
ΞΞεεκκιιννοούύνν  οοιι  δδιιααλλέέξξεειιςς  σσττοο  ΛΛααϊϊκκόό  
ΠΠααννεεππιισσττήήµµιιοο  ΕΕλλεευυσσίίννααςς

Ο ∆ήµαρχος Ασπροπύργου, 
Νικόλαος Μελετίου  

προσκαλεί όλους τους
κατοίκους της πόλης, 
στη φωταγώγηση του 

Χριστουγεννιάτικου ∆έντρου,
κηρύσσοντας έτσι την έναρξη

των εορταστικών ηµερών.

Πλατεία ∆ηµαρχείου
Παρασκευή 13 ∆εκεµβρίου

2019 και ώρα 21:00

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

Κ 2239Αρ. Φύλλου 3810 Πέµπτη 12 ∆εκεµβρίου 2019 Έτος 25ο email: info@thriassio.gr www.thriassio.gr

ΑΑΠΠΟΟΦΦΑΑΣΣΙΙΖΖΕΕΙΙ  ΓΓΙΙΑΑ  ΤΤΗΗΝΝ  ΟΟΙΙΚΚΟΟΝΝΟΟΜΜΙΙΚΚΗΗ
ΕΕΝΝΙΙΣΣΧΧΥΥΣΣΗΗ  ΤΤΩΩΝΝ  ΑΑΠΠΟΟΡΡΩΩΝΝ  ∆∆ΗΗΜΜΟΟΤΤΩΩΝΝ  

--  ΕΕΝΝΟΟΨΨΕΕΙΙ  ΧΧΡΡΙΙΣΣΤΤΟΟΥΥΓΓΕΕΝΝΝΝΩΩΝΝ  --
ΤΤΟΟ  ∆∆..ΣΣ..  ΜΜΑΑΝΝ∆∆ΡΡΑΑΣΣ  --  ΕΕΙΙ∆∆ΥΥΛΛΛΛΙΙΑΑΣΣ  

Απόφαση θα ληφθεί και για την απαλλαγή 
ή µείωση (50%) δηµοτικών Τελών για τις ευπαθείς

 οµάδες το έτος 2020.

ΗΗ  ∆∆ηηµµοοττιικκήή  ααρρχχήή  ΑΑσσππρροοππύύρργγοουυ
υυπποοσσττηηρρίίζζεειι  δδιιααρρκκώώςς  

δράσεις ενηµερωτικού & συµβουλευτικού χαρακτήρα,
µε σκοπό την αποτροπή ή την έγκαιρη πρόληψη

φαινοµένων κοινωνικής παθογένειας 

Πραγµατοποιήθηκε η διάλεξη
της κ. Γλυκερίας-Χριστίνας 
Π. Τερζή, ∆ικηγόρου ∆ΜΕ

∆ηµόσιο ∆ίκαιο & ∆ηµόσιες
Πολιτικές, µε θέµα: «Σχολικός

Εκφοβισµός-BULLYING».

σσεελλ..  33σσεελλ..  1166

Σε συνέδριο στις Βρυξέλλες για την 
«Υιοθέτηση βιώσιµων κι έξυπνων πολιτικών σε

αγροτικές περιοχές», ο δήµαρχος Μεγαρεών 

Συναντήσεις µε τους
Ευρωβουλευτές Στέλιο

Κυµπουρόπουλο, 
Μαρία Σπυράκη και 
Βαγγέλη Μεϊµαράκη

σσεελλ..  33

∆ύο νέες ερωτήσεις για το Χαϊδάρι στη Βουλή, για Σκαραµαγκά και Στρατόπεδα
Κριτών Αρσένης: «Η ∆υτική Αθήνα έχει δικαίωµα για ελεύθερους χώρους και πράσινο, που να αντισταθµίζουν την περιβαλλοντική υποβάθµιση. Τα στρατόπεδα Χαϊδαρίου 
και η ακτή του Σκαραµαγκά είναι δύο απαραίτητοι χώροι για να εξισορροπηθεί το έλλειµµα πρασίνου και δηµόσιων χώρων που είναι έντονο στην περιοχή».

σσεελλ..  88

σσεελλ..  66 σσεελλ..  99



Θ Ρ Ι Α Σ Ι Ο
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: 6908604269

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 επιστρέφον-
ται. Υπογεγραµµένα άρθρα δεν εκφράζουν κατ’ ανάγ-

κη τις απόψεις της εφηµερίδας

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

2-θριάσιο Πέµπτη 12 ∆εκεµβρίου 2019

ΠΠΡΡΟΟΓΓΝΝΩΩΣΣΗΗ  ΚΚΑΑΙΙΡΡΟΟΥΥ
Νεφώσεις µε σποραδικές βροχές  

Η θερµοκρασία έως 16  βαθµούς Κελσίου 

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
2,6,10,14,18,22,26,30

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Σπυρίδων , Σπυρίδων ας, Σπύρος,
Σπυρέτος, Σπυράκης, Σπυράκος, Σπή-
λιος, Σπυριδούλα, Σπυρούλα, Σπυρέτα, 

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 

Χατζή Μαρία Ι.
Θεµιστοκλέους 49, 2105575331

ΕΛΕΥΣΙΝΑ
ΚΟΥΣΚΟΥΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ

Βενιζέλου Ελευθερίου 79, 2105544246

ΜΑΝ∆ΡΑ
Ασηµάκης Γρηγόριος Κ.

Στρατηγού Ρόκκα  114, 2105550323
08:00-23:00

ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ 
Αναστόπουλος Σταµάτιος

∆ηµαρχείου & Στρατηγού Λιόση, 2102473654,
08:00-22:00

ΧΑΙ∆ΑΡΙ
ΣΥΣΤΕΓΑΣΜΕΝΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ

ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
Επαύλεως 2 & Καραϊσκάκη,

2105983427, 08:00-14:00 &17:00-23:00

Εκατον τάδες µέτρα καλωδίου -δύο “κουλούρες’’-
«έκαν αν  φτερά», πριν  λίγες µέρες µέσα από τον
χ ώρο της 112 Πτέρυγας Μάχ ης στην  Ελευσίν α.

Το καλώδιο προοριζόταν  για εργασίες αν αβάθµισης
του φωτισµού του διαδρόµου απογειώσης-προσγείω

σης.Ωστόσο παραµέν ει  άγν ωστο πως κάποιοι
κατόρθωσαν  ν α πάρουν  το καλώδιο . ∆ηλαδή εαν
µπήκαν  στη µον άδα ή εαν  είχ αν  κάποιον  δικό τους
µέσα.

Την  είδηση αποκάλυψε το militaire.gr . 

Εκατοντάδες µέτρα καλωδίου «έκαναν φτερά», πριν
λίγες µέρες, από την 112 Πτέρυγα Μάχης στην Ελευσίνα

Ο
Αντιπρόεδρος της Βουλής και Βουλευ-
τής ∆υτικής Αττικής κ. Αθανάσιος
Μπούρας συναντήθηκε µε τον Υφυπο-
υργό Περιβάλλοντος & Ενέργειας

αρµόδιο για θέµατα Χωροταξίας και Αστικού Περ-
ιβάλλοντος κ. ∆ηµήτρη Οικονόµου. Στην
σύσκεψη ήταν παρόντες ο Πρόεδρος του Συνδέ-
σµου Βιοµηχανιών Αττικής & Πειραιώς κ.
∆ηµήτρης Μαθιός καθώς και µέλη του συνδέ-
σµου που δραστηριοποιούνται στη ∆υτική Αττική.
Υπήρξε γόνιµος και εποικοδοµητικός διάλογος
για τα προβλήµατα που αφορούν τις βιοτεχνίες και 

τις βιοµηχανίες. Από την πλευρά του ο κ.
Μπούρας ανταποκρίθηκε θετικά προς την
επίλυση των προβληµάτων που αφορούν το
σύνολο των επιχειρήσεων και τόνισε ότι θα
βρίσκεται αρωγός στις προσπάθειες αντιµετώπι-
σης των ζητηµάτων, που βοηθούν στην ανάπτυξη
των επιχειρήσεων και της επιχειρηµατικότητας.
Τέλος, ο Πρόεδρος του Συνδέσµου κ. ∆ηµήτρης
Μαθιός ευχαρίστησε θερµά τον κ. Μπούρα για την
διαχρονική και πολύπλευρη στήριξή του στα ζητή-
µατα τους καθώς και για την ουσιαστική του
παρέµβαση στην σύσκεψη.  

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕ ΤΟΝ ΑΘΑΝΑΣΙΟ ΜΠΟΥΡΑ 

Παρόντες στη σύσκεψη ο Πρόεδρος του Συνδέσµου Βιοµηχανιών 
Αττικής & Πειραιώς, ∆ηµήτρης Μαθιός, καθώς και µέλη του συνδέσµου

που δραστηριοποιούνται στη ∆υτική Αττική 
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Ξεκινούν τα µαθήµατα για την τρέχουσα
διδακτική περίοδο στο  Λαϊκό Πανεπιστήµιο
Ελευσίνας. Μετά τα εγκαίνια  στο «Στέκι», θα
ακολουθήσουν οι πρώτες διαλέξεις. 

Το «Στέκι»  στο ισόγειο του ΠΑΚΠΠΑ θα
φιλοξενήσει και φέτος τις διαλέξεις  που θα
γίνονται κάθε Τετάρτη 6 µε 8  το απόγευµα ως
τον Μάρτιο, αν και ενδέχεται να παραταθούν
ως το Μάιο. 

Για το Ακαδηµαϊκό Έτος 2019-2020 η
θεµατική εν ότητα που θα απασχολήσει
µαθητές και διδάσκον τες είν αι η Υγεία. 

Όλες οι διαλέξεις θα περιστρέφονται γύρω
από θέµατα που έχουν να κάνουν µε το πολύ
σοβαρό ζήτηµα της υγείας, αρχής γενοµένης

από εχθες 11 ∆εκεµβρίου όπου κλήθηκαν
να µιλήσουν δύο διακεκριµένοι επιστήµονες. 

Πρόκειται για την παθολόγο  ∆ήµητρα Παρ-
ασκευά-ιατρό των Μονάδων λοιµώξεων στο
Τζάνειο Νοσοκοµείο και τον Παύλο Πετρίδη
–ιατρό µέλος της  Ελληνικής Εταιρείας Μελέτ-
ης και Αντιµετώπισης του AIDS. 

Το θέµα των οµιλιών τους θα αφορά στην
ενηµέρωση και προφύλαξη από το AIDS και
τα λοιπά σεξουαλικώς µεταδιδόµενα νοσήµα-
τα.    Υπενθυµίζεται ότι για τη συµµετοχή στις
διαλέξεις και περισσότερες πληροφορίες για
τη λειτουργία του Λαϊκού Πανεπιστηµίου
Ελευσίνας,  οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να
επικοινωνούν µε το τηλ. 2105565629 ή να
απευθύνονται στα γραφεία του ΠΑΚΠΠΑ.       

Στη συν εδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου
Μάν δρας- Ειδυλλίας που θα διεξαχθεί στην
αίθουσα συν εδριάσεων  του ∆ηµοτικού Κατα-
στήµατος Μάν δρας την  Παρασκευή 13 ∆εκεµ-
βρίου 2019 και ώρα 19:00µ.µ. θα συζητηθούν
πρωτίστως η Απαλλαγή ή µείωση (50%) δηµο-
τικών  Τελών  για ευπαθείς οµάδες ∆ηµοτών
για το έτος 2020, καθώς και η Οικον οµική
εν ίσχυση σε άπορους κατοίκους και ∆ηµότες
του ∆ήµου για τις εορτές των  Χριστουγέν ν ων .

Ειδικότερα, τα  θέµατα της ηµερήσιας διάταξης :
1. Απαλλαγή ή µείωση (50%) δηµοτικών Τελών

για ευπαθείς οµάδες ∆ηµοτών για το έτος 2020.
2. Λήψη απόφασης για τον καθορισµό συντελε-

στών ∆ηµοτικών Τελών (καθαριότητας και φωτι-
σµού) για το έτος 2020.

3. Λήψη απόφασης για τον καθορισµό συντελε-
στή για την επιβολή φόρου ηλεκτροδοτούµενων
χώρων για το έτος 2020.

4. Λήψη απόφασης για τον καθορισµό συντελε-
στή τέλους ακίνητης περιουσίας (ΤΑΠ) άρθρο 24
Ν 2130/93 για το έτος 2020.

5. Λήψη απόφασης για τον καθορισµό τελών
ύδρευσης για το έτος 2020.

6. Λήψη απόφασης για τον καθορισµό τελών
πεζοδροµίων, οδών, και γενικά κοινόχρηστων
χώρων για το έτος 2020.

7. Λήψη απόφασης για τον καθορισµό δικαιω-
µάτων στα ∆ηµοτικά Νεκροταφεία για το έτος 2020.

8. Λήψη απόφασης για τον καθορισµό
δικαιώµατος εµπορίας υδάτων για το έτος 2020.

9. Λήψη απόφασης για τον καθορισµό συντελε-
στών τελών διαφηµίσεων για το έτος 2020.

10. Λήψη απόφασης για τον καθορισµό τιµήµα-
τος µίσθωσης αιγιαλού για το έτος 2020.

11. Οικονοµική ενίσχυση σε άπορους κατοίκο-
υς και ∆ηµότες του ∆ήµου Μάνδρας –Ειδυλλίας
για τις εορτές των Χριστουγέννων έτους 2019.

12. Έγκριση επιχορήγησης αθλητικών οµίλων.
13. Έγκριση παραχώρησης ∆ηµοτικών χώρων. 

Νέα ∆ηµοτική Σύµβουλος 
Αχαρνών ορκίσθηκε 
η Αγγελική Ζαχαριάδη
∆ήµος Αχαρνών
Η κ. Ζαχαριάδη Αγγελική, η οποία αναδείχθηκε

αναπληρωµατικό µέλος του ∆ηµοτικού Συµβου-
λίου, ορκίστηκε µετά την απώλεια της Ελένης
Σαχσανίδη ∆ηµοτική Σύµβουλος Αχαρνών την ∆ευ-
τέρα 9 ∆εκεµβρίου ενώπιον του ∆ηµάρχου Αχα-
ρνών, Σπύρου Βρεττού. 

Ο ∆ήµαρχος Αχαρνών ευχήθηκε καλή δύναµη στα
νέα της καθήκοντα και τόνισε την ανάγκη να ανα-
δείξουµε τον διάλογο και την εύρυθµη λειτουργία
του θεσµού του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.

Απόφαση θα ληφθεί και για την απαλλαγή ή µείωση (50%) δηµοτικών Τελών
για τις ευπαθείς οµάδες το έτος 2020.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΡΩΝ ∆ΗΜΟΤΩΝ ΕΝΟΨΕΙ

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΤΟ ∆.Σ. ΜΑΝ∆ΡΑΣ- ΕΙ∆ΥΛΛΙΑΣ 

ΞΞεεκκιιννοούύνν  
οοιι  δδιιααλλέέξξεειιςς  
σσττοο  ΛΛααϊϊκκόό  
ΠΠααννεεππιισσττήή--
µµιιοο  
ΕΕλλεευυσσίίννααςς
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Επίδοµα θέρµανσης 2019:
Πως να κάνετε την αίτηση
στο taxisnet και πότε θα

πληρωθείτε

Έως και τις 20 του τρέχοντος µήνα,
έχουν το δικαίωµα να υποβάλλουν
την αίτησή τους, οι καταναλωτές

σχετικά µε το επίδοµα θέρµανσης 2019.
Να σηµειωθεί, πως οι δικαιούχοι πρέπει
να µπουν στην πλατφόρµα του Taxisnet,
µέχρι την προβλεπόµενη ηµεροµηνία
προκειµένου να εισπράξουν το επιδο-
τούµενο ποσό ως το τέλος του έτους.

Το οικονοµικό επιτελείο της κυβέρνησης
έχει καθιερώσει νέο σύστηµα για το επίδο-
µα θέρµανσης του έτους 2019.

Για να το λάβουν τα νοικοκυριά θα πρέπει
να συµπληρώσουν και να υποβάλουν την
αίτηση στην ηλεκτρονική εφαρµογή του
Taxisnet στο gsis.gr και το aade.gr.

Στην αίτηση αναγράφονται κατά περίπτω-
ση τα ακόλουθα στοιχεία:

- ο αριθµός Φορολογικού Μητρώου του
αιτούντος - υπόχρεου φορολογικής δήλω-
σης,

- το ονοµατεπώνυµό του,
- ο αριθµός των εξαρτώµενων τέκνων του,

- ο αριθµός τραπεζικού λογαριασµού
(IBAN) στον οποίο επιθυµεί να πιστωθεί
το ποσό και το ονοµατεπώνυµο του
πρώτου δικαιούχου,

- ο αριθµός παροχής ηλεκτρικού ρεύµατος 
του ακινήτου κύριας κατοικίας,

- η ταχυδροµική διεύθυνση που αντι-
στοιχεί στη συγκεκριµένη παροχή ηλεκτρι-
κού ρεύµατος,

- αν η κατοικία είναι ιδιόκτητη, ενοικιαζό-
µενη ή δωρεάν παραχωρούµενη καθώς
και ο Α.Φ.Μ. του εκµισθωτή ή του δωρεάν
παραχωρούντος,

- τα τετραγωνικά µέτρα κύριων χώρων της
κύριας κατοικίας κατά το χρόνο υποβολής
της αίτησης,

- η ένδειξη αν πρόκειται για πολυκατοικία,

- τα στοιχεία επικοινωνίας του (διεύθυνση
ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, αριθµός κιν-
ητού ή και σταθερού τηλεφώνου).

Παράλληλα οι διαχειριστές ή οι εκπρόσω-
ποι των πολυκατοικιών ή οι εταιρίες 

διαχείρισης πολυκατοικιών, δηλώνουν
στην εφαρµογή τα ακόλουθα στοιχεία:

- τον αριθµό φορολογικού µητρώου του
διαχειριστή ή του προσώπου που εκπρο-
σωπεί την πολυκατοικία ή της εταιρίας
διαχείρισης της πολυκατοικίας,

- τον Α.Φ.Μ. της πολυκατοικίας, εφόσον
υπάρχει,

- τον αριθµό της κοινόχρηστης παροχής
ηλεκτρικού ρεύµατος ή µιας παροχής
ηλεκτρικού ρεύµατος που εκπροσωπεί την
πολυκατοικία,

- τα χιλιοστά συµµετοχής των διαµερισµά-
των στις δαπάνες θέρµανσης,

- το ονοµατεπώνυµο των φυσικών
προσώπων που διαµένουν στα διαµε-
ρίσµατα τα οποία δεν χρησιµοποιούνται
ως επαγγελµατική στέγη.

48

Υπόλοιπο αδείας έτους 2019: Πώς υπολογίζεται ή πώς πληρώνεται

Tο 2019 τελειώνει και σύµφωνα µε το γράµ-
µα του νόµου, ο εργαζόµενος, εφόσον
υπάρχει υπόλοιπο αδείας καλείται είτε να τις
πάρει µέχρι το τέλος του έτους είτε να του τις
πληρώσει ο εργοδότης.

Σύµφωνα µε τη νοµοθεσία, µέχρι το τέλος του
έτους θα πρέπει οι εργοδότες να χορηγήσουν
στους εργαζόµενους το υπόλοιπο της άδειάς
τους, ενώ σε περίπτωση που θα υπάρξει υπο-
λειπόµενη άδεια ο εργοδότης υποχρεούται να
πληρώσει την άδεια στον εργαζόµενο.

Ο ν όµος Ν.3202/2004 ορίζει ότι οι εργαζό-
µενοι που δεν έχουν λάβει ως τώρα την ετήσια
άδεια που δικαιούνται θα πρέπει να τη ζητήσουν από τον εργοδότη και αυτός είναι υποχρεωµένος να
τη χορηγήσει. 

Σε περίπτωση που δεν χορηγηθεί το υπόλοιπο αδείας και αυτό οφείλεται σε υπαιτιότητα του
εργοδότη, υποχρεούται να καταβάλλει τις αποδοχές της άδειας προσαυξηµένες κατά 100%. Σε
περίπτωση που ο εργαζόµενος δεν έχει αιτηθεί αδείας, οφείλει ο ο εργοδότης να την χορηγήσει
υποχρεωτικά.

Στην ιστοσελίδα του ΚΕ.Π.Ε.Α./ΓΣΕΕ δίνονται αναλυτικές πληροφορίες σχετικά µε την χορήγηση της
ετήσιας άδειας. Επίσης, διατίθεται online εφαρµογή του ΚΕ.Π.Ε.Α., µε την οποία οι εργαζόµενοι µπο-
ρούν να υπολογίσουν µόνοι  τους την άδεια που δικαιούνται , στον παρακάτω σύνδεσµο:
http://kepea.gr/calc-epidoma-adeias.php. Παράλληλα, έχει δηµιουργηθεί και νέα online εφαρµογή
υπολογισµού αδείας σε σύστηµα εκ περιτροπής απασχόλησης: https://www.kepea.gr/calc-adeia-ek-
peritropis.php.

Ανοιχτός διαγωνισµός για
την ανέλκυση του Εξπρές
Σάµινα 

- Βυθίστηκε το 2000 µαζί µε 81 άτοµα

Ανοιχτό διαγωνισµό για την ανέλκυση του
ναυαγίου του Εξπρές Σάµινα προκηρύσσει η
∆ηµόσια Αρχή Λιµένων.

Το κουφάρι του µοιραίου πλοίου που βυθίστηκε
στις 26 Σεπτεµβρίου του 2000, παρασέρνοντας
στον θάνατο 81 άτοµα, πρόκειται -εφόσον δεν απο-
βεί άκαρπος ο διαγωνισµός- να ανελκυσθεί από
τη θέση «Πόρτες» και να οδηγηθεί για διάλυση.

Τους τελευταίους µήν ες η ∆ηµόσια Αρχή Λιµέ-
ν ων  έχει προχωρήσει σε σειρά διαγων ισµών
για την  αν έλκυση ν αυαγίων , κυρίως από τον
κόλπο της Ελευσίν ας όπου δεκάδες κουφάρια
σκουριάζουν  επί δεκαετίες, εν ώ πρόσφατα
προκηρύχθηκε διαγων ισµός για την  αν έλ-
κυση του Sea Diamond από την  Καλν τέρα της
Σαν τορίν ης.
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Μεταφέρεται στο
Υπουργείο Εσωτερικών 
η διαχείριση των
προγραµµάτων της
Αυτοδιοίκησης

Η
Ειδική Υπηρεσία Επιτελική
∆οµή ΕΣΠΑ Υπουργείου Εσω-
τερικών και ∆ιοικητικής Ανα-

συγκρότησης (Τοµέας Εσωτερικών)
που υπάγεται ουσιαστικά στο Υπουρ-
γείο Ανάπτυξης, καταργείται και την
θέση της παίρνει Ειδική Υπηρεσία
∆ιαχείρισης και Εφαρµογής στο Υπο-
υργείο Εσωτερικών σύµφωνα µε το
άρθρο 49 του νοµοσχεδίου που κατα-
τέθηκε στην βουλή µε τίτλο «“Κατε-
πείγουσες ρυθµίσεις των Υπουργείων
Υγείας, Εσωτερικών, Εργασίας και Κοι-
νωνικών Υποθέσεων και άλλες διατά-
ξεις”

Συγκεκριµένα το άρθρο 49 αναφέρει:
Στο άρθρο 53 του νόµου 4314/2014

(Α’ 265) προστίθεται η παράγραφος 9
ως εξής:

Στο Υπουργείο Εσωτερικών Συστή-
νεται Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης και
Εφαρµογής του Υπουργείου Εσωτερ-
ικών η οποία υπάγεται απευθείας στον
Υπουργό Εσωτερικών και εφεξής θα
αναφέρεται ως Ε.Υ.∆.Ε. ΥΠΕΣ µε
σκοπό:

α) Την υποστήριξη του Υπουργείου
Εσωτερικών και των φορέων που
εποπτεύονται από αυτό σε σχέση µε
τα Επιχειρησιακά Προγράµµατα (ΕΠ)
του Εταιρικού Συµφώνου για το
Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) καθώς και
µε Αναπτυξιακά και Ειδικά προγράµ-

µατα που χρηµατοδοτούνται από
εθν ικούς πόρους.

β) Την διαχείριση και παρακολούθη-
ση Αναπτυξιακών και Ειδικών προγρ-
αµµάτων που χρηµατοδοτούνται από
εθν ικούς πόρους.

γ) Τον κεντρικό σχεδιασµό και τον
προγραµµατισµό πολιτικών του Υπο-
υργείου Εσωτερικών καθώς και το
συντον ισµό των αρµοδίων φορέων.

δ) Την άσκηση των αρµοδιοτήτων
του άρθρου 17. Με απόφαση του
Υπουργού Ανάπτυξης και Επεν -
δύσεων µπορεί να αναλαµβάνει τη
διαχείριση µέρους Ε.Π. ή συγκεκριµέ-
να καθήκοντα διαχειριστικής αρχής.

2) Η Ειδική Υπηρεσία Επιτελική
∆οµή ΕΣΠΑ Υπουργείου Εσωτερικών
και ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης
(Τοµέας Εσωτερικών) καταργείται.

Σύµφωνα µε την αιτιολογική έκθεση,
η σύσταση της Ειδικής Υπηρεσίας
∆ιαχείρισης και Εφαρµογής στο Υπο-
υργείο Εσωτερικών καθίσταται επιτακ-
τική ανάγκη για τον συντον ισµό και
τον κεντρικό σχεδιασµό της ανα-
πτυξιακής προοπτικής των ΟΤΑ υπό
αυστηρό πλαίσιο λειτουργίας των
υπηρεσιών αυτών που θέτει ο νόµος
4314/2014 (Α’ 265). Επιχειρείται για
πρώτη φορά η ολιστική προσέγγιση και
ο σχεδιασµός συγχρηµατοδοτούµε-
νων και εθν ικών αναπτυξιακών προ-
γραµµάτων ειδικά για την τοπική αυτο-
διοίκηση. Μεταξύ άλλων ορίζεται ρητά
ότι η υπηρεσία αποτελεί διάδοχο της
καταργούµενης επιτελικής δοµής και
ασκεί τις αρµοδιότητες της.

Τι λέει το Άρθρο 17
Αρµοδιότητες Επιτελικών  ∆οµών

Υπουργείων

Οι Επιτελικές ∆οµές ΕΣΠΑ των Υπο-
υργείων δύνανται να έχουν κυρίως τις
ακόλουθες ειδικότερες αρµοδιότητες:

α) Συνεργάζονται µε τις υπηρεσίες
του Υπουργείου και των εποπτευόµε-
νων φορέων του, καθώς και τους κατά
περίπτωση αρµόδιους κοινων ικούς
εταίρους, για το σχεδιασµό και την
εξειδίκευση των Τοµεακών πολιτικών
του Υπουργείου, την αποτύπωση και
ιεράρχηση των αναγκών τους και τη
σύνταξη Επιχειρησιακού Σχεδίου για
τους τοµείς πολιτικής του, καθώς και
την παρακολούθηση και αναθεώρηση
αυτού. Συµµετέχουν  σε τεχν ικές

συναντήσεις παρακολούθησης προό-
δου των Εθνικών Αρχών µε την Ε. Ε.
όταν αφορούν θέµατα εφαρµογής των
πολιτικών του τοµέα τους.

β) ∆ιατυπώνουν  προτάσεις και
συµµετέχουν στην εξειδίκευση των
αξόνων προτεραιότητας ή των ειδικών
στόχων ή των κατηγοριών δράσης
των ΕΠ που αντιστοιχούν στις Τοµε-
ακές πολιτικές του Υπουργείου, καθώς
και στην τροποποίηση ή αναθεώρηση
αυτών.

γ) ∆ιατυπώνουν  προτάσεις και
συµµετέχουν στη διαµόρφωση του
περιεχοµένου των προσκλήσεων για
πράξεις που εµπίπτουν στον τοµέα
πολιτικής του Υπουργείου και των
εποπτευόµενων φορέων του, προκει-
µένου να δηµοσιοποιηθούν από την
αντίστοιχη ∆ιαχειριστική Αρχή. Συνε-
ργάζονται µε τη ∆.Α. και παρακολουθ-
ούν τη διαδικασία και τα αποτελέσµα-
τα υλοποίησης των  αν τίστοιχων
προσκλήσεων.

δ) Υποστηρίζουν τις υπηρεσίες του
Υπουργείου και των εποπτευόµενων
φορέων κατά το σχεδιασµό των έργων
που εναρµονίζονται µε τον Επιχειρη-
σιακό Σχεδιασµό του Υπουργείου.

ε) Υποστηρίζουν τις υπηρεσίες του
Υπουργείου και των εποπτευόµενων
φορέων στην ωρίµανσή των εν δυνά-
µει επιλέξιµων έργων τους και µετά την
ένταξη αυτών, στην παρακολούθηση
της υλοποίησής τους.

στ) Υλοποιούν ως ∆ικαιούχοι πρά-
ξεις του Υπουργείου, συµπεριλαµβα-
νοµένων πράξεων τεχν ικής βοήθειας
και δύναται σε περιπτώσεις αδύναµων
δικαιούχων να τους υποκαθιστούν
στο ρόλο τους.

ζ) Παρέχουν υπηρεσίες «διοίκησης
έργου» προς στο Υπουργείο και τους
εποπτευόµενους φορείς για τα έργα
τους.

η) Παρακολουθούν  τη συνολική
πρόοδο των συγχρηµατοδοτούµενων
πράξεων του Επιχειρησιακού Σχεδίου
του Υπουργείου, συνεργαζόµενες µε
τις ∆ιαχειριστικές Αρχές για την υιοθέτ-
ηση µέτρων αντιµετώπισης προβληµά-
των, όπου απαιτείται. Επίσης παρα-
κολουθούν την πρόοδο επίτευξης των
δεικτών τους που συµβάλλουν στους
στόχους του αντίστοιχου ΕΠ και
συντάσσουν  περιοδικές εκθέσεις
προόδου, στις οποίες περιλαµβάνον-
ται και µέτρα αντιµετώπισης τυχόν
προβληµάτων.

∆ΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ∆ΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

∆ΩΡΕΑΝ ∆ΙΑΝΟΜΗ ΚΑ∆ΩΝ
ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Ο
∆ήµος Ελευσίνας  έχει διανείµει µέχρι
σήµερα δωρεάν σε κατοίκους της Ελευ-
σίνας και της Μαγούλας περίπου 900

κάδους οικιακής κοµποστοποίησης.  Από τα
µέχρι τώρα στοιχεία προκύπτει ότι εκτρέπονται
από την ταφή και οδηγούνται προς οικιακή κοµ-
ποστοποίηση περίπου 300 τόνοι βιοαποβλή-
των ετησίως. 

Προκειµένου να αυξηθούν οι ποσότητες των
κοµποστοποιούµενων οικιακών απορριµµάτων
αλλά και να εκπαιδεύονται οι δηµότες στη χωρ-
ιστή συλλογή βιοαποβλήτων (η οποία καθιε-
ρώνεται σταδιακά), ο ∆ήµος µας θα διανείµει
δωρεάν άλλους 50 κάδους κήπου χωρητικότ-
ητας 330Lt. 

Ο κάθε κάδος θα συνοδεύεται από µικρό κάδο
5Lt (για µεταφορά των υλικών στον µεγάλο
κάδο), φιάλη 1Lt µε µικροοργανισµούς και
ένζυµα για επιτάχυνση της κοµποστοποίησης
καθώς και φυλλάδιο οδηγιών χρήσης.

Μετά τη διανοµή των κάδων, οι νέοι και παλιοί
κάτοχοι κάδων θα παρακολουθήσουν σεµινάριο
µε θέµα την οικιακή κοµποστοποίηση.

Οι ενδιαφερόµενοι να αποκτήσουν κάδο κοµ-
ποστοποίησης µπορούν να επικοινωνούν µε
το Τµήµα Περιβάλλοντος, Ανακύκλωσης και
Πολιτικής Προστασίας στο τηλέφωνο
2105537210 για να εγγραφούν στη σχετική
κατάσταση. 

Οι εγγραφές θα γίν ον ται µέχρι ν α εξαν -
τληθούν  οι προς διάθεση κάδοι. 
Για τη διαν οµή των  κάδων  θα τηρηθεί σειρά

προτεραιότητας (µε βάση την  εγγραφή).

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΡΓΥΡΙΟΣ N. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ        



Σε συνέδριο στις Βρυξέλλες για την «Υιοθέτηση βιώσιµων κι έξυπνων πολιτικών
σε αγροτικές περιοχές για ένα καλύτερο µέλλον», ο δήµαρχος Μεγαρεών 

Συναντήσεις µε τους Ευρωβουλευτές Στέλιο Κυµπουρόπουλος, Μαρία Σπυράκη και Βαγγέλη Μεϊµαράκη

Στην έδρα του Ευρωκοινοβουλίου στις
Βρυξέλλες µετέβη ο ∆ήµαρχος Μεγα-
ρέων όπου παρέµεινε επί τριήµερο

(18 – 21 Νοεµβρίου) συµµετέχοντας στο
συνέδριο µε θέµα: «Υιοθέτηση βιώσιµων κι
έξυπνων πολιτικών σε αγροτικές περιοχές
για ένα καλύτερο µέλλον», που διοργάνωσε
ο Ευρωβουλευτής Στέλιος Κυµπουρόπουλος.

Στο συνέδριο συµµετείχαν από την Ελλάδα
οι ∆ήµαρχοι Μεγαρέων, Σαλαµίνας, Ορεστιά-
δας, Κυνουρίας, Χάλκης, Σερίφου, Χαλκίδας,
Μινώας πεδιάδος, Οροπεδίου Λασιθίου και ο
Πρόεδρος του ∆ικτύου µικρών νησιών,
επίσης συµµετείχαν Ακαδηµαϊκοί και ειδικοί
επιστήµονες.

Σκοπός αυτού του ταξιδίου ήταν η συζήτ-
ηση και ενηµέρωση για τις αρµοδιότητες του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου επί αγροτικών και
άλλων θεµάτων, που αφορούν το µέλλον
των Ευρωπαίων πολιτών.

Μετά την επιστροφή του στην Ελλάδα ο
∆ήµαρχος Μεγαρέων Γρηγόρης Σταµούλης
δήλωσε:«Συµµετείχα σε ένα σηµαντικό
συνέδριο στην έδρα του Κοινοβουλίου στις
Βρυξέλλες ύστερα από πρόσκληση του Ευρ

ωβουλευτή Στέλιου Κυµπουρόπουλου, ο
οποίος ήταν και η ψυχή του συγκεκριµένου
συνεδρίου, µε θέµα την ανάπτυξη της υιοθ-
έτησης βιώσιµων και έξυπνων πολιτικών που
µπορούν να εφαρµοστούν σε αγροτικές περ-
ιοχές για ένα καλύτερο µέλλον.

Στο συνέδριο αυτό εγώ και οι άλλοι
Ελληνες ∆ήµαρχοι, που συµµετείχαµε, είχα-
µε την ευκαιρία να γνωριστούµε καλύτερα µε
ειδικούς επιστήµονες και Ακαδηµαϊκούς,
εκπροσώπους του Ευρωκοινοβουλίου και της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, να ενηµερωθούµε 

για τις αρµοδιότητες του Ευρωπαϊκού Κοι-
νοβουλίου σε συγκεκριµένα χαρτοφυλάκια,
να βρεθούµε και να συζητήσουµε στο περ-
ιθώριο του συνεδρίου µε Ελληνες Ευρωβου-
λευτές όπως η Μαρία Σπυράκη και ο Βαγγέλ-
ης Μεϊµαράκης.

Ηταν ένα εξαιρετικά χρήσιµο και σηµαντικό
συνέδριο, διότι αποκτήσαµε γνώσεις και
ανοίξαµε δρόµους, που θα εκµεταλλευτούµε
για να ωφεληθεί ο τόπος και ο ∆ήµος στο
µέλλον.»

6-θριάσιο Πέµπτη 12 ∆εκεµβρίου 2019 

Το Άστρο της Βηθλεέµ4στη Μαγούλα 
Οµιλητής ήταν ο γνωστός καθηγητής Αστροφυσικής του
Πανεπιστηµίου Αθηνών δρ. Στράτος Θεοδοσίου

Ένα επίκαιρο και ιδιαίτερα ενδιαφέρον θέµα αναπτύχθηκε σε διάλεξη που
έγινε το απόγευµα της ∆ευτέρας 9 ∆εκεµβρίου στην αίθουσα συνεδριάσεων
της δηµοτικής ενότητας Μαγούλας. Ο τίτλος της διάλεξης ήταν «Το Άστρο

της Βηθλεέµ, οι αστρονοµικές θέσεις και η επιστηµονική προσέγγιση», και διορ-
γανώθηκε από το ΝΠ∆∆ ΠΑΚΠΠΑ, του δήµου Ελευσίνας. 

Οµιλητής ήταν ο γνωστός καθηγητής Αστροφυσικής του Πανεπιστηµίου Αθηνών δρ.
Στράτος Θεοδοσίου, ο οποίος ανέλυσε τα ιστορικά στοιχεία και µαρτυρίες ή καταγρα-
φές στο Ευαγγέλιο του Ματθαίου, αλλά και τις κατά καιρούς µελέτες, για το Άστρο της
Βηθλεέµ, των αστρονόµων της αρχαιότητας, φθάνοντας έως και τον µέγα αστροφυ-
σικό Κέπλερ@

Η διάλεξη παρουσίασε ενδιαφέρον λόγω των εορτών που πλησιάζουν για  τη γέν-
νηση του Θεανθρώπου. Τη διάλεξη παρακολούθησαν ο αντιδήµαρχος Μαγούλας κ.
Μενέλαος Μίχας, η πρόεδρος και ο αντιπρόεδρος του ΠΑΚΠΠΑ κα. Εύη Άνθη-Γκιόκα
και Ρόκας Βαγγέλης αντίστοιχα, δηµοτικοί και τοποιοί σύµβουλοι καθώς και πολλοί
κάτοικοι της Ελευσίνας και της Μαγούλας.
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Συζήτηση ∆ηµάρχων Αττικής µε το Πράσινο Ταµείο

Μ ια εξαιρετικού ενδιαφέρον-
τος συζήτηση είχαν οι
∆ήµαρχοι καθώς και εκπρ-

όσωποι των ∆ήµων Αττικής µε τον
Πρόεδρο του «Πράσινου Ταµείου»
κ. Ευστάθιο Κ. Σταθόπουλο σε
σχέση µε τα χρηµατοδοτικά προ-
γράµµατα που έχουν εξαγγελθεί και
αφορούν τους ∆ήµους της χώρας.

Την πρωτοβουλία της συνάντησης
είχε το νέο ∆.Σ. της Περιφερειακής
Ένωσης ∆ήµων Αττικής -η διοργά-
νωση της συζήτησης  χαιρετίστηκε
από το σύνολο των παρισταµένων
αιρετών-  και όπως χαρακτηριστικά,
δήλωσε, ο Πρόεδρος της, Γιώργος
Μαρκόπουλος, ∆ήµαρχος Γαλα-
τσίου, «αποτελεί την αφετηρία µιας

σειράς δράσεων
επικεντρωµένων
στην αυτοδιοίκηση
και τις προοπτικές
της, εν όψει της
νέας δεκαετίας
2020-2030.»

Ο κ. Ευστ. Σταθό-
πουλος στην
σύντοµη εισαγωγή
του ανέλυσε την χρησιµότητα των
προγραµµάτων εκείνων που έχουν
ήδη εξαγγελθεί καθώς και όσων
πρόκειται να δηµοσιοποιηθούν στο
άµεσο µέλλον, παρουσίασε µε επι-
γραµµατικό τρόπο το νέο χρηµατο-
δοτικό πρόγραµµα του «Πράσινου
Ταµείου», «Απόκτηση ελεύθερων

Κοινόχρηστων Χώρων στις πόλεις
2019», ύψους 15 εκατ. € και απάν-
τησε  σε σειρά ερωτήσεων  αρκετών
∆ηµάρχων και στελεχών της τοπι-
κής αυτοδιοίκησης, αναφορικά µε
τις απαλλοτριώσεις κοινόχρηστων
χώρων και χώρων πρασίνου που
προβλέπονται σε εγκεκριµένα
Ρυµοτοµικά Σχέδια.

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

Χριστουγεννιάτικη
Γιορτή το Σάββατο
14 ∆εκεµβρίου στο
Τσουκλίδι 
... µε τη στήριξη του 
Πολιτιστικού – 
Αθλητικού 
Οργανισµού “Η   
Πάρνηθα” του ∆ήµου  
Φυλής

Ο Αθλητικός Οργανισµός
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ και
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ του ∆ήµου
Φυλής " Η ΠΑΡΝΗΘΑ" και

το ∆.Σ. του ΣΥΛΛΌΓΟΥ 
ΤΣΟΥΚΛΙ∆ΙΟΥ "Η
ΕΝΩΣΗ" σας προσκα-
λούµε στην Χριστουγεννιά-
τικη γιορτή του συλλόγου
µας το ΣΑΒΒΑΤΟ 14
∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ στις 17:30
στην πλατεία Αγ. Σοφίας
στο Τσουκλίδι, για να
στολίσουµε το Χριστουγεν-
νιάτικο ∆έντρο µας µαζί µε
τον Άγιο Βασίλη και τον
Ανιµατέρ, µε πλούσιο Μου-
σικό πρόγραµµα και Θέα-
τρο Σκιών µε µε Καραγκι-
όζη και δωράκια για τους
µικρούς µας φίλους!  

∆ΗΜΟΣ ΜΑΝ∆ΡΑΣ- ΕΙ∆ΥΛΛΙΑΣ : Πρόσκληση συµµετοχής στα τµήµατα ∆ιά Βίου Μάθησης

Ο
∆ήµος Μάνδρας- Ειδυλλίας, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευµάτων  (διά της Γεν ικής Γραµµατείας Επαγγελµατι-
κής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και ∆ιά Βίου Μάθησης) και το Ίδρυµα Νεολαίας και ∆ιά Βίου Μάθησης συνεχίζουν
επιτυχώς τη λειτουργία του Κ.∆.Β.Μ. στο ∆ήµο µας.

Τα προγράµµατα Γεν ικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων  στοχεύουν  µεταξύ άλλων  στην  ανάπτυξη της ενεργού ιδιότητας του
πολίτη και τη δηµιουργική αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου στο πεδίο του πολιτισµού.
Τα προσφερόµενα προγράµµατα µπορούν  να παρακολουθήσουν  ενήλικες ανεξαρτήτως χώρας καταγωγής, ηλικίας και
µόρφωσης, καθώς και µέλη ευάλωτων κοινων ικά οµάδων. Για την  έν ταξη των  ενδιαφεροµένων  στα τµήµατα απαιτείται η
συµπλήρωση σχετικής αίτησης µε επίδειξη του δελτίου αστυνοµικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου του υποψήφιου.
Το έργο συγχρηµατοδοτείται από την  Ελλάδα και την  Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινων ικό Ταµείο) µέσω του Επιχει-
ρησιακού Προγράµµατος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού, Εκπαίδευση και ∆ιά Βίου Μάθηση». Η αίτηση συµµετοχής
στο http://mandras-eidy llias.gr/ . Θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας



ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
σε Άσκηση Απεγκλωβισµού

Η Αντιδήµαρχος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισµού και
Νεολαίας ∆ήµου Ασπροπύργου, κα Σοφία Μαυρίδη και ο Πρόεδρος της 

Κοινωφελούς Επιχείρησης ∆ήµου Ασπροπύργου, κ. Παντελής Σαββίδης
σας προσκαλούν την Παρασκευή, 13 ∆εκεµβρίου 2019 και ώρα 10:00 π.µ.

στον χώρο του Αγροκηπίου (Αγίας Μαρίνης), όπου θα πραγµατοποιηθεί 
σε συνεργασία µε την Πυροσβεστική Υπηρεσία και τον µη Κερδοσκοπικό

Οργανισµό «My Grand Road», άσκηση απεγκλωβισµού 
µε την συµµετοχή µαθητών και µαθητριών του Επαγγελµατικού Λυκείου 

του ∆ήµου Ασπροπύργου.

Σε περίπτωση δυσµενών καιρικών συνθηκών η εκδήλωση θα µεταφερθεί 
στην αίθουσα εκδηλώσεων του Πνευµατικού Κέντρου του ∆ήµου Ασπροπύργου 

(Αλέκου Παναγούλη 13).
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∆ύο νέες ερωτήσεις για το Χαϊδάρι στη Βουλή, για Σκαραµαγκά και Στρατόπεδα

Κριτών Αρσένης: «Η ∆υτική Αθήνα έχει δικαίωµα για ελεύθερους χώρους και πράσινο, που να αντισταθµίζουν την
περιβαλλοντική υποβάθµιση. Τα στρατόπεδα Χαϊδαρίου και η ακτή του Σκαραµαγκά είναι δύο απαραίτητοι χώροι 

για να εξισορροπηθεί το έλλειµµα πρασίνου και δηµόσιων χώρων που είναι έντονο στην περιοχή».

Την Τρίτη 10.12.2019 ο Κρίτων
Αρσένης, Βουλευτής ∆υτικής Αθή-
νας, κατέθεσε στη Βουλή δύο
επίκαιρες ερωτήσεις που αφορούν
στην υπεράσπιση και ελεύθερη
πρόσβαση στη θάλασσα και στους
ορεινούς όγκους της ∆υτικής Αθή-
νας. Συγκεκριµένα, προς τον Υπο-
υργό Οικονοµικών κατέθεσε την
επίκαιρη ερώτηση µε θέµα «Παρ-
αχώρηση της προβλήτας Σκαρα-
µαγκά στο ∆ήµο Χαϊδαρίου» και
προς τον Υπουργό Εθνικής
Άµυνας κατέθεσε την επίκαιρη
ερώτηση «Αποδέσµευση δασικών εκτάσεων των Στρα-
τοπέδων Χαϊδαρίου και παραχώρηση κτιρίων και
κοινόχρηστων χώρων τους στους ΟΤΑ». 

Οι επίκαιρες ερωτήσεις αναµένεται να συζητηθ-
ούν τις επόµενες µέρες στην ολοµέλεια της Βουλής.

Οι ερωτήσεις αφορούν: (α) στην παραχώρηση στο
δήµο Χαϊδαρίου της προβλήτας 4, της µόνης διεξόδου
της ∆υτικής Αθήνας στο δήµο Χαϊδαρίου, περιοχή που
ενώ δεν ήταν ποτέ κοµµάτι των ναυπηγείων, έχουν
ενταχθεί στην ΕΤΑ∆ για να πουληθούν µαζί µε τα ναυ-
πηγεία και

(β) στο ζήτηµα της σταδιακής απόδοσης των ελεύθερ-
ων χώρων που καταλαµβάνουν τα στρατόπεδα Χαϊδα-
ρίου (3500 στρέµµατα) στους πολίτες της ∆υτικής Αθή-
νας και ειδικότερα την ελεύθερη πρόσβαση στις δασικές
εκτάσεις των στρατοπέδων, την αξιοποίηση 66 στρεµµά-
των για κοινόχρηστους χώρους από το ∆ήµο Χαϊδαρίου
και την ανάδειξη του ιστορικού χώρου ΜΠΛΟΚ 15, η
οποία καθυστερεί.

Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά ο Κρίτων Αρσένης:
«Η ∆υτική Αθήνα έχει δικαίωµα για ελεύθερους χώρ-

ους και πράσινο, που να αντισταθµίζουν την περιβαλ-
λοντική υποβάθµιση. Τα στρατόπεδα Χαϊδαρίου και η
ακτή του Σκαραµαγκά είναι δύο απαραίτητοι χώροι για
να εξισορροπηθεί το έλλειµµα πρασίνου και δηµόσιων
χώρων που είναι έντονο στην περιοχή».

Ακολουθούν τα κείµενα των ερωτήσεων:

1. ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον κ. Υπουργό  Εθνικής Άµυνας
Θέµα: «Αποδέσµευση δασικών εκτάσεων των Στρατο-

πέδων Χαϊδαρίου και παραχώρηση κτιρίων και
κοινόχρηστων χώρων τους στους ΟΤΑ»

Ο χώρος των πρώην στρατοπέδων (ΚΕΒΟΠ- ΚΕ∆Β)

στο Χαϊδάρι αποτελεί µία έκταση 3.500 στρεµµάτων, το
µεγαλύτερο µέρος της οποίας (2.600 στρµ.) είναι
ορεινός όγκος και ταυτόχρονα δασική έκταση. Βρίσκεται
στις υπώρειες του Ποικίλου Όρους, που αποτελεί τµήµα
του Όρους Αιγάλεω. 

Τα στρατόπεδα σε µεγάλο βαθµό έχουν εγκαταλειφθ-
εί από τον στρατό, µε τις όποιες δραστηριότητες παραµέ-
νουν σε λειτουργία να έχουν συγκεντρωθεί σε λίγα
συγκεκριµένα κτίρια.

Τα πρώην στρατόπεδα εντάχθηκαν, τη δεκαετία του
1990, στο πρόγραµµα «ΑΤΤΙΚΗ SOS» µε κεντρικό
στόχο τη διαµόρφωση Στρατηγικού Σχεδίου για τη δηµιο-
υργία, ενοποίηση και οργάνωση των χώρων πρασίνου
Μητροπολιτικής εµβέλειας και τη διασύνδεσή τους µε
τους ορεινούς όγκους που περιβάλλουν το λεκανοπέδιο.
Σήµερα το Ρυθµιστικό Σχέδιο Αθήνας – Αττικής προβλέ-
πει ότι οι δασικές εκτάσεις των στρατοπέδων, όπως και
όλες οι εκτός σχεδίου περιοχές του Ποικίλου όρους θα
αποτελέσουν τµήµα ενός ενιαίου περιφερειακού Φυσι-
κού Πάρκου.

Oι δήµοι διεκδικούν τα στρατόπεδα για να εξισορρο-
πήσουν το έλλειµα πρασίνου και δηµόσιων χώρων που
είναι έντονο στην ∆υτική Αθήνα. Πιο συγκεκριµένα, ο
∆ήµος Χαϊδαρίου διεκδικεί έκταση 66 στρεµµάτων για
την ανάπτυξη κοινόχρηστων χώρων (πλατειών), ενώ
εκκρεµεί ακόµα η απόδοση του ιστορικού χώρου του
στρατοπέδου συγκέντρωσης ΜΠΛΟΚ 15 για τη δηµιο-
υργία µουσείου Εθνική Αντίστασης.

Ερωτάται ο κ. Υπουργός: 
1.∆εσµεύεται να αποδεσµεύσει τις δασικές εκτάσεις

των στρατοπέδων;
2.∆εσµεύεται να παραχωρήσει την έκταση 66 στρεµ-

µάτων των στρατοπέδων στο ∆ήµο Χαϊδαρίου και να
αποδεσµεύσει τον χώρο του ΜΠΛΟΚ 15 για να
προχωρήσει το σχέδιο δηµιουργίας µουσείου Εθνικής
Αντίστασης;

Ο ερωτών βουλευτής
Κρίτων Αρσένης       

2. ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον κ. Υπουργό  Οικονοµικών
Θέµα: «Παραχώρηση της προβλήτας Σκαραµαγκά στο

∆ήµο Χαϊδαρίου»

Η παραχώρηση της προβλήτας 4 στην ακτή Σκαρα-
µαγκά, της µόνης εξόδου της ∆υτικής Αθήνας στη
θάλασσα, στους κατοίκους του Χαϊδαρίου αποτέλεσε
δέσµευση πολλών κυβερνήσεων. Πρόκειται για µια ακτή
220 στρεµµάτων (120 στρέµµατα η προβλήτα και 100
στρέµµατα ο παρακείµενος χερσαίος χώρος) που δεν
χρησιµοποιήθηκε ποτέ από τα ναυπηγεία και δικαιωµα-
τικά θα έπρεπε να έχει περάσει στη χρήση του ∆ήµου
Χαϊδαρίου εδώ και πολλά χρόνια. Έως τη δεκαετία του
‘60 η παραλία θεωρούνταν από τις πιο όµορφες της Αττι-
κής. Η αναµόρφωση µε χώρους πρασίνου και ανα-
ψυχής θα αποτελέσει κίνητρο για την ποιότητα ζωής
στην περιοχή και την ανάπλαση όλης της γύρω ακτής. Ο
χώρος αυτός µπορεί να αποτελέσει οργανικό τµήµα µιας
ευρύτερης ανάπλασης του αρχαιολογικού περιπάτου της
Ιεράς Οδού, αναβαθµίζοντας σηµαντικά την ποιότητα
ζωής στη ∆υτική Αθήνα και την Αττική.

Όταν χωροθετήθηκε εκεί το hot spot προσφύγων, ο
πρώην Υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής ∆. Βίτσας
είχε δεσµευτεί δηµόσια, επανειληµµένως, ότι, µετά την
ολοκλήρωση της λειτουργίας του hot spot, η έκταση θα
παραχωρηθεί στο ∆ήµο Χαϊδαρίου. Το 2018 όµως, η
προβλήτα 4 µεταβιβάστηκε στην ΕΤΑ∆, ενώ πρόσφατα
µε το ν.4635/2019 συµπεριλήφθηκε στις εκτάσεις που
πιθανόν να παραχωρηθούν στον µελλοντικό αγοραστή
των ναυπηγείων.

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:
∆εσµεύεται να λάβει τις απαραίτητες πρωτοβουλίες,

ώστε να παραχωρηθεί η έκταση στο ∆ήµο Χαϊδαρίου και
στους πολίτες της ∆υτικής Αθήνας, άµεσα για το τµήµα
που είναι ελεύθερο και µετά το τέλος λειτουργίας του
hotspot για το υπόλοιπο;

Ο ερωτών βουλευτής
Κρίτων Αρσένης
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ΗΗ  ∆∆ηηµµοοττιικκήή  ααρρχχήή  ΑΑσσππρροοππύύρργγοουυ  υυπποοσσττηηρρίίζζεειι  δδιιααρρκκώώςς  
δράσεις ενηµερωτικού & συµβουλευτικού χαρακτήρα, µε σκοπό την αποτροπή ή την έγκαιρη

πρόληψη φαινοµένων κοινωνικής παθογένειας, παρεκκλίσεων και παραβατικότητας. 

- Σχολικός Εκφοβισµός - BULLYING
Στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του Πνευµατικού Κέντρου του ∆ήµου Ασπροπύργου,
πραγµατοποιήθηκε η διάλεξη της κ. Γλυκερίας-Χριστίνας Π. Τερζή, ∆ικηγόρου ∆ΜΕ
∆ηµόσιο ∆ίκαιο & ∆ηµόσιες Πολιτικές, µε θέµα: «Σχολικός Εκφοβισµός-BULLYING».

Η
συγκεκριµέν η εκδήλωση είν αι εν ταγµέν η στο γεν ικότερο πλαίσιο της ∆ηµοτικής Αρχ ής, στους τοµείς της
Κοιν ων ικής Πολιτικής και της ποιότητας ζωής των  πολιτών . Ο ∆ήµαρχ ος Ασπροπύργου, κ. Νικόλαος
Μελετίου, διαχ ρον ικά υποστηρίζει δράσεις συµβουλευτικού και προληπτικού χ αρακτήρα, µε σκοπό την

αποτροπή ή και την  έγκαιρη πρόληψη παρόµοιων   φαιν οµέν ων  κοιν ων ικής παθογέν ειας, παρεκκλίσεων  και
παραβατικότητας. 

Της οµιλίας προηγήθηκαν , οι βραβεύσεις δύο ν έων  της πόλης µας που διακρίθηκαν . Η  µαθήτρια Αθαν ασία-
Μαρία Ντάρα, για την  υποτροφία της από το Παν επιστήµιο HARVARD, από τον  κ.  Γεώργιο Κώτσηρα, Βου-
λευτή της Ν∆ και τον  κ. Παν αγιώτη Καλδή, Πρύταν η του Παν επιστηµίου ∆υτικής Αττικής και ο αθλητής του ΑΓΣ
"Φοίν ικα" Ασπροπύργου, Γιαν ταµµίδης Ιωάν ν ης, για το ασηµέν ιο µετάλλιο που κατέκτησε στο Παγκόσµιο Πρω-
τάθληµα Taekwondo ITF στην  Βουλγαρία, από τον  Πρόεδρο του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, κ. Θεµιστοκλή Τσόκα
και τον  Αν τιδήµαρχ ο Καθαριότητας, Αν ακύκλωσης και Πρασίν ου,  κ. Αβραάµ Κων σταν τιν ίδη. Την  εκδήλωση
τίµησαν  µε την  παρουσία τους, ο Αν τιπρόεδρος του Πν ευµατικού Κέν τρου, κ. Ιωάν ν ης Νέζης και ο Αν τιπρόε-
δρος του Ο.Α.Φ.Ν.Τ.Η., κ. Αν τών ιος Κον αξής. 

Κατά την  παρουσίαση του θέµατος, η οµιλήτρια  αν αφέρθηκε τόσο στην  παιδαγωγική διάσταση του φαιν οµέ-
ν ου, όσο και στην  ν οµική διάσταση του.

Η οµιλία συν τον ίστηκε από τον  Πρόεδρο της ∆.Ε.Π. και της Σχ ολικής Επιτροπής
Μον άδων  ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης του ∆ήµου Ασπροπύργου,  κ. Γεώργιο Φίλη,
καθώς και  από την  Πρόεδρο της Σχ ολικής Επιτροπής Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης, κ.
Γεωργία Πηλιχ ού.

Μεταξύ των  επίτιµων  καλεσµέν ων , παρευρέθη πέραν  του  Πρύταν η του  ΠΑ.∆.Α, και
ο κ. Πέτρος Καλαν τών ης, Αν απληρωτής Καθηγητής καθώς και η  κ. Αιµιλία Κον δύλη,
υπεύθυν η  του Μεταπτυχ ιακού Προγράµµατος, «Βιοµηχ αν ικά Συστήµατα Πετρελαίου
και Φυσικού Αερίου» του Τµήµατος Μηχ αν ολόγων  Μηχ αν ικών  του Παν επιστηµίου ∆υτι-
κής Αττικής, οι οποίοι µε αφορµή την  εν  λόγω διάλεξη επισκέφθηκαν  και τον  χ ώρο που
πραγµατοποιούν ται τα µαθήµατα του ΜΠΣ στον  Ασπρόπυργο.  

Επίσης, το παρόν  έδωσαν  εκπρόσωποι Συλλόγων  Γον έων  και Κηδεµόν ων  καθώς και
Συλλογικών  Φορέων   της πόλης. Συγκεκριµέν α, από  τον  Σύλλογο Γον έων  και Κηδεµό-
ν ων   του 1ου ΓΕΛ, η Πρόεδρος τους κ. Παν αγιώτα Στραϊτούρη, και η Γραµµατέας, κ.
Φαίη Χατζηπολυχ ρόν η-Πίν η, από τον  Σύλλογο Γον έων  και Κηδεµόν ων  του 4ου ∆ηµο-
τικού, η Πρόεδρος κ. Μαρία Γκούµα, και  από Σύλλογο Γον έων  και Κηδεµόν ων  του 5ου
∆ηµοτικού Παραλίας, η Πρόεδρος κ. Γεωργία Νίαου. Τέλος, στην  οµιλία παραβρέθηκαν  ο
κ. Κων σταν τίν ος Χον δρογιάν ν ης, Πρόεδρος του Συλλόγου Ατόµων  µε Αν απηρία, ο κ.
Νικόλαος Ματθαίου, Πρόεδρος του Εξωραϊστικού Συλλόγου Ήµερου Τόπου και  Πρόεδρ-
ος του ΑΣΟ∆ Ασπροπύργου,  καθώς και η Πρόεδρος  του Αθλητικού Συλλόγου «Φοίν ι-
κας» Ασπροπύργου, κ. Βέρα Μισαηλίδου και µέλη του  Εθελον τικού Συλλόγου «Φωλιά
του Αετού».  
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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 ∆ηµαρχείου, 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)

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΓΑΖΩΤΡΙΑ  ΓΙΑ ΜΟΝΙΜΗ ΕΡΓΑΣΙΑ.
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6932260140

66 99 77 88 00 88 77 33 00 99

 Θέση Εργασίας: 
Υπάλληλος Γραφείου Κίνησης

Περιγραφή Θέσης Εργασίας:
Η εταιρία ΙΟΝΙΑΝ ΚΑΛΚ ΑΕ, βιοµηχανική εται-
ρία µε αντικείµενο την επεξεργασία ανθρακικού
ασβεστίου αναζητά να καλύψει τη θέση Υπάλ-
ληλος Γραφείου Κίνησης στις εγκαταστάσεις
της στη ΒΙΠΕ Μάνδρας Αττικής για πενθήµερη
8ωρη απασχόληση. 

Αρµοδιότητες Θέσης Εργασίας:
-Τηλεφωνικό κέντρο.
-Εξυπηρέτηση πελατών – επικοινωνία &
διαχείριση παραπόνων.
-Επικοινωνία µε προµηθευτές. 
-∆ιαχείριση υποστηρικτικών εργασιών γραφ-
είου.
-Συνεργασία µε την οµάδα του γραφείου
κίνησης.
-Έκδοση Παραστατικών ∆ιακίνησης. 
-Σύνταξη οικονοµικών προσφορών. 
Προφίλ Υποψηφίου:
-Απόφοιτος ΤΕΙ / ΙΕΚ ή άλλης σχολής σχετικής
µε ∆ιοίκηση Επιχειρήσεων – Γραµµατειακή Υπο-
στήριξη.  
-3-5 έτη εµπειρία σε ανάλογη θέση εργασίας.
-Καλός χειρισµός Η/Υ, διαχείριση email και πολύ

καλή γνώση αγγλικών.
-Καλή γνώση διαδικασιών logistics.
-Γνώση στις διαδικασίες εξαγωγών θα εκτιµηθ-
εί. 

Επιθυµητές δεξιότητες:
-Προσανατολισµός στο αποτέλεσµα και θετική
στάση.
-Ευελιξία και άµεση επίλυση προβληµάτων.
-Οµαδικότητα και συνεργασία.

Η εταιρεία προσφέρει:
-Αποδοχές ανάλογες της εµπειρίας του υποψ-
ηφίου.
-Φιλικό και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας
-∆υνατότητες εκπαίδευσης και ανάπτυξης. 
-Ευκαιρίες εξέλιξης. 

Οι ενδιαφερόµενοι/ες µπορούν να αποστείλουν
το βιογραφικό τους σηµείωµα στο email:
dida@iokal.com ή στο φαξ 210552396 . Όλες
οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εµπιστευτικές.
H εταιρία Θα επικοινωνήσει µόνο µε τους υπο-
ψήφιους/ες που ανταποκρίνονται στις απαιτή-
σεις της θέσης. 

Κωδικός αναφοράς:
ΥΓΚ

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ 
ΟΙΚΟΠΕ∆ΩΝ. ΚΟΥΡΕΜΑ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΞΕΡΩΝ

ΧΟΡΤΩΝ ΤΗΛ. 6932154263

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
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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

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

Ενοικιάζεται
κατάστηµα
170 τµ στο

κέντρο του 
Ασπροπύργου 

∆ηµητρίου 
Λιάκου 14  
– Πρώην
«Ναϊάς».
Τηλέφωνο

επικοινωνίας
6974161382
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Την έναρξη λειτουργίας της ηλεκτρονικής υπηρ-
εσίας για την επιβεβαίωση της ιδιότητας του
«αγοραστή» ως υποκειµένου µε δικαίωµα

έκπτωσης του φόρου των εισροών του, στο πλαίσιο εφα-
ρµογής της διάταξης που αφορά την απαλλαγή ΦΠΑ για
αγορές από επιχειρήσεις και επαγγελµατίες εξοπλισµού
laptop, tablet και κινητών τηλεφώνων προβλέπει απόφα-
ση της ΑΑ∆Ε

Η ηλεκτρονική υπηρεσία µπορεί να χρησιµοποιείται
τόσο για τις συναλλαγές στα φυσικά όσο και στα ηλεκτρ-
ονικά καταστήµατα (e-shop). Σύµφωνα µε την απόφαση
η χρήση της εξαντλεί την ευθύνη του πωλητή σχετικά µε
την επιβεβαίωση της ιδιότητας του αγοραστή ως υποκει-
µένου µε δικαίωµα έκπτωσης του φόρου των εισροών.

Επιπλέον, ο πωλητής χρησιµοποιεί την εν λόγω ηλεκ-
τρονική πηρεσία για την επιβεβαίωση του δικαιώµατος
τυχόν εκπροσώπου του αγοραστή να προβεί στη συγκε-
κριµένη συναλλαγή. 

Η πρόσβαση στην εν λόγω υπηρεσία, που διατίθεται
στον διαδικτυακό τόπο της ΑΑ∆Ε (https://www.aade.
gr/epiheiriseis/forologikes-ypiresies/fpa/yperesiaarthroy-
39a) γίνεται µε ζεύγος Ειδικών Κωδικών Πρόσβασης
ΑΑ∆Ε που εκδίδεται ειδικά για τη «∆ιαδικτυακή υπηρ-
εσία» από την Εφαρµογή ∆ιαχείρισης Ειδικών Κωδικών.

Ο αγοραστής θα συµπληρώνει και θα επιβεβαιώνει
στην ηλεκτρονική υπηρεσία βασικά στοιχεία του ιδίου και
τυχόν εκπροσώπων του κατόπιν συγκατάθεσης αυτών,
σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις του Γενικού Κανονι-
σµού Προστασίας ∆εδοµένων (GDPR), που θα έχουν τη
δυνατότητα να αγοράσουν αντ’ αυτού τα παραπάνω
αγαθά.

Τα βασικά στοιχεία που συµπληρώνει/επιβεβαιώνει
είναι: ο Α.Φ.Μ., οι πέντε τελευταίοι χαρακτήρες του αριθ-
µού ταυτότητας ή διαβατηρίου (όπως αυτά έχουν
καταχωρηθεί στο Μητρώο του Taxis), η διεύθυνση ηλεκ-
τρονικού ταχυδροµείου (e-mail) και ο αριθµός κινητού
τηλεφώνου του ιδίου (προαιρετικά) και των εκπρ-
οσώπων του (υποχρεωτικά).

Ο αγοραστής θα πρέπει να ορίζει
τον εαυτό του ως εκπρόσωπο, στην
περίπτωση που επιθυµεί να πραγµα-
τοποιεί ο ίδιος αγορές µέσω της ηλεκ-
τρονικής/διαδικτυακής υπηρεσίας. Ο
αγοραστής αποφασίζει, επίσης, εάν
για τις αγορές του θα απαιτείται
συµπληρωµατικά και «κωδικός µιας
χρήσης», που παρέχεται από την
ηλεκτρονική/διαδικτυακή υπηρεσία.

Ο πωλητής φυσικού καταστήµατος,
κατά την εκτέλεση της συναλλαγής,
οφείλει να ζητήσει από τον αγοραστή
τον ΑΦΜ του, καθώς και το δελτίο
ταυτότητας ή το διαβατήριό του. Εφό-
σον η συναλλαγή διενεργείται από
τον αγοραστή, θα πρέπει να έχουν οριστεί τα στοιχεία
του ως εκπροσώπου. Εφόσον η συναλλαγή διενεργείται
από εκπρόσωπο του αγοραστή, ο πωλητής υποχρεούται
να ζητήσει από τον εν λόγω εκπρόσωπο το δελτίο ταυ-
τότητας ή το διαβατήριό του καθώς και τον Α.Φ.Μ. του
αγοραστή που εκπροσωπεί.

Ο πωλητής θα καταχωρεί τα στοιχεία που ζήτησε από
τον αγοραστή ή τον εκπρόσωπό του στην ηλεκτρονική/
διαδικτυακή υπηρεσία, προκειµένου να πιστοποιήσει:

- την ιδιότητα του αγοραστή ως υποκείµενου µε
δικαίωµα έκπτωσης,

- τη δυνατότητα του εκπροσώπου να πραγµατοποιήσει
τη συναλλαγή εκ µέρους του αγοραστή.

Εφόσον γίνει επιτυχής επαλήθευση των ανωτέρω
στοιχείων, ο πωλητής καταχωρεί στην ηλεκτρονική/ δια-
δικτυακή υπηρεσία τα βασικά στοιχεία της συναλλαγής
(συνολική ποσότητα αγαθών που πωλήθηκαν µε απαλ-
λαγή ΦΠΑ, συνολική αξία των αγαθών αυτών, και αξία
Φ.Π.Α., που θα προέκυπτε για τα αγαθά αυτά εάν δεν
γίνονταν εφαρµογή απαλλαγής ΦΠΑ ενώ η ηλεκτρονική
υπηρεσία παρέχει 9-ψήφιο µοναδικό αριθµό συναλλα-
γής, τον οποίο ο πωλητής αναγράφει στο σχετικό τιµολό-
γιο. 

Για την εφαρµογή της απαλλαγής ΦΠΑ σε e-shops, ο
πωλητής ηλεκτρονικού καταστήµατος φροντίζει ούτως
ώστε στην ιστοσελίδα, που παρέχεται από το κατάστηµά
του για την εκτέλεση της ηλεκτρονικής παραγγελίας, να
υπάρχουν κατ’ ελάχιστον τα κάτωθι πεδία µε τους εξής
τίτλους: «ΑΦΜ αγοραστή», «πέντε τελευταίοι χαρακτήρ-
ες ταυτό

τητας/ διαβατηρίου εκπροσώπου» και «αριθµός κιν-
ητού τηλεφώνου εκπροσώπου» ή/και «κωδικός µιας
χρήσης εκπροσώπου».

Εφόσον η συναλλαγή διενεργείται από τον αγοραστή,
θα πρέπει να έχουν οριστεί τα στοιχεία του ως εκπρ-
οσώπου. 

Προκειµένου να πιστοποιηθεί η ταυτότητα του διενερ-
γούντος την ηλεκτρονική συναλλαγή, ο πωλητής οφείλει
να επιβεβαιώνει, πριν την ολοκλήρωση της συναλλαγής,
τον κάτοχο του κινητού τηλεφώνου. 

Η διαδικασία επιβεβαίωσης - π.χ. µέσω αποστολής
κωδικού ή κατόπιν τηλεφωνικής κλήσης - τελεί υπό την
ευχέρεια του πωλητή. Εναλλακτικά, µπορούν να χρησι-
µοποιούνται οι κωδικοί µιας χρήση, εφόσον σχετικό
πεδίο περιλαµβάνεται στην ιστοσελίδα του ηλεκτρονικού
καταστήµατος.

(πηγή: www.dikaiologitika.gr/)

Πως θα γίνεται η ηλεκτρονική απαλλαγή ΦΠΑ για αγορές laptop, tablet και κινητών τηλεφώνων

Γαλλία και Ιταλία στέλνουν
φρεγάτες στη Μεσόγειο
- «Σηµαδεύουν» τον Ερντογάν

Γαλλία και Ιταλία στέλνουν φρεγάτες στην Κυπρ-
ιακή ΑΟΖ και µε αυτόν τον τρόπο χοντραίνει το
παιχνίδι στην ανατολική Μεσόγειο ενώ  διεθνείς
αναλυτές εκτιµούν ότι επιχειρείται να δοθεί ένα
ηχηρό µήνυµα στον Τούρκο Πρόεδρο.

Σύµφωνα µε δηµοσίευµα της εφηµερίδας «Τα
Νέα», Αθήνα και Παρίσι επεξεργάζονται σχέδιο
βάσει του οποίου η Γαλλία θα στείλει ερευνητικό
σκάφος στην περιοχή της λεγόµενης συµφωνίας
Τουρκίας-Λιβύης, στην περίπτωση που ο Ερντο-
γάν κάνει πράξη την προκλητική ρητορική του
και στείλει τουρκικό ερευνητικό πλοίο νότια της
Κρήτης.

Ερευνητικό πλοίο παρέα µε... γαλλικές φρεγάτες
Οπως αναφέρει το δηµοσίευµα στην περίπτωση
που η Τουρκία στείλει στην υποτιθέµενη λιβυκή
ΑΟΖ νότια της Κρήτης ερευνητικό πλοίο, τότε ο
Εµανουέλ Μακρόν θα δώσει εντολή να µεταβούν
στο σηµείο γαλλικό ερευνητικό, φρεγάτες ή και
άλλα πλοία του γαλλικού πολεµικού ναυτικού.
Εξάλλου η Γαλλία µπορεί να στείλει ερευνητικό
πλοίο στην περιοχή, καθώς έχει υπογράψει µε την
Ελλάδα συµφωνία παραχώρησης δικαιωµάτων
έρευνας και εκµετάλλευσης υδρογονανθράκων
νότια και νοτιοδυτικά της Κρήτης.

Μήνυµα και από την Ιταλία στον Ερντογάν

Και η Ρώµη όµως δηλώνει παρούσα στην περ-
ιοχή και ετοιµάζεται να απαντήσει στις προκλή-
σεις του Ταγίπ Ερντογάν. Την Τρίτη 9'12  η ιτα

λική εφηµερίδα La Repubblica έγραφε ότι  «η
Ιταλία απέστειλε στρατιωτικό πλοίο στην Κύπρο
για την προστασία των εθνικών της συµφερόντων.
Το µήνυµα προς την Άγκυρα είναι σαφές: αν χρει-
άζεται να δείξουµε τη σηµαία µας, εµείς είµαστε
έτοιµοι». Μάλιστα η εφηµερίδα στο δηµοσίευµά
της υπενθυµίζει ότι «από τον περασµένο Οκτώβρ-
ιο η Τουρκία ξανάρχισε τις γεωτρήσεις στα ανοικ-
τά της Κύπρου, σε περιοχή που έχουν εξασφ-
αλίσει η γαλλική Total και η ιταλική Eni». Παράλ-
ληλα υπενθυµίζει ιταλικό ανακοινωθέν, το οποίο
αναφέρει ότι η φρεγάτα Μartinengo έφτασε την
περασµένη Παρασκευή στο λιµάνι της Λάρνακας.
Πρόκειται για επιχείρηση «περιπολίας της ανατο-
λικής Μεσογείου, µε στόχο την παρουσία και την
παρακολούθηση των ναυτικών περιοχών, µε
σεβασµό στο διεθνές δίκαιο και για την προ-
στασία των εθνικών συµφερόντων» .

ΖΗΤΕΙΤΑΙ
ΓΑΖΩΤΡΙΑ
ΓΙΑ ΜΟΝΙΜΗ
ΕΡΓΑΣΙΑ.
ΤΗΛΕΦΩΝΟ:
6932260140

ΣΣχχοολλεείίαα  --  ∆∆ιικκααοοππέέςς  ΧΧρριισσττοουυγγέέννννωωνν
Οι διακοπές των Χριστουγέννων θα ξεκινήσουν στις 24 ∆εκεµβρίου 2019 και θα 
διαρκέσουν έως τις 7 Ιανουαρίου 2020.
Τη ∆ευτέρα 23 ∆εκεµβρίου θα χτυπήσει το τελευταίο κουδούνι στα σχολεία για το 2019.Οι διακοπές των Χριστουγέννων θα
ξεκινήσουν στις 24 ∆εκεµβρίου 2019 και θα διαρκέσουν έως τις 7 Ιανουαρίου 2020. Οι διακοπές των δύο εβδοµάδων ισχύουν
και για τα παιδιά που πηγαίνουν σε δηµοτικούς βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθµούς.
Η επιστροφή στα θρανία θα γίνει µετά και τον εορτασµό των Θεοφανίων, µε τα µαθήµατα να ξεκινούν εκ νέου την Τετάρτη 8 Ιανο-
υαρίου 2020.
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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 

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ Suzuki
Baleno 1300 κυβικά,
Moντέλο τέλος του
1998, σε καλή κατά-
σταση µε aircondition ,
ηλεκτρικά παράθυρα,
υδραυλικό τιµόνι, και-
νούρια λάστιχα και µε
όλα τα service. Tιµή
συζητήσιµη 1300 ευρώ
Τηλέφωνο 
6938025013
κ. Κώστας 

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
εργασία..Χειριστές µηχανηµάτων clark BT . Οδηγό µε δίπλωµα ∆΄ κατηγορίας. ηλεκτροσυγκολλητές 
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 ενδιαφε-
ρόµενους 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 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 Απαρ-
αίτητη
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 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 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

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

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΓΑΖΩΤΡΙΑ  ΓΙΑ ΜΟΝΙΜΗ ΕΡΓΑΣΙΑ.
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6932260140



16-θριάσιο Πέµπτη 12 ∆εκεµβρίου 2019


