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ΠΠΡΡΟΟΓΓΝΝΩΩΣΣΗΗ  ΚΚΑΑΙΙΡΡΟΟΥΥ
Νεφώσεις µε πιθανότητα βροχών. 

Η θερµοκρασία έως 10 βαθµούς Κελσίου 

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

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Παλλάδιος, Παλάδιος, Παλλάδης, 

Παλάδης, Χάρις
Ευρωπαϊκή Ηµέρα Προστασίας των

Προσωπικών  ∆εδοµέν ων Οσίου Παλλάδιου, Αγίας
Χάριτος

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 
ΚΟΛΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 17 ΚΑΙ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΥ
Τηλέφωνο  : 210-5577744

ΕΛΕΥΣΙΝΑ 
ΚΑΤΣΙΒΕΛΑΣ ΣΟΛΩΝ-ΚΥΡΙΛΛΟΣ

ΚΟΥΡΟΥΜΠΑΜΠΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Ο.Ε.
Λ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ 3 - ΜΑΓΟΥΛΑ

Τηλέφωνο  : 210-5558731 

ΜΑΝ∆ΡΑ
ΜΑΡΤΖΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΣΤΡ. ΡΟΚΚΑ 56, 210-5555550

Άνω Λιόσια
ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Λ. ΦΥΛΗΣ 197, 210-2474337
08:00-22:00 

ΧΑΪ∆ΑΡΙ
ΣΕΛΕΚΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ

ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ 105
Τηλέφωνο  : 210 5314802

Σάλο έχει προκαλέσει περιστατικό βίας από άντρα της οµά-
δας ∆ΙΑΣ, ο οποίος απεικονίζεται σε βίντεο να χαστουκίζει
ανήλικο Ροµά στο Ζεφύρι. 

Το περιστατικό σηµειώθηκε στο Μενίδι και σύµφωνα µε
ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνοµίας, όλοι οι αστυνοµικοί
που βρέθηκαν στο σηµείο τίθενται σε διαθεσιµότητα, ενώ θα
διενεργηθεί Ένορκη ∆ιοικητική Εξέταση.Στο βίντεο που τρα-
βήχτηκε από κάµερα ασφαλείας, φαίνονται δυο µηχανές της
οµάδας ∆ΙΑΣ να µπαίνουν σε ένα στενό, όπου βρίσκονται δυο
παιδιά. Κάποια στιγµή, ένας από τους αστυνοµικούς δίνει ένα
χαστούκι στο έναν από τα δύο αγόρια. Στη συνέχεια στρέφεται
προς το άλλο παιδί, το οποίο τρέχει φεύγοντας.

Το περιστατικό είδε το φως της δηµοσιότητας χάρη στην
ανάρτηση ενός εργαζόµενου σε νοσοκοµείο, όπου πήγε ο
11χρονος µε τον πατέρα του. Το παιδί ήταν σε άθλια ψυχολο-
γική κατάσταση και τροµαγµένο, όπως γράφει ο άνδρας στο
Facebook, προσθέτοντας ότι ένας γείτονας έστειλε το βίντεο
από κάµερα ασφαλείας που είχε καταγράψει το περιστατικό.

O αστυνοµικός που χαστούκισε το 11χρονο παιδί, προ-
καλώντας του τραυµατισµό, αναζητείται από την υπηρεσία του. 

Ο Στράτος Μπαλάσκας, µέλος του διοικητικού συµβουλίου
της Ένωσης Αστυνοµικών Υπαλλήλων Αττικής, µιλώντας στο
Open TV αποκάλυψε ότι «ο συνάδελφος αναζητείται, τον
ψάχνουν παντού, έχει εξαφανιστεί» .

Εκτίµησε δε, πως ο συνάδελφός του θα εµφανιστεί καθώς
περάσει το χρονικό όριο του αυτοφώρου. Ο κ. Μπαλάσκας
είπε ακόµη πως ο εν λόγω αστυνοµικός είχε απασχολήσει και
άλλη Ε∆Ε και χαρακτηρίζεται «ιδιαίτερα παρορµητικός» και µε
«έξαρση ψυχικής ορµής». Κατά την άποψή του «δεν έχει θέση
στο σώµα», τονίζοντας ωστόσο πως υπάρχουν αρµόδιοι
θεσµοί που θα το κρίνουν αυτό.

«Υπότροπος» για βιαιοπραγίες ο εν λόγω
αστυνοµικός της ∆Ι.ΑΣ
Σύµφωνα µε πληροφορίες, κατά την πειθαρχική έρευνα δια-

πιστώθηκε ότι ο εν λόγω αστυνοµικός της οµάδας ∆Ι.ΑΣ είναι
υπότροπος για βιαιοπραγίες κατά τη διάρκεια προσαγωγών.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ για το συµβάν µε τον ανήλικο στο
Μενίδι:«Σχετικά µε βίντεο που αναρτήθηκε στο διαδίκτυο και
απεικονίζει περιστατικό βιαιοπραγίας αστυνοµικών της Οµάδας

∆Ι.ΑΣ. σε βάρος ανηλίκου ηµεδαπού στο Μενίδι, ανακοινώνε-
ται ότι ήδη από προχθες η Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων
Σωµάτων Ασφαλείας έχει αναλάβει τη διερεύνηση της υπόθε-
σης, για τα αποτελέσµατα της οποίας θα υπάρξει σχετική
ενηµέρωση. Με Απόφαση του Αρχηγείου οι αστυνοµικοί τίθ-
ενται σε διαθεσιµότητα και παράλληλα διατάσσεται σε βάρος
τους η διενέργεια Ένορκης ∆ιοικητικής Εξέτασης.Έχει ληφθεί
µέριµνα ώστε ο Γενικός Αστυνοµικός ∆ιευθυντής Αττικής να
επικοινωνήσει µε την οικογένεια του ανηλίκου και να διατεθεί
υπηρεσιακός ψυχολόγος για την υποστήριξη του, εφόσον το
επιθυµεί».

Αρχηγός ΕΛ.ΑΣ για το χαστούκι αστυνοµικού σε ανή-
λικο: ∆εν ανεχόµαστε τέτοιες συµπεριφορές

Την απερίφραστη καταδίκη της ΕΛ.ΑΣ για την απαράδεκτη
συµπεριφορά του αστυνοµικού στο Μενίδι, µε το χαστούκι
στον 11χρονο, εξέφρασε ο αρχηγός της Αστυνοµίας, αντι-
στράτηγος Μιχάλης Καραµαλάκης.

«Ως φυσική ηγεσία, αλλά και η πολιτική ηγεσία, είµαστε
αντίθετοι σε τέτοιες συµπεριφορές. Η αντίδρασή µας ήταν
άµεση. Τέτοιες συµπεριφορές είναι πλήρως καταδικαστέες και
δεν µπορούµε να τις ανεχτούµε.» είπε χαρακτηριστικά, σχο-
λιάζοντας το βίντεο µε τη βιαιοπραγία του αστυνοµικού σε
βάρος του ανήλικου.

Τα τρία ενδιαφερόµενα σχήµατα είχαν ζητήσει δύο
φορές παράταση του διαγωνισµού, αλλά τελικά
δεν κατέθεσαν προσφορές. Σοβαρό πρόβληµα η

εµπλοκή στην παραχώρηση του Εµπορευµατικού Κέντρ-
ου.

∆εν βγήκε τελικά «λευκός καπνός» στον διαγωνισµό
για το µεγάλο Εµπορευµατικό Κέντρο στον Ασπρόπυρ-
γο, γνωστό και ως Θριάσιο 2 καθώς  αφού στις 20
Γενάρη που έληγε κι η προθεσµία υποβολής προσφο-
ρών  δεν παρουσιάστηκε κανένα από τα τρία ενδιαφερό-
µενα σχήµατα Pearl (COSCO), Goldair και Damco
(Κοπελούζος),παρότι είχαν ζητήσει δύο φορές 

την παράταση του διαγωνισµού για να προετοιµα-
στούν.

Σύµφωνα µε το businessdaily.gr, ένας από τους βασι-
κούς λόγους που ο διαγωνισµός ήταν άγονος,  σύµφω-
να µε εκτιµήσεις παραγόντων της αγοράς, είναι η µέχρι
και σήµερα εµπλοκή στο Θριάσιο 1, καθώς η Ευρωπαϊ-
κή Επιτροπή δεν έχει δώσει την έγκριση στη σύµβαση
παραχώρησης για το Εµπορευµατικό Κέντρο στο Θριά-
σιο. Έτσι ο δεύτερος διαγωνισµός το Θριάσιο ΙΙ, έχοντας
ανοικτή την υπόθεση της παραχώρησης οδηγήθηκε σε
αδιέξοδο . 

ΝΕΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΩΣ ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΝΕΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΩΣ ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 
Άγονος ο διαγωνισµός για το Θριάσιο 2 

Με Απόφαση του Αρχηγείου οι εµπλεκόµενοι αστυνοµικοί τίθενται σε διαθεσιµότητα
ενώ διατάχθηκε η διενέργεια Ένορκης ∆ιοικητικής Εξέτασης

ΜΕΝΙ∆Ι: ΨΑΧΝΟΥΝ ΤΟΝ ΑΝ∆ΡΑ ΤΗΣ ΟΜΑ∆ΑΣ ∆ΙΑΣ
ΠΟΥ ΧΑΣΤΟΥΚΙΣΕ ΤΟΝ ΑΝΗΛΙΚΟ ΡΟΜΑ 

Συνεχίζεται στη σελ. 4
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Σε αυξηµένη ετοιµότητα βρίσκονται και οι ελληνι-
κές υγειονοµικές Αρχές για τον κοροναϊό ενώ την
ίδια στιγµή, οι γιατροί «κρούουν τον κώδωνα του
κινδύνου» για την εξάπλωση της γρίπης και
συστήνουν προληπτικά µέτρα.

Σε έξαρση είναι το τελευταίο διάστηµα ο ιός της
γρίπης στη χώρα µας. Ήδη έχουν χάσει τη ζωή
τους 13 άνθρωποι, µεταξύ των οποίων και ένα
4χρονο παιδί, ενώ κορυφώνεται η αγωνία για ένα
2χρονο κοριτσάκι, το οποίο νοσηλεύεται διασωλ-
ηνωµένο εδώ και τέσσερις ηµέρες, στη Μονάδα
Εντατικής Θεραπείας του Πανεπιστηµιακού Νοσο-
κοµείου της Πάτρας.

Μ
ε εγκύκλιο που εστάλη στα σχ ολεία, δίν ον ται
οδηγίες τόσο στα παιδιά όσο και στους εκπαι-
δευτικούς, σχ ετικά µε τα µέτρα πρόληψης

κατά της διασποράς της γρίπης.
Ο γεν ικός γραµµατέας επισηµαίν ει πως η εποχ ική

γρίπη βρίσκεται σε έξαρση στη χ ώρα και καλεί τους
εκπαιδευτικούς ν α αποµον ών ουν  τα παιδιά που εµφ-
αν ίζουν  αίφν ης τα συµπτώµατα γριπώδους συν δρο-
µής - Οι προληπτικές εν έργειες ατοµικής υγιειν ής που
πρέπει ν α γίν ον ται στα σχ ολεία

Τα µέτρα πρόληψης για την  εποχ ική γρίπη στις
σχ ολικές µον άδες επικαιροποίησε και υπεν θύµισε
στους επικεφαλής τους ο γεν ικός γραµµατέας ∆ηµό-
σιας Υγείας, κ. Παν αγιώτης Πρεζεράκος µε εγκύκλιο
που απέστειλε προς το υπουργείο Παιδείας.

Ο γεν ικός γραµµατέας επισηµαίν ει πως η
εποχ ική γρίπη βρίσκεται σε έξαρση στη χ ώρα
µας και καλεί τους εκπαιδευτικούς ν α απο-
µον ών ουν  τα παιδιά που εµφαν ίζουν  αίφν ης τα
συµπτώµατα γριπώδους συν δροµής µέχ ρι ν α
ειδοποιηθούν  και ν α τα παραλάβουν  οι γον είς
τους, αλλά και τους ζητεί ν α µην  δέχ ον ται παι-
διά πλήρως θεραπευµέν α στο σχ ολείο, για την
προστασία όλων . 

Επίσης, ζητεί και από τους εκπαιδευτικούς και
όλους τους εργαζόµεν ους των  σχ ολικών  µον ά-
δων  ν α µέν ουν  σπίτι τους αν  εµφαν ίζουν  τα
συµπτώµατα γρίπης, όσες ηµέρες διαρκεί ο πυρ-
ετός και επιπλέον  έν α 24ωρο µετά την

υποχ ώρησή του, και χ ωρίς τη χ ορήγηση αν τιπυρε-
τικών .

Στην  εγκύκλιο επισηµαίν εται πως η κλιν ική
συµπτωµατολογία της γρίπης περιλαµβάν ει πυρετό
(µεγαλύτερο ή ίσο µε 38ο C) και έν α από τα εξής
συµπτώµατα: Βήχ α, πον όλαιµο, µυαλγίες, συν άχ ι,
πον οκέφαλο, ρίγος, αίσθηµα κόπωσης, διάρροια και
εµετούς.

Ακόµη αν αφέρεται πως οι εκπαιδευτικοί οφείλουν
ν α συµβουλεύουν  τους γον είς και τα άτοµα που ασχ ο-
λούν ται µε τη φύλαξη παιδιών  στο σπίτι ν α ελέγχ ουν
καθηµεριν ά τα παιδιά για την  εµφάν ιση συµπτωµάτων
γρίπης πριν  τα στείλουν  στο σχ ολείο και εάν  εµφ-
αν ίζουν  συµπτώµατα ν α µην  τα στέλν ουν .

Οι προληπτικές ενέργειες στα σχολεία

Για την  αποφυγή της διασποράς της γρίπης συστή-
ν εται ν α ακολουθούν ται οδηγίες ατοµικής υγιειν ής και
οδηγίες καθαρισµού και απολύµαν σης χ ώρων , επιφα-
ν ειών  και αν τικειµέν ων .

Οι εκπαιδευτικοί οφείλουν  ν α ακολουθούν  τις
οδηγίες ατοµικής υγιειν ής και ταυτόχ ρον α ν α φρον -
τίζουν  ώστε οι οδηγίες αυτές ν α τηρούν ται και από τα
παιδιά. Οι οδηγίες καθαρισµού και απολύµαν σης απε-
υθύν ον ται σε όλο το προσωπικό, αλλά ιδιαίτερα στο
βοηθητικό προσωπικό (πχ  καθαρίστριες). Το προσω-
πικό καθαριότητας θα πρέπει ν α εξασφαλίζει την

τήρηση των  καν όν ων  υγιειν ής που προβλέπον ται
στην  εγκύκλιο.

Αν  κάποιο παιδί ή εργαζόµεν ος εµφαν ίσει γρίπη,
πρέπει ν α παραµείν ει σε χ ώρο όπου δε θα έρχ εται σε
επαφή µε άλλα άτοµα. Οι γον είς ή οι κηδεµόν ες των
ασθεν ών  παιδιών  θα πρέπει ν α ειδοποιούν ται αµέ-
σως, µε σκοπό την  αποµάκρυν ση αυτών  από το
σχ ολείο.

Ο χ ώρος όπου παρέµειν ε το παιδί πρέπει ν α καθ-
αρίζεται, µετά την  αποχ ώρησή του, από το προσω-
πικό καθαριότητας που θα χ ρησιµοποιεί γάν τια και
στολή εργασίας. Στις εξαιρετικές περιπτώσεις που θα
χ ρειαστεί χ ορήγηση αν τιπυρετικού, δίδεται µόν ο
παρακεταµόλη σε δοσολογία σύµφων α µε τις οδηγίες
χ ρήσεως.

Αν αφέρον ται εν δεικτικά οι οδηγίες ατοµικής υγιει-
ν ής:

- Αποφυγή επαφής χ εριών  µε τα µάτια, τη µύτη και
το στόµα για τη µείωση του κιν δύν ου µόλυν σης από
τον  ιό.

- Αποφυγή κοιν ής χ ρήσης των  µολυβιών , των
στυλό, των  µαρκαδόρων  και άλλων  προσωπικών
αν τικειµέν ων .

- Σε βήχ α ή φτέρν ισµα, κάλυψη της µύτης και του
στόµατος µε το µαν ίκι στο ύψος του αγκών α ή µε χ αρ-
τοµάν τιλο. Το χ ρησιµοποιηµέν ο χ αρτοµάν τιλο πρέπει
ν α απορρίπτεται αµέσως µετά τη χ ρήση τόσο από τα
παιδιά όσο και από το προσωπικό µέσα στους κάδο-
υς απορριµµάτων .

- Απαγορεύεται τα παιδιά ν α πίν ουν  ν ερό απευθ-
είας από τη βρύση µε το στόµα.

- Τακτικό πλύσιµο των  χ εριών  των  παιδιών  και των
εργαζοµέν ων  µε υγρό σαπούν ι και ν ερό. Ακολουθεί
προσεκτικό στέγν ωµα των  χ εριών  µε χ άρτιν ες χ ειρο-
πετσέτες µιας χ ρήσης οι οποίες θα απορρίπτον ται
στους κάδους απορριµµάτων .

Αποδεκατίζει τα σχολεία η εποχική γρίπη 
Εγκύκλιο µε τα µέτρα πρόληψης έστειλε ο γγ ∆ηµόσιας Υγείας στο υπ. Παιδείας
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Το χ ρον οδιάγραµµα του σχ εδίου εξυγίαν σης του ν αυπηγείου Ελευσίν ας και τις συζητήσεις που έχ ουν  γίν ει µεταξύ του ν υν  ιδιοκτήτη του, κ. Ταβουλάρη, και του προ-
τιµώµεν ου επεν δυτή, της εταιρείας ONEX του κ. Ξεν οκώστα, παρουσίασε την  Παρασκευή 24/1 ο υπουργός Αν άπτυξης και Επεν δύσεων  'Αδων ις Γεωργιάδης στο
σωµατείο εργαζοµέν ων  του ν αυπηγείου Ελευσίν ας. Ο υπουργός και ο υφυπουργός, Νίκος Παπαθαν άσης, παρουσία των  βουλευτών  ∆υτικής Αττικής, Αθ. Μπούρα,

Ε. Λιάκου και Γ. Κώτσηρα, συν αν τήθηκαν   µε το σωµατείο εργαζοµέν ων  του ν αυπηγείου Ελευσίν ας και σε δήλωσή του µετά τη συν άν τηση, ο κ. Γεωργιάδης επεσήµα-
ν ε:«Εφ' όσον  όλα πάν ε καλά και η συµφων ία µεταξύ των  κυρίων  Ταβουλάρη και Ξεν οκώστα επιτευχ θεί, θα προχ ωρήσουµε στην  επόµεν η φάση που είν αι, κατά το
µον τέλο εξυγίαν σης των  ν αυπηγείων  Νεωρίου Σύρου, η εν διάµεση λειτουργία και η µεταφορά του ν αυπηγείου στην  ONEX υπό τους όρους φυσικά της κατά προτεραιότ-
ητα πληρωµής των  δεδουλευµέν ων  των  εργαζοµέν ων  και της διασφάλισης των  θέσεων  εργασίας».
Στο µεταξύ, ο υπουργός σε συν έν τευξή του το ίδιο πρωί στην  ΕΡΤ1, δήλωσε : «Είν αι ύψιστη κυβερν ητική προτεραιότητα ν α βρεθεί λύση στα ν αυπηγεία Ελευσίν ας. Αν

δεν  βρούµε λύση, τέλος Μαρτίου θα κλείσουν . Έχ ουµε επιλέξει ως κυβέρν ηση ν α προχ ωρήσουµε µε την  "ΟΝΕΧ", την  εταιρεία που επαν αλειτούργησε τα ν αυπηγεία
Σύρου. Είµαστε σε προχ ωρηµέν ες συζητήσεις, υπάρχ ει business plan και έν α ορατό χ ρον οδιάγραµµα που µπορεί σύν τοµα ν α βγάλει τα ν αυπηγεία Ελευσίν ας από το
τέλµα. Έχ ουµε µεγάλη διεθν ή υποστήριξη για ν α γίν ει αυτό το εγχ είρηµα. ∆εν  πρέπει ν α χ άσουµε αυτήν  ευκαιρία. Η Ελλάδα πρέπει ν α φύγει µπροστά».

Α∆. ΓΕΩΡΓΙΑ∆ΗΣ : 
«Υπάρχει business 
plan κι ορατό χρονο-
διάγραµµα, που µπορεί
να βγάλει τα ναυπηγεία
Ελευσίνας από το τέλµα.
 Αλλά αν δεν βρεθεί λύση,  
 τέλος Μαρτίου θα κλείσουν» 
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Συνεχίζεται από τη σελίδα  2

Ο δεύτερος διαγωνισµός αφορούσε τη διαχείριση του Εµπορευµατικού Σιδηρ-
οδροµικού Σταθµού και Σταθµού ∆ιαλογής (ΕΣΣΣ∆Ι) για 25 χρόνια.

Πλέον στο Υπουργείο Υποδοµών ξεκινά η προετοιµασία νέου διαγωνισµού ο οποίος
αναµένεται να έχει πιο ελκυστικούς όρους για τους ενδιαφερόµενους προκειµένου να
προχωρήσει και να ολοκληρωθεί αλλά το κυριότερο να ξεκινήσει να λειτουργεί το
ακίνητο. Ο νέος διαγωνισµός εκτιµάται ότι θα µπορέσει να βγεί στον αέρα µέχρι το
καλοκαίρι.

Ο διαγωνισµός για την παραχώρηση του Εµπορευµατικού Σιδηροδροµικού Σταθµού
και Σταθµού ∆ιαλογής (ΕΣΣΣ∆Ι) στο Θριάσιο Πεδίο, (γνωστότερος ως Θριάσιο 2 )
ξεκίνησε µόλις τον περασµένο Μάρτιο, και η  αρχική ηµεροµηνία κατάθεσης προσφο-
ρών ήταν η 17η Σεπτεµβρίου 2019, στη συνέχεια πήγε στις 18 Νοεµβρίου και ακο-
λούθως πήρε νέα παράταση για τις 20 Ιανουαρίου 2020. Αναθέτουσα Αρχή του έργου
είναι το Υπουργείο Υποδοµών και πιο συγκεκριµένα η ∆ιεύθυνση Συγκοινωνιακών
Υποδοµών µε Σύµβαση Παραχώρησης. Όσον αφορά το Εµπορευµατικό Κέντρο Θριά

σιο 2, είναι το δεύτερο µεγαλύτερο ακίνητο, µετά από εκείνο του ∆ιεθνούς Αερολιµέ-
να της Αθήνας. Το ακίνητο στο Θριάσιο 2 διαθέτει πολλαπλές σιδηροδροµικές γραµµές,
ηλεκτροκίνηση, αποθήκες, κτίρια διοίκησης κ.α. Θα γίνει το µεγαλύτερο Logistics
Center της Νότιο-Ανατολικής Ευρώπης µε εµβαδον 1.758.240 τ.µ. και αναµένεται να
µετατρέψει όλη την περιοχή σε ένα τεράστιο εµπορευµατικό hub. 

Οι υποχρεωτικές επενδύσεις δεν ξεπερνούν τα 20-25εκατ.ευρώ πράγµα που κάνει
ακόµα πιο ελκυστικό το συγκεκριµένο ακίνητο.

Σηµειώνεται ότι µε δεδοµένο ότι το «Θριάσιο Ι» και το «Θριάσιο ΙΙ» είναι απολύτως
συµπληρωµατικά και το εµπορευµατικό κέντρο χρειάζεται και τις υποστηρικτικές υπο-
δοµές που θα κατασκευαστούν και θα λειτουργήσουν µέσω της σύµβασης για το
«Θριάσιο ΙΙ», στην αγορά logistics υποστηρίζουν πως κακώς προχώρησε η τµηµατική
αξιοποίηση της έκτασης µέσω δύο ξεχωριστών διαγωνισµών παραχώρησης.

Να υπενθυµίσουµε δε ότι η  Ελλάδα απειλείται µε επιστροφή κοινοτικών κονδυλίων
κοντά στα 170 εκατ. ευρώ στην περίπτωση που δεν προχωρήσει στην παραχώρηση
του εµπορευµατικού συγκροτήµατος σε ιδιώτες.

Βελτίωση κατά επτά θέσεις κατέγραψε η
Ελλάδα το 2019, σε σχ έση µε το 2018,
στον  ∆είκτη Αν τίληψης ∆ιαφθοράς 2019,
που εκδίδει και δηµοσιοποιεί η ∆ιεθν ής
∆ιαφάν εια.

«Η φετιν ή βελτιωµέν η κατάταξη της
χ ώρας µας στον  ∆είκτη Αν τίληψης ∆ιαφθ-
οράς αποδίδεται στις µεταρρυθµίσεις που
αν αλήφθηκαν  το β’ εξάµην ο του έτους για
την  καταπολέµηση διαφθοράς»,
σηµειών ει σε αν ακοίν ωσή του ο Άγγελος
Μπίν ης, ∆ιοικητής της Εθν ικής Αρχ ής
∆ιαφάν ειας.

Η χ ώρα αν έβηκε στην  60ή θέση σε
σύν ολο 180 χ ωρών , από την  67η όπου
βρισκόταν  πέρυσι, συγκεν τρών ον τας 48
βαθµούς έν αν τι 45. Ήταν , όπως
σηµειών ουν  κυβερν ητικές πηγές, από τις
λίγες χ ώρες που βελτίωσαν  σηµαν τικά τη
θέση τους, εν ώ αν τίθετα είχ ε χ άσει πόν -
τους µεταξύ 2017 και 2018.

Η έκθεση σηµειών ει τη δηµιουργία της
Αν εξάρτητης Εθν ικής Αρχ ής ∆ιαφάν ειας,
η οποία ιδρύθηκε µε το πρώτο ν οµοσχ έ-
διο της ν έας κυβέρν ησης περί επιτελικού
κράτους.

ΕΠΙ∆ΟΜΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ : 
Λήγει την Παρασκευή 31/1 η προθεσµία
για την αγορά πετρελαίου

Ω
ς γν ωστόν  το Υπουργείο Οικον οµικών  αύξησε το κον δύλι για επίδοµα
πετρελαίου από τα 64 εκατ. ευρώ που είχ ε διαν εµηθεί τον  χ ειµών α 2018-
2019 στα 84 εκατ. ευρώ για τον  χ ειµών α 2019-2020.

Για πρώτη φορά αν ακοίν ωσε την  εξόφληση του συν όλου του επιδόµατος για
τους δικαιούχ ους που άγγιξαν  έως το τέλος του 2019 τις 600.000, αφού υπήρχ ε
το δηµοσιον οµικό περιθώριο και επιπλέον  επειδή µε βάση τον  σχεδιασµό δεν
ήθελε οι δαπάν ες του επιδόµατος ν α βαρύν ουν  το τρέχ ον  έτος.
Στη σχ ετική υπουργική απόφαση ξεκαθαρίζον ταν  το επίδοµα χ ορηγείται υπό

τον  όρο ο δικαιούχ ος ν α πραγµατοποιήσει αγορές πετρελαίου εσωτερικής
καύσης θέρµαν σης υπολογισθείσας αξίας, µεγαλύτερης ή ίσης µε το διπλάσιο
του επιδόµατος, από 15 Οκτωβρίου 2019 έως και 31 Ιαν ουαρίου 2020. Σε
περίπτωση που η υπολογισθείσα αξία αγοράς υπολείπεται του αν ωτέρω ορίου,
ο δικαιούχ ος λαµβάν ει επίδοµα ίσο µε το ήµισυ (1/2) της υπολογισθείσας αξίας
των  αγορών  που πραγµατοποίησε το ίδιο διάστηµα.
Τα χ ρήµατα µπήκαν  στους λογαριασµούς όλων  όσοι είχ αν  εγκεκριµέν η αίτηση

µέχ ρι και τις 31/12/2019. Η συµφων ία ήταν  ότι τα χ ρήµατα θα πιστών ον ταν
ακόµη και αν  ο δικαιούχ ος δεν  είχ ε αγοράσει ακόµη πετρέλαιο, µε την
υποχ ρέωση ότι θα έπρεπε ν α το προµηθευτεί µέχ ρι και τις 31/12. 
Η ηµεροµην ία παρήλθε άπρακτη και το Υπουργείο Οικον οµικών  αν αγκάστηκε

και έδωσε παράταση εν ός µήν α µέχ ρι και την  ερχ όµεν η Παρασκευή 31/1.
Μέχ ρι τότε θα πρέπει ν α όσοι έχ ουν  πάρει το επίδοµα που τους αν τιστοιχ εί
ή τουλάχ ιστον  το µισό ν α µπορούν  ν α αποδείξουν  ότι το χ ρησιµοποίησαν  για
την  αγορά πετρελαίου θέρµαν σης µε το σχ ετικό τιµολόγιο.
Τούτο διότι µετά τις 5 Φεβρουαρίου 2020 και όχ ι αργότερα από τις 30 Απριλίου

2020, θα γίν ει διασταύρωση των  αγορών  πετρελαίου θέρµαν σης µε βάση τα
υποβληθέν τα φορολογικά στοιχ εία στο ηλεκτρον ικό σύστηµα παρακολούθησης
πετρελαίου θέρµαν σης από τα µέλη ∆Ι.ΠΕ.ΘΕ. και επαν αϋπολογισµός του
ποσού επιδόµατος πετρελαίου θέρµαν σης του κάθε δικαιούχ ου.
Για τις περιπτώσεις που προκύψουν  διαφορές µεταξύ του αρχ ικά καταβληθ-

έν τος ποσού και του επαν αϋπολογισθέν τος εφαρµόζον ται οι δικαιούχ οι θα
κληθούν  ν α επιστρέψουν  την  διαφορά ή και το σύν ολο του επιδόµατος που
πήραν  και αν τιστοιχ ούσε στην  ποσότητα πετρελαίου αν άλογα µε την  ζών η
στην  οποία βρίσκεται το σπίτι του.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΓΑΖΩΤΡΙΑ ΓΙΑ ΜΟΝΙΜΗ
ΕΡΓΑΣΙΑ.ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6932260140

∆∆∆∆εεεε ίίίί κκκκττττηηηηςςςς     ΑΑΑΑννννττττίίίί λλλληηηηψψψψηηηηςςςς     ∆∆∆∆ιιιιααααφφφφθθθθ οοοο ρρρρ άάάάςςςς ::::     
Βελτίωση κατά επτά βαθµίδες για την Ελλάδα το 2019
Σύµφωνα µε την Εθνική Αρχή ∆ιαφάνειας, η Ελλάδα ανέβηκε στην 60ή θέση από την 67η, µε
48 βαθµούς έναντι 45 - Ήταν δε από τις λίγες χώρες που βελτίωσαν σηµαντικά τη θέση τους.



Παρατείνεται έως 25 Μαΐου,
µετά από παρέµβαση
προς τον αρµόδιο Υπο-

υργό του ∆ηµάρχου Γρηγόρη
Σταµούλη, η καταβολή βεβαιω-
µένων οφειλών προς το ∆ηµό-
σιο κατοίκων της Κινέτας των
οποίων η πρώτη κατοικία
επλήγη από την πληµµύρα της
25 Νοεµβρίου 2019.
Συγκεκριµένα παρατείνονται
έως και την 25.05.2020 οι προθ-
εσµίες καταβολής των βεβαιω-
µένων στις ∆.Ο.Υ / ελεγκτικά κέν-
τρα οφειλών των φυσικών και
Νοµικών Προσώπων και οντο-

τήτων µε κύρια κατοικία ή κύρια εγκατάσταση (έδρα) στην περιοχή Κινέττας της ∆ηµοτικής Ενότητας
Μεγαρέων του ∆ήµου Μεγαρέων της Περιφερειακής Ενότητας ∆υτικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής οι
οποίες λήγουν ή έληξαν από 25.11.2019.
Εως την ίδια ηµεροµηνία και για τις ίδιες οφειλές και πρόσωπα, παρατείνονται και οι προθεσµίες κατα-
βολής των δόσεων ρυθµίσεων/διευκολύνσεων τµηµατικής καταβολής βεβαιωµένων οφειλών.
Επίσης αναστέλλεται µέχρι και την 25.05.2020 η πληρωµή των βεβαιωµένων και ληξιπρόθεσµων την
25.11.2019 οφειλών των ανωτέρω προσώπων και οντοτήτων.

Μνηµόνιο συνεργασίας υπέγραψαν ο ∆ήµος Μεγαρέων και η Ελληνική Ολυµπιακή Επιτροπή 

Το απόγευµα της 13ης Μαρτίου 2020 τα Μέγαρα θα υποδεχτούν την Ολυµπιακή Φλόγα
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Υ
πέγραψαν  µν ηµόν ιο συν ερ-
γασίας ο ∆ήµος Μεγαρέων  και η
Ελλην ική Ολυµπιακή Επιτροπή

για τη συµµετοχ ή του ∆ήµου  στην
Ολυµπιακή Λαµπαδηδροµία για τους
Ολυµπιακούς Αγών ες «Τόκιο 2020».

Η τελετή Αφής της Ολυµπιακής Φλόγας
θα πραγµατοποιηθεί στην  Αρχ αία
Ολυµπία, την  πατρίδα των  Ολυµπιακών
Αγών ων , στις 12 Μαρτίου 2020.

Το απόγευµα της 13ης Μαρτίου 2020
τα Μέγαρα θα υποδεχ τούν  την
Ολυµπιακή Φλόγα µε όλες τις τιµές που
προβλέπον ται και αρµόζουν  σε αυτή
την  τόσο ιδιαίτερη και σηµαν τική στιγµή
της πόλης. 

Πρόκειται για µια άκρως τιµητική ευκαι-
ρία προβολής των  Μεγάρων   και της
ιστορίας της πόλης , γι αυτό και πλήθος
εκδηλώσεων  και παράλληλων  δράσεων
θα πλαισιώσουν  αυτό το γεγον ός το
οποίο θα ταξιδέψει σε όλο τον  κόσµο
µέσα από ζων ταν ές µεταδόσεις διεθν ών
και εθν ικών  δικτύων .

Για τη λαµπαδηδροµία ζητήθηκε από
τον  ∆ήµο ν α συµµετέχουν  6 δροµείς και
έχ ουν  εγκριθεί ήδη 4 έως τώρα, µε τον
καθέν α ν α σηµατοδοτεί µια σηµαν τική
πτυχ ή της σύγχ ρον ης αθλητικής και
πολιτιστικής ιστορίας του ∆ήµου . 

Πρόκειται για τους (αλφαβητικά) Αθα-
ν άσιο (Σάκη) Κουβά, τον  Αν δρέα Παν -
ταζή, την  Ιωάν ν α Ρήγα και τον  Χάρη
Ρώµα.

• Ο Αθαν άσιος (Σάκης) Κουβάς απο-
τελεί έν αν  ζων ταν ό θρύλο για τα Μέγα-
ρα και την  οµάδα του Βύζαν τα. Γεν -
ν ήθηκε στα Μέγαρα το 1946 και
ξεκίν ησε την  καριέρα του στον  Βύζαν -
τα Μεγάρων  σε ηλικία 17 ετών . Όν τας
1ος σκόρερ στην  κατηγορία της Β Εθν ι-
κής, συν έβαλλε στην  κατάκτηση του
πρωταθλήµατος και την  άν οδο στην  Α’
Εθν ική.

Το 1971 µεταγράφηκε στον  Παν αθη-
ν αϊκό, µε τον  οποίο κατέκτησε το πρω-

τάθληµα Ελλάδος,
σηµειών ον τας 9 γκολ. Το
1972 επέστρεψε στον  Βύζα
και αγων ίστηκε στην  Β’
Εθν ική µέχ ρι το 1982,
βγαίν ον τας 1ος σκόρερ
κάθε χ ρον ιά. Συν έχ ισε για
άλλα 3 χ ρόν ια στις κατηγο-
ρίες του Πειραιά µε τον
Βύζα και έκλεισε την  καρι-
έρα του στον  Μεγαρικό.
Από το 1985 που σταµάτ-
ησε την  επαγγελµατική του
καριέρα, συµµετείχ ε σε
περισσότερους από 500
αγών ες φιλαν θρωπικού
χ αρακτήρα, µε τις οµάδες
παλαιµάχ ων , του ΠΣΑΠ,
του Παν αθην αϊκού και του
ΒΥΖΑ, έως το 2004, που

αν αγκάστηκε ν α σταµατήσει λόγω σοβα-
ρού τραυµατισµού.

• Ο ν εότερος από τους 4 δροµείς,
Αν δρέας Παν ταζής, αθλητής του τριπ-
λούν , γεν ν ήθηκε στα Μέγαρα το 2000.
Στα 15 του χ ρόν ια ο Αν δρέας απέδειξε
ότι είν αι έν ας µεγάλος αθλητής κατακ-
τών τας την  5η θέση στο Ευρωπαϊκό
Ολυµπιακό Φεστιβάλ ν εότητας που
πραγµατοποιήθηκε στην  Τιφλίδα. Το
µέλλον  του προδιαγράφηκε σπουδαίο
συν εχ ίζον τας τις διακρίσεις σε ευρωπαϊ-
κό επίπεδο. 

Το 2016 αν αδείχ θηκε 2ος στην  Παγ-
κόσµια Γυµν ασιάδα που διεξήχ θη στην
Τραπεζούν τα εν ώ το 2018 αν αδείχ θηκε
πρώτος σε 2 Παν ελλήν ια Πρωταθλήµα-
τα. 

Η αθλητική του καριέρα κορυφώθηκε
το 2019 στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθληµα
Ε/Ν (U20) στο Borås, όπου κατέκτησε
το χ άλκιν ο µετάλλιο και σηµείωσε το

ατοµικό του ρεκόρ στα 16,08µ.

• Η Ιωάν ν α Ρήγα γεν ν ήθηκε και µεγά-
λωσε στα Μέγαρα αποτελεί µια σπου-
δαία αθλήτρια της γυν αικείας καλαθοσφ-
αίρισης. 

Έκαν ε τα πρώτα της βήµατα στη
γυν αικεία οµάδα καλαθοσφαίρισης του
Σπόρτιγκ όπου και παρέµειν ε για 10
χ ρόν ια, κατακτών τας οκτώ πρωταθλή-
µατα Ελλάδας και επτά κύπελλα. Έχ ει
αγων ιστεί µε τις Εθν ικές Οµάδες Κορ-
ασίδων , Νεαν ίδων  και Γυν αικών  δια-
τελών τας αρχ ηγός της Εθν ικής Οµάδας
Καλαθοσφαίρισης επί σειρά ετών .
Συµµετέχ ον τας στο Ευρωπαϊκό Πρωτά-
θληµα Euroleague το 1991 µε την  οµάδα
του Σπόρτιν γκ αν αδείχ θηκε 3η στα
τρίπον τα σε όλη την  Ευρώπη εν ώ η
οµάδα αν έβηκε στο τρίτο σκαλί του βάθ-
ρου.

Η Ιωάν ν α Ρήγα ασχ ολείται µε τα κοιν ά
ως εκλεγµέν η ∆ηµοτική Σύµβουλος του
∆ήµου Μεγαρέων  και Πρόεδρος του
ΝΠ∆∆ «Ηρόδωρος» από το 2014.

• Ο γν ωστός ηθοποιός, σεν αριογράφ-
ος και σκην οθέτης Χάρης Ρώµας είν αι
έν ας κορυφαίος καλλιτέχ ν ης στο χ ώρο
του θεάµατος που έχ ει χ αρίσει στιγµές
γέλιου και συγκίν ησης σε όλο το
ελλην ικό κοιν ό. Λιγότερο γν ωστό είν αι
το γεγον ός ότι είν αι κάτοικος Κιν έτας,
της όµορφης κοιν ότητας του ∆ήµου . 

Ο Χάρης Ρώµας ξεχ ωρίζει για την  κοι-
ν ων ική του προσφορά ως πρέσβης
καλής θελήσεως του Ιδρύµατος Ελπίδα
καθώς και την  πολιτική του δράση ως
τοµεάρχ ης πολιτιστικών  δρώµεν ων  της
Περιφέρειας Αττικής. 

Σηµαν τική είν αι η συν εισφορά και η
συµµετοχ ή του τα τελευταία χ ρόν ια στα
πολιτιστικά δρώµεν α της περιοχ ής.

ΠΠααρρααττεείίννεεττααιι  έέωωςς  2255//55  ηη  κκααττααββοολλήή  
ββεεββααιιωωµµέέννωωνν  οοφφεειιλλώώνν  σσττοο  ∆∆ηηµµόόσσιιοο  ττωωνν

ππλληηµµµµυυρροοππααθθώώνν  σσττηηνν  ΚΚιιννέέτταα  ((αα΄́  κκααττοοιικκίίαα))
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Σ
την κοπή
της πρω-
τοχρονι ά-

τικης πίτας της ,
«Αρωγής» παρ-
αβρέθηκε ο
∆ήµαρχος Αχα-
ρνών Σπύρος
Βρεττός, ανταλ-
λάσσοντας ευχές
µε την Πρόεδρο
Μαρία Μπούκη,
το ∆ιοικητικό
Συµβούλιο και τα
παιδιά της
«Αρωγής» για
καλή χρονιά παρ-
ουσία πλήθους
κόσµου

Ο ∆ήµαρχος
Αχαρνών ∆ήλω-
σε:  

Η Αρωγή απο-
τελεί ένα στολίδι
ανθρωπιάς και 

σ υ ν ε ι σ φ ο ρ ά ς
προς τον συνάνθρ-
ωπο. 

Στα σχέδια µας να
αναζητήσουµε τους
απαραίτητους οικο-
νοµικούς πόρους
µε σκοπό να ξεκινή-
σει  επιτέλους
επίσηµα η λειτο-
υργία το Βαµβακάρ-
ειου Ιδρύµατος.

Θερµά συγχαρη-
τήρια στην Πρόεδρο
Μαρία Μπούκη, στο
∆ ι ο ι κ η τ ι κ ό
Συµβούλιο της
Αρωγής και φυσικά
ένα µεγάλο µπράβο
στους αγωνιστές της
ζωής και  τους
γονείς τους, που
χρωµατίζουν αυτή
την όµορφη προ-
σπάθεια.

- ΚΑΠΗ Ασπροπύργου

Προσκύνηµα στην Ι. Μονή 
Αγ. Βλασίου Μεγαρων 

Προσκύνηµα στην Ι.Μονή Αγ. Βλασίου µε τις
ευλογίες του Ηγουµένου π. Σεραφείµ & τον
µεστό λόγο του Αρχιµανδρίτη π. Αυξέντιου... &
γλέντι σε γνωστό παραλιακό µαγαζί στην Πάχη
Μεγάρων για 80 µέλη του Οργανισµού Άθλησης
& Φροντίδας Νεολαίας & 3ης Ηλικίας του ∆ήµου
Ασπροπύργου έχοντας στην παρέα τους τον
Αντιπρόεδρο του Οργανισµού κ. Αντ. Κοναξή, τα
Μέλη του ∆.Σ. κκ. Ν. Τερζόγλου, Σ. Μαυράκη &
τη ∆/ντρια κα Β. Παπαιωάννου.

∆ήµαρχος Αχαρνών Σπ. Βρεττός: Η «Αρωγή» αποτελεί ένα 
στολίδι ανθρωπιάς και συνεισφοράς προς τον συνάνθρωπο.

Τατόι: Σύσκεψη υπό την υπουργό Πολιτισµού 
για τις εργασίες στο πρώην βασιλικό κτήµα

Τ
ην  λήψη άµεσων  σωστικών  µέτρων  στο κτήριο
των  αν ακτόρων  του π. βασιλικού κτήµατος στο
Τατόι, ζήτησε η υπουργός Πολιτισµού και Αθλητι-

σµού, κα Λίν α Μεν δών η, από την  ∆ιεύθυν ση Προ-
στασίας Νεώτερης Αρχ ιτεκτον ικής Κληρον οµιάς, κατά τη
διάρκεια σύσκεψης των  αρµόδιων  υπηρεσιών  του
ΥΠΠΟΑ.

Οι σωστικές παρεµβάσεις κρίν ον ται αν αγκαίες, προ-
κειµέν ου ν α µην  επιβαρυν θεί περαιτέρω το κτήριο µέχ ρι
την  ολοκλήρωση της εκπόν ησης της µελέτης εφαρµογής,
ο διαγων ισµός της οποίας, προκηρύχ θηκε τον  Σεπτέµ-
βριο 2019 και βρίσκεται στην  τελική φάση επιλογής
αν αδόχ ου. Η ολοκλήρωση των  µελετών  προβλέπεται
τον  Απρίλιο του επόµεν ου έτους, εν ώ τον  Μάιο 2021
προγραµµατίζεται η δηµοπράτηση του έργου.

Η υπουργός ζήτησε, επίσης, από την  Υπηρεσία Νεωτέρων  Μν ηµείων  Αττικής την  άµεση έν αρξη των  εργα-
σιών  αποκατάστασης στο κτήριο της οικίας αρχ ικηπουρού, για το οποίο υπάρχ ει εγκεκριµέν η µελέτη, καθώς και
την  επίσπευση των  κατά ν όµον  διαδικασιών  αποδοχ ής της δωρεάς εκ µέρους του Συλλόγου Φίλων  Τατοΐου των
εγκεκριµέν ων  µελετών  τριών  κτηρίων , της οικίας Φρον τιστή, του Βουτυροκοµείου και του κτηρίου των  Τηλεπι-
κοιν ων ιών , προκειµέν ου ν α αρχ ίσουν  και σε αυτά εργασίες αποκατάστασης.

Παράλληλα, προχ ωρούν  οι διαδικασίες που αφορούν  στα δίκτυα κοιν ής ωφέλειας µε προτεραιότητα στην  υδρ-
οδότηση και ηλεκτροδότηση του κτήµατος, και στη συν έχ εια της αποχ έτευσης. Πρόκειται για εν έργειες αν αγκαίες,
ώστε ν α διασφαλιστεί η σωστή λειτουργία των  εργοταξίων .

Το επόµεν ο δίµην ο προγραµµατίζεται η εγκατάσταση εν τός του κτήµατος υποδοµών  αποθήκευσης (tolls),
περίπου 11.000 τ.µ., ώστε η ∆ιεύθυν ση Συν τήρησης Αρχ αίων  και Νεώτερων  Μν ηµείων  ν α προχ ωρήσει αµέσως
στην  εκκέν ωση των  κτηρίων  του στάβλου, των  µαγειρείων  και του ιπποστασίου, του  εν τός των  οποίων  έχ ει
αποθηκευτεί άγν ωστος αριθµός κιν ητών  αν τικειµέν ων .

Με τον  τρόπο αυτό αποδεσµεύον ται βραχ υπρόθεσµα τα κτήρια, οπότε µπορούν  ν α δροµολογηθούν  οι µελέ-
τες αποκατάστασής τους και τα αν τίστοιχ α έργα. 

Παράλληλα, τα αν τικείµεν α προστατεύον ται σε κατάλληλες υποδοµές και περιβαλλον τικές συν θήκες και ξεκιν ά
αµέσως η καταγραφή, η αξιολόγηση και η προστασία τους σε συν εργασία της ∆ιεύθυν σης Συν τήρησης µε την
∆ιεύθυν ση Προστασίας Νεώτερης Κληρον οµιάς. Το κόστος της αγοράς, της εγκατάστασης, του εξοπλισµού και
της διαµόρφωσης των  αν αγκαίων  περιβαλλον τικών  συν θηκών  των  υποδοµών  αποθήκευσης θα καλυφθεί από
ιδιώτη χ ορηγό.

Επίσης, µε χ ορηγία του Ιδρύµατος Αθαν ασίου Κ. Λασκαρίδη έχ ει ήδη αν ατεθεί η εκπόν ηση µελέτης σκο-
πιµότητας και βιωσιµότητας συν ολικά του προγράµµατος αν άδειξης και αξιοποίησης του µν ηµειακού χ αρακτήρα,
του ιδιαίτερου οικοσυστήµατος και της αν αβίωσης των  παραδοσιακών  γεωργικών  δραστηριοτήτων  του π. βασιλι-
κού κτήµατος Τατοΐου. 

Είν αι προφαν ές ότι η µελέτη λαµβάν ει υπόψη και αξιοποιεί το σύν ολο των  µελετών  που κατά καιρούς έχ ουν
εκπον ηθεί από διαφόρους φορείς του ∆ηµοσίου για το π. βασιλικό κτήµα.

(www.naftemporiki.gr)

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ
ΕΚΘΕΣΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ
ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΧΑΪ∆ΑΡΙΟΥ

Λόγω αυξηµένου
ενδιαφέροντος του
κοινού, η έκθεση
φωτογραφίας του αρχι-
τέκτονα και ερευνητή
ιστορικών ντοκουµέν-
των  Χαϊδαρίου κ.
Γιάννη Ιγγλέση
¨Φωτογραφικό
αποτύπωµα . ..  στα
χνάρια του χρόνου»
παρατείνεται µέχρι τις
31 Ιανουαρίου. Η έκθ-
εση λειτουργεί στο
ισόγειο του ∆ηµα-
ρχείου.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ
ΧΑΪ∆ΑΡΙΟΥ ΣΕ ΗΜΕΡΙ∆Α ΓΙΑ ΤΙΣ
ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

Σε ηµερίδα που διοργάνωσε η Περιφερειακή
Ένωση ∆ήµων  Αττικής σε συνεργασία µε τις

Κτιριακές Υποδοµές (ΚτΥπ ΑΕ) συµµετείχε ως
εκπρόσωπος του ∆ήµου Χαϊδαρίου η Εντετα-
λµένη ∆ηµοτική Σύµβουλος για θέµατα συντήρη-
σης σχολικών κτιρίων Κωνσταντίνα Χρονο-
πούλου.
Η ΚτΥπ είναι ο κρατικός φορέας εκτέλεσης όλων
των κτιριακών έργων και έχει διαδεχθεί τον ΟΣΚ
στα θέµατα των σχολικών κτιρίων.  Στο πλαίσιο της
ηµερίδας η κα Χρονοπούλου έθεσε στον ∆ιε-
υθύνοντα Σύµβουλο της ΚτΥπ κ. Αθανάσιο Γιάν-
ναρη  τις ανάγκες όλων των σχολείων της πόλης
µας και τις διεκδικήσεις του  ∆ήµου Χαϊδαρίου.
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Ηµέρα Επαγγελµατικού Προσανατολισµού
διεξήχθη στο 2ο ΕΠΑΛ Ελευσίνας, στις 8-
1-2020, στο πλαίσιο του προγράµµατος

ERASMUS+ µε τίτλο «Μη Τυπική Εκπαίδευση στο
Σχολείο.  Μέθοδοι και εργαλεία ενδυνάµωσης
βασικών ικανοτήτων των µαθητών, της συµµε-
τοχής τους και της µάθησης»

Το 2ο ΕΠΑΛ Ελευσίν ας πραγµατοποίησε  Ηµέρα
Επαγγελµατικού Προσαν ατολισµού, την  Τετάρτη 8
Ιαν ουαρίου 2020, ρίχ ν ον τας αυλαία στις δράσεις του
προγράµµατος που ξεκίν ησε τον  Οκτώβριο του
2018, µε περιεχ όµεν ο την  καταν όηση των  αρχ ών
της µη τυπικής εκπαίδευσης, τη χ ρήση µεθόδων   και
εργαλείων   και την  προσαρµογή  τους σε τυπικά
πλαίσια και προγράµµατα σπουδών  για την  παροχ ή
κιν ήτρων  και την  εν εργό συµµετοχ ή των  µαθητών
στη µαθησιακή διδασκαλία, καθώς και την  εξοικείωση
µε δυν αµικές αρχ ές, τεχ ν ικές, εργαλεία αποτελεσµα-
τικού σχ εδιασµού και υλοποίησης καιν οτόµων
εκπαιδευτικών  προγραµµάτων , τη µάθηση από καλές
πρακτικές και µελέτες περίπτωσης, αλλά και και την
απαραίτητη αξιολόγηση-αν ατροφοδότηση του
σχ εδίου δράσης.

Κατά την   Ηµέρα Επαγγελµατικού Προσαν ατολι-
σµού συζητήθηκαν  τα παρακάτω θέµατα: 

1. Ποια επαγγελµατικά δικαιώµατα και άδειες
συν δέον ται µε τα πτυχ ία των  ειδικοτήτων  µας;

2. Ποιες οι προοπτικές των  επαγγελµάτων  τους;
3. Τι ζητάει η αγορά εργασίας;

4. Ποια τα µυστικά της επιτυχ ίας εν ός καταξιωµέ-

ν ου επαγγελµατία;
Συµµετείχ αν  τµήµατα Ηλεκ-

τρολογικού και Μηχ αν ολογικού
τοµέα.

Περισσότερα σχ ετικά µε τις
δραστηριότητες και τη στοχ οθ-
εσία στην  ιστοσελίδα του σχ ο-
λείου  http://2epal-
elef s.att.sch.gr/ καθώς και τη
σελίδα του προγράµµατος στο
f acebook: https://www.f ace-
book.com/Elef sina2epalNFE 

Για περισσότερες πληροφο-
ρίες µπορείτε ν α απευθυν θείτε
στους εκπαιδευτικούς:

1.Ροδάκη Χαρίλαο -∆/ν τη
του 2ου ΕΠΑ.Λ Ελευσίν ας-
(2105561693)

e-mail:mail@2epal-
elef s.att.sch.gr

2.Παππά Μαρία-Υπεύθυν η
επικοιν ων ίας του προγράµµα-
τος-(2105548714)

e - m a i l :
papmarspy @y ahoo.gr

Ηµέρα Επαγγελµατικού Προσανατολισµού διεξήχθη στο 2ο ΕΠΑΛ Ελευσίνας 
Στο πλαίσιο του προγράµµατος ERASMUS+ µε τίτλο «Μη Τυπική Εκπαίδευση στο Σχολείο.

Πέρασε η διάταξη «Θέµατα φοιτητών
Πανεπιστηµίου ∆υτικής Αττικής»

Πανεπι στήµι ο ∆υτι κής
Αττι κής: Τι  ορί ζει  η δι ά-
ταξη γι α τους φοι τητές του
Πανεπι στηµί ου ∆υτι κής
Αττι κής (ΠΑ∆Α) που περι -
λαµβάνεται  στο Νοµοσχέ-
δι ο «Εθνι κή Αρχή Ανώτατης
Εκπαί δευσης (ΕΘ.Α.Α.Ε.),
Ει δι κοί  Λογαρι ασµοί  Κον-

δυλί ων Έρευνας Ανώτατων Εκπαι δευτι κών Ιδρυµάτων, Ερευ-
νητι κών και  Τεχνολογι κών Φορέων και  άλλες δι ατάξει ς» που
ψηφί στηκε στη Βουλή. 

Η ∆ιάταξη που ψηφίστηκε έχει ως εξής: Θέµατα φοι τητών
Πανεπι στηµί ου ∆υτι κής Αττι κής Σε περί πτωση άπρακτης
παρόδου της προθεσµί ας που προβλέπεται  στο δεύτερο εδά-
φι ο της παραγράφου 4 του άρθρου 5 του ν. 4521/2018 (A΄38),
όπως αυτό προστέθηκε µε την παράγραφο 4 του άρθρου 32 του
ν. 4589/2019 (Α΄13), οι  φοι τητές των Τµηµάτων του Πανεπι -
στηµί ου ∆υτι κής Αττι κής οι  οποί οι  κατά την έναρξη του ακαδ-
ηµαϊ κού έτους 2018-2019 δεν εί χαν υπερβεί  τη δι άρκει α των
εξαµήνων που απαι τούνταν γι α τη λήψη του τί τλου σπουδών,
σύµφωνα µε το τότε ι σχύον ενδει κτι κό πρόγραµµα σπουδών,
προσαυξανόµενη κατά τέσσερα (4) εξάµηνα, δύνανται  να 

υποβάλουν σχετι κή υπεύθυνη δήλωση προς τη Γραµµατεί α
του Τµήµατος µε την οποί α να δηλώνουν ρητώς ότι  επι θυµούν να
ολοκληρώσουν τον πρώτο κύκλο σπουδών Τµήµατος Τ.Ε.Ι. και  να
λάβουν τον αντί στοι χο τί τλο σπουδών. 

Η υποβολή της δήλωσης πραγµατοποι εί ται  εντός αποκλει -
στι κής προθεσµί ας ενός µηνός από την έναρξη ι σχύος του παρ-
όντος νόµου και  αυτή δεν δύναται  να ανακληθεί  εκ νέου γι α οποι -
ονδήποτε λόγο. 

Η Αιτιολογική έκθεση έχει ως εξής: Με την προτει νόµενη
ρύθµι ση παρέχεται  η δυνατότητα στους φοι τητές του Πανεπι -
στηµί ου ∆υτι κής Αττι κής (ΠΑ.∆.Α.) οι  οποί οι  ήταν εγγεγραµµέ-
νοι  στα Τµήµατα του Τεχνολογι κού Εκπαι δευτι κού Ιδρύµατος
Πει ραι ά (Τ.Ε.Ι. Πει ραι ά) και  του Τεχνολογι κού Εκπαι δευτι κού
Ιδρύµατος Αθηνών (Τ.Ε.Ι. Αθηνών), και  οι  οποί οι  δεν δήλωσαν ότι
επι θυµούν να ολοκληρώσουν τον πρώτο κύκλο σπουδών Τµήµα-
τος Τ.Ε.Ι. και  να λάβουν πτυχί ου Τ.Ε.Ι. εντός των ταχθει σών
προθεσµι ών από τι ς δι ατάξει ς της παρ. 4 του άρθρου 5 του ν.
4521/2018, όπως τροποποι ήθηκε µε την παρ. 4 του άρθρου 32
του ν. 4589/2019, και  συνεπώς συνεχί ζουν αυτοδι καί ως τη
φοί τησή τους στα πανεπι στηµι ακά τµήµατα, να υποβάλλουν τη
σχετι κή δήλωση εντός της αποκλει στι κής προθεσµί ας ενός (1)
µηνός από την έναρξη ι σχύος του παρόντος νόµου. 

Η προτει νόµενη ρύθµι ση κρί νεται  αναγκαί α καθώς κατά τον
χρόνο εκπνοής των προθεσµι ών υποβολής της σχετι κής δήλω-
σης, οι  φοι τητές δεν γνώρι ζαν πλήρως τι ς υποχρεώσει ς που
απέρρεαν από τη σι ωπηρή δήλωση βουλήσεώς τους να ενταχθ-
ούν στα αντί στοι χα Πανεπι στηµι ακά Τµήµατα. 

Συγκεκρι µένα, οι  ανακοι νώσει ς γι α τι ς αντι στοι χί ες των µαθ-
ηµάτων, η αύξηση του αρι θµού των ετών φοί τησης ορι σµένων
προγραµµάτων σπουδών όπως αυτών των Τµηµάτων της Σχο-
λής Μηχανι κών του ΠΑ.∆.Α., καθώς και  ο αρι θµός των εναπο-
µει νάντων µαθηµάτων γι α τη λήψη αντί στοι χου πτυχί ου Τµήµα-
τος Πανεπι στηµί ου, ήταν πληροφορί ες ι δι αί τερα σηµαντι κές,
τι ς οποί ες έπρεπε να γνωρί ζουν οι  φοι τητές όταν εκλήθησαν να
αποφασί σουν, όπως αντί στοι χα συνέβη σε αντί στοι χες περι -
πτώσει ς εντάξεων Τµηµάτων Τ.Ε.Ι. σε Πανεπι στήµι α. 

Συγκεκρι µένα στους νόµους 4559/2019, 4589/2019 και
4610/2019, στι ς σχετι κές δι ατάξει ς ένταξης των φοι τητών των
Τµηµάτων Τ.Ε.Ι. στα Τµήµατα Πανεπι στηµί ων προβλεπόταν
µετά από αί τηση των ενδι αφεροµένων και  υπό συγκεκρι µένες
προϋποθέσει ς, η δυνατότητα λήψης πτυχί ου πανεπι στηµι ακής
εκπαί δευσης, καθώς επί σης παρεί χετο και  η δυνατότητα ανάκ-
λησής της µέχρι  και  έξι  (6) µήνες µετά από την κατάθεση της
αρχι κής αί τησης.

Γι α λόγους ι σονοµί ας και  τήρησης των αρχών του κράτους
δι καί ου και  της δι και ολογηµένης εµπι στοσύνης του πολί τη απέ-
ναντι  στους δηµόσι ους φορεί ς προτεί νεται  να παρασχεθεί  η
δυνατότητα στους φοι τητές να επι λέξουν να ολοκληρώσουν τον
πρώτο κύκλο σπουδών, λαµβάνοντας τί τλο σπουδών Τ.Ε.Ι.,
καθώς κατά τον χρόνο της επι λογής τους δεν ήταν σε Θέση να
γνωρί ζουν εγκαί ρως το σύνολο των υποχρεώσεων που πήγαζαν
από την εν λόγω σι ωπηρή δήλωση βουλήσεως. 

(Πηγή: Foititikanea.gr)
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∆
ύο σηµαντικές αποφάσεις βάσει  των
οποίων αναστέλλεται για τρία έτη, µέχρι το
τέλος του 2022, η επιβολή του ΦΠΑ στα

ακίνητα υπέγραψε την Πέµπτη 23 Ιανουαρίου ο
υφυπουργός Οικονοµικών κ. Απόστολος
Βεσυρόπουλος.Ειδικότερα, η πρώτη απόφαση
καθορίζει τη διαδικασία για τη χορήγηση αναστο-
λής εφαρµογής ΦΠΑ, όπως προβλέπεται από το
άρθρο 6 του Κώδικα ΦΠΑ (Ν.2859/2000), ενώ η
δεύτερη απόφαση αφορά στη διαδικασία διακανο-
νισµού ήδη εκπεσθέντος φόρου για ακίνητα που
υπάγονται σε καθεστώς αναστολής εφαρµογής
ΦΠΑ.

Το µέτρο της αναστολής του ΦΠΑ στοχεύει
στην αναθέρµανση της αγοράς ακινήτων και σε
συνδυασµό µε άλλες, ήδη εφαρµοζόµενες
ρυθµίσεις, όπως η µείωση του ΕΝΦΙΑ και η
παροχή κινήτρων για ενεργειακή, λειτουργική
και αισθητική αναβάθµιση κτιρίων, αναµένεται να
έχουν σηµαντικά οφέλη για τις µικρές και µεσαίες
ιδιοκτησίες και να συµβάλλουν αποφασιστικά
στην ενίσχυση του συνόλου των επαγγελµάτων
που σχετίζονται µε τον κλάδο της οικοδοµικής
δραστηριότητας και των κατασκευών. «H κυβέρν-
ηση συνεχίζει στο δρόµο της υλοποίησης των
προγραµµατικών της δεσµεύσεων απέναντι
στους πολίτες», τονίζει σε ανακοίνωσή του το
Υπουργείο Οικονοµικών.

66997788008877330099

ΠΡΑΞΗ Η ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΗ ∆ΕΣΜΕΥΣΗ ΤΗΣ Ν∆
ΑΑνναασσττέέλλλλεεττααιι  γγιιαα  33  χχρρόόννιιαα  οο  ΦΦΠΠΑΑ  σστταα  αακκίίννηητταα

ΚΕ∆Ε: Έκτακτο συνέδριο στις αρχές Μαρτίου 
«Κινδυνεύουν να αδειάσουν οι δήµοι. Να µην επιτρέπεται λοιπόν κινητικότητα χωρίς τη σύµφωνη γνώµη 
των δηµάρχων», υπογραµµίζει ο ο πρόεδρος ∆ηµήτρης Παπαστεργίου.

Τ
η  διεξαγωγή έκτακτου συν εδρίου στις αρχ ές
Μαρτίου αποφάσισε το ∆Σ της ΚΕ∆Ε, κάν ον τας
δεκτή τη σχ ετική πρόταση που κατέθεσε ο

πρόεδρος της ΚΕ∆Ε ∆ηµήτρης Παπαστεργίου.Αν τι-
κείµεν ο  του συν εδρίου η επικαιροποίηση των  θέσεων
της ΚΕ∆Ε για την  «επόµεν η µέρα» της Τοπικής Αυτο-
διοίκησης στο πλαίσιο της διαδικασίας που έχ ει δροµο-
λογήσει το υπουργείο Εσωτερικών  για την  αν ακαταν ο-
µή αρµοδιοτήτων  µεταξύ κεν τρικού Κράτους και Αυτο-
διοίκησης.

Ο πρόεδρος της ΚΕ∆Ε τόν ισε ότι «δεν  απο-
τελεί προτεραιότητα, αυτήν  τη στι γµή, ο εκλο-
γικός ν όµος για την  Αυτοδιοίκηση. Πρέπει ν α
το δούµε, αλλά σ την  ώρα του και όχ ι τώρα και
αφού κλείσει το θέµα των  αρµοδιοτήτων ».

Το ν έο ΕΣΠΑ, η κιν ητικότητα, το προσφυ-
γικό ήταν  τα βασικά θέµατα που συζητήθηκαν
στο ∆.Σ.

Ειδικότερα, το ∆Σ της ΚΕ∆Ε αποφάν θηκε
οµόφων α ότι δεν  µπορεί η Τοπική Αυτο-
διοίκηση ν α µην  έχ ει το δικό της ρόλο στο ν έο
ΕΣΠΑ. 

Ο πρόεδρος της ΚΕ∆Ε επεσήµαν ε ότι:
«Ήταν  τουλάχ ιστον  άστοχ ος ο αποκλεισµός
των  ∆ήµων  από την  ηµερίδα του υπουργείου
Αν άπτυξης για το ν έο ΕΣΠΑ».

«∆εν  κληθήκαµε, παρότι εγκαίρως το ζητήσαµε» είπε
χ αρακτηριστικά και συµπλήρωσε: «∆εν  θέλουµε άλλοι
ν α αποφασίζουν  για εµάς.

Θέλουµε, εµείς ως ∆ήµοι ν α διαχ ειριστούµε απευθείας
το δικό µας κοµµάτι από το ν έο ΕΣΠΑ». 

Ειδική αν αφορά στη συν εδρίαση του ∆Σ έγιν ε στο
θέµα της κιν ητικότητας δεδοµέν ου ότι η «διαρροή»
υπαλλήλων  των  ∆ήµων  προς άλλες υπηρεσίες του
∆ηµοσίου είν αι µεγάλη.Ο πρόεδρος της ΚΕ∆Ε είπε ότι

πάν ω από 80% των  υπαλλήλων  δεν  προτιµούν  τη
µετακίν ησή τους από δήµο σε δήµο, αλλά προς άλλες
υπηρεσίες του ∆ηµοσίου.

«Κιν δυν εύουν  ν α αδειάσουν  οι δήµοι. Να µην  επι-
τρέπεται λοιπόν  κιν ητικότητα χ ωρίς τη σύµφων η
γν ώµη των  δηµάρχ ων » τόν ισε ο κ. Παπαστεργίου και
το ∆Σ συµφών ησε οµόφων α ώστε ν α ζητηθεί η άµεση
αν αθεώρηση του ισχ ύον τος πλαισίου. Για το προσφυ-
γικό, εν  αν αµον ή συν άν τησης της  ΚΕ∆Ε µε τον  υπο-

υργό Μεταν αστευτικής Πολιτικής, Νότη Μηταράκη, ο
κ. Παπαστεργίου τόν ισε ότι χ ρειάζεται αλληλεγγύη
απέν αν τι στους δηµάρχ ους και τους κατοίκους των
περιοχ ών  που «σηκών ουν » το τεράστιο βάρος του
προσφυγικού/µεταν αστευτικού προβλήµατος.

Υπογράµµισε επίσης ότι «πρέπει η Κυβέρν ηση
ν α θωρακίσει τα σύν ορα για ν α περιοριστούν  οι
ροές και ν α τρέξει τις διαδικασίες για όσους πρέπει
ν α επαν απατριστούν », επισηµαίν ον τας ότι: «Πρέ-
πει ν α βοηθήσουµε. Αφού φρον τίσουµε ν α τηρηθ-
ούν  κάποιες προϋποθέσεις. ∆εν  είν αι µόν ο θέµα
αν θρωπισµού για τους ίδιους τους µεταν άστες αλλά
και θέµα αλληλεγγύης στους δηµάρχ ους και τους
κατοίκους των  ν ησιών . 

Κατά συν έπεια η Αυτοδιοίκηση πρέπει ν α συµµε-
τέχ ει και όχ ι µόν ο ν α καλείται ν α εφαρµόζει προειλ-
ηµµέν ες αποφάσεις».
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ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 2105570159 - site: http://www.ecocarpet.gr - email: info@ecocarpet.gr

Η κυβέρν ηση επεξε-
ργάζεται έν α δίχ τυ ασφα-
λείας για όσους δεν  µπο-
ρούν  ν α αν τεπεξέλθουν
στις δαν ειακές τους
υποχ ρεώσεις και θα
αν αγκάζον ται ν α απο-
δεχ θούν  την  πώληση
των  περιουσιακών  τους
στοιχ είων , ακόµα και της
πρώτης κατοικίας.

Η πλήρης παύση της

προστασίας πρώτης
κατοικίας από την  1η
Μαΐου σε συν δυασµό µε
την  ταυτόχ ρον η κατάργ-
ηση κάθε περιορισµού σε
ό, τι αφορά τους πλει-
στηριασµούς για τα ν οι-
κοκυριά µε κόκκιν α
δάν εια, οδηγεί στην
αν άγκη αν αζήτησης
αυτού του ν έου µον τέ-
λου.

Σύµφων α µε την
εφηµερίδα «ΤΑ ΝΕΑ»,
στο ν έο πλαίσιο που
επεξεργάζεται η κυβέρν -
ηση κάθε οφειλέτης θα
έχ ει δικαίωµα πτώχ ευ-
σης, εφόσον  όµως,
δεχ τεί τη ρευστοποίηση
του συν όλου της περιου-
σίας, συµπεριλαµβαν οµέ-
ν ου και της πρώτης
κατοικίας, για ν α καλύψει

τις οφειλές του.
Στο σχ έδιο που

βρίσκεται υπό επεξερ-
γασία εξετάζεται ν α
υπάρχ ει πρόβλεψη για
όσους οφειλέτες χ άν ουν
την  πρώτη κατοικία τους
µε βάση συγκεκριµέν α
οικον οµικά και κοιν ων ικά
κριτήρια ν α δίν εται
επίδοµα στέγασης ώστε
ν α µπορούν  ν α
καλύψουν  τις στεγαστικές
αν άγκες τους είτε
συν εχ ίζον τας ν α µέν ουν
στο ίδιο σπίτι, το οποίο

όµως εν δεχ οµέν ως θα
βρίσκεται στα χ έρια της
τράπεζας ή τρίτου µετά
τη ρευστοποίηση της
περιουσίας τους, είτε ν οι-
κιάζον τας κάποιο άλλο.

Το στεγαστικό επίδοµα
θα δίν εται αυστηρά και
µόν ο σε όποιον  χ άν ει
την  πρώτη κατοικία, εν ώ
για το ύψος του θα λαµβά-
ν εται υπόψη µια σειρά
κριτηρίων  όπως για
παράδειγµα το εισόδηµα
του, ο αριθµός των  µελών
ν οικοκυριού ή άλλες ειδι-

κές περιπτώσεις , όπως
µακροχ ρόν ια άν εργοι,
ΑµεΑ, υπερήλικοι.

Μάλιστα στα κον δύλια
για το ν έο στεγαστικό
επίδοµα σχ εδιάζεται ν α
προστεθούν  και τα κον -
δύλια που σήµερα προβ-
λέπον ται για την  κρατική
επιδότηση του ν όµου
Κατσέλη - Σταθάκη,
ύψους περίπου 200 εκατ.
ευρώ για τους δαν ειολή-
πτες που εν τάσσον ται
στον  ν όµο και πληρούν
τα σχ ετικά κριτήρια.

Έρχεται µπαράζ πλειστηριασµών από 1η Μαΐου Έρχεται µπαράζ πλειστηριασµών από 1η Μαΐου 
- Το σχέδιο της κυβέρνησης για τα υπερχρεωµένα νοικοκυριά
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 Θέση Εργασίας: 
Υπάλληλος Γραφείου
Κίνησης

Περιγραφή Θέσης Εργασίας:
Η εταιρία ΙΟΝΙΑΝ ΚΑΛΚ ΑΕ, βιοµ-
ηχανική εταιρία µε αντικείµενο την
επεξεργασία ανθρακικού ασβε-
στίου αναζητά να καλύψει τη θέση
Υπάλληλος Γραφείου Κίνησης στις
εγκαταστάσεις της στη ΒΙΠΕ Μάν-
δρας Αττικής για πενθήµερη 8ωρη
απασχόληση. 

Αρµοδιότητες Θέσης
Εργασίας:
-Τηλεφωνικό κέντρο.
-Εξυπηρέτηση πελατών – επικοι-
νωνία & διαχείριση παραπόνων.
-Επικοινωνία µε προµηθευτές. 
-∆ιαχείριση υποστηρικτικών εργα-
σιών γραφείου.
-Συνεργασία µε την οµάδα του
γραφείου κίνησης.
-Έκδοση Παραστατικών
∆ιακίνησης. 
-Σύνταξη οικονοµικών προσφο-
ρών. 

Προφίλ Υποψηφίου:
-Απόφοιτος ΤΕΙ / ΙΕΚ ή άλλης
σχολής σχετικής µε ∆ιοίκηση
Επιχειρήσεων – Γραµµατειακή
Υποστήριξη.  
-3-5 έτη εµπειρία σε ανάλογη
θέση εργασίας.

-Καλός χειρισµός Η/Υ, διαχείριση
email και πολύ καλή γνώση
αγγλικών.
-Καλή γνώση διαδικασιών logis-
tics.
-Γνώση στις διαδικασίες εξαγωγών
θα εκτιµηθεί. 

Επιθυµητές δεξιότητες:
-Προσανατολισµός στο αποτέλε-
σµα και θετική στάση.
-Ευελιξία και άµεση επίλυση προβ-
ληµάτων.
-Οµαδικότητα και συνεργασία.

Η εταιρεία προσφέρει:
-Αποδοχές ανάλογες της εµπειρίας
του υποψηφίου.
-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 εµπιστευτι-
κές. H εταιρία Θα επικοινωνήσει
µόνο µε τους υποψήφιους/ες που
ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις
της θέσης. 

Κωδικός αναφοράς:
ΥΓΚ

48

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

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.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 
Αγαπητοί Κύριοι,

Σας ενηµερώνουµε πως ακυρώνονται
όλες οι εκδηλώσεις του Συλλόγου µας
που ήταν προγραµµατισµένες για το

επόµενο δίµηνο, λόγω πένθους.

Με εκτίµηση

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Ένωσης
Κρητών Ελευσίνας
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ΈΈρρεευυνναα::  ««ΚΚααττααννααλλωωττιικκήή  κκόόππωωσσηη»»  σσττηηνν  ΑΑττττιικκήή  ––  ΗΗ  κκίίννηησσηη  ττιιςς  ΚΚυυρριιαακκέέςς
Σύµφωνα µε τα στοιχεία από 13 Εµπορικούς Συλλόγους και 30 επιχειρήσεις, η εικόνα στα περισσότερα εµπορικά καταστήµατα 

λιανικής της Αττικής, τις δύο πρώτες εβδοµάδες από την επίσηµη έναρξη των τακτικών χειµερινών εκπτώσεων, 
που παραδοσιακά καταγράφεται η µεγαλύτερη κίνηση, είναι µάλλον απογοητευτική.

Η
∆ιεύθυνση Κοινωνικής
Προστασίας Παιδείας και
Πολιτισµού του ∆ήµου

Ελευσίνας σε συνεργασία µε την
Αστική µη Κερδοσκοπική Εταιρ-
εία «Όλοι µαζί µπορούµε», το ∆ιε

θνές Ινστιτούτο Κυβερνοασφά-
λειας και την εκπαιδευτική αρωγή
του οργανισµού «Μητροπολιτικό
Κολέγιο», θα πραγµατοποιήσει
εκπαίδευση ατόµων της τρίτης
ηλικίας στη χρήση ηλεκτρονικών 

υπολογιστών και διαδικτύου.
Η δράση θα ξεκινήσει τη ∆ευ-

τέρα 3 Φεβρουαρίου και θα ολοκ-
ληρωθεί την Τετάρτη 26 Φεβρουα-
ρίου. Τα µαθήµατα θα διεξάγονται
στο 2ο Ενιαίο Λύκειο Ελευσίνας
"Πυρουνάκειο" που βρίσκεται επί

των οδών Παγκάλου & Ιεράς
Οδού στην Ελευσίνα, κάθε ∆ευ-
τέρα και Τετάρτη από τις 17:00
έως 19:00. Στο τέλος κάθε εκπαι-
δευτικής δράσης θα απονέµονται
βεβαιώσεις σπουδών για τους
συµµετέχοντες.

∆ικαίωµα συµµετοχής στην
εκπαίδευση έχουν άτοµα από 65
ετών και άνω. 

Η παρακολούθηση είναι υποχρ-
εωτική.

Για τη συµµετοχή στο πρόγραµ-
µα και την ένταξη στο τµήµα παρ-
ακαλούνται οι ενδιαφερόµενοι  να
υποβάλλουν  αίτηση στην ∆ιεύθυ-
νση Κοινωνικής Προστασίας Παι-
δείας και Πολιτισµού, στη οδό
Ρήγα Φεραίου 70 στην Ελευσίνα.

Οι θέσεις είναι περιορισµένες.
Θα τηρηθεί αυστηρή σειρά προτε-
ραιότητας.

Τέλος στην περίπτωση που
συµπληρωθεί ο αριθµός των
συµµετεχόντων, αλλά υπάρχουν
υποψήφιοι που επιθυµούν να
παρακολουθήσουν τα µαθήµατα,
θα διοργανωθούν σε σύντοµο
χρονικό διάστηµα και επόµενοι
κύκλοι σπουδών.

∆ιεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας ∆ήµου Ελευσίνας 

∆ωρεάν Μαθήµατα Εκµάθησης -∆ιαχείρισης 
Ηλεκτρονικών Υπολογιστών σε άτοµα τρίτης Ηλικίας

Ανησυχητι κά εί ναι  τα στοι χεί α της έρευνας του Π.Ε.Σ.Α,
η οποί α δι εξήχθη από το τµήµα µελετών του Ε.Β.Ε.Π.
σε συνεργασί α µε την Οµοσπονδί α Εµπορι κών Συλλό-

γων Αττι κής, όµορων νοµών και  νήσων και  του Ε.Σ.Π., γι α το
δι άστηµα, από την έναρξη των χει µερι νών εκπτώσεων µέχρι
σήµερα, όπου και  δι αφαί νεται  µί α έντονη «καταναλωτι κή
κόπωση».

Σύµφωνα µε τα στοι χεί α από 13 Εµπορι κούς Συλλόγους
και  30 επι χει ρήσει ς, η ει κόνα στα περι σσότερα εµπορι κά
καταστήµατα λι ανι κής της Αττι κής, τι ς δύο πρώτες εβδοµάδες
από την επί σηµη έναρξη των τακτι κών χει µερι νών εκπτώσεων,
που παραδοσι ακά καταγράφεται  η µεγαλύτερη κί νηση, εί ναι
µάλλον απογοητευτι κή.

Στι ς αγορές της Αττι κής παρατηρεί ται  πως, µετά την
απαι τητι κή περί οδο της εορταστι κής αγοράς και  όσα «market
events» προηγήθηκαν, οι  καταναλωτές δεί χνουν «χορτασµένοι »
από την «Black Friday» και  την «Cyber Monday», τι ς συνεχεί ς
προσφορές και  το δεκαπενθήµερο των ενδι άµεσων
εκπτώσεων του Νοεµβρί ου, µε αποτέλεσµα να µην «συγκι -
νούνται » ι δι αι τέρως από τι ς τακτι κές εκπτώσει ς. Βεβαί ως,
κανένας δεν παραβλέπει  το γεγονός ότι  εξακολουθεί  να
υφί σταται  πί εση ο οι κογενει ακός προϋπολογι σµός.

Η έρευνα
Ο Πρόεδρος του Ε.Β.Ε.Π. & Π.Ε.Σ.Α., Β. Κορκί δης, µετέφερε

µε επι στολή του στον Γενι κό Γραµµατέα Εµπορί ου, Π. Σταµ-
πουλί δη, το µήνυµα της µί νι  έρευνας και  το αί τηµα της πλει -
οψηφί ας των εµπόρων στην Αττι κή γι α κατάργηση των ενδι ά-
µεσων εκπτώσεων, προτεί νοντας µάλι στα ως ι σοδύναµο
µέτρο την παράταση κατά µί α εβδοµάδα στην δι άρκει α των
τακτι κών εκπτωτι κών περι όδων.

Συγκεκρι µένα, προτεί νεται  οι  χει µερι νές εκπτώσει ς να
ξεκι νούν αµέσως µετά την λήξη της εορταστι κής περι όδου,
δηλαδή την 1η ∆ευτέρα του Ιανουαρί ου, αντί  της 2ης ∆ευτέρας,
που ι σχύει  σήµερα και  αντί στοι χα οι  θερι νές εκπτώσει ς να
επεκταθούν στην πρώτη εβδοµάδα του Σεπτεµβρί ου, αντί  του
συνήθους 10ήµερου των προσφορών που ακολουθεί  τι ς θερι -
νές εκπτώσει ς από την συντρι πτι κή πλει οψηφί α των εµπορ-
ι κών επι χει ρήσεων.

Από τους 13 Εµπορι κούς Συλλόγους της Αττι κής οι  8 λένε
«ναι » στη παραπάνω πρόταση, οι  2 λένε «όχι » και  οι  3 λένε να
καταργηθούν οι  ενδι άµεσες, χωρί ς αλλαγές στην έναρξη και
λήξη των τακτι κών εκπτώσεων. Από τι ς 30 εµπορι κές επι χει -
ρήσει ς του Λεκανοπεδί ου οι  20 λένε «ναι » σε έναν τέτοι ο

συνδυασµό, οι  9 λένε «ναι » στη κατάργηση των ενδι άµεσων και
«όχι » στην επέκταση των τακτι κών, ενώ µόνο µί α επι χεί ρηση
απάντησε πως θέλει  να παραµεί νουν οι  ενδι άµεσες
εκπτώσει ς.

Η πληροφόρηση που προκύπτει  από τους 13 εµπορι κούς
συλλόγους της Αττι κής εί ναι  ενδι αφέρουσα, αφού οι  8 δήλωσαν
στην αγορά τους χει ρότερο τζί ρο από πέρυσι  τι ς δύο πρώτες
εβδοµάδες των εκπτώσεων, οι  4 στα ί δι α επί πεδα και  µόνο
ένας καλύτερα. Από τι ς 30 εµπορι κές επι χει ρήσει ς της Αττι -
κής οι  12 κι νήθηκαν στα ί δι α επί πεδα µε πέρυσι , οι  2 καλύτε-
ρα µε άνοδο 5-10% και  οι  16 χει ρότερα µε πτώση 2-20%. Γι α
τη συνέχει α των εκπτώσεων οι  10 εµπορι κοί  σύλλογοι  προβ-
λέπουν χει ρότερη πορεί α και  οι  3 ότι  θα κι νηθούν καλύτερα ή
έστω στα ί δι α επί πεδα. Από τι ς 30 επι χει ρήσει ς οι  14 εί ναι
απαι σι όδοξες γι α την πορεί α των εκπτώσεων, οι  6 αι σι όδο-
ξες ότι  θα πάνε καλύτερα και  οι  10 εκτι µούν ότι  οι  χει µερι νές
εκπτώσει ς θα ολοκληρωθούν τελι κά µε τι ς πωλήσει ς τους στα
ί δι α επί πεδα.

Όσον αφορά στι ς επι λογές των καταναλωτών τι ς πρώτες
ηµέρες των εκπτώσεων, ο εµπορι κός κόσµος δι απι στώνει  ότι ,
οι  περι σσότεροι  καταναλωτές περι µένουν την περί οδο των
εκπτώσεων, γι α να αποκτήσουν «επώνυµες» φί ρµες ένδυσης,
υπόδησης, καλλυντι κών και  άλλων ηλεκτρι κών-ηλεκτρονι κών
ει δών. Αυτό φάνηκε και  φέτος, στη δι άρκει α των δύο πρώτων
εβδοµάδων των εκπτώσεων, όπου οι  καταναλωτές αναζήτησαν
εκπτώσει ς πάνω από 50% στι ς ακρι βές φί ρµες και  µάρκες.

Μάλι στα, φέτος, ί σως γι α πρώτη φορά, καταγράφηκε ένας
δι ακρι τός δι αχωρι σµός ανάµεσα στον κλάδο της ένδυσης και
της υπόδησης, καθώς, όπως δι απι στώνεται , στην κατηγορί α
ένδυση-υπόδηση, τόσο στην προτί µηση όσο και  στι ς απο-
δεί ξει ς, οι  αγορές παπουτσι ών, εί ναι  αι σθητά µι κρότερες σε
σχέση µε αυτές γι α ρούχα.

Η κίνηση τις Κυριακές
Την πρώτη Κυρι ακή των εκπτώσεων, στι ς 19/1/20, τα περ-

ι σσότερα καταστήµατα στι ς περι σσότερες αγορές της Αττι -
κής λει τούργησαν. 

Συγκεκρι µένα 9 εµπορι κοί  σύλλογοι  δήλωσαν πως το 100%
ήταν ανοι κτά τα εµπορι κά, 3 σύλλογοι  ότι  ήταν το 50% ανοι κτά
και  µόνο ένας ότι  ήταν κλει στή όλη η αγορά. Από τα 30 εµπορ-
ι κά καταστήµατα µόνο τα 4 ήταν κλει στά την συγκεκρι µένη
Κυρι ακή.

Όµως, από τα 26 ανοι κτά καταστήµατα, µόνο τα 2 κι νήθηκαν
θετι κά, 5 στα ί δι α επί πεδα µε πέρυσι  και  τα 19 αρνητι κά.
Όλα αυτά βεβαί ως συµβαί νουν, όταν µε υπουργι κή απόφαση
επι τρέπεται  πλέον να ανοί γουν 32 Κυρι ακές το χρόνο τα κατα-
στήµατα στα όρι α των ∆ήµων που βρί σκονται  σε τουρι στι κές
περι οχές και  πλησί ον των αεροδροµί ων, αρχής γενοµένης µε
το εκπτωτι κό χωρι ό και  το εµπορι κό κέντρο των Σπάτων,
προς προβληµατι σµό των µι κροµεσαί ων εµπόρων λι ανι κής
στην Αττι κή.

Όπως παρατηρεί ται  από τα στοι χεί α της Ελληνι κής Στατι -
στι κής Αρχής, ο Γενι κός ∆εί κτης Κύκλου Εργασι ών στο Λι ανι κό
Εµπόρι ο, και  τον Ιανουάρι ο του 2019, σε σύγκρι ση µε τον
αντί στοι χο δεί κτη του Ιανουαρί ου 2018, παρουσί ασε µεί ωση -
2,3% και  σε σύγκρι ση µε τον αντί στοι χο δεί κτη του ∆εκεµ-
βρί ου 2018, µεί ωση -21,9%. Επί σης, ο εποχι κά δι ορθωµένος
Γενι κός ∆εί κτης, όγκου και  Κύκλου Εργασι ών, κατά τον µήνα
Ιανουάρι ο 2019, σε σύγκρι ση µε τον αντί στοι χο δεί κτη του Ιανο-
υαρί ου 2018, παρουσί ασε µεί ωση

Συµπερασµατι κά λοι πόν από την έρευνα του ΠΕΣΑ και
σύµφωνα µε τα στοι χεί α που κατέγραψε η ΕΛΣΤΑΤ, ο φετι νός
Ιανουάρι ος του 2020 δεν αποτελεί  εξαί ρεση µε ότι  παρατ-
ηρήθηκε πέρυσι  και  πρόπερσι , κατά την έναρξη των χει µερ-
ι νών εκπτώσεων.
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ΖΖΗΗΤΤΟΟΥΥΝΝΤΤΑΑΙΙ  ΑΑΜΜΕΕΣΣΑΑ  
ΓΓΙΙΑΑ  ΜΜΟΟΝΝΙΙΜΜΗΗ  ΕΕΡΡΓΓΑΑΣΣΙΙΑΑ  

ΓΓΙΙΑΑ  ΠΠΑΑΡΡΑΑΡΡΤΤΗΗΜΜΑΑ  ΞΞΕΕΝΝΗΗΣΣ  ΕΕΤΤΑΑΙΙΡΡΙΙΑΑΣΣ  ΖΖΗΗΤΤΟΟΥΥΝΝΤΤΑΑΙΙ
ΑΑΜΜΕΕΣΣΑΑ  ΗΗΛΛΕΕΚΚΤΤΡΡΟΟΣΣΥΥΓΓΚΚΟΟΛΛΛΛΗΗΤΤΕΕΣΣ,,  ΗΗΛΛΕΕΚΚΤΤΡΡΟΟΛΛΟΟΓΓΟΟΙΙ
ΠΠΙΙΝΝΑΑΚΚΑΑ∆∆ΕΕΣΣ  ΚΚΑΑΙΙ  ΗΗΛΛΕΕΚΚΤΤΡΡΟΟΛΛΟΟΓΓΟΟΙΙ  ΕΕΓΓΚΚΑΑΤΤΑΑΣΣΤΤΑΑΤΤΕΕΣΣ
ΜΜΕΕ  ΠΠΤΤΥΥΧΧΙΙΟΟ  ΗΗ  ΕΕΜΜΠΠΕΕΙΙΡΡΙΙΑΑ  ΑΑΝΝΕΕΞΞΑΑΡΡΤΤΗΗΤΤΩΩΣΣ  ΗΗΛΛΙΙΚΚΙΙΑΑΣΣ
ΓΓΙΙΑΑ  ΜΜΟΟΝΝΙΙΜΜΗΗ  ΕΕΡΡΓΓΑΑΣΣΙΙΑΑ    ΣΣΕΕ  ΝΝΕΕΑΑ  ΕΕΠΠΙΙΧΧΕΕΙΙΡΡΗΗΣΣΗΗ  ΣΣΤΤΟΟΝΝ

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

ΥΥΠΠΕΕΥΥΘΘΥΥΝΝΟΟΣΣ::  ΚΚΟΟΣΣ  ΕΕΥΥΑΑΓΓΓΓΕΕΛΛΟΟΣΣ  66997755330044005522

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)

ΓΑΜΟΣ 
Ο ΑΝΤΩΝΙΑ∆ΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΘΕΟ∆ΩΡΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΡΘΕΝΑΣ ΤΟ
ΓΕΝΟΣ ΚΑΡΙΟΦΥΛΛΙ∆Η ΓΕΝΝΗΘΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΡΟΥΣΙ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΟΣ

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΚΑΙ Η ΟΡΦΑΝΙ∆ΟΥ ΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΙ ΤΗΣ
ΧΡΥΣΟΥΛΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΚΗΠΟΥΡΙ∆Η ΓΕΝΝΗΘΕΙΣΑ ΣΤΗ ΜΑΓΟΥΛΑ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΕΛΘΟΥΝ ΣΕ ΓΑΜΟ
ΠΟΥ ΘΑ ΤΕΛΕΣΤΕΙ ΣΤΟ ∆ΗΜΑΡΧΕΙΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

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
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- Τα παιδιά και οι
εργαζόµεν οι στην
εκπαιδευτική µον άδα
µπορούν  εν αλλακτικά
ν α χ ρησιµοποιούν  αν τι-
σηπτικό αλκοολούχ ο
διάλυµα ή χ αρτοµάν τιλα
µε αλκοόλη. 

Το µπουκάλι µε το
αλκοολούχ ο διάλυµα (µε
αν τλία έγχ υσης και
βάση) πρέπει ν α
βρίσκεται σε κάθε αίθου-
σα διδασκαλίας, κον τά
στην  έξοδο και ν α χ ρη-
σιµοποιείται υπό την
εποπτεία του εκπαιδευ-
τικού της τάξης. 

Τα χ έρια πρέπει ν α
πλέν ον ται καλά οπωσ-
δήποτε πριν  τη λήψη
τροφής. 

Οι οδηγίες πρέπει ν α
τηρούν ται αυστηρά και
από το προσωπικό των
κυλικείων .

Οι υπεύθυν οι των
σχ ολείων  οφείλουν
επίσης ν α λάβουν  µέρ-
ιµν α για τα εξής:

- Έλεγχ ος του συστή-
µατος ύδρευσης και
αποχ έτευσης, ώστε ν α 

α π ο κ α τ α σ τ α θ ο ύ ν
άµεσα τυχ όν  βλάβες.

- Μέριµν α ώστε οι
ν ιπτήρες στις τουαλέτες
και στο προαύλιο ν α
διαθέτουν  πάν τα φιάλη
µε υγρό σαπούν ι και
χ άρτιν ες πετσέτες µιας
χ ρήσης, οι οποίες πρέ-
πει ν α απορρίπτον ται
σε κάδους που θα είν αι
δίπλα στους ν ιπτήρες.

- Μέριµν α ώστε όλοι οι
κάδοι απορριµµάτων  ν α
διαθέτουν  ποδοκίν ητο
καπάκι και ν α περι-
έχ ουν  πλαστική
σακούλα µιας χ ρήσης.

- Επιµελής και συχ ν ός
καθαρισµός των  αν τικει-
µέν ων  κοιν ής χ ρήσης
(πχ  µπάλες, σκυτάλες,
πληκτρολόγιο και πον -
τίκι των  ηλεκτρον ικών
υπολογιστών  κα).

- Ειδικά για τις εκπαι-
δευτικές µον άδες που
χ ρησιµοποιούν  λεωφορ-
εία µεταφοράς, πρέπει
ν α υπάρχ ει µέριµν α
τόσο για τον  επαρκή
αερισµό όσο και για την
καθαριότητα των  οχ ηµά-
των  πριν  και µετά την
επιβίβαση των  παιδιών .

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο

του Εξωραϊστικού & Πολιτιστικού
Συλλόγου Οικισµού 

Ξενοδοχοϋπαλλήλων 
∆ήµου Αχαρνών, σας προσκαλεί στην

κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας 
την Κυριακή 9 Φεβρουαρίου 2020 

και ώρα 11.30 π.µ.
στα γραφεία του συλλόγου 

στον οικισµό µας.
Αναµένουµε µε χαρά την παρουσία σας.

Εξωραϊστικός - Πολιτιστικός
Σύλλογος Οικισµού Ξενοδοχοϋπαλλήλων 

∆ήµου Αχαρνών
Οδός Ξενοδοχοϋπαλλήλων & 

Ξενίας 13677, Αχαρναί
Τηλ. 210-2431585

Συνεχίζεται από σελ. 3 Κοροναϊός: Άσκηση ετοιµότητας στο «Αττικόν»

Ά
σκηση ετοιµότητας για τη διαχείριση πιθανού κρούσµατος του κοροναϊού 2019-nCoV, πραγµατο-
ποιήθηκε την  Παρασκευή στο Πανεπιστηµιακό Γενικό Νοσοκοµείο «Αττικόν», µε τη συµµετοχή
του ΕΚΑΒ.

Για τα αποτελέσµατά της, ενηµερώθηκε και ο υπουργός Υγείας Βασίλης Κικίλιας από τον πρόεδρο του
Εθνικού Οργανισµού ∆ηµόσιας Υγείας (ΕΟ∆Υ), Παναγιώτη Αρκουµανέα µε τον οποίο συναντήθηκε στο
υπουργείο Υγείας.
Ο πρόεδρος του ΕΟ∆Υ παρουσίασε επίσης στον Β. Κικίλια το σχέδιο δράσης του Οργανισµού για την
αντιµετώπιση πιθανού κρούσµατος, και ο υπουργός εξέφρασε την ικανοποίησή του για τη συνολική
επιχειρησιακή ετοιµότητα υπουργείου Υγείας και ΕΟ∆Υ στη διαχείριση πιθανών κρίσεων ∆ηµόσιας
Υγείας.

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ θα διενεργεί την εξέταση για το νέο κοροναϊό

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ ανακοίνωσε ότι έχει τη δυνατότητα ειδικού ελέγχου του νέου στελέχους
κοροναϊού (2109 – nCoV) µε τις εξειδικευµένες εξετάσεις που προτείνει ο Παγκόσµιος Οργανισµός
Υγείας. Προς το παρόν, η εξέταση διατίθεται κατόπιν συνεννόησης του ενδιαφερόµενου φορέα µε τον
Εθνικό Οργανισµό ∆ηµόσιας Υγείας (ΕΟ∆Υ) και εντός σύντοµου χρονικού διαστήµατος οι εξετάσεις θα
µπορούν να διατίθεται και σε ιδιώτες.
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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, 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 -
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 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 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 aircondition ,
ηλεκτρικά παράθυρα,
υδραυλικό τιµόνι, και-
νούρια 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
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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 Tρίτη 28 Ιανουαρίου 2020
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