοί συµπολίτες ,
Σας ενηµερώνουµε ότι η ΠΟΕ-ΟΤΑ αποφάσισε
κλιµάκωση των κινητοποιήσεών της. Έτσι από την
τρέχουσα εβδοµάδα, που θα συνεχιστούν οι κιν-

απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου
του ΕΦΚΑ και σχ ετική έγκριση από τον
αρµόδιο υπουργό Εργασίας
Αν αλυτικά οι ηµεροµην ίες πληρωµήςΟ
ΟΑΕΕ θα καταβάλλει τις συν τάξεις στις
25 Οκτωβρίου.
Ο ΟΓΑ θα καταβάλλει τις συν τάξεις
στις 25 Οκτωβρίου.
Το ∆ηµόσιο θα καταβάλλει τις συν τάξεις στις 30 Οκτωβρίου.
Το ΙΚΑ θα καταβάλλει τις συν τάξεις
στις 30 Οκτωβρίου.
Το ΝΑΤ και ΚΕΑΝ θα καταβάλλουν τις
συν τάξεις στις 30 Οκτωβρίου.
Ο ΟΠΕΚΑ θα καταβάλλει τις συν τάξεις

ητοποιήσεις των εργαζοµένων, θα παρουσιαστούν
προβλήµατα στην αποκοµιδή των απορριµµάτων.
Αντιλαµβανόµενοι τα προβλήµατα που µπορεί
να ανακύψουν για τη δηµόσια υγεία καλούµε τους
δηµότες και δηµότισσές µας, να αποφεύγουν όσο
µπορούν να βγάζουν τα απορρίµµατά τους στο
δρόµο ώστε να αποφευχθούν προβλήµατα που θα
δυσχεράνουν την καθηµερινότητά µας.

Ο ∆ήµος Αγίων Αναργύρων-Καµατερού έχοντας
ως προτεραιότητα την ασφάλεια και την καθαριότητα
των δηµοτών καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια
ώστε να δηµιουργηθούν όσο το δυνατόν λιγότερα
προβλήµατα από την µη αποκοµιδή των απορριµµάτων.
Ζητούµε τη συνεργασία αλλά και την κατανόησή
σας.

των Αν ασφάλιστων Υ περηλίκων στις
25 Οκτωβρίου.
Το ΕΤΑΑ (µη Μισθωτών ) θα καταβάλλει
τις συν τάξεις στις 25 Οκτωβρίου.
Τ
α υπόλοιπα Ταµεία του ΕΦΚΑ (Μισθωτών ) θα καταβάλλουν τις συν τάξεις στις
30 Οκτωβρίου.
Οι προσωριν ές συν τάξεις Εν όπλων
∆υν άµεων , Σωµάτων Ασφαλείας και
Πυροσβεστικού Σώµατος θα καταβληθούν στις 30 Οκτωβρίου.Το ΕΤΕΑΕΠ
(πρώην ΕΤΕΑ) θα καταβάλλει τις επικουρικές συν τάξεις στις 4 Νοεµβρίου.

12-θριάσιο

Tρίτη 22 Οκτωβρίου 2019

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ
ΑΜΕΣΑ
ΓΙΑ ΜΟΝΙΜΗ
ΕΡΓΑΣΙΑ

ΓΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΞΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΜΕΣΑ

ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΕΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΠΙΝΑΚΑ∆ΕΣ ΚΑΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΕΣ ΜΕ ΠΤΥΧΙΟ Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΓΙΑ ΜΟΝΙΜΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΣΕ ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ. ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ
ΚΑΛΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΛΕΣ ΑΠΟ∆ΟΧΕΣ.
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: ΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 6975304052

ΚΑΘ ΗΜΕΡΙΝ Η ΕΝΗΜΕΡΩ ΣΗ ΣΤΟ WWW.THRIA SSIO.G R

Tρίτη 22 Οκτωβρίου 2019

Σε δοµές στην ενδοχώρα µεταφέρονται
από τη Σάµο 700 αιτούντες άσυλο

Συνολικά 700 αιτούντες άσυλο αναµένονται να µεταφερθούν σήµερα, ∆ευτέρα, από τη Σάµο στον Πειραιά και από εκεί σε δοµές στην ενδοχώρα. Σύµφωνα µε τον προγραµµατισµό που έχει γίνει γνωστός το ταχύπλοο PAROS
Jet θα παραλάβει τους αιτούντες άσυλο.
Στη Σάµο ζουν σήµερα περισσότεροι από 6.500 αιτούντες άσυλο, δηλαδή
µεταφέρονται περισσότεροι από το 10% του σχετικού πληθυσµού του
νησιού.
Στο µεταξύ µεταφέρθηκαν σε χώρο µπροστά στην είσοδο του Κέντρου Υποδοχής και Ταυτοποίησης όπου στήθηκαν σκηνές, οι αιτούντες άσυλο που
είχαν διαφύγει από τον καταυλισµό του ΚΥΤ και έµεναν σε δηµόσιους χώρους στο κέντρο της πόλης, στην πλατεία Θεµιστοκλή Σοφούλη.
Υπενθυµίζεται ότι συνεχίζονται και σήµερα στη Σάµο οι κινητοποιήσεις για
το µεταναστευτικό -προσφυγικό ζήτηµα. Ο δήµος Ανατολικής Σάµου θα
κλείνει όλες τις αυτοδιοικητικές υπηρεσίες, ενώ το απόγευµα θα πραγµατοποιηθεί πάνδηµο συλλαλητήριο στην πλατεία ∆ηµαρχείου της Σάµου.

ΓΑΜΟΣ

Ο ΤΣΑΓΚΑΡΙ∆ΗΣ ΗΛΙΑΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΑΡΙΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΟΥ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣ ΣΤΗ ΝΙΚΑΙΑ
ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ
ΚΑΙ H FARKAS ALEXANDRA TΟΥ ΙSTVAN
ΚΑΙ ΤΗΣ ΜARIA ΤΟ ΓΕΝΟΣ MAGYAR
ΓΕΝΝΗΘΕΙΣΑ ΣΤΟ ΚECSKEMET
ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ
ΘΑ ΕΛΘΟΥΝ ΣΕ ΓΑΜΟ ΠΟΥ
ΘΑ ΤΕΛΕΣΘΕΙ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ
BAD SEGEBERG ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ

ΣΤΙΣ 29 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ Η
∆ΙΑΝΟΜΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ
ΕΙ∆ΩΝ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝ∆ΡΟΜΗΣ
ΣΤΟΥΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ
ΤΕΒΑ ΣΤΟΝ ∆ΗΜΟ ΧΑΪ∆ΑΡΙΟΥ.

Σ

τις 29 Οκτωβρίου και ώρες
09:30-13:00 η Κοινωνική
Σύµπραξη ∆υτικού Τοµέα
Αθηνών µε επικεφαλής τον ΑΣ∆Α
στην οποία συµµετέχει ο ∆ήµος
Χαϊδαρίου θα πραγµατοποιήσει
∆ιανοµή Τροφίµων και Ειδών
Βασικής Υλικής Συνδροµής των
Αποκεντρωµένων Προµηθειών
2018 – 2019 στους ωφελούµενους του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Επισιτιστικής και Βασικής
Υλικής Συνδροµής που χρηµατοδοτείται από Ευρωπαϊκό Ταµείο ΤΕΒΑ. Η διανοµή θα υλοποιηθεί
στο ∆ηµαρχείο Χαϊδαρίου, οδός Φιλοπάππου &
Επαύλεως
Συγκεκριµένα, θα διατεθούν ποσότητες µε τη
µορφή πακέτων που περιλαµβάνουν: ελαιόλαδο,
φακές, φασόλια, ρύζι, αλεύρι, τυρί φέτα, τυρί γραβιέρα, ζυµαρικά, ζάχαρη, µήλα, πορτοκάλια, καρότα, πατάτες, τοµάτες, λάχανο, κοτόπουλο, βόειο
κρέας, γάλα εβαπορέ, τοµάτες ψιλοκοµµένες σε
κονσέρβα σε ποσότητες ανάλογες µε το µέγεθος
των ωφελούµενων οικογενειών.
Θα διατεθούν επίσης και ποσότητες των παρακάτω ειδών βασικής υλικής συνδροµής: πράσινο
σαπούνι, υγρό καθαριστικό γενικής χρήσης, οδοντόκρεµα, σκόνη πλυντηρίου ρούχων, υγρό απορρυπαντικό πιάτων, µωροµάντηλα, σαµπουάν,
βρεφικές πάνες.

θριάσιο-13

Ενηµερωτική συνάντηση για µέλλουσες
µητέρες στον ∆ήµο Ιλίου

Ο

∆ήµος Ιλίου συνεχίζει την Υποστήριξη και Συµβουλευτική σε µέλλουσες µητέρες, µέσω της Κοινωνικής Υπηρεσίας, προσφέροντας
δωρεάν ποιοτική και εξειδικευµένη βοήθεια από πιστοποιηµένους
και κατάλληλα εκπαιδευµένους επαγγελµατίες υγείας.

Στο πλαίσιο αυτό, πρόκειται να πραγµατοποιηθεί ενηµερωτική συνάντηση
στο Ιατρείο Μητρικού Θηλασµού του ∆ήµου Ιλίου µε θέµα: «Εγκυµοσύνη:
Σηµαντικές αλλαγές στο σώµα µου. Πως πρέπει να τρέφοµαι;», την Τρίτη
12 Νοεµβρίου 2019 και ώρα 10:00 π.µ., από Μαία και ∆ιατροφολόγο.

Για περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συµµετοχής κάθε ενδιαφερόµενη µπορεί να απευθύνεται στο Ιατρείο Μητρικού Θηλασµού του ∆ήµου
Ιλίου (Νέστορος 105, Ίλιον), ∆ευτέρα έως και Παρασκευή, ώρες 09:00 14:30, στο τηλέφωνο 2102639380.

Μεταφέρεται στην Πλατεία Ηρώων η Υπηρεσία Ύδρευσης
του ∆ήµου Φυλής

- Κλειστή και την Τρίτη 22 Οκτωβρίου
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΣΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΥΜΕ
ΟΤΙ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝΥ∆ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
&Υ∆ΡΟΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ∆/ΝΣΗΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ &ΠΡΑΣΙΝΟΥ
ΘΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΕΙ ΚΛΕΙΣΤΟ ΤΗ
∆ΕΥΤΕΡΑ ΚΑΙ ΤΡΙΤΗ
21 και 22/10/2019,
ΛΟΓΩ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΤΑ ΝΕΑ
ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ∆ΗΜΑΡΧΕΙΟΥ 13Β ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΗΡΩΩΝ.

14-θριάσιο

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ
∆ιατίθεται οικόπεδο εντος
σχεδίου 1573τ.µ.,προς ενοικιαση ή πώληση στα Νεόκτιστα Ασπροπύργου,τριφατσο µε εύκολη πρόσβαση προς όλες τις εθνικές
οδούς.
Πληροφοριες στο τηλέφωνο:6944589444
Ενοικιάζεται επαγγελµατικός χώρος (ισόγειο) στη
διασταύρωση Ασπροπύργου (πλησίον ΙΚΑ και στάσης λεοφωρείου), 126 τεραγωνικά µέτρα, κατάλληλο
για φαρµακείο.Τηλέφωνο
επικοινωνίας 6945106860
Ενοικιάζεται οικία (1ος οροφος) στη διασταύρωση
Ασπροπύργου κοντά στο
ΙΚΑ 86 τετραγωνικά µέτρα,
σε οικογένεια που να έχει
σταθερή εργασία
∆ιατίθεται και για επαγγελµατικός χώρος
Τηλέφωνο επικοινωνίας
6945106860 (29.10.18)

Ενοικιάζεται επαγγελµατικός χώρος 105 τετραγωνικών µέτρων στο
κέντρο του Ασπροπύργου
(Σαλαµίνος & Κολοκοτρώνη). ∆εν διατίθεται
για
χώρο
εστίασης
(προτίµηση φαρµακείο /
γραφεία)
Τηλέφωνο επικοινωνίας
6974792931 κος Σταύρος
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ

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

Tρίτη 22 Οκτωβρίου 2019

(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 Πολυτεχνείου.
∆ιαθέτει κήπο 100 τ.µ. ,
µπάρµπεκιου και υπέρ οχη
θέα στο Θριάσιο και τον
κόλπο του καραµαγκά.Μόνο για οικογένειες τηλ.
6944636483
ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ
επαγγελµατικοί χώροι - γραφεία (ισόγειο και 2ος όροφος) στο κέντρο του Ασπροπύργου, για οποιαδήποτε
χρήση.
Τηλ. επικοινωνίας
6974011586. (21.2. 17)

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

ΕΛΕΥΣΙΝΑ: ∆ιατίθεται (ενοικίαση ή πώληση) κεντρικό κατάστηµα (Οδός Παγκάλου) 300τµ + 100τµ βοηθητικός χώρος. τηλ. επικοινωνίας:
6934689242.(22.7.17)
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΣΤΟΝ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ 90ΤΜ ΣΤΟ
ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ.
ΤΗΛΕΦΩΝΟ 2105571925 &
6949073467
ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
ΓΚΟΡΥΤΣΑ, υπό κατασκευή γκαρσονιέρα 35 τ.µ.,
στον ηµιώροφο, 1 υ/δ
master, κατασκευή '17,
µπάνιο, προκασκευασµενο,
µεταφέρεται στο χωρο
σας, τιµή 6.500€, συζητήσιµη , 10:00-22:00-6970343665
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Ηµερος
Τοπος, µονοκατοικία 57
τ.µ., ισόγεια, 2 υ/δ, κατασκευή '85, µπάνιο, σε οικόπεδο 170 τ.µ., ενιαιο σαλονι - κουζινα, τζάκι, πάρκιν,
αποθήκη, κήπος, ελεύθερη,
ανακαινισµένη, ανακαίνιση
'10, τιµή 30.000€, συζητήσιµη , 210/5764121
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Ηµερος
τοπος, µονοκατοικία 280
τ.µ., ισόγεια, 2 υ/δ (το 1
master), µπάνιο, καλή κατάσταση, τιµή 60.000€,
συζητήσιµη. 6953058205
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Νέα Ζωή,
µονοκατοικία 100 τ.µ., ισόγεια, προσόψεως, 3 υ/δ (το
1 master), κατασκευή '78,
µπάνιο, wc, σε οικόπεδο
400 τ.µ., θέα βουνό, ανοικτό πάρκιν, αποθήκη, κήπος, ελεύθερη, άριστη κατάσταση, ανακαίνιση '00,
τιµή 35.000€ 6986257643
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Νεόκτιστα, µονοκατοικία 90 τ.µ.,
3 υ/δ, κήπος 60 τ.µ., καρποφόρα δέντρα, πωλείται
λόγω ανάγκης, τιµή
20.000€τηλ: 2105126436

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

ΕΛΕΥΣΙΝΑ νεόδµητη γκαρσονιέρα 58 τ.µ., 1ου - 2ου
- 4ου, 1 υ/δ, κατασκευή
'05, µπάνιο, επιπλωµένη,
αυτόνοµη θέρµανση, κλιµατισµός, πόρτα ασφαλείας, τέντες, θέα θάλασσα, µεσίτες δεκτοί, τιµή
57.000€, συζητήσιµητηλ:
6978415698
ΕΛΕΥΣΙΝΑ Παράδεισος,
ηµιτελής µεζονέτα 162 τ.µ.,
2 επίπεδα, ισόγεια, γωνιακή, 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. Πληροφορίες στο 6977-646768.
ΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΥΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙ∆Α ΜΕ
ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ
ΤΗ ΦΡΟΝΤΙ∆Α
ΚΑΤΑΚΟΙΤΩΝ
ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ. ΤΗΛ.
6981035626
Κυρία Ελληνίδα αναλαµβάνει τη φύλαξη παιδιών
στις περιοχές Μάνδρας Μαγούλας & Ελευσίνας.
Τηλ. 6979244790
Απόφοιτος Λυκείου αναζητά 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 περιοχή του
Θριασίου. Τηλ

6947882562
ΚΥΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙ∆Α
ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ
ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΗ
ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
(ΚΑΙ ΕΝΕΣΕΙΣ) ΠΕΡΙΟΧΕΣ
ΕΛΕΥΣΙΝΑ ΜΑΓΟΥΛΑ
ΜΑΝ∆ΡΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ
ΒΑΣΩ 6987708872

Ελληνίδα αποκλειστική
µε πείρα ζητά εργασία για
φροντίδα ηλικιωµένων
στην περιοχή του Θριασίου
Πεδίου.Τηλ. 6971700804
ΚΥΡΙΑ ζητά εργασία για
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 παιδιών σε περιοχές της ∆υτικής Αττικής µε χρόνια προϋπηρεσία. Τηλ.
6994948553.

ΣΤΕΛΙΟΣ ΑΛΜΠΑΝΤΗΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕΛΕΤΕΣ
Ι∆ΙΩΤΙΚΑ & ∆ΗΜΟΣΙΑ
ΕΡΓΑ.
Γραφείο: Φυλής 8 Ά Ασπρόπυργος.
Τηλέφωνο: 210-5573042.
Fax: 210-5576988
"Εταιρεία καθαρισµών
στην Ελευσίνα, ζητεί

καθαρίστρια µε δίπλωµα οδήγησης, 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 γαλακτοκοµικών προϊόντων
στον Ασπρόπυργο Αττικής.
Επιθυµητή προϋπηρεσία σε
ex-van πώληση. Επικοινωνία 10:00-17:00,
2105577698 , email: info@dikomas.gr
Ζητούνται συνεργάτες
για πωλήσεις προϊόντων σε
εκθεσιακούς χώρους,
ηλικίας από 20 έως 35
ετών. Ώρες επικοινωνίας:
11 π.µ. έως 1 µ.µ. – κος
Ηλίας - Τηλ.: 210 24 70
341 - 694 43 88 304 –email: ifonitonamea@gmail.com
Ζητούνται Ηλεκτροσυγκολλητές, µε πτυχίο,
ανεξαρτήτως ηλικίας για
µόνιµη εργασία σε επιχείρηση στην Ελευσίνα
Τηλ. 6955242052
κα Μαρία

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΚΑΙΝΟΥΡΙΑ
ΣΟΜΠΑ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ
DELONGHI
ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 694
25 18203

Η εταιρεία Advisor Service Pack
ζητά προσωπικό:
Άνδρες & γυναίκες για picking και scanner
Άνδρες & γυναίκες για ανειδίκευτη εργασία
Χειριστές µηχανηµάτων clark & BT
Οδηγό µε δίπλωµα ∆΄ κατηγορίας
Μισθός πολύ ικανοποιητικός µε ένσηµα.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2105576682
∆ιεύθυνση γραφείου: Νίκης & Σπύρου Λούη (Γερµανικά),
Ασπρόπυργος 19300

Tρίτη 22 Οκτωβρίου 2019

Γραφείο Απασχόλησης
∆ήµου Ασπροπύργου

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

Επικοινωνία: Γραφείο Απασχόλησης ∆ήµου
Ασπροπύργου, Σαλαµίνος 20, Όπισθεν
∆ηµαρχείου. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 2132006489
& 2105576704 Email για αποστολή
Βιογραφικών: info@apasxolisiasp.gr

θριάσιο-15

ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ
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 Ελευσίνα, 210 556 0948
ΙΚΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 210 2318684
ΙΚΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2469171
ΙΚΑ ΜΑΝ∆ΡΑΣ 210 5555373
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ: 213 2047002
∆ΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
210 5577190 - 210 5571805
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 210
5581070
∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ 210 5581072
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 210 5581085
ΚΕΠ
213
2006700-9213
2006710
(∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ)
∆ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
213 2072300-2, 210 2415300-2
ΑΣΤΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210
2478000
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2478020
∆ΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2407444
∆ΕΗ 210 2469393 (∆. ΒΑΡΕΛΑ 3 &
ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ 7 - ΠΛ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ)
ΕΥ∆ΑΠ 210 2405240-1 ΒΛΑΒΕΣ 214
45504562
ΚΕΠ 213 2060200 (∆ΕΚΕΛΕΙΑΣ 34
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ 210
24000216
ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ 210 2468360
∆ΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
210 5537100 - 5537252
∆ΗΜ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΓΟΥΛΑΣ 213 2140410
Αστυνοµικό Τµήµα
210 55 46 674
- 210 55 46 285
Τροχαία ∆ήµητρος & Εθν. Αντιστάσεως
210 55 46 579 - 210 55 46 930
Λιµεναρχείο
210 55 42 454
Οργανισµός Λιµένος Ελευσίνας
210 55 62 804 - 8
Αεροδρόµιο Ελευσίνας
210 55 05 000
Ειρηνοδικείο
210 55 46 055
Ο. Σ. Ε.
210 55 46 521
Τελωνείο
210 55 46 502
∆ασονοµείο
210 55 46 964
Εργατικό Κέντρο Ελευσίνας ∆υτ. Αττικής
210 55 46 237 - 210 55 46 321
Επιθεώρηση Εργασίας
210 55 48 046
Ο. Α. Ε. ∆.
210 55 42 412
∆. Ε. Η. Ηρώων Πολυτεχνείου 108 2 1 0
55 46 227
∆. Ε. Η. ( Βλάβες )
10507
Ε.Υ.∆.ΑΠ. ( Βλάβες )
1022
Ο. Τ. Ε. Γ. Παύλου
210 55 42 299
- 210 55 46 399
ΕΛ. ΤΑ. Περσεφόνης 14
210 55 46 564
ΕΛ. ΤΑ. ( Κέντρο ∆ιανοµής ) Κυπραίου 146
210 55 62 769

Εφορία Αρχαιοτήτων
Αρχαιολογικό Μουσείο

210 32 19 776
210 55 46 019

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

210

∆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

Νέα ρύθµιση οφειλών:

16-θριάσιο

Tρίτη 22 Οκτωβρίου 2019

Έρχονται περισσότερες δόσεις αλλά .... µε επιτόκια που «καίνε»

Η ν έα πάγια ρύθµιση για χ ρέη στην εφορία
έρχ εται και µαζί της έρχ εται µαστίγιο και καρότο γι' αυτούς που επιλέξουν ν α ρυθµίσουν τα
χ ρέη τους από το 2020.
Σύµφων α µε πληροφορίες, οι δόσεις διπλασιάζον ται. Οι τακτικές οφειλές θα µπορούν ν α
τακτοποιηθούν από 12 έως 24 δόσεις και οι
έκτακτες σε έως 48 από 24 µην ιαίες δόσεις που
ισχ ύει σήµερα. Για τις τακτικές οφειλές προβλέπεται η υπαγωγή στη ρύθµιση χ ωρίς εισοδηµατικά κριτήρια.
Στις τακτικές οφειλές δηλαδή τις οφειλές από
φόρο εισοδήµατος, ΕΝΦΙΑ, ΦΠΑ θα περιλαµβάν εται και η λυπητερή.
Όταν οι οφειλέτες επιλέγουν ν α ρυθµίσουν
τα χ ρέη τους σε περισσότερες δόσεις θα επιβαρύν ον ται µε µεγαλύτερο επιτόκιο. Όσο µεγαλύτερος θα είν αι ο αριθµός των
δόσεων τόσο µεγαλύτερο το επιτόκιο που βαρύν ει τη ρυθµισµέν η οφειλή.

Στις έκτακτες οφειλές όπως στο φόρο κληρον οµιάς υπάρχ ει έν α ακόµα µαστίγιο.
Πρόκειται για το κριτήριο του εισοδήµατος που θα ξεκλειδών ει τον αριθµό των
δόσεων . ∆ηλαδή αν άλογα µε το ύψος του εισοδήµατος που θα έχ ουν οι φορολογούµεν οι θα καθορίζεται ο αριθµός των δόσεων εξόφλησης της οφειλής.

Το ν έο σχ ήµα των πάγιων ρυθµίσεων εξόφλησης των οφειλών που ετοιµάζει το
οικον οµικό επιτελείο και αν αµέν εται ν α περιληφθεί στο ν έο φορολογικό ν οµοσχ έδιο θα προβλέπει µεταξύ άλλων τα εξής:

Για τις τακτικές οφειλές όπως φόρος εισοδήµατος, ΕΝΦΙΑ, ΦΠΑ κλπ ο αριθµός
των µην ιαίων δόσεων από 12 που είν αι σήµερα θα αυξάν εται φτάν ον τας έως και
24. Για τις έκτακτες οφειλές όπως ο φόρος κληρον οµιάς οι φορολογούµεν οι θα
έχ ουν τη δυν ατότητα ν α τις εξοφλήσουν σε έως 48 µην ιαίες δόσεις.

Οι φορολογούµεν οι που χ ρωστούν ΕΝΦΙΑ, φόρο
εισοδήµατος, ΦΠΑ θα έχ ουν τη δυν ατότητα ν α εξοφλήσουν τις τακτικές οφειλές τους σε έως 24 µην ιαίες
δόσεις µε την ίδια διαδικασία που προβλέπεται και
σήµερα, χ ωρίς εισοδηµατικά κριτήρια. Όσοι όµως θα
επιλέξουν ν α ρυθµίσουν τα χ ρέη τους σε περισσότερες από 12 µην ιαίες δόσεις θα επιβαρύν ον ται µε
µεγαλύτερο επ ιτόκιο. Θα κληθούν δηλαδή ν α
πληρώσουν περισσότερα από αυτά που χ ρωστούν
λόγω υψηλότερου τόκου. Το ύψος του επιτοκίου θα
διαµορφών εται αν άλογα µε τον αριθµό των µην ιαίων
δόσεων .

Οι φορολογούµεν οι µε έκτακτες οφειλές π.χ . φόρο
κληρον οµιάς θα µπορούν αν τις ρυθµίσουν σε έως
48 δόσεις. Ο αριθµός των µην ιαίων δόσεων θα καθορίζεται µε την εφαρµογή εισοδηµατικών κριτηρίων . Το επιτόκιο µε το οποίο θα επιβαρύν εται η ρυθµισµέν η οφειλή εξετάζεται ν α αν έρχ εται στα επίπεδα του 5%
ετησίως για όσους επιλέγουν το πρόγραµµα των 12 ή 24 δόσεων αν άλογα µε την
οφειλή.
Όσο αυξάνεται ο αριθµός των µηνιαίων δόσεων θα αυξάνεται το επιτόκιο
µε το οποίο επιβαρύνεται η ρυθµισµένη οφειλή.

Η ελάχ ιστη µην ιαία δόση σχ εδιάζεται ν α διαµορφωθεί στα 15 ευρώ. Παράλληλα
µε την ν έα πάγια ρύθµιση αν αµέν εται ν α «τρέξει» το σύστηµα της σταδιακής αποδέσµευσης τραπεζικών λογαριασµών . Όταν θα εν εργοποιηθεί το µέτρο αυτό, οι
οφειλέτες µε κλειδωµέν ους τραπεζικούς λογαριασµούς θα αν ακτούν σταδιακά τον
έλεγχ ο τους κερδίζον τας µεγαλύτερο ακατάσχ ετο όριο πάν ω από τα 1.250 ευρώ. Το
ακατάσχ ετο ποσό θα αυξάν εται σταδιακά όσο εξυπηρετούν τους όρους της τµηµατικής εξόφλησης των οφειλών τους.
(πληροφορί ες από το Dikaiologitika News)

