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ΠΠΡΡΟΟΓΓΝΝΩΩΣΣΗΗ  ΚΚΑΑΙΙΡΡΟΟΥΥ
Αίθριος καιρός µε περιοδική συννεφιά

Η θερµοκρασία έως 14 βαθµούς Κελσίου 

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

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Αγαπητός, Λέων, Λέοντας, 
Λεοντάριος, Λεοντάρης, 

Λεοντόκαρδος
Οσίου Αγαπητού, Αγίου Λέοντος

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 

Γκαραγκούνη Ευαγγελία Σ.
Λιάκου ∆ηµητρίου 12,2105576086

ΕΛΕΥΣΙΝΑ 
Τσάµος Παναγιώτης Α.

Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως 54,
2105549976

ΜΑΝ∆ΡΑ
Ροκάς ∆ηµήτριος Π.Σαλαµίνος 7, 
Μάνδρα - Εργατικές Κατοικίες, 

2105541344

Άνω Λιόσια
IKIAPHARM.COM - ΑΝ∆ΡΙΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΧΟΝΤΙΑ

ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ 
Τσακάλωφ Αθανασίου 14 & Λεβέντη, 
Έναντι ΙΚΑ, 2102484070 08:00-22:00 

ΧΑΪ∆ΑΡΙ
Μελέκη Ευθαλία Ν.

Θηβών 14 & Συνταγµατάρχου Γιαννούλη 14,
2105905451

Αρνητικά  ήταν  τελικά τα 2
ύποπτα κρούσµατα του Κορονο-
ϊού που µεταφέρθηκαν την Κυρ-
ιακή το βράδυ στο Θριάσιο
Νοσοκοµείο.

Πρόκειται για δυο Κινέζες οι
οποίες είχαν ταξιδέψει πρόσφα-
τα στην Σιγκαπούρη. 

Και οι δυο παρουσίασαν
υψηλό πυρετό και µετέβησαν
στην Κεντρική Κλινική Αθηνών
ενώ από εκεί κρίθηκε αναγκαία
η µεταφορά τους µε ασθενοφ-
όρο του ΕΚΑΒ στο Θριάσιο το
οποίο είναι το νοσοκοµείο αναφ-
οράς για τον κορωνοϊό όταν δεν
εφηµερεύει το Αττικόν.

Αρνητικά τα ύποπτα κρούσµατα Κορονοϊού στο «Θριάσιο» Νοσοκοµείο

Με τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνοµίας
Αντιστράτηγο Μ. Καραµαλάκη συναντήθη-
κε το βράδυ της Παρασκευής ο ∆ήµαρχος κ.

Σπύρος Βρεττός. Σε εφαρµογή των αποφάσεων της
εκτελεστικής επιτροπής του ∆ήµου και µε άµεσες
προσωπικές κινήσεις ο ∆ήµαρχος Αχαρνών, συνο-
δευόµενος από τον Αντιδήµαρχο κ. Μιχάλη Βρεττό,
επισκέφθηκε τον Αρχηγό, προκειµένου να του υπο-
βάλει προτάσεις, να ζητήσει µεγαλύτερη συνδροµή,
αλλά και να συζητήσει µαζί του το εν εξελίξει σχέδιο
αστυνόµευσης της πόλης.

Ήδη από την ανάληψη των ηνίων του ∆ήµου εδώ και
πέντε µήνες, ο ∆ήµαρχος ασχολείται επισταµένως µε το
θέµα της εγκληµατικότητας, πιέζει προς πάσα κατεύθυ-
νση, ενώ και από το Αρχηγείο της Αστυνοµίας έχει τεθεί
σε εφαρµογή ένα επιχειρησιακό σχέδιο ειδικά σχεδιασµέ-
νο για τις Αχαρνές. Μάλιστα τα αποτελέσµατα της εφαρ-
µογής του έχουν ήδη αρχίσει να διαφαίνονται στην πόλη,
καθώς υπάρχει αύξηση των περιπολιών και των αστυνο-
µικών επιχειρήσεων στις περιοχές υψηλής παραβατικότ-
ητας.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο Αρχηγός, αντιλαµ-
βανόµενος την ιδιαιτερότητα της πόλης, δεσµεύτηκε ότι ο
∆ήµος Αχαρνών θα αποτελεί µία από τις βασικές του
προτεραιότητες, τόσο σε επιχειρησιακό επίπεδο, όσο και
ως προς την επάνδρωση και την ενίσχυση του Αστυνοµι-
κού Τµήµατος και του Τµήµατος Ασφαλείας Αχαρνών.

Στο περιθώριο της συνάντησης ο ∆ήµαρχος κ. Σπύρος
Βρεττός δήλωσε σχετικά: «Ευχαριστώ προσωπικά τον
αρχηγό της Ελληνικής Αστυνοµίας κ. Μιχάλη Καραµα-
λάκη για την άµεση ανταπόκρισή του και τις καλές του
προθέσεις για την  αντιµετώπιση και επίλυση των προβ-
ληµάτων στον ∆ήµο µας. Εγώ προσωπικά ως ∆ήµαρχος
παρακολουθώ καθηµερινά τις δράσεις της Ελληνικής
Αστυνοµίας και τα αποτελέσµατα τους, καθώς και τη
διακύµανση των φαινοµένων παραβατικότητας µε κύριο
στόχο να περιορίζονται συνεχώς έως την πλήρη εξάλειψή
τους. 

Όλα αυτά θα γίνουν µε τη συνεργασία του ∆ήµου Αχα-
ρνών µε το αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνοµίας, καθώς
αυτός είναι ο µοναδικός τρόπος να εξασφαλιστεί η απο-
δοτικότητα των µέτρων και η επίτευξη του τελικού σκο-
πού».

Παρόλο που τα αποτελέσµατα τους τελευταίους µήνες
είναι αισιόδοξα, ο ∆ήµαρχος και η παρούσα ∆ηµοτική
Αρχή επουδενί δεν επαναπαύονται και ζητάνε από την
ΕΛ.ΑΣ. να στρέψει επισταµένως το βλέµµα της στο ∆ήµο
Αχαρνών για να εξασφαλίσει την ασφάλεια των πολιτών.   

Ήδη ο κ. Σπύρος Βρεττός τους τελευταίους τρεις µήνες
έχει εντείνει έτι περαιτέρω τις ενέργειές του, πιέζοντας
προς αυτή την κατεύθυνση µε κάθε πρόσφορο µέσο. Σε
αυτό το πλαίσιο µάλιστα έχει στενή συνεργασία µε επιχει-
ρησιακά στελέχη, συµµετέχοντας ενεργά στην κατάρτιση
του σχεδίου επιχειρήσεων και περιπολιών στους δρόµο-
υς και σε περιοχές των Αχαρνών.

Συνεχίζεται στη σελ.13

Συνάντηση µε τον Αρχηγό της ΕΛ.ΑΣ. είχε
ο ∆ήµαρχος Αχαρνών Σπύρος Βρεττός

Σεµινάρια επιµόρφωσης δηµοτικών υπαλλήλων από το ∆ήµο Αχαρνών

Σε τροχ ιά εξέλιξης και αν άπτυξης µπαίν ει σταδιακά ο ∆ήµος
Αχ αρν ών , καθώς εν τείν ον ται οι προσπάθειες που γίν ον ται
για τον  εκσυγχ ρον ισµό του και την  έν ταξή σε µια ν έα ψηφ-
ιακή εποχ ή. Στο πλαίσιο αυτό πραγµατοποιήθηκε το πρώτο
σεµιν άριο για τους εργαζόµεν ους του ∆ήµου που αφορούσε
την  ψηφιακή διακίν ηση εσωτερικών  εγγράφων . Μια διαδι-
κασία που κρίν εται απαραίτητη, ούτως ώστε όλοι οι δηµοτι-
κοί υπάλληλοι ν α επιµορφωθούν  σε έν α από τα σηµαν τικό-
τερα ζητήµατα όσον  αφορά τον  εκσυγχ ρον ισµό των  υπηρε-
σιών .

Συνεχίζεται στη σελ.11
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Σε εφαρµογή το σχέδιο επέκτασης δικτύου φυσικού 
αερίου στη ∆υτική Αττική και τον ∆ήµο Χαϊδαρίου

Σε κλίµα γόνιµου και
εποικοδοµητικού
διαλόγου πραγµα-

τοποιήθηκε σύσκεψη
µεταξύ εκπροσώπων της
Ε∆Α Αττικής και του ∆ήµου
Χαϊδαρίου, που έλαβε χώρα
στις κεντρικές εγκαταστά-
σεις της πρώτης.Στη
σύσκεψη παρευρέθηκαν,
από την πλευρά της Ε∆Α
Αττικής, ο Εκτελεστικός
Πρόεδρος της Εταιρείας κ.
Πιέρρος Χατζηγιάννης, ο
Τεχνικός ∆ιευθυντής κ. Χρ.
Σκουλίδας και ο ∆ιευθυντής
Ανάπτυξης Υποδοµών κ.
Ιωαν. Ντρούκας. Τον ∆ήµο
Χαϊδαρίου εκπροσώπησαν,
ο ∆ήµαρχος Χαϊδαρίου, κ. Ευάγγελος Ντηνιακός, o Εντεταλµένος ∆ηµοτικός Σύµβουλος Τεχνικών Υπηρεσιών και
Πολιτικής Προστασίας κ. Βασ. Καρατζαφέρης και η Εντεταλµένη ∆ηµοτική Σύµβουλος για την συντήρηση και εύρυθµη
λειτουργία των σχολικών κτηρίων και του περιβάλλοντος χώρου, κα Κων/να Χρονοπούλου.

Το σχέδιο ανάπτυξης δικτύου φυσικού αερίου στον ∆ήµο Χαϊδαρίου, για το έτος 2020, υπήρξε το κεντρικό θέµα
συζήτησης των συµµετεχόντων. Ο κ. Χατζηγιάννης τοποθετήθηκε επί των επιµέρους θεµάτων του στρατηγικού
σχεδίου ανάπτυξης, παρουσιάζοντας τα επενδυτικά σχέδια της Ε∆Α Αττικής, καθώς και την υιοθέτηση ενός σύγχρο-
νου µοντέλου λειτουργίας, µε προτεραιότητα στις νέες τεχνολογίες.

Οι δύο πλευρές εστίασαν στην εξέχουσα σηµασία που κατέχει η άµεση υλοποίηση του έργου επέκτασης δικτύου
φυσικού αερίου στον ∆ήµο. Στο πλαίσιο αυτό, επισηµάνθηκε ότι το έτος 2020, θα εκκινήσει η διαδικασία κατασκευής
νέου δικτύου φυσικού αερίου µήκους 2 χιλιοµέτρων. Παράλληλα, υποβλήθηκε αίτηµα προς τον ∆ήµαρχο, για τη διά-
θεση έκτασης δηµοτικού χώρου, µε σκοπό την εγκατάσταση Σταθµού ∆ιανοµής, που θα ενισχύσει τη λειτουργία του
συνολικού δικτύου φυσικού αερίου της περιοχής. Με την επέκταση του δικτύου, εντός του τρέχοντος έτους, θα επι-
τευχθεί η άµεση σύνδεση Σχολικών Μονάδων µε το φυσικό αέριο, γεγονός που εκπληρώνει τη βασική µέριµνα του
∆ηµάρχου για ενεργειακή αναβάθµιση των Σχολικών Εγκαταστάσεων του ∆ήµου του.

Την πρόθεσή του να συνεργαστεί στενά και να συµβάλλει ενεργά στην επίτευξη του κοινού στόχου, για την
ενεργειακή και αναπτυξιακή ώθηση στις περιοχές του ∆ήµου, εξέφρασε µε τη σειρά του ο κ. Ντηνιακός.

Επεσήµανε ότι η ταχύτερη δυνατή διείσδυση του φυσικού αερίου στον ∆ήµο τους, αποτελεί εφαλτήριο για τη συνεχή
εξέλιξη της περιοχής, µε τα οφέλη της χρήσης του καυσίµου να εστιάζονται, πρωτίστως, στην κοινωνική και περιβαλ-
λοντική ανάκαµψή της και κατ’ επέκταση του συνόλου της Περιφερειακής Ενότητας ∆υτικής Αττικής.

Η συζήτηση ολοκληρώθηκε µε την επισήµανση του κ. Χατζηγιάννη ότι η προώθηση του φυσικού αερίου, ως πηγή
βιώσιµης ενέργειας, αποτελεί τον πλέον αποδοτικό σύµµαχο στην αντιµετώπιση του φαινοµένου της κλιµατικής αλλα-
γής, γεγονός για το οποίο η Ε∆Α Αττικής είναι ιδιαίτερα ευαισθητοποιηµένη. Το φιλόδοξο 5ετές σχέδιο ανάπτυξης της
Ε∆Α Αττικής για το δίκτυο φυσικού αερίου αποτελεί θετικό βήµα προς αυτήν την κατεύθυνση και η ενεργειακή ανάπ-
λαση των ∆ήµων, µε τη χρήση του φυσικού αερίου, συµβάλλει καθοριστικά στην περιβαλλοντική προστασία και την
εξοικονόµηση ενέργειας.

Ο ∆ήµος Χαϊδαρίου και η Ε∆Α Αττικής συµφώνησαν σε κοινές ενέργειες ενηµέρωσης των καταναλωτών
µέσω της διεξαγωγής ηµερίδων και δράσεων το αµέσως προσεχές διάστηµα.

ΣΤΗΝ ΑΥΡΙΑΝΗ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ∆.Σ. 
ΜΑΝ∆ΡΑΣ - ΕΙ∆ΥΛΛΙΑΣ - ΕΡΥΘΡΩΝ 

Κατανοµή επιχορηγήσεων σε 
Σχολικές Επιτροπές,Παρεµβάσεις
σε αθλητικές υποδοµές και 
Έγκριση πρόσληψης προσωπικού
µε σύµβαση εργασίας Ι∆ΟΧ

Σ
υν εδριάζει την  Τετάρτη 19 Φεβρουαρίου 2020 και
ώρα 19:00µ.µ. το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Μάν δρας -
Ειδυλλίας  για συζήτηση και λήψη απόφασης στα

παρακάτω θέµατα:
1. Αποδοχ ή καταν οµής επιχ ορήγησης (Α΄ ∆όση 2020)
για κάλυψη των  λειτουργικών δαπαν ών  των  σχ ολικών
µον άδων  της Σχ ολικής Επιτροπής Πρωτοβάθµιας
Εκπαίδευσης ∆ήµου Μάν δρας-Ειδυλλίας
2. Αποδοχ ή καταν οµής επιχ ορήγησης (Α΄ ∆όση 2020)
για κάλυψη των  λειτουργικών  δαπαν ών  των  σχ ολικών
µον άδων  της Σχ ολικής Επιτροπής ∆ευτεροβάθµιας
Εκπαίδευσης ∆ήµου Μάν δρας-Ειδυλλίας
3. Αποδοχ ή καταν οµής επιχ ορήγησης συµπληρωµατι-
κής δόσης έτους 2019 για κάλυψη των  λειτουργικών
δαπαν ών  και κατά προτεραιότητα δαπαν ών  θέρµαν -
σης των  σχ ολικών  µον άδων  της Σχ ολικής Επιτροπής
Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης ∆ήµου Μάν δρας-Ειδυλλίας
4. Αποδοχ ή καταν οµής επιχ ορήγησης συµπληρωµατι-
κής δόσης έτους 2019 για κάλυψη των  λειτουργικών
δαπαν ών  και κατά προτεραιότητα δαπαν ών  θέρµαν -
σης των  σχ ολικών  µον άδων  της Σχ ολικής Επιτροπής
∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης ∆ήµου Μάν δραςΕιδυλλίας
5. Τροποποίηση της µε αριθµ. 149/2019 Απόφασης
∆.Σ Μάν δρας –Ειδυλλίας.
6. Τροποποίηση της µε αριθµ 150/2019 Απόφασης
∆.Σ. Μάν δρας – Ειδυλλίας.
7. Έγκριση έκθεσης εσόδων -εξόδων  ∆΄ τριµήν ου για
τον  έλεγχ ο του προϋπολογισµού ∆ήµου Μάν δρας-Ειδ-
υλλίας οικον οµικού έτους 2019.
8. Αποδοχ ή προγράµµατος δακοκτον ίας έτους 2020.

Συνάντηση εργασίας στο κοινοτικό κατάστηµα Κινέτας 
Ο Αντιπρόεδρος Βουλής, Αθ. Μπούρας, ο Αντιπεριφερειάρχης Λ. Κοσµόπουλος, ο δήµαρχος Μεγαρέων, τοπικοί σύµβουλοι

καθώς και µέλη της επιτροπής πυροπλήκτων σε κοινή γραµµή για την επίσπευση διαδικασιών ανακούφισης των πληγέντων 

Ο
Αν τιπρόεδρος της Βουλής και Βουλευτής ∆υτι-
κής Αττικής κ. Αθαν άσιος Μπούρας κατόπιν
προσκλήσεως που έλαβε από την  πρόεδρο της

κοιν ότητας Κιν έτας κυρία Μπαλτσιώτη Αλεξάν δρα,
παραβρέθηκε στην  συν άν τηση εργασίας στο κοιν ο-
τικό κατάστηµα της περιοχ ής το Σάββατο 15/2/2020.

Στην  συν άν τηση που έλαβε χ ώρα συµµετείχ αν  ο
Αν τιπεριφερειάρχ ης ∆υτικής Αττικής κ. Λευτέρης
Κοσµόπουλος, ο ∆ήµαρχ ος Μεγαρέων  κ. Γρηγόρης
Σταµούλης, ο Αν τιδήµαρχ ος Ν. Περάµου κ. Σταύρος
Φωτίου, τοπικοί σύµβουλοι καθώς και µέλη της επιτρ-
οπής πυροπλήκτων . Στην  συζήτηση τέθηκαν  ζητή-
µατα που αφορούν  την  περιοχ ή της Κιν έτας και της
Ν. Περάµου που ήταν  απόρροια των  δασικών  πυρ-
καγιών  και της πρόσφατης πληµµύρας.   Yπήρξε
επίσης εν ηµέρωση από πλευράς του κ. Μπούρα εν
όψει της διαβούλευσης του ν οµοσχ εδίου του Υπουρ-
γείου Περιβάλλον τος. 
Μετά από συν εχ είς επαφές που έχ ει µε τους αρµόδιο-

υς κρατικούς φορείς ήταν  σε θέση ν α εν ηµερώσει
εκτεν ώς τους παρεβρισκοµέν ους για το γεγον ός ότι

προχ ωράν ε οι διαδικασίες για αν ακατασκευές,
επισκευές, για τις οποίες έχ ουν  ήδη εγκριθεί οι
αν άλογες πληρωµές, εν ώ παράλληλα έχ ουν  δοθεί
επιδοτήσεις εν οικίου και περιβάλλον τα χ ώρου.
Επίσης, έχ ουν  ολοκληρωθεί οι κατεδαφίσεις των
επικίν δυν ων  κτισµάτων  καθώς συν εχ ίζεται και η
διαδικασία συλλογής αµιάν του. 
Με ν οµοθετικές ρυθµίσεις του τελευταίου διµήν ου

και µε έκδοση κ.υ.α. οριοθετούν ται οι πληγείσες
περιοχ ές, εν ώ µε τροποποίηση κ.υ.α. χ ορηγείται
Στεγαστική Συν δροµή για επισκευές και αν ακατασ-
κευές. Τέλος προχ ωρούν  οι προγραµµατικές
Συµβάσεις του Υπουργείου Υποδοµών  και Μεταφ-
ορών  για έργα Αν τιπληµµυρικής Προστασίας. Ο κ.
Αθαν άσιος Μπούρας βρισκόµεν ος διαχ ρον ικά
κον τά στους κατοίκους της Κιν έτας δεσµεύτηκε ότι
θα συν εχ ίσει ν α είν αι κον τά τους στις προσπάθ-
ειές τους για  αν τιµετώπιση των  προβληµάτων

τους.  

Συν εχ ίζεται στη σελ. 4
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9. Λήψη απόφασης για ορισµό δικαιούχ ων  και καθορι-
σµό αποζηµίωσης των  δηµοτικών  συµβούλων  για την
συµµετοχ ή τους στις συν εδριάσεις του ∆Σ.

10. Έγκριση πρόσληψης προσωπικού µε σύµβαση
εργασίας Ι∆ΟΧ, για την  αν τιµετώπιση των  συν επειών
από τα έν τον α καιρικά φαιν όµεν α της 29-12-2019.

11. Ορισµός εκπροσώπων  του ∆ήµου για τη συγκρότ-
ηση της επιτροπής του άρθρου 11 του Π∆ 31/2018 και
του άρθρου 35 του Γεν ικού Καν ον ισµού Λιµέν α

12. Έγκριση σύναψης και όρων σχεδίου τροπο-
ποίησης-παράτασης προγραµµατικής σύµβασης
µεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του ∆ήµου
Μάνδρας-Ειδυλλίας για την εκτέλεση του έργου:
«Παρεµβάσεις επισκευών σε αθλητικές εγκαταστά-
σεις του ∆ήµου Μάνδρας-Ειδυλλίας».

13. Παροχ ή συν αίν εσης του ∆ήµου Μάν δρας – Ειδ-
υλλίας για την  κυκλοφοριακή σύν δεση εισόδου εξόδου
οχ ηµάτων  µε παρακείµεν η κοιν όχ ρηστη οδό (οδός
Καψάλας), στην  εκτός σχ εδίου θέση «ΚΑΨΑΛΑ» ∆Ε
Μάν δρας, λόγω αν αν έωσης άδειας λειτουργίας
υπάρχ ον τος βιοµηχ αν ικού κτηρίου από την εταιρεία ΝΚ
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΕΒΕ

14. Παροχ ή συν αίν εσης του ∆ήµου Μάν δρας – Ειδ-
υλλίας για την  κυκλοφοριακή σύν δεση εισόδου εξόδου
οχ ηµάτων  µε παρακείµεν ο δηµοτικό δρόµο (οδός
Ειρήν ης), στη θέση «Συν οικία Παπακώστα, στο ΟΤ 6»
της πόλης Μάν δρας, λόγω αν αν έωσης της άδειας
λειτουργίας µον άδας αποθήκευσης παγωτών  σε ψυκτι-
κούς θαλάµους, της εταιρείας FROZENLAND IKE

15. Παροχ ή συν αίν εσης του ∆ήµου Μάν δρας-Ειδ-
υλλίας για την  κυκλοφοριακή σύν δεση εισόδου- εξόδου 

οχ ηµάτων  µε παρακείµεν η κοιν όχ ρηστη αν ών υµη
οδό, στην  εκτός σχ εδίου θέση ‘’ΠΙΛΙΖΑ’’ ∆.Ε. Μάν δρ-
ας, λόγω τροποποίησης άδειας λειτουργίας υπάρχ ον -
τος βιοµηχ αν ικού κτηρίου από την  εταιρεία
ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑ ΜΑΝ∆ΡΑΣ Α. Β.Ε. Ε.

16. Ορισµός ∆ηµοτικού Συµβούλου στην  Επιτροπή
κατάρτισης ετήσιου Μητρώου Αρρέν ων  ∆Ε Βιλίων .

17. Λήψη απόφασης για έγκριση τοποθέτησης
πιν ακίδων  πρόσβασης ΑΜΕΑ επί της οδού Στρ. Νικ.
Ρόκα 19 ∆Ε Μάν δρας.

18. Λήψη απόφασης για τροποποίηση του Εγκεκριµέ-
ν ου Ρυµοτοµικού Σχ εδίου (Ε.Ρ.Σ.) στην  αν ών υµη οδό
αν άµεσα στα ΟΤ 1, ΟΤ 3 και ΟΤ 5 του «Αλεποχ ωρίου
∆Ε Βιλίων .

19. Έγκριση Μελέτης Έργου «Κατασκευή ∆ικτύου
Αποχέτευσης Οµβρίων επί των οδών Στρ. ∆ελ-
ηγιάννη – Τσόκα – Ρόδων» στη Βιοµηχανική Περ-
ιοχή της ∆.Ε. Μάνδρας του ∆ήµου Μάνδρας – Ειδ-
υλλίας και εκχώρηση της εκτέλεσης στην Περιφέρ-
εια Αττικής

20. Παραχ ώρηση σχ ολικού χ ώρου του 5 ου ∆ηµοτικού
Σχ ολείου ∆Ε Μάν δρας.

21. Έγκριση για την  υποβολή πρότασης χ ρηµατοδότ-
ησης πράξης µε τίτλο: «ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΧΕ∆ΙΟΥ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΣΤΟ ∆ΗΜΟ ΜΑΝ∆ΡΑΣ-
ΕΙ∆ΥΛΛΙΑΣ» στο Πρόγραµµα ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ ΙΙ του
Υπουργείο Εσωτερικών , στον  άξον α «Τοπική
αν άπτυξη και προστασία του περιβάλλον τος» µε τίτλο
«Σύν ταξη /Επικαιροποίηση Γεν ιών  Σχ εδίων  Ύδρευ-
σης (Masterplan) και Σύν ταξη /Επικαιροποίηση
Σχ εδίων  Ασφάλειας Νερού».

Στα σκαριά ΟΑΕ∆ µεταναστών για εργασία σε χωράφια
Σχ έδιο της κυβέρν ησης για την

εν σωµάτωση στην  ελλην ική κοιν ων ία
χ ιλιάδων  ν όµιµων  µεταν αστών  µέσω
του αγροτικού τοµέα έφεραν  στη δηµο-
σιότητα η εφηµερίδα «ΤΑ ΝΕΑ Σαββα-
τοκύριακο». Σύµφων α µε το δηµοσίε-
υµα, εκπον είται σχ έδιο από το υπουρ-
γείο Αγροτικής Αν άπτυξης – σε συν ερ-
γασία µε τα υπουργεία Μεταν αστευτι-
κής Πολιτικής, Εργασίας και τον  ΟΑΕ∆
– για την  παροχ ή  εργασίας στα χ ωρά-
φια σε πρόσφυγες και µεταν άστες.

Ουσιαστικά θα δηµιουργηθεί έν ας
«ΟΑΕ∆ µεταν αστών » που θα έχ ει
αν τίστοιχ η λίστα µε εργαζόµεν ους που
θα µπορούν  ν α µεταβούν  στις αγροτι-
κές περιοχ ές, όπου απαιτούν ται εργα-
τικά χ έρια.

Από όλη την  Ελλάδα υπάρχ ουν  αιτή-
µατα για την  εύρεση εργατών  που θα
απασχ οληθούν  σε εργασίες εποχ ικού
χ αρακτήρα σε διάφορες καλλιέργειες. Οι
παραγωγοί αδυν ατούν  ν α βρουν
φθην ά εργατικά χ έρια και πολλές φορές
αν αγκάζον ται ν α φέρν ουν  για 2 – 3
µήν ες εργάτες από την  Αλβαν ία. Ωστό-
σο, όπως οι ίδιοι οι αγρότες δηλών ουν ,
υπάρχ ει πρόβληµα τόσο µε τα προξε-
ν εία και τις βίζες όσο και µε τα ασφαλι-
στικά δικαιώµατα των  εργατών .

Σύµφων α µε αποκλειστικές πληροφο-
ρίες των  «ΝΕΩΝ», υπάρχ ουν  σήµερα
στην  Ελλάδα περί τους 66 χ ιλιάδες
πρόσφυγες και µεταν άστες που είν αι
καταγεγραµµέν οι, ν όµιµοι και διαθέ-
τουν  ΑΜΚΑ.

Από αυτή τη «δεξαµεν ή» εργατικών
χ εριών  θα χ ρησιµοποιούν ται όσοι
χ ρειάζον ται για τις αγροτικές εργασίες
αν ά την  Ελλάδα. Από το µάζεµα των
ελιών  στην  Κρήτη µέχ ρι την  παραγωγή
των  εσπεριδοειδών , το βαµβάκι κ.λπ.

Ήδη µε  εν τολή Βορίδη έχ ουν  γίν ει οι
πρώτες επαφές µε τους αρµόδιους φορ-
είς, εν ώ σύµφων α µε πληροφορίες των
«ΝΕΩΝ» την  επόµεν η εβδοµάδα θα
διεξαχ θεί ν έο ραν τεβού καθώς το Μέγα-
ρο Μαξίµου επιδιώκει ν α επιταχ υν θούν
οι διαδικασίες.  Στις συσκέψεις λαµβά-
ν ουν  µέρος ο γεν ικός γραµµατέας του
υπουργείου Αγροτικής Αν άπτυξης,
Κώστας Μπαγιν έτας, ο γεν ικός γραµµα-
τέας Μεταν αστευτικής Πολιτικής, Υπο-
δοχ ής και Ασύλου, Πάτροκλος Γεωρ-
γιάδης, ο διοικητής του ΟΑΕ∆, Σπύρος
Πρωτοψάλτης, στελέχ η της Γεν ικής
Γραµµατείας Συν τον ισµού του κυβερν -

ητικού έργου, αλλά και εκπρόσωποι του
Συν δέσµου Αγροτικών  Συν εταιρι-
στικών  Οργαν ώσεων  και Επιχ ειρή-
σεων  Ελλάδος (ΣΑΣΟΕΕ).

Στις πρώτες συζητήσεις καταγράφη-
καν  τα αιτήµατα για εργατικά χ έρια από
όλη την  Ελλάδα και συµφων ήθηκε ν α
υπάρξει µια πιλοτική εφαρµογή του
σχ εδίου από έν αν  ν οµό, πιθαν ότατα
από τον  ν οµό Ηµαθίας. Οι περίπου 80
συν εταιρισµοί θα έχ ουν  λίστα µε τον
αριθµό των  εργαζόµεν ων  που χ ρειά-
ζον ται για τις εποχ ικές εργασίες και τον
χ ρόν ο απασχ όλησης και θα συν εργά-
ζεται µε τα κατά τόπους ΟΑΕ∆. 

Εν διαφέρον  έχ ει το γεγον ός ότι το
σχ έδιο που έχ ει πέσει στο τραπέζι
αποτελεί εδώ και µια διετία πρόταση
του πρώην  επιτρόπου Γεωργίας, Φιλ
Χόγκαν , ο οποίος στην  τελευταία
παράγραφο του κειµέν ου για τη ν έα

ΚΑΠ έχ ει υπογραµµίσει την  αν άγκη
εν σωµάτωσης προσφύγων  και µεταν α-
στών  σε αγροτικές δραστηριότητες.

Τα πλεονεκτήµατα
Η κυβέρν ηση εκτιµά ότι εφόσον  υλο-

ποιήσει την  πρόταση της θα
υπάρχ ουν  πολλαπλά οφέλη:

Σε οικον οµικό επίπεδο θα εν ισχ υθ-
ούν  τα ασφαλιστικά ταµεία καθώς µέχ ρι
σήµερα οι αγροτικές δραστηριότητες
γίν ον ταν  µε «µαύρη εργασία».

Τα µεροκάµατα στο εξής θα δηλών ον -
ται και οι εργοδότες θα µπορούν  ν α
έχ ουν  έκπτωση καθώς θα τα βάζουν
στα έξοδα.

Ταυτόχ ρον α θα υπάρξει καλύτερη
διαχ είριση της αγροτικής παραγωγής
που σε πολλές περιοχ ές χ άν εται διότι
ούτε Έλλην ες πηγαίν ουν  ν α εργα-
στούν , ούτε βρίσκεται πάν τα ικαν ο-
ποιητικός αριθµός αλλοδαπών  εργαζο-
µέν ων .

Σε κοιν ων ικό επίπεδο η εν σωµάτω-
ση χ ιλιάδων  προσφύγων  και µεταν α-
στών  που έχ ουν  χ αρτιά και διαµέν ουν
ήδη ν όµιµα στην  Ελλάδα, θα περιορίσει
τις πιέσεις που ασκούν ται σ’ αυτό το
επίπεδο. Οικογέν ειες αλλοδαπών  θα
έχ ουν  εργασία για πολλούς µήν ες, θα
µπορούν  ν α ζήσουν  αν θρώπιν α και
πιθαν ότατα θα δώσουν  ζωή σε περ-
ιοχ ές της χ ώρας που έχ ουν  εγκαταλει-
φθεί, όπως σε χ ωριά µε ελάχ ιστους ή
και καθόλου κατοίκους.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΓΑΖΩΤΡΙΑ 
ΓΙΑ ΜΟΝΙΜΗ

ΕΡΓΑΣΙΑ.
ΤΗΛΕΦΩΝΟ:
6932260140
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ΗΜΕΡΙ∆Α ΤΟΥ ΒΕΠ ΓΙΑ ΚΟΙΝ.ΣΕΠ ΚΑΙ
ΘΕΜΑΤΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΣΤΑ ΜΕΓΑΡΑ 

Ηµερίδα µε θέµα Cluster – ΚοινΣεπ – Θεµατικά Πάρκα διορ-
γανώνει το Βιοτεχνικό Επιµελητήριο Πειραιά, τη ∆ευτέρα 24

Φεβρουαρίου 2020. Η ηµερίδα θα πραγµατοποιηθεί στην αίθουσα
εκδηλώσεων του Πολιτιστικού Συλλόγου «Ο Θέογνις», στις 18:00.

Στην ηµερίδα θα συζητηθεί το αύριο στο επιχειρείν σκεπτόµενοι
Κοινωνικά (ΚοινΣΕπ), Συνεργατικά (Cluster) και Εναλλακτικά

(Θεµατικά Πάρκα).

Ύµνος στην κουλτούρα και την ευγένεια των νησιωτών του Ιονίου
στη Βασιλόπιτα των Επτανησίων Φυλής 

Η
κοιν ή παραδοχ ή για την  ευγέν εια και τον
ξεχ ωριστό Πολιτισµό των  ν ησιωτών  του
Ιον ίου κυριάρχ ησε στην  εκδήλωση για την

κοπή της Βασιλόπιτας του Συλλόγου Επταν ησίων
Φυλής, που πραγµατοποιήθηκε το βράδυ του Σαββά-
του 15 Φεβρουαρίου στο κέν τρο ψυχ αγωγίας "Χρυσό
Βαρέλι" της Χασιάς. 

Κατά την  έν αρξη της εκδήλωσης την  πίτα ευλόγησε
ο αγαπητός ιερέας του Ιερού Ναού της Ευαγγελίστριας
π. Κων σταν τίν ος Τόλιας, εν ώ τον  κόσµο καλωσόρισε
έχ ον τας στο πλευρό της σύσσωµο το ∆ιοικητικό
Συµβούλιο η δραστήρια Πρόεδρος Κατερίν α ∆ελ-
λαπόρτα, η οποία αν αφέρθηκε επιγραµµατικά στους
στόχ ους και το όραµα του Συλλόγου. Στο παπά
Κώστα προσφέρθηκε τιµής έν εκεν  και µε µεγάλη
αγάπη, έν α όµορφο δώρο µε παραδοσιακά επταν -
ησιακά προϊόν τα. 

Εν  συν εχ εία η Ιωάν ν α Σουλιώτη µίλησε για το
στολίδι του Συλλόγου που είν αι η θεατρική οµάδα που
λειτουργεί µε µεγάλη επιτυχ ία υπό την  σκην οθετική
ευθύν η και διδασκαλία της.

Θερµές ευχ αριστίες και συγχ αρητήρια δέχ θηκαν
επίσης οι χ οροδιδάσκαλοι του Συλλόγου Σύλβια Σκαρ-
µούτσου και Στέργιος ∆ήµος. 

Τις θερµές του ευχ ές
στους Επταν ήσιους Φυλής
µε τη δέσµευση για την
ολόπλευρη στήριξη του
έργου τους, έδωσε ο καθ’
ύλην  αρµόδιος Πρόεδρος
Αθλητισµού – Πολιτισµού
του ∆ήµου Φυλής Γιώργος
Μαυροειδής, στο οποίο
επίσης προσφέρθηκε έν α
πακέτο µε παραδοσιακά
προϊόν τα. 

Τις ευχ ές τους έδωσαν
ακολούθως, ο ∆ήµαρχ ος
Φυλής Χρήστος Παππούς
που ήρθε λίγο αργότερα, ο
αν τιπρόεδρος της Βουλής
Θαν άσης Μπούρας, οι
Αν τιδήµαρχ οι Γιάν ν ης
Μαυροειδάκος και Γιώργος
Αβράµης, η Περιφερειακή
Σύµβουλος Γιώτα Παππά, ο Πρόεδρος των  Παιδικών
Σταθµών  Ζεφυρίου Γιώργος Κούρκουλος, οι Αν απληρ-
ωτές ∆ήµαρχ οι Χρυσούλα Κουράση και Τόλης Βαδε-
βούλης, ο Τοπικός Σύµβουλος Μιχ άλης Ζουρίδης, ο
Συν τον ιστής του Ο.Μ ΣΥΡΙΖΑ Άν ω Λιοσίων  Βασίλης
Ακρίδας και ο Πρόεδρος του Συλλόγου Τσουκλιδίου,
Νίκος Νικολόπουλος. Τις θερµές ευχ ές τους έδωσαν
επίσης, τα φιλόξεν α µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου
και ο Χοροδιδάσκαλος του Συλλόγου Στέργιος ∆ήµος. 

Ακολούθησαν  εξαίσιοι χ οροί του Ιον ίου από το χ ορ-
ευτικό του Συλλόγου που έδωσε και το έν αυσµα για
έν α τρικούβερτο παραδοσιακό γλέν τι µε καλό φαγητό,
ζων ταν ή ορχ ήστρα και χ ορούς, που κράτησαν  καλά,
ως τις µικρές ώρες. 
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Απεργία ΜΜΜ στις 18/2: Είναι υποχρεωµένοι οι 

εργαζόµενοι να πάνε στη δουλειά την Τρίτη;

Πολλή συζήτηση έχει ξεκινήσει για την απεργία της Τρίτης 18/2. Μπορούν οι
εργαζόµενοι να µην πάνε στην δουλεία τους όταν έχει προκηρυχθεί απεργία
στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς (ΜΜΜ);
Πρέπει ο εργοδότης να καταβάλει τον µισθό στον εργαζόµενο που δεν κατά-

φερε να πάει στην δουλειά του λόγω της απεργίας;
Σύµφωνα µε δήλωση του εργατολόγου, Γιάννη Καρούζου στα Dikaiologitika

News «Η αποχή του εργαζόµενου από την εργασία του λόγω απεργίας των
µέσων µεταφοράς αποτελεί σπουδαίο λόγο, για τον οποίο δε φέρει υπαιτιότ-
ητα.
Άρα, ακόµη κι αν δεν προσέλθει στην εργασία, του οφείλεται µισθός, µόνο

όµως αν είναι απολύτως και αντικειµενικά αδύνατη η προσπάθεια προσέγγι-
σης του τόπου εργασίας του.
Αρκεί δηλαδή, ο εργαζόµενος να εξήντλησε κάθε αντικειµενική δυνατότητα

που είχε να προσέλθει στην εργασία του. Π.Χ. δεν κυκλοφορούσε κανένα
µέσο (υπήρξε γενική απεργία λεωφορείων, taxi κλπ) και δεν το κατάφερε».

Η ΠΟΕ – ΟΤΑ συµµετέχει στην   
24ωρη απεργία για το ασφαλιστικό

Τη συµµετοχή της  στην σηµερινή  24ωρη πανελλαδική
απεργία κατά του ασφαλιστικού νοµοσχεδίου που κατατίθεται
σήµερα στη Βουλή, ανακοίνωσε η ΠΟΕ-ΟΤΑ και καλεί όλους
τους εργαζόµενους στην Τοπική Αυτοδιοίκηση να συµµε-
τάσχουν στην απεργιακή συγκέντρωση που έχει προγραµ-
µατιστεί για σήµερα 18 Φεβρουαρίου στις 11:00 το πρωί στην
Πλατεία Κλαυθµώνος-Αθήνα.

Σε σχετική ανακοίνωσή της η ΠΟΕ-ΟΤΑ αναφέρει ότι το
νοµοσχέδιο αποτελεί «συνέχεια των µνηµονιακών αντιασφ-
αλιστικών νόµων που ψηφίστηκαν την περίοδο 2010-2019
και είχαν ως συνέπεια τη µείωση των συντάξεων από 20%
έως και 60%. Η κυβέρνηση της Νέας ∆ηµοκρατίας, όχι µόνο
δεν τήρησε τις προεκλογικές της δεσµεύσεις για πλήρη
κατάργηση του Νόµου Κατρούγκαλου (Ν.4387/2016), ο

οποίος επέφερε µειώσεις µέχρι και 350,00 € στις κύριες
συντάξεις, αντιθέτως τον εφαρµόζει και εισάγει διατάξει ακόµη
πιο επώδυνες».

Σηµειώνει ακόµη ότι «οι  όποιες παρεµβάσεις γίνονται στα
ποσοστά αναπλήρωσης, µετά τα τριάντα (30) χρόν ια υπηρ-
εσίας, σε εκτέλεση των αποφάσεων του Συµβουλίου της Επι-
κρατείας (ΣτΕ), µε την επιστροφή ενός ελάχιστου ποσού, σε
καµία περίπτωση δεν αναπληρώνουν ούτε στο ελάχιστο τις
τεράστιες µειώσεις που είχαν οι εργαζόµενοι και οι συντα-
ξιούχοι µε τον Νόµο Κατρούγκαλου (Ν.4387/2026) και τους
προηγούµενους µνηµονιακούς αντιασφαλιστικούς νόµους».

«∆ιεκδικούµε και απαιτούµε πλήρη κατάργηση του Νόµου
Κατρούγκαλου (Ν.4387/2016) και όλων των Αντιασφαλι-
στικών µνηµονιακών Νόµων, επαναφορά της 13ης και 14ης
σύνταξης, πλήρη κρατική εγγύηση όλων των συντάξεων,
∆ηµόσια, καθολική, υποχρεωτική Κοινωνική Ασφάλιση χωρίς
τερτίπια που ανοίγουν το δρόµο στην ιδιωτικοποίησή της»,
καταλήγει η ΠΟΕ ΟΤΑ
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Κυκλοφοριακές ρυθµίσεις 
στη Ν.Ε.Ο Αθηνών-Κορίνθου 
στα Μέγαρα

- Από 10.02.2020 έως 10.04.2020 

Λόγω εκτέλεσης εργασιών, θα πραγµατο-
ποιηθούν οι  παρακάτω προσωρινές
κυκλοφοριακές ρυθµίσεις στη Ν.Ε.Ο.

Αθηνών – Κορίνθου, στον H/Κ Μεγάρων, από τη
χ/θ 38,500 έως τη χ/θ 39,500, περιοχής ∆ήµου
Μεγαρέων, κατά το χρονικό διάστηµα από
10.02.2020 έως 10.04.2020, καθ’ όλη τη διάρ-
κεια του 24ώρου, ως εξής:

ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΦΑΣΗ:

Τον τοπικό αποκλεισµό της αριστερής
λωρίδας, από τη χ/θ 38,500 έως τη χ/θ 39,500
και στα δύο ρεύµατα κυκλοφορίας, για το χρονικό
διάστηµα από την 00΄της 10.02.2020 έως την
20.00 της 13.03.2020, για την εκτέλεση των απα

ραίτητων προπαρασκευαστικών εργασιών (καθ-
αίρεση κεντρικής νησίδας, αποξήλωση υφιστάµε-
νου δικτύου οδοφωτισµού και Ο.Κ.Ω., εργασίες
οδοποιίας και ασφαλτικών).

Κατά την ανωτέρω διακοπή, η κυκλοφορία των
οχηµάτων θα διεξάγεται από το εναποµένον πλά-
τος του οδοστρώµατος.

ΦΑΣΗ Α:

Από τη χ/θ 38,700 έως τη χ/θ 39,250, από την
07.00 της 04.03.2020 έως την 20.00 της
10.04.2020:

Τη µετατόπιση των δύο ρευµάτων κυκλοφορίας
προς τον αριστερό κλάδο και µικρό τµήµα του
δεξιού κλάδου του αυτοκινητοδρόµου, στο ρεύµα
κυκλοφορίας προς Αθήνα.

Τον αποκλεισµό βόρειου τµήµατος του δεξιού
κλάδου του αυτοκινητόδροµου, στο ρεύµα κυκλο-
φορίας προς Κόρινθο.

Τον τοπικό αποκλεισµό της Λωρίδας Έκτακτης
Ανάγκης (Λ.Ε.Α.) και στα δύο ρεύµατα κυκλοφο-
ρίας.

Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των έργων, η
κυκλοφορία των οχηµάτων θα διεξάγεται ως εξής:

και στα δύο ρεύµατα κυκλοφορίας, από τρεις (3)
λωρίδες κυκλοφορίας (πλάτους3,25µ. η αριστε-
ρή και η µεσαία, 3,50µ. η δεξιά)

στο ρεύµα κυκλοφορίας προς Κόρινθο, θα
δηµιουργηθεί µια είσοδος εργοταξίου, περί τη
χ.θ. 38,870 µε λωρίδα επιβράδυνσης µήκυς
60µ. και µια έξοδος εργοταξίου, περί τη χ.θ.
39,170 µε λωρίδα επιτάχυνσης.

Παρακαλούνται οι οδηγοί των οχηµάτων να
είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά την διέλευσή
τους από τα σηµεία των εργασιών και να ακολο-
υθούν την υπάρχουσα οδική σήµανση.

Αντ ικαπνιστικός νόµος:Αντικαπνιστικός νόµος:
Συµµορφώνονται οι καταστηµατάρχες
- Το 80% τηρούν το νόµο

Σ
υνεχίζονται οι έλεγχοι της Εθνικής Αρχής ∆ιαφάνειας
σε συνεργασία µε την Οικονοµική Αστυνοµία και την
ΕΛ.ΑΣ για την τήρηση του αντικαπνιστικού νόµου.

Σύµφωνα µε τα νεότερα στοιχεία που έδωσε στη δηµοσι-
ότητα η ΕΑ∆, σχεδόν οκτώ στα δέκα κέντρα εστίασης τηρ-
ούν τον αντικαπνιστικό νόµο. Από τα αποτελέσµατα των
εντατικών ελέγχων για τον αντικαπνιστικό νόµο προέκυψε
πως:

- Από το σύνολο των 311 καταστηµάτων που ελέχθησαν
δεν καταγράφηκε καµία παράβαση στο 78% των περι-
πτώσεων - Από το σύνολο των 69 παραβάσεων µόνο 13
αφορούσαν καπνίζοντες σε χώρους που απαγορευόταν το
κάπνισµα. - Βεβαιώθηκαν πρόστιµα συνολικού ποσού
58.300 ευρώ.

Όπως αναφέρει η Εθν ική Αρχή ∆ιαφάνειας, από τα απο-
τελέσµατα των ελέγχων προκύπτει πως τόσο οι πολίτες όσο
και τα καταστήµατα δείχνουν να συµµορφώνονται -σε
ποσοστό 78%- µε τις διατάξεις του αντικαπνιστικού νόµου.

Η νέα ενηµέρωση της ΕΑ∆ αφορά τους ελέγχους που έγι-
ναν σε καταστήµατα υγειονοµικού ενδιαφέροντος από τις 2
έως και τις 15 Φεβρουαρίου. Υπενθυµίζεται ότι ο αντικαπνι-
στικός νόµος ορίζει απαγόρευση του τσιγάρου σε όλους τους
κλειστούς χώρους, αλλά και σε ανοιχτούς που συγκεν-
τρώνονται παιδιά, όπως γήπεδα και παιδικές χαρές. Το κάπ-
ν ισµα απαγορεύεται, επίσης, σε Μέσα Μαζικής Μεταφοράς
και κλειστούς σταθµούς.

Συν άν τηση όλων  των  εταίρων  του προγράµµατος
URBACΤ III (2014-2020) µε τίτλο URB-EN
PACT της Ε.Ε. πραγµατοποιήθηκε από 4/2

µέχ ρι 6/2 στο Bialy stok της Πολων ίας. 
Οι εργασίες της συν άν τησης αφορούσαν  τον  απολο-

γισµό της 1ης φάσης του προγράµµατος και την  προε-
τοιµασία για τη 2η φάση.

Ο ∆ήµος Ελευσίν ας εκπροσωπήθηκε από τον  ∆ρ.
Αν αστάσιο Χρηστίδη, προϊστάµεν ο του Τµήµατος Περ-
ιβάλλον τος, Αν ακύκλωσης και Πολιτικής Προστασίας
και από την  κα. Ευαγγελία Μακρή, ειδική συν εργάτιδα
του ∆ηµάρχ ου για Ευρωπαϊκά Προγράµµατα.

Για τα επόµεν α δύο χ ρόν ια (2η φάση του προγράµ-
µατος) στόχ ος θα είν αι  η εκπόν ηση σχ εδίων  δράσης
για την  υλοποίηση τοπικού (για κάθε εταίρο) και βιώσι-
µου εν εργειακού ισοζυγίου για την  παραγωγή εν έργειας
κυρίως από αν αν εώσιµες πηγές εν έργειας και στην
περίπτωση παραγωγής εν έργειας από συµβατικές
πηγές οι εκποµπές αερίων  θερµοκηπίου ν α αν τι-
σταθµίζον ται µε απορρόφησή τους.

Με την υλοποίηση αυτών των σχεδίων δράσης,
οι πόλεις/εταίροι του προγράµµατος πρέπει το
αργότερο µέχρι το 2050  να καταστούν περιοχές
µηδενικών εκποµπών αερίων θερµοκηπίου (NET
ZERO ENERGY).

Το πρόγραµµα URB-EN PACT θα ενώσει όλους τους
εµπλεκόµενους φορείς της κυκλικής οικονοµίας, ιδιαίτερα τους
καταναλωτές που περιλαµβάνονται στον ενεργειακό κύκλο,
εντός και γύρω από τις µητροπολιτικές περιοχές των πόλεων
/εταίρων, προκειµένου να επιτευχθεί ο στόχος NET ZERO
ENERGY.

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΣΤΟ BIALYSTOK ΤΗΣ ΠΟΛΩΝΙΑΣ 
ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ URBACΤ III (2014-2020) ΜΕ ΤΙΤΛΟ URB-EN PACT
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ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 2105570159 - site: http://www.ecocarpet.gr - email: info@ecocarpet.gr

Α
πό τις 26 Φεβρουαρίου που θα ανοίξει
η αίτηση στην πλατφόρµα της ΑΑ∆Ε για
την νέα πάγια ρύθµιση των 24 - 48

δόσεων οι φορολογούµενοι θα µπορούν εξοφλή-
σουν:

– Σε έως 24 µηνιαίες δόσεις τον φόρο εισοδή-
µατος, ΕΝΦΙΑ, ΦΠΑ και άλλους φόρους και τέλη
στην εφορία ή στα τελωνεία που βεβαιώθηκαν
εντός του 2019 αλλά κατά την 1η Νοεµβρίου
2019 δεν είχαν εντάξει τις οφειλές τους αυτές
στην πάγια ρύθµιση των 12 δόσεων.

Οι φορολογούµενοι αυτοί θα µπορούν να
ρυθµίσουν τις συγκεκριµένες οφειλές χωρίς να
λαµβάνονται υπόψη εισοδηµατικά κριτήρια.

– Όλα τα παλαιά χρέη προς την εφορία που
έχουν µείνει αρρύθµιστα.

Οι φορολογούµενοι αυτοί θα µπορούν να

καταβάλουν τα χρέη τους έως και σε 24 µηνιαίες
δόσεις εάν αυτά προέρχονται από φόρους εισο-
δήµατος, ΦΠΑ, ΕΝΦΙΑ ή άλλους φόρους ή µέχρι
και σε 48 µηνιαίες δόσεις αν τα εν λόγω χρέη
προέρχονται από φόρους κληρονοµιάς ή από
φορολογικά ή τελωνειακά πρόστιµα. Ο αριθµός
των δόσεων για τις έκτακτες οφειλές που
ρυθµίζονται σε έως και 48 δόσεις καθορίζεται µε
βάση εισοδηµατικά κριτήρια.

– Όλα τα νέα χρέη προς την εφορία, είτε
γίνουν ληξιπρόθεσµα είτε όχι.

Σύµφωνα µε το νέο σχήµα της πάγιας ρύθµισης
το ελάχιστο ποσό κάθε µηνιαίας δόσης ορίζεται
σε 30 ευρώ ενώ η καθυστέρηση πληρωµής µιας
δόσης θα έχει ως συνέπεια την επιβάρυνση
αυτής µε προσαύξηση 15%.

Για οφειλές που ρυθµίζονται σε έως και 12

δόσεις, ο τόκος θα υπολογίζεται µε βάση το
τελευταίο δηµοσιευµένο µέσο ετήσιο επιτόκιο
δανείων σε ευρώ χωρίς καθορισµένη διάρκεια
αλληλόχρεων λογαριασµών που χορηγούνται
από όλα τα πιστωτικά ιδρύµατα στην Ελλάδα σε
µη χρηµατοπιστωτικές επιχειρήσεις, όπως αυτό
δηµοσιεύεται από την Τράπεζα της Ελλάδος
πλέον 0,25%, ετησίως υπολογιζόµενο.

Για οφειλές που ρυθµίζονται σε περισσότερες
από 12 µηνιαίες δόσεις, το επιτόκιο προσαυξά-
νεται κατά 1,5%, ενώ στην περίπτωση που
κάποιος οφειλέτης του ∆ηµοσίου σταµατήσει να
πληρώνει τις δόσεις για την εξόφληση του χρέο-
υς (τακτικής ή έκτακτης οφειλής), για να µπορέ-
σει να επανενταχθεί στη ρύθµιση θα πρέπει να
πληρώσει διπλή προκαταβολή, θα αφαιρεθούν
οι δόσεις στις οποίες ήταν συνεπής, ενώ το
επιτόκιο θα είναι προσαυξηµένο κατά 1,5 µονά-
δα.

Ρύθµιση σε 24 - 48 δόσεις: 
Αντίστροφη µέτρηση 
για την αίτηση στην ΑΑ∆Ε

Στις 26 Φεβρουαρίου ανοίγει η αίτηση για την νέα πάγια
ρύθµιση των 24 - 48 δόσεις προκειµένου όσοι χρωστούν στην

εφορία να ρυθµίσουν τις οφειλές τους



10-θριάσιο Τρίτη 18 Φεβρουαρίου 2020

48

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

στη Μάνδρα, Μαγούλα.
Άµεση πρόσληψη, µισθός, ασφάλεια,

άνδρες - γυναίκες για 
φορτοεκφορτώσεις,παραλαβές, πικαδόρ-

ους, ανασυσκευασία, χειριστές κλαρκ,
Αποστολή βιογραφικών 

qualityproductionsolutions@gmail.com

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
2105556064  Ωράριο : 9:00-16:00 

ΚΙΝΗΤΟ 6982220794 
ΥΠΕΥΘΥΝΗ Κα ΜΙΧΑ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ ∆ΥΟ ΑΠΟΘΗΚΕΣ
ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΕΣ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΕΣ ΓΙΑ

ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΕΣ Η
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕ ΜΕΓΑΛΗΣ
ΙΣΧΥΟΣ ΡΕΥΜΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ

ΝΕΡΟΥ, ΕΜΒΑ∆ΟΥ 300,00 Τ.Μ. ΚΑΙ
330,00 Τ.Μ. ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ.

ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΟΥΝ
ΚΑΙ ΩΣ ΕΝΙΑΙΟΣ ΧΩΡΟΣ.

Ο∆ΟΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 40, ΠΕΡΙΟΧΗ
ΑΕΡΟ∆ΡΟΜΙΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : 
6976766522 & 6979242036.

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
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ΠΠρρόόεεδδρροοςς  ΚΚΕΕ∆∆ΕΕ::  ““ΜΜόόννιιµµεεςς  θθέέσσεειιςς
εερργγαασσίίααςς  γγιιαα  ττοουυςς  εερργγααζζοοµµέέννοουυςς  
ττωωνν  ΚΚ∆∆ΑΑΠΠ””

Οµόφωνα το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Τρικκαίων στηρίζει µε
ψήφισµά του, τους/τις εργαζόµενους/ες στα Κ∆ΑΠ του
∆ήµου, ζητώντας οριστικοποίηση των εργασιακών τους
σχέσεων.

Σε θέµα που συζητήθηκε εκτός ηµερησίας διάταξης στη συν ε-
δρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, την  Πέµπτη 13 Φεβρουαρίου
2020, τον ίστηκε από όλες τις παρατάξεις τους Σώµατος, η αν αγ-
καιότητα επίλυσης του σοβαρού θέµατος που αν ακύπτει µε τα
εργασιακά. Όπως τόν ισε χ αρακτηριστικά ο ∆ήµαρχ ος Τρικκαίων
και Πρόεδρος της ΚΕ∆Ε, ∆ηµήτρης Παπαστεργίου, «οδηγός» µπο-
ρεί ν α είν αι οι αν τίστοιχ ες ρυθµίσεις που έγιν αν  για τους εργαζό-
µεν ους στην  καθαριότητα (προκήρυξη 3Κ). ∆ηλαδή, µια ισχ υρή
µοριοδότηση, που ουσιαστικά προωθεί τη λήξη της αγων ίας των
από χ ρόν ια εργαζοµέν ων , καθώς το Σύν ταγµα απαγορεύει τη µετα-
τροπή των  συµβάσεων  από ορισµέν ου σε αορίστου χ ρόν ου.

Ως γν ωστόν , µέχ ρι τώρα, στο συγκεκριµέν ο πρόγραµµα, καθώς και στο «Βοήθεια στο Σπίτι», οι συµβάσεις αν α-
ν εών ον ται συν εχ ώς, καθώς πρόκειται για ευρωπαϊκά προγράµµατα. Όµως, όπως τόν ισε ο κ. Παπαστεργίου, το
συγκεκριµέν ο πρόγραµµα µε τα Κ∆ΑΠ χ ρηµατοδοτείται κατά 80% από εθν ικούς πόρους, που σηµαίν ει ότι είν αι
ευκολότερη η επίλυση προβληµάτων .

Σε έν α δεύτερο επίπεδο, ο κ. Παπαστεργίου τόν ισε την  αν άγκη ύπαρξης εν ός σύγχ ρον ου θεσµικού πλαισίου,
συµβατού µε τον  αν ταγων ισµό, µε δεδοµέν η την  ύπαρξη πολλών  ιδιωτικών  Κ∆ΑΠ αν ά την  Ελλάδα. Υπεν θύµι-
σε, πάν τως, δύο στοιχ εία που διαφοροποιούν  τον  ∆ήµο Τρικκαίων . Το πρώτο, ότι στην  περιοχ ή λειτουργεί µόν ο
έν α ιδιωτικό Κ∆ΑΠ, απόδειξη του ότι, όταν  οι δοµές του ∆ήµου λειτουργούν  µε άψογο τρόπο «δεν  έχ ουµε ν α
φοβηθούµε τίποτε». Το δεύτερο, ότι στον  ∆ήµο Τρικκαίων , από το 2015 µε τη µεταφορά της λειτουργίας τους στα
σχ ολεία, αυξήθηκαν  οι θέσεις και πλέον  εκατον τάδες παιδιά παρακολουθούν  τις δραστηριότητες στα Κ∆ΑΠ. Επε-
σήµαν ε, ακόµη, ότι οι δοµές αυτές είν αι χ ρήσιµες και σηµαν τικές, µε τα Τρίκαλα ν α δείχ ν ουν  και πάλι την  αξία
τους, µε δεδοµέν ο και  ότι σχ εδόν  αυτοχ ρηµατοδοτούν ται.

Επίσης ο κ. Παπαστεργίου πληροφόρησε τους παριστάµεν ους, συµβούλους και πολίτες, ότι έγιν αν  ήδη αν ά-
λογες συζητήσεις της ΚΕ∆Ε µε την  Οµοσπον δία των  εργαζοµέν ων , µε τον  πρωθυπουργό και η ΚΕ∆Ε έχ ει
εκδώσει σχ ετικό ψήφισµα προσφάτως.

Η συζήτηση έγιν ε παρουσία πλήθους εργαζοµέν ων  στα Κ∆ΑΠ (περίπου 74 αφορά το θέµα στα Τρίκαλα), µετά
από τη σχ ετική εισήγηση της αρµόδιας αν τιδηµάρχ ου Τρικκαίων  κ. Γεωργίας Κοτρών η - Μπαλοδήµου.

Τοποθετήθηκαν  θετικά στην  οµόφων η απόφαση, οι επικεφαλής των  παρατάξεων  κ. Κρεµµύδας, Καΐκης, Μετσι-
µέας, οι δηµοτικοί σύµβουλοι κ. Γκουγουστάµος, Σπαν ός, Σακκάς, Παν αγιώτου, Χαχ άµης, ο πρόεδρος των  δηµο-
τικών  υπαλλήλων  κ. Β. Κωστίκας, εκπρόσωπος των  εργαζόµεν ων  και ο πρόεδρος του Εργατικού Κέν τρου Τρι-
κάλων  και δηµοτικός σύµβουλος κ. Γ. Οικον όµου.

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΣΕΛ. 2

Ο Αν τιδήµαρχ ος ∆ιοικητικών  Υπηρεσιών , Αν θρώπι-
ν ου ∆υν αµικού, Ηλεκτρον ικής ∆ιακυβέρν ησης &
Εξυπηρέτησης του Πολίτη κ. Νίκος ∆αµάσκος στο
περιθώριο του σεµιν αρίου δήλωσε σχ ετικά: «Σήµερα
ξεκιν ήσαµε τα σεµιν άρια επιµόρφωσης του αν θρωπι-
ν ού δυν αµικού µας για την  ψηφιακή διακίν ηση των
εσωτερικών  εγγράφων  του δήµου µας. Ως ν έα δηµοτι-
κή αρχ ή θέλουµε τον  ∆ήµο µας σε τροχ ιά ψηφιακής
αν άπτυξης και προόδου µε πρωταρχ ικό σκοπό τη
διευκόλυν ση της καθηµεριν ότητας των  εργαζοµέν ων
µας και τη γρηγορότερη και αποτελεσµατικότερη
εξυπηρέτηση των  δηµοτών  µας».

Σκοπός της διοίκησης είν αι στο συν τοµότερο χ ρο-
ν ικό διάστηµα το προσωπικό ν α έχ ει επιµορφωθεί σε
ζητήµατα ψηφιακής διακυβέρν ησης, που αφορούν  τη
λειτουργία του ∆ήµου. 

Αυτό θα έχ ει άµεσα, ορατά και µετρήσιµα αποτελέ-
σµατα τόσο ως προς τον  τρόπο εργασίας κυρίως όµως
ως προς την  αποτελεσµατικότητα προς όφελος των
δηµοτών . 

Aλλωστε το θέµα της εσωτερικής µετακίν ησης εγγρά-
φων  είν αι έν α µόν ο µέρος της διαδικασίας, καθώς θα
ακολουθήσουν  αν τίστοιχ ες δράσεις και για άλλα παρ-
όµοια θέµατα του ∆ήµου.

««««ΠΠΠΠααααγγγγώώώώννννοοοουυυυνννν»»»»    οοοοιιιι     ααααλλλλλλλλααααγγγγέέέέςςςς    σσσστττταααα
ττττέέέέλλλληηηη    κκκκυυυυκκκκλλλλοοοοφφφφοοοορρρρίίίίααααςςςς
- Το σχέδιο της κυβέρνησης για τα παλιά Ι.Χ.

Για ακόµη µια χ ρον ιά φαίν εται
πως πάν ω πίσω οι αλλαγές στα
τέλη κυκλοφορίας.Έτσι, όπως αν α-
φέρει το ρεπορτάζ της εφηµερίδας
το «ΒΗΜΑ»,οι 5.280.000 ιδιοκτήτες
ΙΧ επιβατικών  οχ ηµάτων  θα κληθ-
ούν  ν α πληρώσουν  στα τέλη του
2020 τα ίδια τέλη κυκλοφορίας µε
αυτά που πλήρωσαν  πριν  από
περίπου έν α µήν α, παρά τις διαβε-
βαιώσεις ότι θα υπάρξουν  αλλαγές
προς το καλύτερο. Για αυτές οι
ιδιοκτήτες θα πρέπει ν α περιµέ-
ν ουν  τουλάχ ιστον  δύο χ ρόν ια,
καθώς θα αφορούν  τα τέλη κυκλοφ-
ορίας του 2022 (αυτά που θα
πληρώσουν  στα τέλη του 2021).

Σύµφων α µε την  εφηµερίδα , τα
δύο βασικά σεν άρια που έχ ουν
συζητηθεί στο υπουργείο Οικον ο-
µικών  είν αι δύο για τα τέλη κυκλοφ-
ορίας όταν  ισχ ύσουν  οι αλλαγές,
γράφει η εφηµερίδα. Το πρώτο έχ ει
ν α κάν ει µε την  επιβάρυν ση αυτο-
κιν ήτων  αν άλογα µε την  πραγµατι-

κή (τωριν ή) αξία τους και φυσικά
τους ρύπους που εκπέµπουν . Το
δεύτερο σεν άριο αφορά συν δυα-
σµό κυβικών  µε εκποµπές ρύπων
και ηλικία.

Αυτό αν  συµβεί θα οδηγήσει σε
µια καλύτερη καταν οµή των  επιβα-
ρύν σεων , γιατί δεν  µπορεί έν α ΙΧ
µε σηµεριν ή αξία, πχ  . 3000 ευρώ
ν α επιβαρύν εται µε τέλη κυκλοφο-
ρίας περίπου στο 1/3 της τιµής που
θα µπορούσε ν α πουληθεί σήµερα.

Αυτός είν αι και ο λόγος που χ ιλιά-
δες ιδιοκτήτες καταθέτουν
πιν ακίδες στην  εφορία, µε τερά-
στιες απώλειες για τα έσοδα. Μάλι-
στα, όπως επισηµαίν ουν  οι ειδικοί
στην  εφηµερίδα , οι απώλειες για το
κράτος από έν α ΙΧ που βρίσκεται
σε ακιν ησία είν αι πολλαπλάσιες
από αυτές των  τελών  κυκλοφορίας.
Και αυτό διότι το ΙΧ όταν  κυκλοφο-
ρήσει θα καταν αλώσει πχ  καύσιµα,
θα περάσει από διόδια, θα ασφαλι-
στεί κλπ...
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ΖΗΤΕΙΤΑΙ ∆ΥΑΡΙ 60 Τ.Μ. ΓΙΑ 
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ, ΜΕΧΡΙ 250 ΕΥΡΩ, ΣΤΗΝ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΤΗΛ. 6995177554 (κα. ΜΑΡΙΕΤΤΑ)

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΓΑΖΩΤΡΙΑ ΓΙΑ ΜΟΝΙΜΗ ΕΡΓΑΣΙΑ.
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6932260140

66997788008877330099

Ενοικιάζεται  κατάστηµα
170 τµ στο κέντρο του Ασπροπύργου 

∆ηµητρίου Λιάκου 14  – Πρώην «Ναϊάς».
Τηλέφωνο  επικοινωνίας 6974161382

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΣΤΟΝ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ ΚΟΠΕΛΑ ΑΠΟ 27 ΕΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΝΩ 

ΜΕ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ ΓΙΑ ΜΠΟΥΦΕ ΚΑΙ  ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ
(ΚΑΦΕ - ΣΑΝΤΟΥΪΤΣ) . ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

6983595319 & 2105596108 (ΕΛΕΝΗ)

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΣΤΟΝ 
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ 90ΤΜ 

ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
2105571925 & 6949073467 

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ  

Ενοικιάζεται ισόγειο γωνιακό κατάστηµα 
90τµ όπισθεν ∆ηµαρχείου, 

έναντι Ι.Ν. Ευαγγελισµού της Θεοτόκου 
στον Ασπρόπυργο

Πληροφορίες στο τηλ. 6977426279
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ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΙΚΑ                                                                           
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ & ΠΕΡΙΧΩΡΩΝ
ΑΙΣΧΥΛΟΥ 10 – ΕΛΕΥΣΙΝΑ 19200
ΤΗΛ. 210 5547697
e-mail: sinelmama@gmail.com

- Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η -
Προς τους συνταξιούχους Ελευσίνας, Μάνδρας,
Μαγούλας,

Σας καλούµε να συµµετάσχετε στη συνεστίαση – αποκρ-
ιάτικο χωρό του σωµατείου µας, 
που θα γίνει στις « Μ ε ζ ε δ ο π ε ν ι έ ς » 22ο χλµ. ΕΟ
Αθηνών – Κορίνθου (τέρµα Πίνδου προς Εθνική οδό,
Ελευσίνα)Τηλ.: 2105562932.
Η συνεστίαση θα πραγµατοποιηθεί το Σάββατο 22
Φλεβάρη 2020, ώρα 12.30 το µεσηµέρι
µε πλούσιο γεύµα – κρασί & ζωντανή µουσική.

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,
Τα προβλήµατά µας, συνταξιοδοτικά, ασφαλιστικά,
υγείας, κτλ, και πολλά είναι και την αγωνιστική µας επα-
γρύπνηση απαιτούν. Στο διάλειµµα των κινητοποιήσεών
µας, που σύντοµα θα επαναληφθούν, θεωρούµε απαρ-
αίτητο το να συνευρεθούν τα µέλη µας σε αυτήν την
πολιτιστική µας εκδήλωση, δείχνοντας πως ξέρουµε και
να πολεµάµε και να τραγουδάµε.

Προσκλήσεις διατίθενται:από τα µέλη της διοίκησης και
στα γραφεία του σωµατείου µας, Αισχύλου 10, Ελευ-
σίνα, τηλ. 2105547697

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                  Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Ν. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ                ∆. ΓΚΑΤΖΗΣ

Συν εχ ίζεται από τη σελίδα 2

Στη συγκεκριµέν η συν άν τηση άδραξε για µια ακόµη φορά την  ευκαιρία, ούτως ώστε ν α ζητή-
σει ακόµη περισσότερες περιπολίες µε τη συµµετοχ ή περισσότερων  αστυν οµικών  υπαλλήλων ,
για ν α υπάρχ ει η µέγιστη εγρήγορση και η εν δεδειγµέν η αν ταπόκριση. Άλλωστε θα συν εχ ίσει
ν α έχ ει, όπως ήδη συµβαίν ει, άµεση συν εργασία και εν ηµέρωση για δράσεις και αποτελέσµα-
τα σε εβδοµαδιαία βάση. Παράλληλα συζητήθηκε επίσης η δυν ατότητα εν ίσχ υσης της Τροχ αίας
στην  πόλη, ούτως ώστε ν α περιοριστεί η διέλευση βαρέως τύπου οχ ηµάτων  από τον  κεν τρ-
ικό της ιστό.

Ο στόχ ος που έχ ει τεθεί είν αι έν ας και ξεκάθαρος, ν α εφαρµοστεί η ν οµιµότητα προκειµέν ου
ν α επαν έλθει το αίσθηµα ασφαλείας στους ∆ηµότες. Οι Αχ αρν είς απαιτούν  πλέον  ειδική αν τι-
µετώπιση από πλευράς Αστυν οµίας και ο ∆ήµαρχ ος είν αι αποφασισµέν ος ν α το πετύχ ει. Η
πόλη των  Αχ αρν ών  έχ ει έν α βαρύ παρελθόν  και είν αι ευθύν η της Αστυν οµίας ν α την  εν τάξει
στις βασικές της προτεραιότητες, όπως έκαν ε µε τα Εξάρχ εια ή µε περιοχ ές του κέν τρου των
Αθην ών , φτάν ον τας σε άµεσα αποτελέσµατα. «Θέλουµε ν α φτάσουµε στο σηµείο ν α γίν ει
συν είδηση όλων  πως οι Αχ αρν ές είν αι µια πόλη ‘θωρακισµέν η’. Αυτό µπορεί ν α γίν ει µόν ο
όταν  το αίσθηµα προστασίας κυριαρχ ήσει πρώτα από όλους στους δηµότες µας και δοθεί τέλος
στην  παραβατικότητα, ό,τι κι αν  αυτή αφορά από ποιν ικά αδικήµατα µέχ ρι παραβάσεις του
Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», τόν ισε σε µια χ αρακτηριστική αποστροφή του λόγου του ο ∆ήµα-
ρχ ος Σπύρος Βρεττός.

Οι συν αν τήσεις και οι εν έργειες του ∆ηµάρχ ου θα συν εχ ιστούν  και τις επόµεν ες µέρες µε αµείωτο ρυθµό, καθώς αποτελεί µεγάλο στοίχ ηµα για τη διοίκηση του ∆ήµου η
επιστροφή του αισθήµατος ασφάλειας στους δηµότες, κάτι που έχ ουν  στερηθεί για πολλά χ ρόν ια.

Κερατσίνι: ∆ιαπιστώθηκε ρύπανση από πετρελαιοειδή

Τι ανακοίνωσε το Λιµενικό σχετικά µε τη ρύπανση 

Ρύπαν ση έκτασης περίπου τριακοσίων  πεν ήν τα τετραγων ικών  µέτρων  (350m2),
αποτελούµεν η από πετρελαιοειδή διαπιστώθηκε, απογευµατιν ές ώρες προχ θες, στη
θαλάσσια περιοχ ή του προβλήτα ΙΙ, της λιµεν ικής εγκατάστασης Σ.Ε.Π. του λιµέν α
Κερατσιν ίου.

H αν ωτέρω ρύπαν ση προκλήθηκε µετά το πέρας της πετρέλευσης του Φ/Γ "MSC
JOANNA", σηµαίας Παν αµά από το ∆/Ξ-Π/Φ "ΚΑΠΕΤΑΝ ΚΩΣΤΑΣ" Ν.Π.12465, λόγω
διαφυγής πετρελαίου (f uel oil) από το εξαεριστικό της δεξαµεν ής διαφυγής. Άµεσα
στο σηµείο µετέβη περιπολικό σκάφος Λ.Σ.- ΕΛ.ΑΚΤ., εν ώ πον τίστηκαν  δύο (02)
πλωτά φράγµατα από το ∆/Ξ-Π/Φ και έν α (01) πλωτό φράγµα από ιδιωτική εταιρεία.

Από το Β' Λιµεν ικό Τµήµα Κερατσιν ίου του Κεν τρικού Λιµεν αρχ είου Πειραιά που 
διεν εργεί την  προαν άκριση, συν ελήφθη ο Πλοίαρχ ος του "ΚΑΠΕΤΑΝ ΚΩΣΤΑΣ", εν ώ
ολοκληρώθηκαν  οι διαδικασίες απορρύπαν σης της εν  λόγω περιοχ ής.
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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 τετρ-
αγωνικών 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 κατά-
στηµα 110 τ.µ. επί της
Λεωφόρου 
∆ηµοκρατίας και πωλείται 
ο επαγγελµατικός εξοπλι-
σµός του. Τηλέφωνο επι-
κοινωνίας 6945334415

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΣΤΟΝ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ
(ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ ΚΑΙ

ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ) 
ΑΚΙΝΗΤΟ ΙΣΟΓΕΙΟ 160τµ.
∆ΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ ΧΩΡΟΣ
ΜΕ ΑΥΤΟΝΟΜΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ 
( ΠΡΩΗΝ ΒΡΕΦΙΚΟΣ
ΣΤΑΘΜΟΣ). ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
6973823418.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 
Μονοκατοικία 60 τµ. στα
Νεόκτιστα Ασπροπύργου
στη θέση ∆εµερτζή πίσω
από το ∆ηµοτικό σχολείο
κάθετα στην Ηρώων Πολ-
υτεχνείου.
∆ιαθέτει κήπο 100 τ.µ. ,
µπάρµπεκιου και υπέρ οχη
θέα στο Θριάσιο και τον
κόλπο του καραµαγκά.Μόνο
για οικογένειες τηλ.
6944636483

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ 

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΣΤΟ
ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ
65 Τ.Μ. ΙΣΟΓΕΙΟ ΜΕ 2 WC,
AIRCONDITION,
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 κατασκε-
υή γκαρσονιέρα 35 τ.µ.,
στον ηµιώροφο, 1 υ/δ mas-
ter, κατασκευή '17, µπάνιο,
προκασκευασµενο, µεταφ-
έρεται 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, α-
ποθήκη, κήπος, ελεύθερη,
ανακαινισµένη, ανακαίνιση
'10, τιµή 30.000€, συζητή-
σιµη , 210/5764121

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Ηµερος
τοπος, µονοκατοικία 280
τ.µ., ισόγεια, 2 υ/δ (το 1
master), µπάνιο, καλή 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 κατάστα-
ση, 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,
τέντες, θέα θάλασσα,
µεσίτες δεκτοί, τιµή
57.000€, συζητήσιµητηλ:
6978415698

ΕΛΕΥΣΙΝΑ Παράδεισος,
ηµιτελής µεζονέτα 162 τ.µ.,
2 επίπεδα, ισόγεια, γωνια-
κή, 4 υ/δ (το 1 master), 2
µπάνια, σε οικόπεδο 183
τ.µ., πάρκιν, αποθήκη 25
τ.µ., τιµή 309.000€,
συζητήσιµη

Πωλείται οικόπεδο εντός
σχεδίου πόλεως Ρουπακίου
400µ². Τιµή 35.000€
Είκοσι χιλιάδες µετρητά και
1.500€ τον µήνα. Πληροφ-
ορίες στο 6977-646768.

ΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΚΥΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙ∆Α ΜΕ
ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ
ΤΗ ΦΡΟΝΤΙ∆Α
ΚΑΤΑΚΟΙΤΩΝ
ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ. ΤΗΛ.
6981035626

Κυρία Ελληνίδα αναλαµ-
βάνει τη φύλαξη παιδιών
στις περιοχές Μάνδρας -
Μαγούλας & Ελευσίνας.
Τηλ. 6979244790

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 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 επικοινωνίας: 11 π.µ.
έως 1 µ.µ. – κος Ηλίας -
Τηλ.: 210 24 70 341 - 694
43 88 304 –email: ifoniton-
amea@gmail.com  

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ Suzuki
Baleno 1300 κυβικά,
Moντέλο τέλος του
1998, σε καλή κατά-
σταση µε aircondi-
tion , ηλεκτρικά
παράθυρα, υδραυ-
λικό τιµόνι, καινούρ-
ια λάστιχα και µε όλα
τα service. Tιµή
συζητήσιµη 1300
ευρώ
Τηλέφωνο 
6938025013
κ. Κώστας 

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΓΑΖΩΤΡΙΑ ΓΙΑ
ΜΟΝΙΜΗ ΕΡΓΑΣΙΑ.

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6932260140

ΗΗ  εεττααιιρρεείίαα  AAddvviissoorr  SSeerrvviiccee  PPaacckk  
ζζηηττάά  ππρροοσσωωππιικκόό::

.Άνδρες & γυναίκες για
picking και scanner .Άνδρες & γυναίκες για
ανειδίκευτη εργασία..Χειριστές µηχανηµάτων
clark BT . Οδηγό µε δίπλωµα ∆΄
κατηγορίας. ηλεκτροσυγκολλητές 

Μισθός πολύ ικανοποιη-
τικός µε ένσηµα. 

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

(Γερµανικά), 
Ασπρόπυργος 19300

ΚΥΡΙΑ ζητά εργασία
για οικιακή βοηθός και
φύλαξη ηλικιωµένων

στην περιοχή της ∆υτικής
Αττικής και ∆υτικής 

Αθήνας. Τηλ. 6944802271
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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-ΕΙ∆ΥΛΛΙΑΣ
213 2014900
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΑΝ∆ΡΑΣ 210
55555512
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΑΝ∆ΡΑΣ 210 5558577
ΚΕΠ 213 2014950-51 fax:2132014952

∆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 18 Φεβρουαρίου 2020

17.12.19


