
Συνταξιούχοι: Θα διεκδικήσουν ∆ιπλά
αναδροµικά σε επικουρικές

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

Κ
2239Αρ. Φύλλου 3793 Tρίτη 19 Νοεµβρίου 2019 Έτος 25ο email: info@thriassio.gr www.thriassio.gr

ΨΗΦΙΣΕ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GLOBAL WALK
∆ήµος Φυλής: Ας στηρίξουµε τη συµµετοχή των

µαθητών των σχολείων του ∆ήµου µας.

ΣΤΗΝ ΑΥΡΙΑΝΗ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ∆.Σ. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

Λήψη απόφασης περί απαλλαγής ευπαθών
κοινωνικών οµάδων από τέλη καθαριότητας το 2020

σσεελλ..  55

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 
Μειοδοτικός διαγωνισµός για την 

αποµάκρυνση τριών επιβλαβών πλοίων

σσεελλ..  88

σσεελλ..  77

Νέα δίµηνη παράταση του 
διαγωνισµού για το «ΘΡΙΑΣΙΟ 2»

Λειτουργία Κοινωνικής Ιµατιοθήκης 
στον ∆ήµο Αχαρνών σσεελλ..  77

σσεελλ..  22

Έξτρα µειώσεις   
φορολογίας

σε ελεύθερους επαγγελµατίες και αγρότες
σσεελλ..  88

σσεελλ..  33--1133

σσεελλ..  33--66

Φόρος τιµής στους αγωνιστές- φοιτητές του Πολυτεχνείου. 

Το Πολυτεχνείο ΖΕΙ - Η Ελευσίνα θυµάται
σσεελλ..  55

∆ΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
«Άλλαξε τις συνήθειές σου,
µείωσε τα απόβλητά σου» 
Στις 20 και 21 Νοεµβρίου 2019, στο

κτίριο της Αλωνίστρας.
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ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

2-θριάσιο Τρίτη 19 Νοεµβρίου 2019

ΠΠΡΡΟΟΓΓΝΝΩΩΣΣΗΗ  ΚΚΑΑΙΙΡΡΟΟΥΥ
Νεφώσεις µε πιθανότητα βροχών.

Η θερµοκρασία έως 19 βαθµούς Κελσίου

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
4,8,12,16,20,24,28,

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Παγκόσµια Ηµέρα ∆ηµόσιας Τουαλέτας

Παγκόσµια ηµέρα κατά της κακοποίησης
των  παιδιών

Προφήτου Αβδιού, Μαρτύρων  Αγαπίου και Άζη του
θαυµατουργού

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 

ΣΥΣΤΕΓΑΣΜΕΝΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΓΑΒΑΘΑ ΑΡΓΥΡΩ
ΠΑΠΑΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΟΕ

Αχαρνών 7, 2105576029

ΕΛΕΥΣΙΝΑ
Μπαρδής Μελέτιος Ι.

Βενιζέλου Ελευθερίου 8, 
2105546633

ΜΑΝ∆ΡΑ 

Αθανασοπούλου Χρυσάνθη Χ.
Εργατικές Κατοικίες, 

2105541721 08:00-23:00

ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ
ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟ∆ΩΡΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ

Αχαρνών 36, 2102472215  08:00-22:00

ΧΑΙ∆ΑΡΙ 
Μελέκη Ευθαλία Ν.Θηβών 14 & Συνταγµατάρχου

Γιαννούλη 14, 2105905451
ΜΑΡΙΑ ΜΥΛΩΝΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΤΣΙΜΙΓΚΑ ΚΑΙ
ΣΙΑ ΟΕ, Ρίµινι 28, Έναντι Νοσοκοµείου Αττικόν,

2105812139, 08:00-21:00

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 
Μειοδοτικός διαγωνισµός για την 

αποµάκρυνση τριών επιβλαβών πλοίων

Την 15-11-2019, στην έδρα του Ο.Λ.Ε. Α.Ε., διενεργήθηκε Μειοδοτικός ∆ιαγωνισµός για την
εκποίηση, ανέλκυση και αποµάκρυνση εκτός Λιµένα Ελευσίνας του Ναυαγίου: ∆/Ξ-ΚΑΤΑΛΟΙΠΩΝ
«ΣΛΟΠΣ» (Ν.Π. 10178) και για την εκποίηση, αποµάκρυνση ή εξουδετέρωση των επικίνδυνων και
επιβλαβών πλοίων: ∆/Ξ «ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ Ι» (Ν.Π. 10725) ΚΑΙ Φ/Γ «ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΙΙΙ» (Ν.Π. 10225),
που βρίσκονται στην περιοχή «ΒΛΥΧΑ» Ελευσίνας, αρµοδιότητας Ο.Λ.Ε. Α.Ε.

Κατά τον έλεγχο που πραγµατοποιήθηκε από την αρµόδια επιτροπή, διαπιστώθηκε η ύπαρξη
σύννοµης προσφοράς, η οποία θα προωθηθεί άµεσα προς επικύρωση στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο του
Ο.Λ.Ε. Α.Ε., ώστε στη συνέχεια να καταρτισθεί η Σύµβαση Ανάθεσης για την υλοποίηση ενός έργου
που  θα βελτιώσει την περιβαλλοντική κατάσταση του κόλπου της Ελευσίνας και θα εξαλείψει την µέχρι
σήµερα εικόνα εγκατάλειψής του.

Συνελήφθη 20χρονος στον Ασπρόπυργο 
για ληστείες σε βάρος οδηγών φορτηγών

Σ
υνελήφθη, όπως ανακοινώθηκε
στις 11/11/2019 επίσηµα από την
ΕΛΑΣ, από αστυνοµικούς του Τµή-

µατος Ασφαλείας Ασπροπύργου, ένας
20χρονος ηµεδαπός, κατηγορούµενος
για ληστεία κατά συναυτουργία και
κλοπή. Συγκατηγορούµενοι για τα ίδια
αδικήµατα είναι ακόµα τρείς άγνωστοι
δράστες οι οποίοι αναζητούνται.

Ειδικότερα, πρώτες πρωινές ώρες
της 5-11-2019, οι κατηγορούµενοι προ-
σέγγισαν από κοινού, τρία  φορτηγά
αυτοκίνητα σε χώρο στάθµευσης στην
περιοχή του Ασπροπύργου και µε

χρήση σωµατικής βίας αφαίρεσαν από τους οδηγούς τους χρήµατα και χρυσαφικά.
Στη συνέχεια διέφυγαν µε κλεµµένο Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο, το οποίο εντοπίσθηκε και ακινητοποιήθηκε

από αστυνοµικούς του Τµήµατος Αντιµετώπισης Εγκληµάτων ∆υτικής Αττικής, στην περιοχή της Νέας
Ζωής Ασπροπύργου.

Σε έρευνες που διενεργήθηκαν στο όχηµα και στην οικία του συλληφθέντα, βρέθηκαν και κατασχέθη-
καν πλήθος διαρρηκτικών εργαλείων και ένα ηλεκτρικό πατίνι ( e - scooter ) µε ίχνη παραβίασης. Ο
συλληφθείς οδηγήθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών.
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Μια ακόµα δίµηνη 
παράταση, του 

διαγωνισµού για το
«Θριάσιο ΙΙ» 

Ε
ν αλλακτικές λύσεις για την  προώθηση του
σχ εδίου αν άπτυξης του µεγάλου εµπορευµατι-
κού συγκροτήµατος στο Θριάσιο εξετάζουν

στην  κυβέρν ηση καθώς ο γόρδιος δεσµός δεν  λέει ν α
λυθεί.

Την  Παρασκευή υπήρξε µια ακόµα δίµην η παρά-
ταση, µέχ ρι 20 Ιαν ουαρίου, του διαγων ισµού για το
λεγόµεν ο «Θριάσιο ΙΙ», στον  οποίο συµµετέχ ουν  η
Pearl που αν ήκει στην  Cosco, η Goldair και η κοι-
ν οπραξία της Foodlink µε τον  όµιλο Κοπελούζου.

Η παράταση, µε απόφαση του υπουργού Υπο-
δοµών  Κ. Καραµαν λής, ήταν  απαραίτητη καθώς
εκκρεµεί η έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το
«Θριάσιο Ι», το σχ έδιο κατασκευής εµπορευµατικού
κέν τρου σε τµήµα της έκτασης των  περίπου 2.000
στρεµµάτων  του ΟΣΕ.

Μια πρόταση που είχ ε εξεταστεί ήταν  η είσοδος
τρίτου, ιδιώτη επεν δυτή, ο οποίος θα αποκτούσε
τµήµα του ποσοστού (80%) της ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ στην
ΘΕΚ ΑΕ που έχ ει αν αλάβει την  κατασκευή και
διαχ είριση του εµπορευµατικού κέν τρου στο Θριά-
σιο. Πρόκειται για λύση που θεωρείται δύσκολα υλο-
ποιήσιµη καθώς θα απαιτηθούν  αποτιµήσεις και
άλλες χ ρον οβόρες διαδικασίες.

Σύνδεσµος 
Επαγγελµατιών 
Βιοτεχνών και 
Εµπόρων Αχαρνών: 

Με µια βροχή 
πνιγόµαστε
Για ακόµη µία φορά η δυν ατή
βροχ ή φαν ερών ει την  απότοµη
όξυν ση όλων  των  προβληµάτων
στην  αν τιπληµµυρική θωράκιση
της πόλης µας και όχ ι µόν ο. Απο-
καλύπτει για ακόµα µια φορά το
τεράστιο πρόβληµα στην  περιοχ ή
της ∆υτικής Αθήν ας και των  Αχ αρν ών .

Το ∆Σ του ΣΕΒΑ απαιτεί ν α παρθούν  τώρα µέτρα για
την  αν τιπληµµυρική προστασία της περιοχ ής µας
χ ωρίς καµία αν αµον ή. Οι περιουσίες µας και οι ζωές µας
δεν  µπορούν  ν α περιµέν ουν  άλλο πότε θα πάρει
µπρός η ν έα δηµοτική αρχ ή. Αν τιπληµµυρικά έργα
χ ωρίς ολοκληρωµέν ο σχ εδιασµό, έργα – αν οικτές
πληγές σε εξέλιξη που χ ρον οτριβούν , έργα επείγον τα
που δεν  υπάρχ ουν  στον  προγραµµατισµό.

Μετά τις πληµµύρες τα κροκοδείλια δάκρυα και η υπο-
κρισία περισσεύουν  εν ώ το πρόβληµα είν αι γν ωστό
δεκαετίες.
Φτάν ει πια η κοροϊδία. Απαιτούµε τώρα ν α ληφθούν
άµεσα µέτρα αν τιπληµµυρικής προστασίας ιδιαίτερα για
τις περιοχ ές του ∆ήµου µας µε εν τοπισµέν ο πρόβληµα.
Προέχ ει ν α µην  θρην ήσουµε και άλλες αν θρώπιν ες
ζωές όπως στο παρελθόν .

Όλοι οι αρµόδιοι κρατικοί φορείς γν ωρίζουν  µε λεπτο-
µέρειες την  όξυν ση του προβλήµατος και τον  επείγον -
τα χ αρακτήρα αν τιπληµµυρικής προστασίας της περ-
ιοχ ής. Όσοι επικαλούν ται τα καιρικά φαιν όµεν α
κάν ουν  απέλπιδα προσπάθεια ν α κρύψουν  τις
εγκληµατικές ευθύν ες τους.

Αυτό είν αι το αποτέλεσµα της πολιτικής των  κυβερν ή-
σεων , των  Περιφερειακών  και ∆ηµοτικών  αρχ ών  που
στήριζαν  τόσα χ ρόν ια τα κόµµατα της ΕΕ. Πολιτική
που συν εχ ίζεται: Προκλητική χ ρηµατοδότηση στους
µεγαλοεπιχ ειρηµατίες, ευρωπαϊκά κον δύλια για
παν άκριβα έργα βιτρίν ας («βιοκλιµατικές» αν απλάσεις,
«περιβαλλον τικούς» ποδηλατοδρόµους, λευκές ν ύχ τες
κ.α.), την  ίδια στιγµή που δεν  χ ρηµατοδοτούν  έργα για
τις αν αγκαίες υποδοµές στις λαϊκές συν οικίες.

Οι καταστροφές συν εχ ίζουν  ν α πλήττουν  τους δήµους
όπως το Μεν ίδι , την  περιοχ ή µε τα υψηλότερα ποσο-
στά αν εργίας, µε φτώχ εια και εγκληµατικότητα αλλά και
συν ολικότερα υποβάθµισης της ποιότητας ζωής, που
επιδειν ώθηκαν  µε την  κρίση.

Απαιτούµε από όλους τους εµπλεκόµεν ους φορείς –
κυβέρν ηση – περιφερειακή διοίκηση – τοπική διοίκηση
– ν α λάβουν  τώρα όλα τα απαραίτητα µέτρα.

•Άµεση ολοκλήρωση των  έργων  του ρέµατος της Εσχ α-
τιάς και εκπόν ηση µελέτης και κατασκευή των  έργων
διευθέτησης του ρέµατος Καν απίτσας µε παράλληλη
σύν ταξη των  µελετών  αν τιπληµµυρικής προστασίας
όλων  των  περιοχ ών  του ∆ήµου, που θα βασίζεται στις
διευθετήσεις των  ρεµάτων . Ιεράρχ ηση της κατασκευής
των  έργων  αυτών  µε βάση τον  βαθµό επικιν δυν ότητας
κάθε περιοχ ής.

«Πρόσκληση στην 35η Συνεδρίαση του ∆ηµοτι-
κού Συµβουλίου»

Α
ύριο Τετάρτη 20 Νοεµβρίου 2019 και ώρα 19:00
θα συν εδριάσει το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Ελευ-
σίν ας για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων

στα παρακάτω θέµατα της ηµερήσιας διάταξης:

ΝΟΜΙΚΑ – Γενικός Γραµµατέας κ. Παναγιω-
τούλιας Ιωάννης

1. Καθορισµός αµοιβής της δικηγόρου Αγγελικής
Χαροκόπου αν αφορικά µε το χ ειρισµό τεσσάρων  (4)
αιτήσεων  αν αιρέσεως της εταιρείας «Χαλυβουργική
Α.Ε.» για υποθέσεις επιβολής δηµοτικών  φόρων  και
τελών . (εισηγήτρια κα Βαλαβάν η)

2. Καθορισµός αµοιβής της δικηγόρου Αγγελικής
Χαροκόπου για το χ ειρισµό της µε Αριθµ. καταθ. Ε
2730/2019 αιτήσεως ακυρώσεως της εταιρείας «Σπαν ό-
πουλος Ναυτιλιακές Υπηρεσίες Α.Ε.» (εισηγήτρια κα
Βαλαβάν η)

3. Καθορισµός αµοιβής της δικηγόρου Αγγελικής
Χαροκόπου αν αφορικά µε το χ ειρισµό της υποθέσεως
επιβολής δηµοτικών  φόρων  και τελών  στην  εταιρεία
«Ελλην ικά Πετρέλαια Α.Ε.» για το χ ρον ικό διάστηµα
από 1-1-2019 έως 30-6-2019. (εισηγήτρια κα Βαλα-
βάν η)

4. Καθορισµός αµοιβής της δικηγόρου Αγγελικής
Χαροκόπου αν αφορικά µε το χ ειρισµό της υποθέσεως
επιβολής δηµοτικών  φόρων  και τελών  στην  εταιρεία

«Ελλην ικά Πετρέλαια Α.Ε.» για το χ ρον ικό διάστηµα
από 1-7-2017 έως 31-12-2017. (εισηγήτρια κα Βαλα-
βάν η)

5. Καθορισµός αµοιβής της δικηγόρου Παρασκε-
υής Γεωργίου για το χ ειρισµό της µε ΓΑΚ 93352/2019
αγωγής του Αλέξιου Τσουτουρίδη κατά του ∆ήµου Ελευ-
σίν ας. (εισηγήτρια κα Βαλαβάν η)

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΑ – Αρµόδιος Αντιδ/χος κ. Κουρούνης
Γεώργιος

6. Έγκριση Καν ον ισµού Λειτουργίας του Προ-
γράµµατος «Βοήθεια στο Σπίτι» του Τµήµατος Κοιν ων ι-
κής Πολιτικής της ∆ιεύθυν σης Κοιν ων ικής Προστασίας,
Παιδείας και Πολιτισµού του ∆ήµου Ελευσίν ας.
(εισηγήτρια κα Ζγαν τζούρη)

7. Αν αθεώρηση του Καν ον ισµού Λειτουργίας του
Κοιν ων ικού Φαρµακείου του ∆ήµου Ελευσίν ας.
(εισηγήτρια κα Ζγαν τζούρη)

8. Αποδοχ ή αιτήσεων  αποδέσµευσης από την
Επιτροπή Λειτουργίας του Κοιν ων ικού Φαρµακείου.
(εισηγήτρια κα Ζγαν τζούρη)

9. Συγκρότηση Τριµελούς Επιτροπής Λειτουργίας
του Κοιν ων ικού Φαρµακείου. (εισηγήτρια κα Ζγαν -
τζούρη)

10. Λήψη απόφασης για παρατάσεις µισθώσεων
ακιν ήτων  που βρίσκον ται εν  ισχ ύ. (εισηγήτρια κα
Αν απλιώτη)

11. Συγκρότηση µελών  της ∆ηµοτικής Επιτροπής
∆ιαβούλευσης Ελευσίν ας. (εισηγητής κ. Ηλιόπουλος)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ – Αρµοδιότητας Οικονοµικής Επι-
τροπής

12. Έγκριση αποτελεσµάτων  εκτέλεσης προϋπο-
λογισµού 3ου τριµήν ου ο.ε. 2019. (εισηγήτρια κα Γεωρ-
γουλέα)

 ΣΤΗΝ ΑΥΡΙΑΝΗ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ∆.Σ. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 
Λήψη απόφασης περί απαλλαγής τέλους καθαριότητας 
& φωτισµού ευπαθών κοινωνικών οµάδων έτους 2020

Συν εχ ίζεται στη σελ. 13

Συνεχίζεται στη σελ. 4Συν εχ ίζεται στη σελ. 6
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•Άµεση δηµοπράτηση
και κατασκευή των
αγωγών  οµβρίων  στο
κεν τρικό Μεν ίδι, για
τους οποίους υπάρχει
έτοιµη µελέτη.

•Άµεση καταγραφή
(τώρα) των  πλέον
ε π ι κ ί ν δ υ ν ω ν
σηµείων  πληµµύρας
του ∆ήµου και
ιεράρχησή τους αν ά-
λογα µε τον  βαθµό
ε π ι κ ι ν δ υ ν ό τη τά ς
τους, που θα βασίζε-
ται στην  µέχρι σήµε-
ρα εµπειρία των
π ρ ο η γ ο ύ µ ε ν ω ν
πληµµυρών .

��Κατάρτιση σχεδίου
µέτρων  πολιτικής
προστασίας µε προ-
µήθεια όλων  των
α π α ι τ ο ύ µ ε ν ω ν
µηχαν ηµάτων  και
υλικών  που θα είν αι
αν ά πάσα στιγµή
διαθέσιµα.
Το σχέδιο θα προβλέ-
πει την  διάθεση του
απαιτούµεν ου προ

σωπικού και θα αξιο-
ποιεί όλες τις
δυν ατότητες που
διαθέτει η σύγχρον η
τεχν ολογία και αφορά
στην  πρόβλεψη έν το-
ν ων  βροχοπτώσεων
πληµµύρας και την
έγκαιρη παρέµβαση
για την  αποτροπή
των  κιν δύν ων  κατά
της ζωής των
πολιτών  και της κατα-
στροφής των  περιου-
σιών  τους.

∆ε χωράει καµία απο-
γοήτευση. Είν αι ώρα
για αγών α και δράση
για την  ζωή που µας
αξίζει. Αυτή τη ζωή
καν είς δε θα µας τη
χαρίσει. Με τον
αγών α µας θα τη διεκ-
δικήσουµε και θα την
κατακτήσουµε.
Το ∆.Σ. του ΣΕΒΑ
όπως πάν τα έτσι και
τώρα θα είν αι µπρο-
στάρης σε αυτά τα
ζητήµατα.

Το ∆.Σ. του ΣΕΒΑ

Στο στόχ αστρο
αγν ώστων , που πέταξαν
βόµβες µολότοφ, µπήκε τα
ξηµερώµατα της ∆ευτέρας
η Τροχ αία Αγίας Παρασκε-
υής επί της λεωφόρου
Λαυρίου, στα Γλυκά
Νερά.Συγκεκριµέν α, οι
δράστες λίγο µετά τις 03:00
εξαπέλυσαν  επίθεση µε
τρεις βόµβες µολότοφ οι
οποίες ωστόσο δεν  προ-
κάλεσαν  µεγάλες υλικές
ζηµιές καθώς δεν  αν εφλέγ-
ησαν , πιθαν ότατα λόγω
της χ ρησιµοποίησης λάθος
µπουκαλιού.

Σύµφων α µε πληροφο-

ρίες οι δράστες επέλεξαν
µπουκάλια κρασιού, τα
οποία είν αι αρκετά µεγάλα
σε µέγεθος και δεν  έσπα-
σαν , όπως συµβαίν ει µε
τα µπουκάλια µπύρας που
συν ηθίζεται ν α χ ρησιµο-
ποιούν ται σε τέτοιες επιθ-
έσεις.

Σε τρεις προσαγωγές
προχ ώρησε η ΕΛ.ΑΣ. 

Στιγµές µετά την  επίθε-
ση, οι Αρχ ές άρχ ισαν  τις
έρευν ες και τελικά
προχ ώρησαν  σε τρεις
προσαγωγές υπόπτων  για
το περιστατικό.

Συνεχίζεται απο τη σελ. 3

Επίθεση µε µολότοφ στην
τροχαία Αγίας Παρασκευής
- Τρεις προσαγωγές Σ

ηµαντικές είναι οι αλλα-
γές που καταγράφονται
στις ποινές του Κώδικα

Οδικής Κυκλοφορίας που περ-
ιλαµβάνονται στις τροποποιή-
σεις Ποινικού Κώδικα, Κώδικα
Ποινικής ∆ικονοµίας.

Με τις συγκεκριµένες διατά-
ξεις προβλέπεται µέχρι και
ισόβια κάθειρξη για όποιον
οδηγεί υπό την επήρεια αλκο-
όλ ή ναρκωτικών και προκαλέ-
σει απώλεια ανθρώπινων
ζωών. Ειδικότερα στο άρθρο 4
ορίζεται ότι τροποποιούνται
τα άρθρα 272, 290, 290Α και
291, 308 του Ποινικού Κώδικα.

1. Στη διάταξη του άρθρου
272 η παράγραφος 2 αναρ-
ιθµείται σε 3 και προστίθεται
νέα παράγραφος 2 που έχει ως
εξής:

«2. Η πράξη της προη-
γούµενης παραγράφου τιµωρ-
είται µε κάθειρξη έως δέκα έτη
αν ο υπαίτιος την τελεί ενώ
διαπράττει διατάραξη κοινής
ειρήνης (άρθρο 189 παρ. 1-
3).»

2. H διάταξη του άρθρου 290
παράγραφος 1 αντικαθίσταται
ως εξής:

1. Όποιος διαταράσσει την
ασφάλεια της συγκοινωνίας
στους δρόµους:

α) µε καταστροφή, βλάβη ή
µετακίνηση εγκαταστάσεων ή
οχηµάτων,

β) µε τοποθέτηση ή διατήρη-
ση εµποδίων,

γ) µε αλλοίωση σηµείων ή
σηµάτων ή µε τοποθέτηση ή
διατήρηση εσφαλµένων
σηµείων ή σηµάτων, ή

δ) µε άλλες, εξίσου
επικίνδυνες για την ασφάλεια
της συγκοινωνίας πράξεις,
τιµωρείται:

αα) µε φυλάκιση έως τρία έτη
ή χρηµατική ποινή αν από την
πράξη προέκυψε κοινός
κίνδυνος για ξένα πράγµατα,

ββ) µε φυλάκιση τουλάχιστον
ενός έτους αν από την πράξη
προέκυψε κίνδυνος για άνθρω-
πο,

γγ) µε κάθειρξη έως δέκα έτη
αν η πράξη είχε ως αποτέ-
λεσµα τη βαριά σωµατική
βλάβη άλλου ή προκάλεσε
βλάβη σε κοινωφελείς εγκατα-
στάσεις,

δδ) µε κάθειρξη τουλάχιστον
δέκα ετών αν η πράξη είχε ως
αποτέλεσµα τον θάνατο άλλου.

Αν προκλήθηκε ο θάνατος
µεγάλου αριθµού ανθρώπων,
το δικαστήριο µπορεί να επι-
βάλει ισόβια κάθειρξη.»

ΕΕΡΡΕΕΥΥΝΝΑΑ  --ΣΣΟΟΚΚ::  
ΑΑννττιιββιιοοττιικκάά  µµεε  ττιιςς  χχοούύφφττεεςς  
χχωωρρίίςς  νναα  τταα  χχρρεειιααζζόόµµαασσττεε  
- 'Ερχονται αυστηρές ποινές

Σ
ε απειλητικά επίπεδα για τη ∆ηµόσια Υγεία φτά-
ν ει η υπερκαταν άλωση αν τιβιοτικών  στην  Ελλά-
δα, η οποία συν εχ ίζει ν α κατέχ ει την  πρώτη

θέση στην  Ευρώπη.Κάθε χ ρόν ο, το 68% των  πολιτών
λαµβάν ει αν τιβιοτικά, όταν  στη Φιλαν δία το ποσοστό
των  πολιτών  που καταν αλών ουν  αν τιβιοτικά δεν
ξεπερν ά το 3%. Και, δυστυχ ώς, σύµφων α µε τους ειδι-
κούς, δεν  φαίν εται ν α υπάρχ ει τάση βελτίωσης. Οι
Έλλην ες, πάν τως, δεν  «αποθηκεύουν » πλέον  αν τι-
βιοτικά, καθώς το ποσοστό έπεσε στο 1%, από 20%
που ήταν .

Στο ερώτηµα γιατί ο Έλλην ας λαµβάν ει αν τιβιοτικά, οι
επιστήµον ες απαν τούν  ότι στο 70% των  περι-
πτώσεων  κάν ει χ ρήση για απλές καθηµεριν ές χ ειµω-
ν ιάτικες ιώσεις που εκδηλών ον ται µε βήχ α, πον όλαιµο
και συν άχ ι, που δεν  χ ρειάζον ται καν  τη βοήθεια των
γιατρών . 

«Τα προµηθεύεται από το φαρµακείο χ ωρίς ιατρική
συν ταγή», τόν ισε κατά τη διάρκεια συν έν τευξης
Τύπου, µε αφορµή την  Παγκόσµια Εβδοµάδα Εν ηµέρ-
ωσης για την  Ορθολογική Χρήση των  Αν τιβιοτικών  (18-
24 Νοεµβρίου), η Κυριακή Καν ελλακοπούλου, καθη-
γήτρια Παθολογίας-Λοιµώξεων  του ΕΚΠΑ. Ως αποτέλε-
σµα, παρουσιάζεται υψηλή αν τοχ ή των  µικροβίων  στα
πολύτιµα αν τιβιοτικά, όχ ι µόν ο στα ν οσοκοµεία, αλλά
και στην  κοιν ότητα, µε δυσάρεστα αποτελέσµατα,
αφού, σύµφων α µε τους επιστήµον ες, το «κακό» µικρ-
όβιο του πν ευµον ιόκκοκου έχ ει αποκτήσει 40%

αν τοχ ή και οι µισοί που προσβάλλον ται δεν  θα θερα-
πευτούν . 

Επίσης, σύµφων α µε τους επιστήµον ες, το κολοβακ-
τηρίδιο (ουρολοιµώξεις) έχ ει αποκτήσει αν τοχ ή 15%.
Συν έπεια της υπερκαταν άλωσης είν αι «η καταστροφή
της δράσης των  αν τιβιοτικών » και «η αν τοχ ή των
µικροβίων  η οποία µεταδίδεται», αν έφερε η κ. Καν ελ-
λακοπούλου.

Η επιστηµον ική κοιν ότητα κρούει τον  κώδων α του
κιν δύν ου, τον ίζον τας ότι πρέπει ν α µειωθεί η κατα-
ν άλωση αν τιβιοτικών  κατά 90% στην  κοιν ότητα και
έχ ουµε όλοι ευθύν η ν α κάν ουµε τα αν τιβιοτικά ξαν ά
ισχ υρά. «Πρέπει ν α αν τιληφθούµε ότι ν έα αν τιβιοτικά
δεν  υπάρχ ουν , άρα, θα πρέπει ν α επιβιώσουµε µε
ό,τι έχ ουµε», αν έφερε η Ελέν η Γιαµαρέλλου, καθη-
γήτρια Παθολογίας ΕΚΠΑ, λοιµωξιολόγος και πρόεδρος
της Ελλην ικής Εταιρίας Χηµειοθεραπείας.

Εν ηµέρωση, ευαισθητοποίηση, αυστηρές ποιν ές σε
όσους χ ορηγούν  αν τιβιοτικά χ ωρίς ιατρική συν ταγή
και υποχ ρεωτικό strep test, ώστε ο γιατρός ν α χ ορη-
γήσει την  κατάλληλη θεραπεία, είν αι τα βήµατα που
πρέπει ν α γίν ουν  για την  ορθή χ ρήση των  αν τιβιο-
τικών . «Σήµερα, δεν  υπάρχ ει καµία ποιν ή για όσους
χ ορηγούν  αν τιβιοτικά χ ωρίς ιατρική συν ταγή», αν έφε-
ρε ο περιφερειάρχ ης Αττικής και πρόεδρος του Ιατρι-
κού Συλλόγου Αθην ών , Γιώργος Πατούλης, και ζήτησε
την  επιβολή αυστηρών  κυρώσεων  σε όσους το
κάν ουν , τον ίζον τας ότι η Πολιτεία πρέπει ν α βάλει
καν όν ες και ν α ελέγχ ει την  εφαρµογή τους.

Εκστρατεία εν ηµέρωσης
Επιστηµον ική κοιν ότητα και Τοπική Αυτοδιοίκηση

για 6η συν εχ όµεν η χ ρον ιά, υλοποιούν  εκστρατεία
εν ηµέρωσης του κοιν ού για την  ορθή χ ρήση των  αν τι-
βιοτικών  και τις συν έπειες της υπερκαταν άλωσής
τους, όπως είν αι η αν άπτυξη αν τοχ ής που τα κατα-
στρέφει και οι αν επιθύµητες εν έργειες.

Νέος Ποινικός Κώδικας: 
Μέχρι και ισόβια στους µεθυσµένους οδηγούς
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∆ώρο∆ώρο
Χριστουγέννων απόΧριστουγέννων από

τον ΟΑΕ∆: τον ΟΑΕ∆: 
Πότε καταβάλλονται τα

χρήµατα

Οι άνεργοι  που είναι  εγγεγραµµένοι  στον
ΟΑΕ∆ και  λαµβάνουν το επίδοµα ανεργίας
δικαιούνται  δώρο Χριστουγέννων.Το πόσο που
θα λάβουν οι  δικαιούχοι  ισούται  µε ένα ολόκ-
ληρο επίδοµα ανεργίας, δηλαδή 360 ευρώ, εφό-
σον λάµβαναν το επίδοµα  από την 1η Μαΐου
έως τις 31 ∆εκεµβρίου. 

Σε περίπτωση που έπαιρναν επίδοµα για
µικρότερο χρονικό διάστηµα, δικαιούνται  οικο-
νοµική ενίσχυση ίση µε τρία ηµερήσια επιδό-
µατα ανεργίας για κάθε µήνα επιδότησης. Το
δώρο Χριστουγέννων πρόκειται  να καταβληθεί
από τον ΟΑΕ∆ το πρώτο δεκαπενθήµερο του
∆εκεµβρίου.Πώς υπολογίζεται  το δώρο Χρι-
στουγέννωνΓια τον υπολογισµό του ποσού των
δώρων λαµβάνεται  υπόψη ο τρόπος αµοιβής
των µισθωτών δηλαδή αν αµείβονται  µε ηµερ-
οµίσθιο ή µε µισθό. Η χρονική περίοδος που
υπολογίζεται  το δώρο Χριστουγέννων αρχίζει
από την 1η Μαΐου µέχρι  και  την 31η ∆εκεµ-
βρίου κάθε έτους.

Έτσι , οι  εργαζόµενοι  που η σχέση εργασίας
τους µε τον εργοδότη είχε διάρκεια χωρίς δια-
κοπή όλη τη χρονική περίοδο που αναφέραµε
δηλαδή από 1ης Μαΐου µέχρι  31ης ∆εκεµβρίου
κάθε έτους δικαιούνται  ολόκληρο το δώρο που
είναι  ίσο µε ένα µηνιαίο µισθό για τους αµειβό-
µενους µε µισθό και  µε 25 ηµεροµίσθια για
τους αµειβόµενους µε ηµεροµίσθιο. 

Όσοι  όµως από τους παραπάνω µισθωτούς,
που η σχέση τους µε τον εργοδότη δεν διήρκεσε
ολόκληρο το χρονικό διάστηµα (από 1/5 έως και
31/12), δικαιούνται  να λάβουν τµήµα του δώρου
ανάλογο µε τη χρονική διάρκεια της εργασια-
κής τους σχέσης.Σε αυτήν την περίπτωση το
δώρο Χριστουγέννων υπολογίζεται  ως εξής:
2/25 του µηνιαίου µισθού ή 2 ηµεροµίσθια -ανά-
λογα µε το πώς αµείβονται- για κάθε 19 ηµερ-
ολογιακές ηµέρες διάρκειας της εργασιακής
σχέσης. 

Ακόµα και  οι  µισθωτοί  που εργάστηκαν χρο-
νικό διάστηµα µικρότερο των 19 ηµερών δικαι-
ούνται  ανάλογο κλάσµα του δώρου. Εκτός από
την περίπτωση που η εργασία παρασχέθηκε
χωρίς διακοπή όλο το διάστηµα από την 1η
Μαΐου έως την 31η ∆εκεµβρίου, στο διάστηµα
αυτό συνυπολογίζονται  και  όλες οι  ηµέρες που
οι  εργαζόµενοι-ες απουσιάζουν νόµιµα από
την εργασία τους (π.χ. µε ετήσια άδεια, µε
άδεια µητρότητας, µε σπουδαστική άδεια).Με
την online εφαρµογή του έχει  δηµιουργήσει  το
ΚΕ.Π.Ε.Α. δίνεται  η δυνατότητα στους εργαζοµέ-
νους να υπολογίσουν µόνοι  τους το δώρο Χρι-
στουγέννων που δικαιούνται
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∆ιήµερη Εκπαιδευτική ∆ράση 
στον Ασπρόπυργο, µε σύνθηµα: 

 «Άλλαξε τις συνήθειές σου, 
 µείωσε τα απόβλητά σου»

Η
∆ιεύθυν ση Περιβάλλον τος και Πολιτικής Προστασίας του ∆ήµου Ασπροπύργου, στο
πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδοµάδας Μείωσης Αποβλήτων ,  διοργαν ών ει, σε συν ερ-
γασία µε την  Πρωτοβάθµια και ∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση ∆υτικής Αττικής, διήµερη
δράση, µε σύν θηµα:  «Άλλαξε τις συν ήθειές σου, µείωσε τα απόβλητά σου», στις 20

και 21 Νοεµβρίου 2019, στο κτίριο της Αλων ίστρας.

Στη διήµερη εκπαιδευτική δράση, θα γίν ουν  διπλές παρουσιάσεις, σε µαθητές σχ ολείων  του
Ασπρόπυργου, (σύν ολο 4 παρουσιάσεις), όπου κάθε παρουσίαση θα παρακολουθήσουν
περίπου 50 µαθητές.

Η πρώτη παρουσίαση, Τετάρτη, 20 Νοεµβρίου 2019 (1η οµάδα µαθητών ), θα ξεκιν ά στις
9:00 και θα τελειών ει στις 10:15 και η δεύτερη (2η οµάδα µαθητών ), θα ξεκιν ά στις 10:30 και
θα ολοκληρών εται στις 11:45 περίπου. Το ίδιο ακριβώς πρόγραµµα ισχ ύει και για την  δεύτερη
ηµέρα της δράσης, Πέµπτη, 21 Νοεµβρίου 2019.

Αν αλυτικά το πρόγραµµα των  παρουσιάσεων  αν ά οµάδα: 

1. Καλωσόρισµα και εν ηµέρωση για το σκοπό της δράσης, από τη ∆ιευθύν τρια  Περιβάλ-
λον τος και Πολιτικής Προστασίας του ∆ήµου Ασπροπύργου, κ. Ελέν η Βερούτη.

2. Παρουσίαση από τους Υπεύθυν ους Περιβάλλον τος των  Εταιρειών  Αν ακύκλωσης
ΑΝΑΜΕΤ και ΒΙΑΝΑΤΤ, που εδρεύουν  στον  Ασπρόπυργο,  κ. Θωµά Παπαγεωργίου και κ.
Γεώργιο Αγγελόπουλο, αν τίστοιχ α, µε στόχ ο την  καταν όηση της έν ν οιας της επαν αχ ρησιµο-
ποίησης και της αν ακύκλωσης.

3. Παρουσίαση από την  Υπεύθυν η Περιβαλλον τικής Εκπαίδευσης Πρωτοβάθµιας
Εκπαίδευσης ∆υτικής Αττικής, κ. Αλεξάν δρα Τσίγκου, µε υλικό από δράσεις µαθητών , ζωγρα-
φιές και κατασκευές από αν ακυκλώσιµα υλικά.

Το Πολυτεχνείο ΖΕΙ- Η Ελευσίνα θυµάται

Μ
ε την καθιερωµένη
εκδήλωση στην
κεντρική πλατεία

της Ελευσίνας, ο ∆ήµος
τίµησε και φέτος την εξέγερση
του Πολυτεχνείου ’73.  Το
πρωί της Παρασκευής 15
Νοεµβρίου αντιπροσωπείες
µαθητών συγκεντρώθηκαν
στην  πλατεία  Ηρώων προ-
κειµένου να αποτίσουν φόρο
τιµής στους αγωνιστές- φοιτ-
ητές του Πολυτεχνείου. 

Ακολούθησε  κατάθεση στεφά-
νων από τον  αντιδήµαρχο Γιώργο
Κουρούνη που εκπροσώπησε το
δήµο Ελευσίνας, τις προέδρους της
Α΄βάθµιας και Β΄βάθµιας Σχολικής
Επιτροπής , εκπροσώπους του
Θριάσιου Νοσοκοµείου, του Συλλό-
γου εργαζοµένων στους ΟΤΑ και
τοπικών πολιτικών οργανώσεων. 

Εκ µέρους των σχολείων  της πόλης στεφάν ι κατέθεσαν  µαθητές από το 2ο ∆ηµοτικό Σχο-
λείο, το 1ο Γυµνάσιο, το 4ο Γυµνάσιο, το 2ο Λύκειο, το 1ο ΕΠΑΛ. Επίσης λουλούδια κατέθ-
εσαν  µεµονωµένα µαθητές από διάφορα σχολεία αλλά και αντιπροσωπεία της Ένωσης
Συλλόγου Μαθητών Ελευσίνας. Να σηµειωθεί ότι αρκετοί µαθητές εκφώνησαν ποιήµατα ή
είπαν  λίγα λόγια για την  ηµέρα. 

Στη συνέχεια ο αντιδήµαρχος Γ. Κουρούνης  αναφέρθηκε στο ιστορικό των γεγονότων
και  µίλησε για τη σηµασία της εξέγερσης των φοιτητών στο Πολυτεχνείο και ολοκλήρωσε την
οµιλία του στέλνοντας το µήνυµα «να διαφυλάξουµε το νόηµα της ηµέρας» και  την  ευχή για
«Χρόν ια πολλά στη ∆ηµοκρατία». 

Στην  εκδήλωση παρευρέθηκαν  ο Γεν ικός Γραµµατέας του  ∆ήµου Γ. Παναγιωτούλιας, η
γραµµατέας του ∆.Σ.  Στέλλα Κάβουρα, ο πρόεδρος του Σ∆Κ Ελευσίνας Γ. Γιανν ίκος, δηµο-
τικοί σύµβουλοι, ο ΓΓ του Ε.Ε.Π. Χρ. Ντάφλος, εκπρόσωποι φορέων και πολλοί µαθητές.          
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Σε ιδιαίτερα ζεστό κλίµα η 
ανάδειξη του νέου ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου του Π.Λ.Σ. ∆ήµου 
Φυλής «ΧΟΡΟ∆ΡΩΜΕΝΟ».
Τα µέλη του συλλόγου προσήλθαν  το Σάββατο 19

Οκτωβρίου για ν α αν αδείξουν  τα ν έα όργαν α διοιήκ-
ησης για την  επόµεν η διετία. Τις αµέσως επόµεν ες
ηµέρες ακολούθησε η πρώτη συν εδρίαση των  εκλεγµέ-
ν ων  µελών  µε θέµα τη συγκρότηση τους σε σώµα.

Η σύν θεση του ν έου ∆.Σ. γα την  περίοδο 2019-
2021 είν αι:

Πρόεδρος: Παν αγιώτης Παπαν ικολάου
Αν τιπρόεδρος & Υπέυθυν η χ ορευτικών  τµηµάτων

Εν ηλίκων : Μαθων αίου Έφη
Γραµµατέας: Παπαγεωργίου Λευτέρης
Ταµίας: Μάτσου Ειρήν η
Υπεύθυν η Επιµορφωτικών , Καλλιτεχ ν ικών  και

Ψυχ αγωγικών  ∆ραστηριοτήτων : Κολοβού Ζωή

Υπεύθυν η Περιουσιακής Κατάστασης και ∆ηµοσιών
Σχ έσεων : Παπαγρηγορίου Ρούλα

Υπεύθυν η Παιδικών  Τµηµάτων : Γεωργακά Μαρία

Στις εκλογές αν αδείχ θηκαν  επίσης τα δύο µέλη της
εξελεκτικής επιτροπής Παπαπαν αή Μαρίν α, Τσιούν η
∆ήµητρα

Μετά το πέρας της συν δρίασης ο επαν εκλεγείς
πρόεδρος έκαν ε την  ακόλουθη δήλωση:«Νιώθω πολύ
περήφαν ος γιατί το παιδί µου, όπως αποκαλώ το
«ΧΟΡΟ∆ΡΩΜΕΝΟ», απέκτησε την  πρώτη κιόλας
διετία λειτουργίας του τόσους πολλούς φίλους, που το
αγκαλιάζουν  σα ν α είν αι δικό τους παιδί. Θέλω ν α
ευχ αριστήσω από τα βάθη της καρδιάς όλα τα µέλη του
συλλόγου για την  µαζική συµµετοχ ή τους. Θέλω ν α
συγχ αρώ όλα τα ν εοκλεγµέν α µέλη του ν έου ∆.Σ. και
ν α τους ευχ αριστήσω για την  αν αν έωση της εµπι-
στοσύν ης τους στο πρόσωπο µου.

Το «ΧΟΡΟ∆ΡΩΜΕΝΟ» συν εχ ίζει τις δραστηριότητες
του ακόµη ποιο δυν αµικά. Προτεραιότητα µας ήταν  και
είν αι µία:Να προσπαθούµε ν α κρατάµε αν αµέν η τη
φλόγα της ελλην ικής παράδοσης, ν α πατάµε στα βήµα-
τα των  παραδοσιακών  χ ορών  και ν α αν αβιών ουµε τα
ήθη και τα έθιµα της πατρίδας µας µέσα από τα δρώµα-
ν α και την  ελληκική Λαογραφία.»

Φυλή 11 Νοεµβρίου 2019

Φοιτητικό επίδοµα ΙΚΥ: Αιτήσεις για
τα 380 ευρώ το µήνα

Τ
ο Ίδρυµα Κρατικών  Υποτροφιών , στο πλαίσιο της Πράξ-
ης «Πρόγραµµα Οικον οµικής Εν ίσχ υσης Επιµελών  φοιτ-
ητών /τριών  που αν ήκουν  σε Ευπαθείς Κοιν ων ικές Οµά-

δες (ΕΚΟ)- ακαδηµαϊκό έτος 2018-19» και σε εφαρµογή του
Καν ον ισµού του Προγράµµατος προκηρύσσει 3.771 προ-
πτυχ ιακές υποτροφίες σε επιµελείς φοιτητές/τριες που σπου-
δάζουν  σε όλα τα Τµήµατα/Σχ ολές των  ΑΕΙ της χ ώρας και
αν ήκουν  σε Ευπαθείς και άλλες Κοιν ων ικές Οµάδες.

Η πράξη συγχ ρηµατοδοτείται από την  Ελλάδα και την  Ευρ-
ωπαϊκή Έν ωση (Ευρωπαϊκό Κοιν ων ικό Ταµείο) µέσω του
Επιχ ειρησιακού Προγράµµατος «Αν άπτυξη Αν θρώπιν ου
∆υν αµικού, Εκπαίδευση και ∆ια Βίου Μάθηση 2014-2020».

Οι υποτροφίες απευθύν ον ται σε επιµελείς φοιτητές των  ΑΕΙ
της χ ώρας και αποσκοπούν  στη διασφάλιση της ισότιµης
συµµετοχ ής στην  τριτοβάθµια εκπαίδευση, αυτών  που διαθέ-
τουν  χ αµηλά εισοδήµατα και αν ήκουν  σε Ευπαθείς και άλλες
Κοιν ων ικές Οµάδες (ΕΚΟ), ώστε ν α ολοκληρώσουν  έγκαιρα τις
σπουδές τους. Η διαδικτυακή εφαρµογή του Υ .ΠΑΙ.Θ
(https://iky -y potrof ies.it.minedu.gov .gr) για την  ηλεκτρον ική
υποβολή αιτήσεων  στο πλαίσιο της εν  λόγω Πράξης θα είν αι
διαθέσιµη από την  Τετάρτη 4 ∆εκεµβρίου 2019 έως και την
Παρασκευή 20 ∆εκεµβρίου 2019 και ώρα 15.00, λόγω του ότι η
αρµόδια Υπηρεσία του Υ.ΠΑΙ.Θ είν αι επιφορτισµέν η µε τη
διαδικασία υποβολής αιτήσεων  για τις Μετεγγραφές ακαδ. έτους
2019/20.

Μια δεύτερη λύση είν αι ν α προχ ωρήσουν  άµεσα
αλλαγές στη σύµβαση παραχ ώρησης του εµπορευµατι-
κού κέν τρου στην  ΘΕΚ ΑΕ, ώστε ν α καµφθούν  οι
αν τιρρήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Όµως, για ν α
γίν ουν  οι αλλαγές απαιτείται η συν αίν εση του επεν -
δυτικού σχ ήµατος, της ΘΕΚ, και, κυρίως, ν α συγκεκρι-
µεν οποιηθούν  οι αν τιρρήσεις της Κοµισιόν , η απαν -
τητική επιστολή της οποίας εκκρεµεί.

Η σύµβαση παραχ ώρησης του Εµπορευµατικού Κέν -
τρου στην  ΘΕΚ, στην  οποία συµµετέχ ει µε 20% ο όµι-
λος Goldair, ήταν  η πρώτη που ψηφίστηκε από την
ελλην ική Βουλή, ακριβώς πριν  έν α χ ρόν ο, χ ωρίς ν α
προηγηθεί έγκρισή της από την  Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Η τελευταία ήρθε εκ των  υστέρων  –αφού δεν  είχ ε ερωτ-
ηθεί πριν  την  έγκριση της σύµβασης- ν α καταθέσει
ολόκληρο τόµο µε παρατηρήσεις και ν α ζητήσει διευκρ-
ιν ήσεις σε σειρά θεµάτων .

Ξεκιν ούν  από το ύψος του ελάχ ιστου τιµήµατος που
θα καταβάλλει η ΘΕΚ ΑΕ, τους όρους παραχ ώρησης του ακιν ήτου, τις εγγυήσεις που έδωσε το ελλην ικό
δηµόσιο στον  παραχ ωρησιούχ ο, την  ακύρωση επιβολής δηµοτικών  τελών , τη µεταβολή των  όρων  δόµ-
ησης κατά τη διάρκεια του διαγων ισµού, κ.α.

Λάθος οι ξεχωριστοί διαγωνισµοί;
Το «Θριάσιο Ι» και το «Θριάσιο ΙΙ» είν αι απολύτως συµπληρωµατικά. Το εµπορευµατικό κέν τρο χ ρει-

άζεται και τις υποστηρικτικές υποδοµές που θα κατασκευαστούν  και θα λειτουργήσουν  µέσω της σύµβα-
σης για το «Θριάσιο ΙΙ». Στην  αγορά logistics υποστηρίζουν  πως κακώς προχ ώρησε η τµηµατική αξιο-
ποίηση της έκτασης µέσω δύο ξεχ ωριστών  διαγων ισµών  παραχ ώρησης. Την  εν ιαία παραχ ώρηση και
των  2.000 στρεµµάτων  επιδίωκαν  όµιλοι όπως η κιν εζική Cosco. Τελικά αποφασίστηκε το σπάσιµο σε
δύο συµβάσεις παραχ ώρησης µε τα γν ωστά παρατράγουδα.

Το «Θριάσιο Ι» αφορά την  αν άπτυξη του µεγάλου εµπορευµατικού κέν τρου και το «Θριάσιο ΙΙ» περ-
ιλαµβάν ει την  κατασκευή των  υπόλοιπων  κτιρίων  και την  εγκατάσταση του εξοπλισµού που απαιτείται
για την  ολοκλήρωση του υπόλοιπου εµπορευµατικού συγκροτήµατος, όπως η σιδηροδροµική υποδοµή,
γεραν ογέφυρες φορτοεκφόρτωσης, κ.α.

Όπως και η σύµβαση για το «Θριάσιο Ι», έτσι και ο διαγων ισµός που βρίσκεται σε εξέλιξη για τα λοι-
πές υποδοµές θεωρείται µν ηµείο προχ ειρότητας. Η Ελλάδα απειλείται µε επιστροφή κοιν οτικών  κον -
δυλίων  κον τά στα 170 εκατ. ευρώ στην  περίπτωση που δεν  προχ ωρήσει στην  παραχ ώρηση του εµπο-
ρευµατικού συγκροτήµατος σε ιδιώτες.

(πηγή: businessdaily.gr)

Συν εχ ίζεται από  τη σελίδα 3 
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Λειτουργία Κοινωνικής 
Ιµατιοθήκης στον 
∆ήµο Αχαρνών

Η
Αντιδήµαρχος της ∆ιεύθυνσης Κοινωνι-
κής Πολιτικής και το τµήµα Κοινωνικής
Πολιτικής στα πλαίσια υλοποίησης της

πράξης «∆οµή παροχής Βασικών Αγαθών, Κοι-
νωνικό Παντοπωλείο» ∆ήµου Αχαρνών µε
κωδικό ΟΠΣ(MIS) 5001330 του επιχειρησιακού
προγράµµατος «Αττική 2014-2020» σας γνωστο-
ποιεί ότι λειτουργεί και η Κοινωνική Ιµατιοθήκη
στο χώρο του Κοινωνικού Παντοπωλείου.

Στην Κοινωνική Ιµατιοθήκη δεχόµαστε µεταχειρ-
ισµένα είδη ένδυσης και υπόδησης, παιχνίδια,
βιβλία, βρεφικό εξοπλισµό, οικιακό εξοπλισµό,
σχολικό εξοπλισµό  κλινοσκεπάσµατα, τα οποία
απαιτείται να είναι καθαρά και σε καλή κατάσταση
προκειµένου να αναδιανεµηθούν.

Τα είδη αυτά διανέµονται στους ωφελούµενους
της ∆οµής Παροχής Βασικών Αγαθών, κατόπιν
αιτήσεώς τους και έγκριση αυτής από την Επιτρο-
πή ∆ιαχείρισης του Κοινωνικού Παντοπωλείου
∆ήµου Αχαρνών, καθώς και σε ανθρώπους που
αποδεδειγµένα έχουν ανάγκες σε ρουχισµό και
σε άλλα είδη κατόπιν Κοινωνικής Έκθεσης της
Κοινωνικής Υπηρεσίας, που έχουν απευθυνθεί.

Για περισσότερες πληροφορίες  µπορούν οι 

ενδιαφερόµενοι να απευθυνθούν στη ∆οµή
Παροχής Βασικών Αγαθών Κοινωνικό Παντοπω-
λείο, που βρίσκεται επί των οδών Αχαρνέων
Ιππέων και Μεγάλου Βασιλείου, Προφήτη Ηλία
στις Εργατικές Κατοικίες Μενίδι, τηλέφωνο επι-
κοινωνίας  2102463543, κατά τις ώρες 9:00 µε
14:00.

Ενηµερωτικές πινακίδες προς 
αρχαιολογικούς χώρους και 
εκκλησιαστικά µνηµεία
τοποθέτησε ο ∆ήµος Μεγαρέων

Ε
ν ηµερωτικές πιν ακίδες προς αρχ αιολογικούς
χ ώρους και εκκλησιαστικά µν ηµεία της επι-
κράτειάς του τοποθέτησε ο ∆ήµος Μεγαρέων .

Η µορφή των  πιν ακίδων  και ο ακριβής χ ώρος
τοποθέτησής των  έγιν ε καθ’ υπόδειξη της Εφορείας
Αρχ αιοτήτων  ∆υτικής Αττικής.

Πρόκειται για χ ρηστική πρωτοβουλία η οποία
αφεν ός εν ηµερών ει το κοιν ό για τους εν διαφέρον τες
προς επίσκεψη χ ώρους, αφετέρου καθοδηγεί τους
επισκέπτες ή εν  δυν άµει επισκέπτες.

Η πρωτοβουλία είν αι έν α θεµελιώδες βήµα για την
προβολή µν ηµείων  και άλλων  αξιοθέατων  σηµείων
και όπως αν αφέρει και η σχ ετική αν ακοίν ωση του
∆ήµου Μεγαρέων  συµβάλλει θετικά στην  τουριστική
αν άπτυξη της περιοχ ής.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝ∆ΕΣΕΙΣ
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ
ΑΓΙΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΕΓΑΡΕΩΝ 

Σας ενηµερώνουµε ότι το νέο δίκτυο ύδρευσης
έχει  ολοκληρωθεί  και  στο λόφο Αγίου
∆ηµητρίου.
Για την σύνδεση των οικιών µε το νέο δίκτυο
πρέπει να καλέσετε σύντοµα τον υδραυλικό σας.
Το παλαιό δίκτυο θα διακοπεί οριστικά στις 16
∆εκεµβρίου 2019. Όσες οικίες δεν έχουν
συνδεθεί µέχρι τότε µε το νέο δίκτυο θα πάψουν
να υδροδοτούνται.
Οι οικίες επί της οδού Αγ. Αντωνίου, στο τµήµα
από Σιθνίδων έως ∆ογάνη, θα συνδεθούν αποκ-
λειστικά τη ∆ευτέρα 16.12.2019 για τεχνικούς
λόγους.
Για πληροφορίες καλέστε στην Τεχνική Υπηρ-
εσία του ∆ήµου, τηλ. 22960 81042 κα Κατερίνα
Μουρελάτου.

ΨΗΦΙΣΕ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GLOBAL WALK
∆ήµος Φυλής: Ας στηρίξουµε τη συµµετοχή των µαθητών των σχολείων του ∆ήµου µας.
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Έξτρα µειώσεις φορολογίας
σε ελεύθερους επαγγελµατίες και αγρότες

ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ 
Για την αντιµετώπιση του 
παρεµπορίου σε δηµόσιους χώρους
και οργανωµένες αγορές 

Τ
ο Υπουργείο Αν άπτυξης και Επεν δύσεων  και η
Γεν ική Γραµµατεία Εµπορίου και Προστασίας Κατα-
ν αλωτή σε συν εργασία µε την  ΕΛ.ΑΣ, τις Περιφερει-

ακές Ελεγκτικές Υπηρεσίες και τις ∆ηµοτικές Αστυν οµικές
Αρχ ές, επιχ είρησαν  από κοιν ού την  περίοδο 11.11.19
έως – 16 .11.2019 για την  αν τιµετώπιση του παρεµπορίου
σε δηµόσιους χ ώρους και οργαν ωµέν ες αγορές  φέρον τας
τα κάτωθι αποτελέσµατα:

- 278 ελέγχ ους σε Αττική και Θεσσαλον ίκη
- 24 βεβαιωµέν ες παραβάσεις που αφορούν  στους καν ό-

ν ες ∆.Ι.Ε.Π.Π.Υ. και στο υπαίθριο εµπόριο
- 637 κατασχ εθέν τα τεµάχ ια ειδών  παρεµπορίου (απο-

µιµητικά)
- 13.700 € συν ολικό ύψος επιβληθέν των  προστίµων

Συγκεκριµέν α, κατά τους ελέγχ ους που πραγµατοποι-
ήθηκαν , από µικτά κλιµάκια ελεγκτών  της Γεν ικής Γραµµα-
τείας Εµπορίου και Προστασίας Καταν αλωτή και της
Ελλην ικής Αστυν οµίας, κατασχ έθηκαν  και καταστράφη-
καν  231 τεµάχ ια αποµιµητικές µπλούζες και 24 τεµάχ ια
αποµιµητικές ζών ες και επιβλήθηκαν  πρόστιµα συν ολικής
αξίας 5.200 ευρώ για παραβάσεις των  καν όν ων
διακίν ησης και εµπορίας προϊόν των  και υπηρεσιών
(∆ΙΕΠΠΥ) και του ν όµου για το υπαίθριο εµπόριο
(ν .4497/2017).Οι έλεγχ οι συν εχ ίζον ται στο σύν ολο της
επικράτειας.

Εξαιρετικά ευν οϊκό φορολογικό καθεστώς για
ν έους µικροµεσαίους επιχ ειρηµατίες και ελεύθερο-
υς επαγγελµατίες, αλλά και για χ ιλιάδες αγρότες, οι
οποίοι έχ ουν  πολύ χ αµηλά εισοδήµατα καθιε-
ρών ουν  οι διατάξεις του φορολογικού ν οµοσχ εδίου
που έθεσε σε δηµόσια διαβούλευση η κυβέρν ηση.

 Οι νέοι εµποροβιοτέχνες και ελεύθεροι
επαγγελµατίεςτα τρία πρώτα χρόνια άσκησης
των δραστηριοτήτων τους θα φορολογούνται
πλέον µε έναν εξαιρετικά χαµηλό συντελεστή

φόρου, της τάξεως του 4,5%, εφόσον τα ετήσια
ακαθάριστα έσοδά τους δεν υπερβαίνουν τα

10.000 ευρώ. 

Όπως αποκαλύπτεται από µια πιο προσεκτική
αν άγν ωση των  διατάξεων  του ν οµοσχ εδίου οι
οποίες αφορούν  τις αλλαγές στην  κλίµακα φορο-
λογίας εισοδήµατος φυσικών  προσώπων , από το
2020 τα καθαρά κέρδη που θα αποκτούν  οι ν έοι
εµποροβιοτέχ ν ες και ελεύθεροι επαγγελµατίες κατά
τα τρία πρώτα χ ρόν ια άσκησης των  δραστηριοτή-
των  τους θα φορολογούν ται πλέον  µε έν αν  εξαιρ-
ετικά χ αµηλό συν τελεστή φόρου, της τάξεως του
4,5%, εφόσον  τα ετήσια ακαθάριστα έσοδά τους
δεν  υπερβαίν ουν  τα 10.000 ευρώ. 

Επιπλέον , η µείωση του ελάχ ιστου συν τελεστή
φόρου από το 22% στο 9% θα ισχ ύει και για τις
αγροτικές επιδοτήσεις και εν ισχ ύσεις εάν  τα ποσά
τους µαζί µε τυχ όν  εισοδήµατα από πωλήσεις γεω-
ργικών  προϊόν των  δεν  υπερβαίν ουν  τα 10.000
ευρώ.

Σύµφων α µε την  παράγραφο 2 του άρθρου 29
του ισχ ύον τος Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος,
για τα φυσικά πρόσωπα µε πρώτη δήλωση έν αρξ-
ης επιτηδεύµατος από την  1η Ιαν ουαρίου 2013 και
µετά και για τα τρία (3) πρώτα έτη άσκησης της
δραστηριότητάς τους, ο φορολογικός συν τελεστής
του πρώτου κλιµακίου της φορολογικής κλίµακας
µειών εται κατά 50% εφόσον  το ετήσιο ακαθάριστο
εισόδηµά τους από επιχ ειρηµατική δραστηριότητα
δεν  υπερβαίν ει τα 10.000 ευρώ.

Από την 1η-1-2020, λοιπόν, που ο φορολο-
γικός συντελεστής του πρώτου κλιµακίου της
φορολογικής κλίµακας των αυτοαπασχολουµέ-
νων θα µειωθεί από το 22% στο 9%, όσα φυσι-
κά πρόσωπα προβούν σε δήλωση έναρξης
επαγγέλµατος ιδρύοντας νέες ατοµικές επιχει-
ρήσεις θα έχουν το προνόµιο της φορολόγ-
ησης των καθαρών κερδών τους µε έναν πολύ
χαµηλό συντελεστή φόρου, της 

τάξεως του 4,5%, κατά τα τρία πρώτα χρό-
νια λειτουργίας των επιχειρήσεών τους, υπό
την προϋπόθεση ότι τα ετήσια ακαθάριστα
έσοδά τους δεν θα υπερβαίνουν τα 10.000
ευρώ. 

Η εφαρµογή του πολύ χ αµηλού συν τελεστή
4,5% θα ισχ ύσει µόν ο για τα χ ρόν ια εκείν α της
πρώτης τριετίας λειτουργίας, για τα οποία ο ετήσιος
τζίρος δεν  θα είν αι µεγαλύτερος των  10.000 ευρώ.

Σύµφων α, εξάλλου, µε τις ήδη ισχ ύουσες διατά-
ξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 21 του Κώδικα
Φορολογίας Εισοδήµατος, κατά τον  προσδιορισµό
του καθαρού εισοδήµατος (καθαρού κέρδους) από
την  ατοµική άσκηση αγροτικής δραστηριότητας
λαµβάν ον ται υπόψη, εκτός από τα έσοδα των
πωλήσεων  των  αγροτικών  προϊόν των , και τα
ποσά ορισµέν ων  εν ισχ ύσεων  και επιδοτήσεων .

Συγκεκριµέν α, εκ των  άµεσων  εν ισχ ύσεων  του
Πυλών α I της Κοιν ής Γεωργικής Πολιτικής, όπως
αυτές ορίζον ται, λαµβάν ον ται υπόψη η βασική
εν ίσχ υση καθώς και οι «πράσιν ες» και συν δεδε-
µέν ες εν ισχ ύσεις, κατά το ποσό που υπερ-
βαίν ουν  τα 12.000 ευρώ. 

Ως εκ τούτου, σε πολλές περιπτώσεις αγροτών
η βασική εν ίσχ υση και τα άν ω των  12.000 ευρώ
ποσά των  «πράσιν ων » και συν δεδεµέν ων
εν ισχ ύσεων , αφαιρουµέν ων  τυχ όν  εκπιπτόµε-
ν ων  δαπαν ών  για την  εξυπηρέτηση της αγροτικής
δραστηριότητας, φορολογούν ται µε την  κλίµακα
φορολογίας των  εισοδηµάτων  από επιχ ειρηµατική
δραστηριότητα, δηλαδή επιβαρύν ον ται από το
πρώτο ευρώ µε φόρο 22%.

Από τη στιγµή κατά την  οποία ο συν τελεστής
φόρου 22% θα µειωθεί στο 9%, δηλαδή από την
1η-1-2020 σύµφων α µε το ν οµοσχ έδιο, χ ιλιάδες
αγρότες που αποκτούν  πολύ χ αµηλά καθαρά εισο-
δήµατα, κάτω των  10.000 ευρώ, από την  άσκηση
των  δραστηριοτήτων  τους και το µεγαλύτερο µέρος
των  ακαθάριστων  εσόδων  τους ή το σύν ολο των
ακαθάριστων  εσόδων  τους προέρχ εται από άµε-
σες εν ισχ ύσεις του Πυλών α I της Κοιν ής Γεωργικής
Πολιτικής, θα δουν  τη φορολογία επί των
εν ισχ ύσεων  αυτών  ν α µειών εται κατά πολύ, από
το 22% στο 9%. 

Το ίδιο θα συµβεί και µε τα άν ω των  12.000
ευρώ ποσά των  «πράσιν ων » και συν δεδεµέν ων
εν ισχ ύσεων , στις περιπτώσεις που και τα ποσά
αυτά θα λαµβάν ον ται υπ’ όψιν  για τον  προσδιορι-
σµό του καθαρού εισοδήµατος και εφόσον  το
συν ολικό καθαρό εισόδηµα είν αι χ αµηλότερο των
10.000 ευρώ.

Συνταξιούχοι: Θα διεκδικήσουν   
∆ιπλά αναδροµικά σε επικουρικές

∆
ιπλά αναδροµικά διεκδικούν οι συνταξιούχοι
στις επικουρικές τους συντάξεις µετά την πρό-
σφατη απόφαση του ΣτΕ αλλά και τα λάθη που

διαπιστώθηκαν κατά την εφαρµογή των άγριων περι-
κοπών σε όλες τις επικουρικές από τον νόµο Κατρ-
ούγκαλου.

Οσον αφορά αναδροµικά 40 µηνών, ύψους 1 δισ.
ευρώ (από τον Ιούνιο του 2016 και έπειτα), σε
300.000 επικουρικές συντάξεις, τα οποία διεκδικεί
το Ενιαίο ∆ίκτυο Συνταξιούχων (ΕΝ∆ΙΣΥ), κύκλοι του
υπουργείου Εργασίας υποστηρίζουν ότι «όλα έγιναν
σωστά». 

Αυτό σηµαίνει ότι ανοίγει µια νέα γενιά διεκδίκησης
αναδροµικών αφού πολλοί συνταξιούχοι θα διεκδική-
σουν δικαστικά τα λάθη των περικοπών.
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Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 
ΗΗ  ΑΑΕΕΚΚ  ππάάεειι  σσττoo  κκλλεειισσττόό    ΆΆννωω  ΛΛιιοοσσίίωωνν  κκααιι

µµεε  ττηη  ««σσφφρρααγγίίδδαα»»  ττηηςς  ΒΒοουυλλήήςς
Ολους όσοι βοήθησαν  και βοηθούν  στην  πραγµατο-

ποίηση του ον είρου της µετακόµισης στο κλειστό των
Λιοσίων  ευχ αριστεί η ΚΑΕ ΑΕΚ µε σχ ετική αν ακοίν ω-
ση της.ADVERTISINGΣε αυτή η Έν ωση κάν ει λόγο για
µια ιστορική τάξη η οποία αποκαθίσταται, µετά και την
ψηφοφορία στη Βουλή µε την  ψήφιση του αθλητικού
ν οµοσχ εδίου.

Η ανακοίνωση της ΑΕΚ:«Η «Βασίλισσα» βρίσκε-
ται αγκαλιά µε τη µεγαλύτερη κατάκτηση της
σύγχρονης ιστορίας της. 

Η «Βασίλισσα» ετοιµάζεται ν α µπει στο «σπίτι» της.
Η ιστορική τάξη αποκαθίσταται.

Με την  (από 15/11/19) ψήφο του Ελλην ικού Κοιν ο-
βουλίου το Ολυµπιακό Κλειστό των  Άν ω Λιοσίων  θα
αποτελέσει τη ν έα έδρα της, σε µία περιοχ ή όπου η
ΑΕΚ BC φιλοδοξεί ν α «στεγάσει» (και) τα όν ειρα εκα-
τοµµυρίων  πιστών  της ΑΕΚ. 

Στην  περιοχ ή αυτή, πρόκειται ν α «κτισθεί» µια
«κιτριν όµαυρη» Πολιτεία, µε αν αφορές και συµβολι-
σµούς, που θα παραπέµπουν  στην  έν δοξη ιστορία
της, αλλά και εν ταγµέν ες στο πλαίσιο των  αν αγκών
της σύγχ ρον ης εποχ ής.Η ΑΕΚ ΒC των  τελευταίων  διε-
θν ών  κατακτήσεων  της Ελλάδας, µε τις κοιν ων ικές,
πολιτιστικές, αθλητικές δράσεις, µε τις -παγκόσµιας
εµβέλειας- διοργαν ώσεις (Φάιν αλ Φορ BCL 2018), µε
την  παραγωγή της ταιν ίας «1968» (που ταξιδεύει αν ά

τον  κόσµο και προβάλλει εκτός από τον  αγων ιστικό
θρίαµβο του Καλλιµάρµαρου, τον  Έλλην α αθλητή και
την  Ελλάδα της προσφυγιάς που έχ ει µάθει ν α παλεύει
και κερδίζει), µε το χ αµηλό προφίλ, αλλά µε τις υψηλές
αξίες, πέτυχ ε ν α συν εν ώσει πολιτικές και κοιν ων ικές
δυν άµεις, σε δύο διαφορετικές κοιν οβουλευτικές περι-
όδους, προκειµέν ου για τον  υπέρτατο στόχ ο της αξιο-
ποίησης ολυµπιακού αθλητικού Ακιν ήτου, του πρώτου
Ακιν ήτου µετά τους Ολυµπιακούς Αγών ες του 2004. 

Η προσπάθεια, που κατέβαλε και καταβάλλει επί
5ετία ο οργαν ισµός ΑΕΚ παραµέν ει άοκν η και διαρκής.
Η ηθική ικαν οποίηση από την  παν ελλήν ια αν αγν ώρι-
ση και καταξίωση συν ιστά για µας εφαλτήριο ν έων
αγών ων .

Η ΑΕΚ BC αισθάν εται την  αν άγκη ν α ευχ αριστήσει
από καρδιάς την  Κυβέρν ηση (της Νέας ∆ηµοκρατίας)

και ιδιαιτέρως τον  υφυπουργό Πολιτισµού και Αθλητι-
σµού, κ. Λευτέρη Αυγεν άκη, τον  ΣΥΡΙΖΑ για τις από
µην ών  προσπάθειες, που κατέβαλε έως και τη χ θεσι-
ν ή ψήφο του στο Ελλην ικό Κοιν οβούλιο και βεβαίως το
Κίν ηµα Αλλαγής (ΚΙΝΑΛ), καθώς και τους εισηγητές των
τριών  Κοµµάτων . 

Η ΑΕΚ ΒC ευχ αριστεί το ∆ήµαρχ ο Φυλής, κ. Χρήστο
Παππού, για τη στήριξη στο πρότζεκτ, που εξ αρχ ής
συµπεριλήφθηκε στο µεγαλόπν οο Πρόγραµµα «Φυλή
2021».Η ΑΕΚ BC µε το ήθος, που διαχ ρον ικά πρε-
σβεύει, κέρδισε το σεβασµό των  πάν των  και εξακολο-
υθεί σε χ αλεπούς καιρούς ν α εν ών ει.

Είµαστε βέβαιοι, ότι σύν τοµα και εκείν οι, που δεν
υπερψήφισαν  την  πρότασή της θα συµπορευτούν
στον  κοιν ό αγών α για αν άπτυξη και προώθηση του
«ευ αγων ίζεσθαι», της παραγωγής ν έων  αθλητών  µε
ιδαν ικές συν θήκες, αλλά και στη δηµιουργία µίας αθλ-
ητικής εγκατάστασης διεθν ών  προδιαγραφών .Το επό-
µεν ο διάστηµα θα ακολουθήσουν  οι τελικές επαφές µε
την  Κυβέρν ηση, προκειµέν ου για τα διαδικαστικά, που
αφορούν  στην  παράδοση του γηπέδου.Η ΑΕΚ ΒC
βρίσκεται σε διαρκή κιν ητικότητα για εν ίσχ υση της
εικόν ας της Οµάδας πολυεπίπεδα, µε σταθερές κιν ή-
σεις, δίχ ως βερµπαλισµούς και ακρότητες, και προς
αυτή την  κατεύθυν ση θα πορεύεται, διατηρών τας το
ίδιο ήθος και ίδιο ύφος, χ αρακτηριστικά που την  κατέ-
στησαν  ξεχ ωριστή στα πέρατα της Οικουµέν ης.ΑΕΚ
BC».

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 2105570159 - site: http://www.ecocarpet.gr - email: info@ecocarpet.gr
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ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΚΑΦΟΣ 6,60 Μ. ΜΗΚΟΣ,
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟ, ΞΥΛΙΝΟ ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΟ ΜΕ
ΜΗΧΑΝΗ 46 HP, Y∆ΡΑΥΛΙΚΗ ΡΕΒΕΡΣΑ ΚΑΙ

ΠΛΗΡΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΟ 6979578032 

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ   
Ενοικιάζεται ισόγειο γωνιακό κατάστηµα 90τµ 
όπισθεν ∆ηµαρχειου, έναντι Ι.Ν. Ευαγγελισµού

της Θεοτόκου στον Ασπρόπυργο τηλ. 6977426279

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)

66 99 77 88 00 88 77 33 00 99
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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

ΖHTΕΙTAI BOHΘΟΣ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΠΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  ΠΟΥ
Ε∆ΡΕΥΕΙ ΣΤΗΝ ΜΑΝ∆ΡΑ ΑΤΤΙΚΗΣ. ΚΑΤΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ ΝΑ
ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΓΥΡΩ ΠΕΡΙΟΧΩΝ. ΩΡΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

9.00 ΕΩΣ 16.00   ΤΗΛΕΦΩΝΟ  6941638447

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.

Ενοικιάζεται  κατάστηµα 170 τµ στο κέντρο
του Ασπροπύργου ∆ηµητρίου 
Λιάκου 14  – Πρώην «Ναϊάς».

Τηλέφωνο  επικοινωνίας 6974161382

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

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΣΤΟΝ 
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ 90ΤΜ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ.

ΤΗΛΕΦΩΝΟ 2105571925 & 6949073467 

ΓΑΜΟΣ
Ο ΑΡΓΥΡΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΟΦΙΑΣ ΤΟ

ΓΕΝΟΣ ΒΛΑΧΟΥ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ
ΚΑΙ Η ΠΟ∆ΗΜΑΤΑ ∆ΙΑΜΑΝΤΙΝΑ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 

ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΑΡΙΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΠΑΡΖΙΓΚΑ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ
ΚΑΤΟΙΚΟΣ ∆ΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΕΛΘΟΥΝ ΣΕ ΓΑΜΟ ΠΟΥ ΘΑ

ΤΕΛΕΣΤΕΙ ΣΤΟ ∆ΗΜΑΡΧΕΙΟ ΙΛΙΟΥ
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13. Λήψη απόφασης για τον  ορισµό συν τελεστών  επιβαλλόµεν ων  τελών  καθαριότητας & φωτισµού ο.λε.
2020. (εισηγητής κ. Μαυρογιάν ν ης)

14. Λήψη απόφασης για τον  καθορισµό συν τελεστών  φόρου ηλεκτροδοτούµεν ων  χ ώρων  ∆ήµου Ελευσίν ας.
(εισηγητής κ. Μαυρογιάν ν ης)

15. Λήψη απόφασης περί καθορισµού τελών  & δικαιωµάτων  χ ρήσης ∆ηµοτικού Νεκροταφείου για το ο.ε.
2020. (εισηγητής κ. Μαυρογιάν ν ης)

16. Λήψη απόφασης περί απαλλαγής τέλους καθαριότητας & φωτισµού ευπαθών  κοιν ων ικών  οµάδων  έτους
2020. (εισηγητής κ. Μαυρογιάν ν ης)

Ν.Π.Ι.∆. Κ.Ε.∆.Ε - Πρόεδρος κ. Τατάκης Φώτιος - Παν αγιώτης
17. Καθορισµός αποζηµιώσεως Προέδρου και Αν τιπροέδρου του Νοµικού Προσώπου Ιδιωτικού ∆ικαίου µε

την  επων υµία: «Κοιν ωφελής Επιχ είρηση ∆ήµου Ελευσίν ας» (εισηγητής κ. ∆ήµαρχ ος)
Π.Π.Ε. 2021 – Αρµόδιος Αν τιδ/χ ος κ. Λιάσκος ∆ηµήτριος
18. Εκλογή – Ορισµός αν τιπροσώπου του ∆ήµου Ελευσίν ας για ν α τον  εκπροσωπήσει στην  αυτόκλητη Γεν ι-

κή Συν έλευση της ∆ηµοτικής Αν ών υµης Εταιρείας Πολιτιστικής Πρωτεύουσας Ευρώπης µε διακριτικό τίτλο «ELEU-
SIS 2021» (εισηγητής κ. Λιάσκο

ΓΕΝΙΚΑ
19. Λήψη απόφασης περί υποβολής αιτήµατος στους αρµόδιους φορείς σχ ετικά µε τη µεταστέγαση και εν ο-

ποίηση των  υπηρεσιών  Ι.Κ.Α. – ΕΦΚΑ. (εισηγητής κ. ∆ήµαρχ ο

ΑΑΝΝΑΑΚΚΟΟΙΙΝΝΩΩΣΣΗΗ
Στη ∆.Ο.Υ. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ την ΤΡΙΤΗ 19/11/2019 

η συναλλαγή µε το κοινό θα πραγµατοποιηθεί µέχρι
τις 9:00 λόγω της ετήσιας γενικής συνέλευσης

ΟΙ ΓΙΑΤΡΟΙ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ  σε συνεργασία µε την ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ και το ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ (Κ.Α.Π.Η) ∆ΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ 
∆ιοργανώνουν για όλους τους κατοίκους
∆∆ΩΩΡΡΕΕΑΑΝΝ  ΙΙΑΑΤΤΡΡΙΙΚΚΕΕΣΣ  ΕΕΞΞΕΕΤΤΑΑΣΣΕΕΙΙΣΣ

ΚΚΥΥΡΡΙΙΑΑΚΚΗΗ    2244    ΝΝΟΟΕΕΜΜΒΒΡΡΙΙΟΟΥΥ    22001199

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

•1ο Κ.Α.Π.Η  ΑΝΩ
ΛΙΟΣΙΩΝ (Λ. ΦΥΛΗΣ
165)
10:00 – 16:00
ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ – ΩΡΛ
– ΚΑΡ∆ΙΟΛΟΓΟΣ  ΚΑΙ
12:00 – 16:00
ΟΥΡΟΛΟΓΟΣ - ∆ΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΣ    ΚΑΙ    ΓΕΝΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

• Κ.Α.Π.Η  ΖΕΦΥΡΙΟΥ (ΣΟΛΟΜΟΥ & ΑΓ. ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ)
10:00 – 11:30 ΟΥΡΟΛΟΓΟΣ - ∆ΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΣ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

Όσοι ενδιαφέρονται να εξεταστούν να επ ικοινωνήσουν µε την Γραµµα-
τεία  του  Κ.Α.Π.Η (Λεωφ. Φυλής 165),  ΩΡΕΣ 9:00-14:00,τηλ. 210
2470872 , 2480782.

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΦΥΛΗΣ
ΠΑΠΠΟΥΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Συν εχ ίζεται απο τη σελ. 3
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ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ 

∆ιατίθεται οικόπεδο εντος
σχεδίου 1573τ.µ.,προς ενοι-
κιαση ή πώληση στα Νεόκτι-
στα Ασπροπύργου,τριφατσο
µε εύκολη πρόσβαση προς
όλες τις  εθνικές
οδούς.Πληροφοριες στο
τηλέφωνο:6944589444

Ενοικιάζεται επαγγελµα-
τικός χώρος (ισόγειο) στη
διασταύρωση Ασπροπύργου
(πλησίον ΙΚΑ και στάσης λε-
οφωρείου), 126 τεραγωνικά
µέτρα, κατάλληλο για φαρ-
µακείο.Τηλέφωνο επικοι-
νωνίας 6945106860

Ενοικιάζεται οικία (1ος ορ-
οφος) 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 τετρα-
γωνικών µέτρων στο κέν-
τρο του Ασπροπύργου
(Σαλαµίνος & Κολοκο-
τρώνη). ∆εν διατίθεται για
χώρο εστίασης (προτίµηση
φαρµακείο / γραφεία)

Τηλέφωνο επικοινωνίας
6974792931 κος Σταύρος

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 

- Ενοικιάζεται κατάστηµα
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 Νε-
όκτιστα 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 κόλ-
πο του καραµαγκά.Μόνο για
οικογένειες τηλ.
6944636483

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ 
επαγγελµατικοί χώροι - γρα-
φεία (ισόγειο και 2ος όροφ-
ος) 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. επικοι-
νωνίας:
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, κα-
τασκευή '17, µπάνιο, προ-
κασκευασµενο, 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, κή-
πος, ελεύθερη, ανακαινι-
σµένη, ανακαίνιση '10, τιµή
30.000€, συζητήσιµη ,
210/5764121
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Ηµερος
τοπος, µονοκατοικία 280
τ.µ., ισόγεια, 2 υ/δ (το 1
master), µπάνιο, καλή κατά-
σταση, 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, ανοικτό
πάρκιν, αποθήκη, κήπος, ε-
λεύθερη, άριστη κατάσταση,
ανακαίνιση '00, τιµή 35.000€
6986257643

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Νεόκτι-
στα, µονοκατοικία 90 τ.µ., 3
υ/δ, κήπος 60 τ.µ., καρποφ-
όρα δέντρα, πωλείται λόγω

ανάγκης, τιµή 20.000€τηλ:
2105126436

ΕΛΕΥΣΙΝΑ νεόδµητη γκαρ-
σονιέρα 58 τ.µ., 1ου - 2ου -
4ου, 1 υ/δ, κατασκευή '05,
µπάνιο, επιπλωµένη, αυτό-
νοµη θέρµανση, κλιµατι-
σµός, πόρτα ασφαλείας, τέν-
τες, 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 µπά-
νια, σε οικόπεδο 183 τ.µ.,
πάρκιν, αποθήκη 25 τ.µ., τι-
µή 309.000€, συζητήσιµη

Πωλείται οικόπεδο εντός
σχεδίου πόλεως Ρουπακίου
400µ². Τιµή 35.000€
Είκοσι χιλιάδες µετρητά και
1.500€ τον µήνα. Πληροφο-
ρίες 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 - Μα-
γούλας & Ελευσίνας. Τηλ.
6979244790

ΑΤΟΜΟ ΖΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑ 
ΣΤΙΣ ΓΥΡΩ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 
ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕ∆ΙΟΥ 
ΚΙΝ 6947882562

ΚΥΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙ∆Α
ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ
ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΗ

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

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

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

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

ΚΥΡΙΑ ΜΕ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΝΑ
ΕΡΓΑΣΤΕΙ ΩΣ
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΣΕ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΤΗΝ
ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ
∆ΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. ΤΗΛ
6986712390 Κα Βάσω.
Κυρία αναλαµβάνει τη
φύλαξη και φροντίδα παι-
διών σε περιοχές της ∆υτι-
κής Αττικής µε χρόνια πρ-
οϋπηρεσία. Τηλ.
6994948553. 

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

"Εταιρεία καθαρισµών
στην Ελευσίνα, ζητεί
καθαρίστρια µε δίπλωµα ο-

δήγησης, κάτοικο περιοχής
θριασίου πεδίου.
τηλ: 210 5546957, 
6 9 7 6 4 3 6 8 8 2 "

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 
«Ο∆ΗΓΟΣ Πωλητής, µε
δίπλωµα Γ' κατηγορίας,
ζητείται από εταιρεία γαλακ-
τοκοµικών προϊόντων στον
Ασπρόπυργο Αττικής. Επιθ-
υµητή 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 ε-
πικοινωνίας: 11 π.µ. έως 1
µ.µ. – κος Ηλίας - Τηλ.: 210
24 70 341 - 694 43 88 304
–email: ifonitonamea@g-
mail.com  

Ζητούνται Ηλεκτρο-
συγκολλητές, µε πτυχίο,
ανεξαρτήτως ηλικίας για µό-
νιµη εργασία σε επιχείρηση
στην Ελευσίνα Τηλ.
6955242052 
κα Μαρία 

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΚΑΙΝΟΥΡΙΑ
ΣΟΜΠΑ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ
DELONGHI
ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 694
25 18203

ΧΑΡΙΖΕΤΑΙ
Τηλεόραση 14’’
παλαιού τύπου σε οικο-
γένεια που την έχει
ανάγκη. 6938025013
κος ∆ηµήτρης 

ΠΩΛΕΙΤΑΙ RENAULT TWINGO 

Mοντέλο 2004, 1100 κυβικά

(τέλη 135 ευρώ)  µε 180.000

χλµ. στην τιµή των 1150 ευρώ.

(∆ιαθέτει airconditioner,

καινούρια µπαταρία,  

καινούρια µπουζοκαλώδια,

έχουν αλλαχθεί τα αµορτισέρ,

τακάκια, φίλτρα λαδιού κι έχει

γίνει ξεθάµπωµα φαναριών  

και πλύσιµο µηχανής)

Πληροφορίες 

στο 6948683400

Η εταιρεία Advisor Service Pack 
ζητά προσωπικό:

Άνδρες & γυναίκες για picking και scanner
Άνδρες & γυναίκες για ανειδίκευτη

εργασίαΧειριστές µηχανηµάτων clark &
BTΟδηγό µε δίπλωµα ∆΄ κατηγορίας 

Μισθός πολύ ικανοποιητικός µε ένσηµα. 

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2105576682
∆ιεύθυνση γραφείου: Νίκης & Σπύρου Λούη

(Γερµανικά), Ασπρόπυργος 19300
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ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΡΙΑΣΙΟ 
213 2028000
ΙΚΑ - ΤΟΠΙΚΗ ΜΟΝΑ∆Α ΥΓΕΙΑΣ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΙΚΑ - Ασπρόπυργος
Εθνική Οδός Αθηνών - Κορίνθου 18ο ΧΛΜ,
193 00 Ασπρόπυργος Αττικής
2105577550
ΙΚΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ - ΤΟΠΙΚΗ ΜΟΝΑ∆Α ΥΓΕΙΑΣ
Κοντούλη και ∆ραγούµη Ίωνος, Κάτω Ελευ-
σίνα, 210 556 0948

ΙΚΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 210 2318684
ΙΚΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2469171
ΙΚΑ ΜΑΝ∆ΡΑΣ 210 5555373

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ: 213 2047002

∆ΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
210 5577190 - 210 5571805
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 210
5581070
∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ 210 5581072
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 210 5581085
ΚΕΠ 213 2006700-9213 2006710
(∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ)

∆ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 
213 2072300-2, 210 2415300-2
ΑΣΤΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210
2478000
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2478020
∆ΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2407444
∆ΕΗ 210 2469393 (∆. ΒΑΡΕΛΑ 3 &
ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ 7 - ΠΛ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ)
ΕΥ∆ΑΠ 210 2405240-1 ΒΛΑΒΕΣ 214
45504562
ΚΕΠ 213 2060200 (∆ΕΚΕΛΕΙΑΣ 34
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ 210
24000216
ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ 210 2468360

∆ΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
210 5537100 - 5537252
∆ΗΜ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΓΟΥΛΑΣ 213 2140410
Αστυνοµικό Τµήµα 210 55 46 674
- 210 55 46 285
Τροχαία ∆ήµητρος & Εθν. Αντιστάσεως
210 55 46 579 - 210 55 46 930
Λιµεναρχείο 210 55 42 454
Οργανισµός Λιµένος Ελευσίνας
210 55 62 804 - 8
Αεροδρόµιο Ελευσίνας 210 55 05 000
Ειρηνοδικείο 210 55 46 055
Ο. Σ. Ε. 210 55 46 521
Τελωνείο 210 55 46 502
∆ασονοµείο 210 55 46 964
Εργατικό Κέντρο Ελευσίνας ∆υτ. Αττικής
210 55 46 237 - 210 55 46 321
Επιθεώρηση Εργασίας 210 55 48 046
Ο. Α. Ε. ∆. 210 55 42 412
∆. Ε. Η. Ηρώων Πολυτεχνείου 108 2 1 0
55 46 227
∆. Ε. Η. ( Βλάβες ) 10507
Ε.Υ.∆.ΑΠ. ( Βλάβες ) 1022
Ο. Τ. Ε. Γ. Παύλου 210 55 42 299
- 210 55 46 399
ΕΛ. ΤΑ. Περσεφόνης 14 210 55 46 564
ΕΛ. ΤΑ. ( Κέντρο ∆ιανοµής ) Κυπραίου 146
210 55 62 769

Εφορία Αρχαιοτήτων 210 32 19 776
Αρχαιολογικό Μουσείο 210 55 46 019

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

∆ΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ
2132042700-1
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΖΕΦΥΡΙΟΥ 213
2038801
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 210
2486223
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΖΕΦΥΡΙΟΥ 210
2474446
ΚΕΠ ΖΕΦΥΡΙΟΥ 210 2319180

∆ΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ
22960 81007
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 22960 22100
ΙΚΑ 22960 21537 
ΚΕΠ 22960 83270

∆ΗΜΟΣ ΧΑΪ∆ΑΡΙΟΥ 
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ : 213 20 47 200 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ∆ΗΜΑΡΧΟΥ : 213 20 47 215,
FAX : 210 58 19 841, email : gm@haidari.gr
ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ : 213 20 47 263  ,  213 20 47
262 , 213 20 47 269   FAX : 210 58 11 621
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
(∆ΗΜΟΤΟΛΟΓΙΑ) : 213 20 47 253  ,  213 20
47 254 , 213 20 47 258   FAX : 210 58 11
621

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙ∆ΟΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ : 213
20 47 265 , 213 20 47 266 , 
213 20 47 267
ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ : 213 20 47 268 ,
213 20 47 269 , 213 20 47 270 
ΤΜΗΜΑ ΑΛΛΟ∆ΑΠΩΝ & ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ :
213 20 47 256 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ :
213 20 47 204, 213 20 47 255, 213 20 47
344 
∆/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ : 213
20 47 244 , 210 58 18 860
ΤΜΗΜΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ : 210 58 22 240
ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ : 210 58 10 901 
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ∆ΗΜΟΥ
ΧΑΪ∆ΑΡΙΟΥ : 213 2047360 , 213 20 47 364
, 213 20 47 367  
ΤΜΗΜΑ ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ-ΒΡΑΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ
ΣΤΑΘΜΩΝ : 213 20 47 264 , 213 20 47 251
, 213 20 47 249 , 213 20 47 250 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (ΕΡΕΙΣΜΑ) : 210 53
23 090
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ : 210 58 21 574
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΛΑΤΑΚΙ : 210 58
21 639 , 210 53 21 142
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ∆ΑΣΟΥΣ : 210 58 22
074 
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΓΡΗΓΟΡΟΥΣΑΣ : 210 58 21
723
ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΑΠΗ 

1ο ΚΑΠΗ: 210 58 12 080 
2ο ΚΑΠΗ: 210 53 21 631 
3ο ΚΑΠΗ: 210 58 15 608

ΧΧΡΡΗΗΣΣΙΙΜΜΑΑ  ΤΤΗΗΛΛΕΕΦΦΩΩΝΝΑΑΓΓρρααφφεείίοο  ΑΑππαασσχχόόλληησσηηςς
∆∆ήήµµοουυ  ΑΑσσππρροοππύύρργγοουυ

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

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

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

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

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

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

•ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ
Άντρες 
Επιθυµητά Προσόντα: 
Ηλικία: έως 40 ετών

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

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

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

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

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

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

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

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

∆∆ηηµµααρρχχεείίοουυ..  ΤΤηηλλέέφφωωνναα  ΕΕππιικκοοιιννωωννίίααςς::  22113322000066448899  
&&  22110055557766770044  EEmmaaiill  γγιιαα  ααπποοσσττοολλήή  
ΒΒιιοογγρρααφφιικκώώνν::  iinnffoo@@aappaassxxoolliissiiaasspp..ggrr



16-θριάσιο Τρίτη 19 Νοεµβρίου 2019


