
Στο Ν/Σ του Υπ. Εσωτερικών που κατατέθηκε στη Βουλή

ΑΑύύξξηησσηη  ααππαασσχχόόλληησσηηςς  έέκκτταακκττωωνν  
σσυυµµββαασσιιοούύχχωωνν  ∆∆ήήµµωωνν

ΕΕππίίττααξξηη  εεκκττάάσσεεωωνν  σσττοονν
∆∆ήήµµοο  ΑΑσσππρροοππύύρργγοουυ,,  

µµεε  ααππόόφφαασσηη  
ττοουυ  ΥΥπποουυρργγεείίοουυ  ΕΕθθννιικκήήςς
ΆΆµµυυννααςς,,  γγιιαα  ττιιςς  ΑΑννάάγγκκεεςς
ττωωνν  ΕΕννόόππλλωωνν  δδυυννάάµµεεωωνν  

Ο ∆ήµος θα πραγµατοποιήσει 
ενηµερωτική συνάντηση την

Τετάρτη 26 Φεβρουαρίου και ώρα
19:00 στο Πνευµατικό Κέντρο 

Ματαιώθηκε από την Υπουργό
Παιδείας, µε παρέµβαση 
Μπούρα-Χατζητρακόσια, 

εκδροµή του Λυκείου
Φυλής στην Ιταλία
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Ανακοίνωση του 
∆ιευρυµένου Κέντρου
Κοινότητας Αχαρνών

γγιιαα  ττηηνν  υυπποοββοολλήή  
ααιιττήήσσεεωωνν  

γγιιαα  ττοο  εεππίίδδοοµµαα
γγέέννννηησσηηςς

ΚΑΡΝΑΒΑΛΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΑΡΜΑΤΑ ΞΕΧΥΘΗΚΑΝ ΣΤΟΥΣ ∆ΡΟΜΟΥΣ 

ΞΞέέφφρρεεννοο  κκέέφφιι  κκααιι  ααθθρρόόαα  σσυυµµµµεεττοοχχήή  σσττηηνν
ΑΑπποοκκρριιάάττιικκηη  ππααρρέέλλαασσηη  ττοουυ  ∆∆ήήµµοουυ  ΦΦυυλλήήςς  
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Πρόστιµα 6.500 ευρώ 
Σχιστό: Νέα διυπηρεσιακή επιχείρηση 
κατά του παρεµπορίου
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ΠΠόόλλεειιςς  φφααννττάάσσµµαατταα  
σσττηηνν  ΙΙττααλλίίαα  

Ανεβαίνει ο αριθµός των νεκρών
και των νέων κρουσµάτων 

– «Ο κόσµος ψωνίζει σαν να είναι
σεK πόλεµο»

ΝΝέέαα  σσύύσσκκεεψψηη  
µµεε  υυψψηηλλόόββααθθµµαα  

σσττεελλέέχχηη  ττηηςς  ΕΕΛΛ..ΑΑΣΣ  
πραγµατοποίησε ο 
∆ήµαρχος Αχαρνών
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ιδιοκτησία:

ΛΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.
Εφηµερίδα - Εκδόσεις - Εκτυπώσεις

Εκδότης- ∆ιευθυντής - Αρχισυντάκτης:
Ευάγγελος Λιάκος

Συντάκτες - Συνεργάτες:
Φλώρα Κριεκούκη, Βαγγέλης Νικολακάκης

Αλέξιος Καπελιώτης, Χρήστος Ρούσσος
Nοµικός σύµβουλος: Μιχάλης Κοντίνος

τηλ.: 6977982173

∆ιεύθυνση: Σ. Μακρυγιάννη & Θερµοπυλών
- Πατριάρχου Γρηγορίου 4 19300 

Ασπρόπυργος Αττικής
Τηλ - fax: 210 5571855 Κιν: 6908604269

Συνδροµές Ετήσιες: 20€ 
ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ:

ΛΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 
Εθνική Τράπεζα

IBAN: GR 65011020000000
20060191531

∆ιεύθυνση τυπογραφείου: θέση Πατριάρχου 
Γρηγορίου 4,  19300 Ασπρόπυργος

Χειρόγραφα δηµοσιευόµενα ή όχι, δεν επιστρέφον-
ται. Υπογεγραµµένα άρθρα δεν εκφράζουν κατ’ ανάγ-

κη τις απόψεις της εφηµερίδας

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

2-θριάσιο Τρίτη 25 Φεβρουαρίου 2020

ΠΠΡΡΟΟΓΓΝΝΩΩΣΣΗΗ  ΚΚΑΑΙΙΡΡΟΟΥΥ
Αίθριος µε αραιές νεφώσεις  

Η θερµοκρασία έως 16 βαθµούς Κελσίου 

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

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Ρήγας, Ρηγίνος, Ρήγος, Ρηγίνη,

Ρηγίνα, Ρεγίνα, Ρεγγίνα, Ρήγισσα,
Ρηγούλα, Ρηγίλη, Ρήγω, Ρηγοπούλα

Ταράσιος, Ταράσης, Ταρσή, Ταρσώ, Ταρασία, 

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 

Λιόση Ιωάννα Σ.
Σαλαµίνος 17Α & Τσίγκου Α.,

2105576927

ΕΛΕΥΣΙΝΑ 
Λουκοπούλου Σοφία Σ

Βενιζέλου Ελευθερίου 39, 2105560390

ΜΑΝ∆ΡΑ

Πέππας Ιωάννης
Υψηλάντου 1 & Στρατηγού Ρόκα Νικολάου, 

2105555236

Άνω Λιόσια, 
Καραΐσκος Θεόδωρος Θ.
Πηνειού 81, Άνω Λιόσια,
2102481114 08:00-22:00

ΧΑΪ∆ΑΡΙ
Σαρρή Νίτσα - Παγώνα Γ.

Πλαταιών 49 & Ηπείρου, 2105987343

Επίταξη εκτάσεων στον ∆ήµο Ασπροπύργου, 
µε απόφαση του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας για

τις Ανάγκες των Ενόπλων δυνάµεων 

Με απόφαση του Υπουργείου Εθνικής
Άµυνας και συγκεκριµένα του Γενικού
Επιτελείου Αεροπορίας, επιτάσσεται

έκταση 78.626,00 τ.µ. στην περιοχή του Ασπρ-
όπυργου για την κατασκευή αγωγού καυσίµων,
που θα συνδέει τα ΕΛ.∆.Α. µε το Αεροδρόµιο
Ελευσίνας, επ’ ωφελείας της Πολεµικής Αερο-
πορίας και προς εξυπηρέτηση των Ενόπλων
∆υνάµεων, στο πλαίσιο της Εθνικής Άµυνας.

Κατόπιν της  κοινοποιήσεως του σχετικού εγγρά-
φου, ο ∆ήµος Ασπροπύργου ενηµερώνει για τις
περιοχές που αφορά η επίταξη, όπως αυτές  απει-
κονίζονται στο 4-457/6-4-17/ΓΕΑ/Γ2 Κτηµατολογικό
∆ιάγραµµα, µε τον σχετικό σε αυτό 4-458/6-4-
17/ΓΕΑ/Γ2 Κτηµατολογικό Πίνακα. 

Η επίταξη θα έχει χρονική διάρκεια ενός έτους,
από την ηµεροµηνία παράδοσης των εκτάσεων, µε
δυνατότητα παράτασης εφόσον δεν έχουν περα-
τωθεί οι εργασίες για τις οποίες πραγµατοποιείται,
ενώ σε κάθε περίπτωση διακόπτεται άµα τη
δηµοσίευση στο Φύλλο Εφηµερίδας της Κυβερνή-
σεως της απόφασης παρακατάθεσης της αποζ-
ηµίωσης της επικείµενης σχετικής απαλλοτρίωσης

των αντίστοιχων εκτάσεων. Η Ελληνική Αστυνοµία
έχει ήδη  παραλάβει τη σχετική απόφαση και
προχώρησε στην επίδοση της στους εµπλεκόµενο-
υς ιδιοκτήτες. 

Οι συµπολίτες µας αυτοί θα πρέπει να ενηµερωθ-
ούν προσερχόµενοι στον ∆ήµο Ασπροπύργου για
να λάβουν γνώση για τα ακριβή όρια των επιταγµέ-
νων εκτάσεων, επί των κτηµατολογικών διαγραµµά-
των της επίταξης και να υπογράψουν τα σχετικά
πρωτόκολλα παράδοσης – παραλαβής.

Προς αυτή την κατεύθυνση, ο ∆ήµος Ασπροπύρ-
γου θα πραγµατοποιήσει ενηµερωτική συνάντηση
την Τετάρτη, 26 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 19:00
στο Πνευµατικό Κέντρο του ∆ήµου. 

Το Τµήµα Πολεοδοµικών Εφαρµογών της ∆ιεύθυ-
νσης Πολεοδοµίας και Τεχνικής Υπηρεσίας του
∆ήµου Ασπροπύργου, (κτίριο όπισθεν ∆ηµαρχείου
1ος όροφος) βρίσκεται στη διάθεση των εµπλεκό-
µενων ιδιοκτητών από ∆ευτέρα έως Παρασκευή,
(εκτός Πέµπτης) από τις 09:00 π.µ. έως τις 13:00
µ.µ. καθώς και στα τηλέφωνα 2132006423 και
2132006518 για οποιαδήποτε διευκρίνιση.    

Αύξηση (µέχρι τέσσερις µήνες αντί για τρεις
που ισχύει) του ανώτατου χρονικού διαστή-
µατος απασχόλησης, µέσα σε συνολικό

χρονικό διάστηµα 12 µηνών, στους Φορείς της
Αυτοδιοίκησης, συγκεκριµένων κατηγοριών
έκτακτου προσωπικού (ναυαγοσώστες, προσω

πικό πυρασφάλειας και χειριστές µηχανηµάτων
έργου), σύµφωνα µε το Ν/Σ του Υπ. Εσωτερικών
«Στρατηγική αναπτυξιακή προοπτική των Οργανι-
σµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ρύθµιση ζητηµά-
των αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και
άλλες διατάξεις», που κατατέθηκε στη Βουλή.

Στο Ν/Σ του Υπ. Εσωτερικών που κατατέθηκε στη Βουλή 

ΑΑύύξξηησσηη  ααππαασσχχόόλληησσηηςς  έέκκτταακκττωωνν  
σσυυµµββαασσιιοούύχχωωνν  ∆∆ήήµµωωνν

Ο ∆ήµος θα
πραγµατοποιήσει 

ενηµερωτική
συνάντηση την Τετάρτη,
26 Φεβρουαρίου 2020 

και ώρα 19:00 
στο Πνευµατικό Κέντρο 
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Πρόστιµα 6.500 ευρώ 
Σχιστό: Νέα διυπηρεσιακή επιχείρηση κατά του παρεµπορίου

Κατασχέθηκαν 4 τόνοι πατάτες, 229 τεµάχια βιοµηχανικά είδη, 99 τεµάχια αποµιµητικά
παιχνίδια, 75 κιλά οπωροκηπευτικά και προσήχθησαν από την αστυνοµία 6 άτοµα .

Πρόστιµα 6.500 ευρώ επιβλήθηκαν
κατά την κυριακάτικη διϋπηρεσιακή
επιχείρηση για την αντιµετώπιση του
παρεµπορίου στο Σχιστό, από την
αστυνοµία, τη γενική γραµµατεία
Εµπορίου και Προστασίας Καταναλω-
τή και το δήµο Περάµατος.

Σύµφωνα µε ανάρτηση του υπουρ-
γού Ανάπτυξης και Επενδύσεων
Άδωνι Γεωργιάδη στα µέσα κοινωνι-
κής δικτύωσης, ολοκληρώθηκε η
επιχείρηση στο παζάρι του Σχιστού µε
74 ελέγχους, από τους οποίους
προέκυψαν 5 παραβάσεις και πρόστιµα 6.500 ευρώ.

Κατασχέθηκαν 4 τόνοι πατάτες, 229 τεµάχια βιοµηχανικά είδη, 99 τεµάχια αποµιµητικά παιχνίδια, 75 κιλά οπωρ-
οκηπευτικά, και προσήχθησαν από την αστυνοµία 6 αλλοδαποί στη ∆ιεύθυνση Αλλοδαπών Αττικής.

ΝΝέέαα  σσύύσσκκεεψψηη  
µµεε  υυψψηηλλόόββααθθµµαα  
σσττεελλέέχχηη  ττηηςς  ΕΕΛΛ..ΑΑΣΣ  
πραγµατοποίησε ο 
∆ήµαρχος Αχαρνών

Μία ακόµη συνάντηση εργασίας µε θέµα
την αντιµετώπιση της εγκληµατικότ-
ητας είχε το πρωί της Τετάρτης (19/2) ο

∆ήµαρχος Αχαρνών κ. Σπύρος Βρεττός.
Συγκεκριµένα υποδέχτηκε στο ∆ηµαρχιακό

Μέγαρο πολυµελές κλιµάκιο στελεχών της Ελληνι-
κής Αστυνοµίας µε σκοπό την ενηµέρωση του
επιχειρησιακού σχεδίου που εκπονείται από τον
Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνοµίας κ. Καραµαλάκη
για τη δηµιουργία οµπρέλας προστασίας στον
∆ήµο Αχαρνών.

Αξίζει να σηµειωθεί ότι ο υπουργός του Προ-
στασίας του Πολίτη κ. Μιχάλης Χρυσοχοιδης έχει
επιληφθεί προσωπικά επί του θέµατος σε
συνέχεια της συνάντησης εργασίας που είχε µε
τον ∆ήµαρχο Αχαρνών την περασµένη Τρίτη.

Στη σύσκεψη παρευρέθηκαν οι ακόλουθοι:

Υποστράτηγος  ∆ασκαλάκης Εµµανουήλ, βοηθ-
ός Γενικού Αστυνοµικού ∆ιευθυντή Αττικής

Αστυνοµικός ∆ιευθυντής Λάσκος Σπυρίδων, ∆ιε-
υθυντής ∆/νσης Τροχαίας Αττικής

Αστυνοµικός ∆ιευθυντής Συκιωτάκης Ευάγγε-
λος, ∆ιευθυντής ∆/νσης Αστυνοµίας ∆υτικής Αττι-
κής

Αστυνοµικός ∆ιευθυντής ∆ιώσχαρης Σπυρίδων,
∆ιευθυντής Υποδ/νσης Ασφαλείας ∆υτικής Αττικής

Αστυνοµικός Υποδιευθυντής Πλακιάς Ευάγγε-
λος, ∆ιοικητής Υποδ/νσης Αστυνοµικών επιχειρή-
σεων ∆υτικής Αττικής

Αστ.Υποδιευθυντής Συρµαλής Ιωάννης, ∆ιοικ-
ητής τµήµατος Αχαρνών

Αστυνόµος Α’ Καπελλάκης Ιωάννης, ∆ιοικητής
τµήµατος Ολυµπιακού Χωριού

Αστυνόµος Β’ Λιακόπουλος Ελευθέριος, ∆ιοικ-
ητής ∆’τµήµατος ∆ΙΑΣ ∆υτικής Αττικής

Τον σύλλογο κατά της εγκληµατικότητας και των
ναρκωτικών του ∆ήµου Αχαρνών εκπροσώπησε ο
κ. Γιώργος Κουλόγιαννης.

Ματαιώθηκε από την Υπουργό Παιδείας, µε
παρέµβαση Μπούρα-Χατζητρακόσια, 

εκδροµή του Λυκείου Φυλής στην Ιταλία

Τ
ην τελευταία στιγµή µαταιώθηκε, µετά από παρέµβαση του Βουλευτή ∆υτ. Αττικής Θανάση
Μπούρα και του Αναπλ. ∆ηµάρχου και Προέδρου της ∆ευτεροβάθµιας Σχολικής Επιτροπής
Νίκου Χατζητρακόσια, εκδροµή µαθητών του Λυκείου Φυλής στην Ιταλία. 

Οι είκοσι τρεις (23) µαθητές επρόκειτο να ταξιδέψουν το πρωί της ∆ευτέρας 24 Φεβρουαρίου 2020
και ώρα 03:00, στο πλαίσιο προγραµµατισµένης σχολικής εκδροµής. 

Όµως ο µεγάλος αριθµός κρουσµάτων του κορωναϊού, στη γειτονική Χώρα, ανησύχησε το Νίκο Χατ-
ζητρακόσια. Επικοινώνησε, την Κυριακή 23 Φεβρουαρίου 2020, µε τον Θανάση Μπούρα, ο οποίος
απευθύνθηκε, αµέσως, στην Υπουργό Παιδείας Νίκη Κεραµέως. Η Υπουργός, µετά από επικοινωνία
µε τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, αποφάσισε να µαταιωθεί η εκδροµή. Μάλιστα εκδόθηκε
επίσηµη ανακοίνωση για µαταίωση των εκδροµών προς την Ιταλία, η οποία δηµοσιεύτηκε στον Τύπο
και µεταδόθηκε από κεντρικά ∆ελτία Ειδήσεων τηλεοπτικών σταθµών. 

“Λυπάµαι, ιδιαίτερα, για η µαταίωση της εκδροµής, γιατί την περίµεναν µε ενθουσιασµό τα παιδιά.
Επίσης δεν παραγνωρίζουµε ότι, για την πραγµατοποίησή της, έχουν επιβαρυνθεί, οικονοµικά, οι
οικογένειές τους. 

Όµως η υγεία είναι το παν και δυστυχώς, αναγκαστήκαµε να ζητήσουµε τη συνδροµή της Υπουρ-
γού, ώστε να παρακάµψουµε τις γραφειοκρατικές διαδικασίες και να ληφθεί άµεσα η απόφαση µαταίω-
σης της εκδροµής. Το µυαλό όλων µας είναι τώρα στον φίλο Ιταλικό Λαό που δοκιµάζεται και ελπίζο-
υµε ότι θα ελεγχθεί, γρήγορα, η µετάδοση του ιού που ήδη ξεπερνάει τα 150 κρούσµατα, µε τρεις νεκρ-
ούς. Ευχαριστώ την Υπουργό Νίκη Κεραµέως και το Βουλευτή Θανάση Μπούρα για την άµεση
ανταπόκρισή τους”, τόνισε χαρακτηριστικά, ο Νίκος Χατζητρακόσιας. 
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Αποκαλυπτική είναι η νέα έρευνα της Eurostat
για τους περιβαλλοντικούς φόρους στην
Ευρώπη, καθώς δείχνει ότι η Ελλάδα βρίσκεται
στην 3η θέση!

Μήπως οι  Αρχές απέκτησαν «πράσινη»
συνείδηση; 

Μήπως επιτέλους εφαρµόζεται ο κανόνας «ο
ρυπαίνων πληρώνει;». Προφανώς όχι.powered
by Rubicon Project

Σύµφωνα µε τις µετρήσεις της Ευρωπαϊκής Στα-
τιστικής Υπηρεσίας (2018), το υψηλότερο ποσο-
στό περιβαλλοντικών φόρων, σε σχέση µε το
σύνολο των εσόδων από φόρους- εισφορές, έχει
η Λετονία (10,9%) και ακολουθούν η Βουλγαρία
(9,8%) και σε µικρή απόσταση η Ελλάδα (9,5%).
Στον αντίποδα, τα χαµηλότερα ποσοστά καταγράφ-
ονται στο Λουξεµβούργο, στη Γερµανία και στη
Σουηδία. 

Το σύνολο των εισπράξεων από περιβαλλοντι-
κούς φόρους στην Ε.Ε. άγγιξε τα 325 δις. ευρώ,
καταγράφοντας αύξηση 49% σε σχέση µε το 2002!

Επιστρέφοντας στο... γρίφο, η απάντηση βρίσκε-
ται στην ανάλυση αυτών των φόρων, όπου απο-
καλύπτεται ότι οι φόροι στην Ενέργεια αποτελούν
κατά µέσο όρο το 77,7% των περιβαλλοντικών
φόρων. Αν σκαλίσει, δε, κανείς παραπίσω θα δει

ότι η εικόνα διαφέρει εντυπωσιακά ως προς το
ποσοστό των φόρων στα καύσιµα σε σχέση µε το
σύνολο των εσόδων από φόρους και εισφορές
και εκεί βρίσκεται το «κλειδί» ειδικά για την Ελλά-
δα.

Πάνω από 7% οι φόροι στην Ελλάδα για την
ενέργεια

Στο σύνολο της Ευρωζώνης, οι φόροι στην
Ενέργεια αντιστοιχούν στο 4,55% των εσόδων,
ωστόσο στην Ελλάδα φτάνουν στο 7,44% κι αυτό

οφείλεται στις αλλεπάλληλες αυξήσεις την περίο-
δο των Μνηµονίων. Είναι ενδεικτικό ότι το 2009
οι φόροι των καυσίµων ανέρχονταν στο 4,28%,
δηλαδή χαµηλότερα από το µέσο όρο της Ευρ-
ωζώνης που παραµένει σχεδόν αµετάβλητος αυτά
τα δέκα χρόνια και η εκρηκτική αύξηση των ποσο-
στών στην Ελλάδα κάνει ακόµα πιο σαφή τη διάρρ-
ηξη της κοινωνικής συνοχής µε µέτρα όπως η
εξίσωση και η αύξηση των φόρων στο πετρέλαιο
θέρµανσης.

Πηγή: iefimerida.gr - 

ΕΚΤΟΞΕΥΤΗΚΑΝ ΟΙ ΦΟΡΟΙ ΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΩΝ ΜΝΗΜΟΝΙΩΝ
Πώς η Ελλάδα κατέληξε να έχει την 3η ακριβότερη αµόλυβδη στην ΕΕ

Φουλ ρυθµίσεις 
και πλειστηριασµοί 
από τον Μάιο

H
δηµιουργία εν ός περιβάλλον τος
ευν οϊκού για ρυθµίσεις δαν είων ,
µε στόχο ν α αποφευχθεί το

εν δεχ όµεν ο µαζικών  εξώσεων  από
σπίτια, αποτελεί προτεραιότητα για την
κυβέρν ηση µετά την  άρση κάθε µορφής
προστασίας των  δαν ειοληπτών  από την
Πρωτοµαγιά. Με δεδοµέν ο ότι η επιτυχής
ολοκλήρωση των  δύο επόµεν ων  κρίσιµων
µεταµν ηµον ιακών  αξιολογήσεων  από το
Eurogroup περν ά µέσα από την  πλήρη
απελευθέρωση των  πλειστηριασµών , δεν
τίθεται ζήτηµα αν αβολής της πέραν  της
30ής Απριλίου.

Κι αυτό διότι µόν ο έτσι θα ξεκλειδώσει η
απόδοση από τις ευρωπαϊκές κεν τρικές
τράπεζες στο ∆ηµόσιο των  κερδών  από
τα ελλην ικά οµόλογα που διατηρούν  στα
χαρτοφυλάκιά τους. Πρόκειται για βασικό
συστατικό του στρατηγικού σχεδίου του
υπουργείου Οικον οµικών  για την  υλο-
ποίηση δράσεων  υποστηρικτικών  στην
αν άπτυξη, αλλά και προϋπόθεση ώστε
ν α προχωρήσει η διαπραγµάτευση µε
τους θεσµούς για τη µείωση των  στόχων
για τα πρωτογεν ή πλεον άσµατα και κατ’
επέκταση της φορολογίας. Αν αµφίβολα
µία τέτοια εξέλιξη ευν οεί το αν απτυξιακό
αφήγηµα της κυβέρν ησης. 

Την  ίδια στιγµή ωστόσο ελλοχεύει ο
κίν δυν ος κοιν ων ικής έν τασης εάν  βγει
στο σφυρί µεγάλος αριθµός κατοικιών .

Η αγων ία στο Μέγαρο Μαξίµου αποτ-
υπών εται στις δηµόσιες τοποθετήσεις
κυβερν ητικών  στελεχών , εν ώ και στις

τράπεζες υπάρχει αν ησυχ ία, καθώς η
εξυγίαν σή τους δεν  µπορεί ν α ολοκληρ-
ωθεί σε συν θήκες αστάθειας.

Ο υπουργός Οικον οµικών  Χρήστος
Σταϊκούρας επιχειρεί ν α καθησυχάσει
τους δαν ειολήπτες, υπογραµµίζον τας ότι
ο ν έος πτωχευτικός κώδικας θα προβλέ-
πει πρόν οιες για τη στήριξη των  αδύν α-
µων  δαν ειοληπτών . Από την  πλευρά του
ο υπουργός Αν άπτυξης και Επεν δύσεων
Aδων ις Γεωργιάδης, µε συν εχείς δηµόσιες
παρεµβάσεις του, καλεί τους οφειλέτες ν α
εν ταχθούν , εφόσον  πληρούν  τα κριτήρ-
ια, στην  ηλεκτρον ική πλατφόρµα για την
προστασία της πρώτης κατοικίας έως και
το τέλος Απριλίου, ώστε ν α µη χαθεί
καν έν α σπίτι που µπορεί µε βάση την
ισχύουσα ν οµοθεσία ν α σωθεί.

Τι θα κάν ουν  τα f unds

Ταυτόχρον α από το υπουργείο Οικον ο-
µικών  επιχειρούν  ν α αποδαιµον οποιή-
σουν  τις ν έες εταιρείες διαχείρισης, οι
οποίες για λογαριασµό των  τραπεζών  και
των  f unds που αποκτούν  δάν εια θα τρέ-
ξουν  όλη τη διαδικασία αν άκτησης των
οφειλοµέν ων . Οπως επισηµαίν ουν  πηγές
από το οικον οµικό επιτελείο της κυβέρν -
ησης, όχ ι µόν ο δεν  θα σταµατήσουν  οι
ρυθµίσεις µετά την  1η Μαΐου, αλλά θα
είν αι και καλύτερες από αυτές που προ-
σφέρουν  σήµερα οι τράπεζες.

Κι αυτό διότι οι ν έοι διαχειριστές ξέρουν
καλύτερα τη δουλειά των  αν αδιαρθ-
ρώσεων , εν ώ µεγάλο µέρος των  κόκκιν ων
δαν είων  θα έχει περάσει στον  έλεγχο
των  επεν δυτών  χρέους, µέσω πωλήσεων
ή τιτλοποιήσεων , σε τιµές χαµηλότερες
έως και 65% από την  αρχ ική οφειλή. 

Αρα τα περιθώρια κουρέµατος είν αι
µεγάλα, µε κερδισµέν ους τόσο τον  δαν ει-
ολήπτη, όσο και το f und που θα απο-

κοµίσει σηµαν τική υπεραξία σε σχέση µε
την  τιµή που πλήρωσε. Από το ΥΠΟΙΚ
σηµειών ουν  επίσης πως ακόµη και σήµε-
ρα γίν εται και εκτός του ν όµου σηµαν -
τικός αριθµός ρυθµίσεων .

Σύµφων α µε στοιχεία που δόθηκαν
στη δηµοσιότητα, το β’ εξάµην ο του 2019
αν αδιαρθρώθηκαν  43.000 εν υπόθηκα
δάν εια, συν ολικού ύψους 3 δισ. ευρώ. Θα
υπάρξει λοιπόν  έκρηξη πλειστηριασµών
το επόµεν ο διάστηµα; Ακόµη και αρµόδια
τραπεζικά στελέχη δεν  µπορούν  ν α
κάν ουν  ασφαλή πρόβλεψη. Σηµειών ουν
ωστόσο πως από την  1η Μαΐου δεν  θα
υπάρχει καµία προστασία στα ακίν ητα
που είν αι υποθηκευµέν α στις τράπεζες.
Αρα για έν α κόκκιν ο δάν ειο οι επιλογές
είν αι δύο:

-Να ρυθµιστεί µε καλύτερους όρους,
ακόµη και µε κούρεµα, εξασφαλίζον τας µία
χαµηλή µην ιαία δόση για τον  οφειλέτη, ο
οποίος δεν  χάν ει το σπίτι εφόσον  είν αι
συν επής από εδώ και στο εξής.

-Ο διαχειριστής ν α προχωρήσει σε
εκποίηση της ακίν ητης περιουσίας για την
αν άκτηση µέρους ή του συν όλου των
οφειλοµέν ων  και ο δαν ειολήπτης ν α
απαλλαγεί από όλα τα χρέη του µέσω του
ν έου πτωχευτικού κώδικα.

Πότε είν αι µον όδροµος ο πλειστηρια-
σµός

Μετά την  1η Μαΐου το πάν ω χέρι αν α-
µφίβολα θα έχουν  οι πιστωτές. 

Το τι θα επιλέξουν , πλειστηριασµό ή
ρύθµιση, εξαρτάται κατά βάση από οικο-
ν οµικά κριτήρια. Η απόφαση θα
προκύπτει έπειτα από σύγκριση της παρ-
ούσας αξίας των  δόσεων  που µπορεί

αποδεδειγµέν α ν α πληρώσει ο οφειλέτης
σε µία ρύθµιση και της εκτιµώµεν ης αξίας
πώλησης του προσηµειωµέν ου ακιν ήτου,
αφαιρουµέν ων  των  εξόδων  της διαδι-
κασίας. 

Σοβαρά υπόψη θα λαµβάν εται και η
εµπορικότητα του ακιν ήτου, καθώς από
αυτήν  εξαρτάται και το χρον ικό διάστηµα
που θα µεσολαβήσει για ν α ολοκληρωθεί η
πώλησή του.

Αν  η αν άκτηση από τη ρύθµιση είν αι
µεγαλύτερη από την  αξία του ακιν ήτου,
πάν τα σε όρους παρούσας αξίας, τότε θα
προτιµάται έν αν τι του πλειστηριασµού.
Σε αν τίθετη περίπτωση η ρευστοποίηση
θα θεωρείται µον όδροµος.

Σηµειών εται ωστόσο ότι στην  εξίσωση
θα µπει και µία άλλη παράµετρος. Οπως
έχει ουσιαστικά προαν αγγείλει η κυβέρν -
ηση, θα θεσµοθετηθεί έν α στεγαστικό
επίδοµα, µε βάση εισοδηµατικά και περ-
ιουσιακά κριτήρια. 

Αυτό σηµαίν ει ότι ο δαν ειολήπτης θα
έχει στα χέρια του µία «επιταγή», που
µπορεί ν α εξαργυρώσει είτε για την  αποπ-
ληρωµή µέρους της δόσης, αν  το δάν ειο
ρυθµιστεί, είτε για την  εν οικίαση κατοικίας
σε περίπτωση που προχωρήσει ο πλει-
στηριασµός του σπιτιού του.

Αυτή η εν ίσχυση αυξάν ει τις πιθαν ότ-
ητες ο διαχειριστής ν α προτιµήσει τη ρύθ-
µιση έν αν τι της ρευστοποίησης της περ-
ιουσίας του οφειλέτη. Κι αυτό διότι θα έχει
εξασφαλισµέν η την  αν άκτηση εν ός µεγά-
λου µέρους της οφειλής από το ∆ηµόσιο,
εν ισχύον τας τις προοπτικές θεραπείας
του δαν είου.

(πηγή:  tovima.gr)



Ανακοίνωση του 
∆ιευρυµένου Κέντρου
Κοινότητας Αχαρνών

για την υποβολή 
αιτήσεων για το
επίδοµα γέννησης

Ο Αν τιδήµαρχ ος της ∆ιεύθυν σης Κοι-
ν ων ικής Πολιτικής και το ∆ιευρυµέν ο
Κέν τρο Κοιν ότητας του τµήµατος Εφα-
ρµογής Προγραµµάτων  της ∆ιεύθυν σης,
σας εν ηµερών ουν  ότι ξεκίν ησε η υπο-
βολή αιτήσεων  των  δικαιούχ ων  για το
επίδοµα γέν ν ησης που χ ορηγείται από
τον  Οργαν ισµό Προν οιακών  Επιδοµά-
των  και Κοιν ων ικής Αλληλεγγύης
(ΟΠΕΚΑ).

Η αίτηση θα υποβάλλεται µέσω της
ιστοσελίδας https://www.epidomagenni-
sis.gr/ από τους ίδιους τους δικαιούχ ο-
υς ή από το ∆ήµο/ Κέν τρο Κοιν ότητας.

Στην  περίπτωση που προσέλθετε
στην  υπηρεσία για την  υποβολή της
αίτησης, θα πρέπει ν α εν ηµερωθείτε για
τα δικαιολογητικά και ν α κλείσετε ραν -
τεβού προκειµέν ου ν α εξυπηρετηθείτε. 

Πληροφορίες: ∆ιευρυµέν ο Κέν τρο
Κοιν ότητας ∆ήµου Αχ αρν ών  (Τηλ.:213-
2123115, 213-2123112, 213-2123120)

∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙ∆ΟΜΑ
ΓΕΝΝΗΣΗΣ

Φωτοτυπία ταυτότητας µητέρας
Φωτοτυπία άδειας παραµον ής ή διαµο-
ν ής µητέρας (για τους αλλοδαπούς
πολίτες)
Πιστοποιητικό οικογεν ειακής κατάστα-
σης
Ληξιαρχ ική Πράξη Γέν ν ησης
Παιδιού/ών
ΑΜΚΑ Παιδιού/ών
Φωτοτυπία Ε1 προηγούµεν ου και
τρέχ ον τος (από την  γέν ν α) οικον οµι-
κού έτους ΚΑΙ εκκαθαριστικού
σηµειώµατος (για τους Έλλην ες πολίτες)
Φωτοτυπία Ε1 ΚΑΙ εκκαθαριστικού
σηµειώµατος από το έτος 2012 έως το
τρέχ ον  έτος (για τους αλλοδαπούς
πολίτες)
Φωτοτυπία ΙΒΑΝ λογαριασµού τραπέζ-
ης (απαραίτητο ο αιτών  ν α είν αι δικαι-
ούχ ος ή συν δικαιούχ ος)
Λογαριασµό e-mail

Για διαζευγµένους απαιτείται
φωτοτυπία του διαζευκτηρίου
φωτοτυπίας δικαστικής επιµέλειας ή
ιδιωτικό συµφων ητικό θεωρηµέν ο από
το Πρωτοδικείο, αν  υπάρχ ουν  αν ήλικα
τέκν α

∆ΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ:

Η αίτηση υποβάλλεται το πρώτο
τρίµην ο από τη γέν ν ηση του παιδιού
Το ποσό είν αι 2.000 € για κάθε παιδί
και καταβάλλεται σε 2 ισόποσες δόσεις
µε την  1η δόση τον  επόµεν ο µήν α
από τη γέν ν ηση του παιδιού και τη 2η
µετά από πέν τε µήν ες
Αν  κατά την  καταχ ώρηση της αίτησης
προκύψει κάποιο πρόβληµα, η υπηρ-
εσία έχ ει το δικαίωµα ν α ζητήσει επιπ-
λέον  δικαιολογητικά

Τρίτη 25 Φεβρουαρίου 2020 θριάσιο-5 

Ν/Σ: Κάθε ∆ήµαρχος και ένας 
(τουλάχιστον) ∆ηµοσιογράφος
Αυξάν ον ται οι Συν εργάτες των  ∆ηµάρχ ων  στους ∆ήµους άν ω των  20.000

κατοίκων , προκειµέν ου η µία επιπλέον  θέση που δηµιουργείται ν α καλυφθεί αποκ-
λειστικά µε ∆ηµοσιογράφο.

Η δυν ατότητα εισάγεται µε το αρ.19 του Νοµοσχ εδίου του Υπουργείου Εσωτερ-
ικών , που αν τικαθιστά ολόκληρη την  παρ.1 του αρ.163“Ειδικοί Σύµβουλοι - Επι-
στηµον ικοί Συν εργάτες - Ειδικοί Συν εργάτες των  ΟΤΑ” του Κώδικα ∆ηµοτικών
Υπαλλήλων  (ν .3584/2007) ως ισχ ύει.

Και στις υφιστάµεν ες θέσεις Συν εργατών  πάν τως µπορεί ν α προσληφθεί έν ας
∆ηµοσιογράφος (ήτοι και στους ∆ήµους κάτω των  20.000 κατοίκων ), καθώς ταυ-
τόχ ρον α διατηρείται η ισχ ύουσα πρόβλεψη, σύµφων α µε το airetos.gr.

Ειδικότερα, η παρ.1 του αρ.163 αντικαθίσταται
ως εξής :

« 1. α) Σε κάθε ∆ήµο συν ιστώνται αυτοδίκαια
θέσεις Ειδικών Συµβούλων ή Ειδικών Συνερ-
γατών ή Επιστηµονικών Συνεργατών, συνολι-
κού αριθµού ίσου µε τον αριθµό των Αντιδ-
ηµάρχων του ∆ήµου. Σε ∆ήµους µε µόν ιµο
πληθυσµό πάνω από 150.000 κατοίκους, σύµφ-

ωνα µε τα στοιχεία της τελευταίας απογραφής της Ελλην ικής Στατιστικής Αρχής, µε τον Οργα-
ν ισµό Εσωτερικής Υπηρεσίας µπορεί να συστήνεται µία θέση Ειδικού Συνεργάτη, επιπλέον
των προβλεπόµενων στο προηγούµενο εδάφιο.

β) Η πλήρωση µίας από τις θέσεις που προβλέπονται στην περ.α’ µπορεί να γίνεται από
πρώην ∆ήµαρχο ή από απόφοιτο δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, µε εµπειρία ή επαγγελµατική
ειδίκευση σε θέµατα σχετικά µε την Τοπική Αυτοδιοίκηση, που αποδεικνύονται σύµφωνα µε
την περ.γ́  της παρ.3. 

γ)Η πλήρωση µίαςεκ των θέσεων της περ.α’µπορεί να γίνεται µε δηµοσιογράφο, µε την
προϋπόθεση ότι αυτός είναι µέλος αναγνωρισµένης στην Ελλάδα επαγγελµατικής δηµοσιογρ-
αφικής ένωσης, η οποία είναι µέλος της Πανελλήν ιας Οµοσπονδίας Ενώσεων Συντακτών
(ΠΟΕΣΥ).

Σε ∆ήµους µε µόν ιµο πληθυσµό άνω των 20.000 κατοίκων, µπορεί να συστήνεται µία θέση
Ειδικού Συνεργάτη, ΕΠΙΠΛΕΟΝ των προβλεπόµενων στην περ.α’, η πλήρωση της οποίας
γίνεται ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ µε δηµοσιογράφο που πληροί τις προϋποθέσεις του προηγούµενου
εδαφίου.

δ) Οι διατάξεις του αρ.76 του ν .4622/2019 ισχύουν αναλόγως και για τους µετακλητούς υπαλ-
λήλους της παραγράφου αυτής.»

Η Αιτιολογική Έκθεση αναφέρει ότι αναδιατυπώνονται οι διατάξεις, “σε µια προσπάθεια να
επικοινωνείται το έργο της Αυτοδιοίκησης στην τοπική κοινωνία”.

Το Γεν ικό Λογιστήριο του Κράτους, στην Έκθεσή του, επισηµαίνει ότι προκαλείται ενδεχό-
µενη ετήσια δαπάνη των προϋπολογισµών των ∆ήµων από τη σύσταση µίας θέσης ειδικού
Συνεργάτη επιπλέον των προβλεπόµενων σε ∆ήµους µε µόν ιµο πληθυσµό άνω των 20.000
κατοίκων.  Το ύψος της δαπάνης εκ της αιτίας αυτής εκτιµάται στο ποσό των 2,8 εκατοµµυρίων
ευρώ περίπου.

Ας µην διαφύγει της προσοχής ότι βάσει του νέου εδαφίου (δ) που προστέθηκε ανωτέρω,
ισχύουν και για τους µετακλητούς των ∆ηµάρχων τα κωλύµατα και ασυµβίβαστα των µετακ-
λητών υπαλλήλων της Κεντρικής Κυβέρνησης, όπως νοµοθετήθηκαν πρόσφατα στο αρ.76
του ν .4622/2019 (γνωστού ως νόµος περί “Επιτελικού Κράτους”).

(Στον AIRETOθα ακολουθήσει ειδική παρουσίαση για το συγκεκριµένο θέµα).

Στην εκδήλωση κοπής της πίτας του Σωµατείου Εργαζοµένων στον Ε∆ΣΝΑ ο Περιφερειάρχης Αττικής 

Γ. Πατούλης: «Με τους εργαζόµενους του Ε∆ΣΝΑ θα είµαστε συνοδοιπόροι στην προσπάθεια να δώσουµε µία οριστική
και βιώσιµη λύση στο ζήτηµα της διαχείρισης των απορριµµάτων»

ΣΣτην  εκδήλωση κοπής της πίτας που διοργάν ωσε το Σωµατείο Εργαζοµέν ων  στον  Ε∆ΣΝΑ, στη Χασιά και
η οποία πραγµατοποιήθηκε σε θερµό κλίµα, παραβρέθηκε ο Περιφερειάρχ ης Αττικής Γ. Πατούλης.

Τον  Περιφερειάρχ η αλλά και τα µέλη της ΕΕ του Ε∆ΣΝΑ καλωσόρισε ο πρόεδρος του Σωµατείου Γιώργος
Ζαχ αρόπουλος.

Ο κ. Πατούλης αν τάλλαξε µε τους εργαζόµεν ους ευχ ές για µια καλή, δηµιουργική και παραγωγική χ ρον ιά και
τους συν εχ άρη για τον  καθηµεριν ό αγών α που δίν ουν , σε δύσκολες συν θήκες.

Χαιρετίζον τας την  εκδήλωση υπογράµµισε την  προτεραιότητα που δίν ει η Περιφέρεια Αττικής στο ζήτηµα της
αποτελεσµατικής διαχ είρισης των  αποβλήτων , το οποίο χ αρακτήρισε εθν ική υπόθεση και πρόσθεσε: «Είµα-
στε αποφασισµέν οι ν α βάλουµε έν α τέλος στις παθογέν ειες του παρελθόν τος και ν α δώσουµε µία οριστική
λύση στο ζήτηµα αυτό.

Ξεκιν άµε µία συν τον ισµέν η προσπάθεια µε στρατηγική, σαφή χ ρον οδιαγράµµατα και σύµφων α µε τις αν άγ-
κες και τις δυν ατότητες της Αττικής, για ν α δώσουµε βιώσιµες και αποτελεσµατικές λύσεις.

Στόχ ος είν αι ν α διαµορφωθεί, σε συν εργασία µε το κεν τρικό κράτος και τους 66 ∆ήµους της Αττικής, έν α
αποτελεσµατικό σχ έδιο µε έµφαση στην  αν ακύκλωση, την  εν ηµέρωση του κοιν ού, αλλά και την  εκπαίδευση
στα σχ ολεία. Σε αυτό το πλαίσιο στις προτεραιότητες είν αι ν α γίν ει ο Ε∆ΣΝΑ µία σύγχ ρον η µον άδα, κατά τα
ευρωπαϊκά πρότυπα. Σε αυτή την  προσπάθεια θα είµαστε συν οδοιπόροι».

Στην  εκδήλωση παραβρέθηκαν  επίσης ο Αν τιπεριφερειάρχ ης Πολιτικής Προστασίας και Πρόεδρος του
Ε∆ΣΝΑ Βασίλης Κόκκαλης, ο Πρόεδρος της ΠΟΕ-ΟΤΑ Νίκος Τράκας, ο ∆ήµαρχ ος Φυλής και µέλος  Ε.Ε
Ε∆ΣΝΑ Χρήστος Παππούς, ο Πρόεδρος του ΕΟΑΝ - µέλος Ε.Ε  Ε∆ΣΝΑ και π. ∆ήµαρχ ος Κηφησιάς Νίκος Χιω-
τάκης, ο π. ∆ήµαρχ ος Φυλής µέλος Ε.Ε  Ε∆ΣΝΑ ∆ηµήτρης Μπουραϊµης, ο Περιφερειακός Σύµβουλος Ε.Ε
Ε∆ΣΝΑ Γιάν ν ης Σµέρος και ο Περιφερειακός Σύµβουλος Νίκος Παπαδάκης.
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Στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα 
“Νίκος Λιάκος” οι αιτήσεις 
των Κατοίκων της ∆ηµοτικής 
Ενότητας Φυλής για τα Ελαιόδεντρα 
Ο Πρόεδρος του Τοπ ικού Συµβουλίου Χασιάς κ. ∆ιονύσης
Βλάχος ενηµερώνει τους κατοίκους της ∆ηµοτικής Ενότητας
Φυλής που θέλουν να προµηθευτούν ελαιόδεντρα να κάνουν τις
αιτήσεις του προκειµένου να αποφεύγουν µετακινήσεις και ταλαι-
πωρία, στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα “Νίκος Λιάκος” και στην αρµόδια
υπάλληλο κα Αιµιλία Αβράµη. Πληροφορίες στο τηλ 2132060034

ΧΑΪ∆ΑΡΙΩΤΙΚΟ
Κ Α Ρ Ν Α Β Α Λ Ι
2020 
– Κυριακή 1
Μαρτίου και
ώρα 11:00

Ο ∆ήµος Χαϊδαρίου
διοργαν ών ει και
φέτος το Χαϊδαριώτικο
Καρν αβάλι 2020 και
καλεί όσους επιθ-
υµούν  ν α λάβουν
µέρος (µεµον ωµέν α ή
σε οµάδες καρν αβα-
λιστών ) στην  παρέ-
λαση που θα γίν ει
την  Κυριακή 1
Μαρτίου και ώρα
11:00, ν α το
δηλώσουν  µέχρι την
Τετάρτη 26 Φεβρουα-
ρίου.

Η παρέλαση θα ξεκι-
ν ήσει από την  πλα-
τεία Ηρώων  και θα
καταλήξει στην  πλα-
τεία ∆ηµαρχείου,
όπου θα ακολουθήσει
αποκριάτικο πάρτι.

Για πληροφορίες και
δηλώσεις συµµετοχής
µπορείτε ν α απε-
υθύν εστε καθηµεριν ά
από 9:00 έως 13:00
στα τηλέφων α 213
2047236 & 213
2047291.

Μ ε πολύ κέφι, χορό αλλά και φαγητό και κρασί που προ-
σέφερε η ∆ιοίκηση του Οργανισµού Άθλησης & Φρον-
τίδας Νεολαίας & 3ης Ηλικίας ∆ήµου Ασπροπύργου

γιόρτασαν τα µέλη των ΚΑΠΗ την Τσικνοπέµπτη.
Η γιορτή ξεκίνησε πρώτα από το Β' ΚΑΠΗ στην Παραλία όπου
πέρα από το φαγητό και το χορό οι κυρίες τήρησαν το έθιµο
φτιάχνοντας επί τόπου παραδοσιακούς λουκουµάδες... και
συνεχίστηκε στο Α' ΚΑΠΗ στο Κέντρο µέχρι αργά όπου την τιµ-
ητική τους µεταξύ άλλων είχαν τα τζόλια.

Κοντά στα µέλη βρέθηκαν ο ∆ήµαρχος Ασπροπύργου κ. Νικ.
Μελετίου, ο Πρόεδρος του Οργανισµού κ. Ι. Κατσαρός & ο
Αντιπρόεδρος κ. Αντ. Κοναξής οι οποίοι ευχήθηκαν στα µέλη
καλή Σαρακοστή µε υγεία κι ευτυχία... ενώ υποσχέθηκαν ότι θα
συνεχίσουν να πράττουν το καλύτερο για τα άτοµα της 3ης
ηλικίας ως δείγµα ελάχιστης ανταπόδοσης στην τεράστια προ-
σφορά τους για δεκαετίες στην πόλη µας.

ΓΛΕΝΤΙ ΜΕΧΡΙ ΑΡΓΑ ΓΛΕΝΤΙ ΜΕΧΡΙ ΑΡΓΑ 
Τσικνοπέµπτη στα ΚΑΠΗ Ασπροπύργου µε τοπικά εδέσµατα
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Τράπεζα Αγάπης για τους Φορείς της Ιεράς Μητροπόλεως Αττικής και Βοιωτίας, 
το Σάββατο 22 Φεβουαρίου στον Ασπρόπυργο.  

Τ
ην  πατρική του αγάπη,
την  ικαν οποίηση από
την  ευλογηµέν η και

δηµιουργική συν εργασία, αλλά
και τις ευχ αριστίες του εκδήλω-
σε ο Σεβασµιώτατος Μητρο-
πολίτης µας κ. Χρυσόστοµος
προς τα µέλη των  Φορέων  της
Μητροπόλεως, µέσα από την
Τράπεζα Αγάπης που πραγµα-
τοποιήθηκε το Σάβατο 22
Φεβρουαρίου, παραµον ή της
Απόκρεως, στην  παρακείµεν η
του Αγίου Κων σταν τίν ου αίθ-
ουσα στον  Ασπρόπυργο.  

Τράπεζα Αγάπης για τους
Φορείς της Ιεράς Μητροπόλεως
Αττικής και Βοιωτίας

Κατόπιν  προσκλήσεως του
Σεβασµιωτάτου, συγκεν τρώθη-
καν  στην  ζεστή «οικογεν εια-
κή» αυτή εκδήλωση Κληρικοί
της Μητροπόλεως, το αξιόλογο 

δυν αµικό των  Κατηχ ητικών
Σχ ολείων , τα µέλη του
«Πατρίου Αν αλογίου» και της
Μεικτής Χορωδίας της Μητρ-
οπόλεως «Υµν ωδοί», τα µέλη
της «Λυδίας», του Συν όλου
αφήγησης, δράµατος και απαγ-
γελίας, τα στελέχ η των  Παι-
δικών  Κατασκην ώσεων  «Περ-
ιβόλι της Σουµελά», και τέλος οι
υπεύθυν οι της εθελον τικής
αιµοδοσίας της Μητροπόλεως.

Ο Ποιµεν άρχ ης  ευχ α-
ρίστησε κάθε Φορέα ξεχ ωριστά
για τη συµβολή του στο έργο
της Εκκλησίας, το οποίο στο
σύν ολό του σκοπό έχ ει,
πρωτίστως τη δόξα του Θεού,
δευτερευόν τως, την  αν άδειξη
των  αξιών  και των  ιδαν ικών
εκείν ων  που το σηµεριν ό ισο-
πεδωτικό σύστηµα επιδιώκει
ν α αφαν ίσει. 

Έκαν ε µια σύν τοµη περιγρ-
αφή του εσωτερικού της δοµής
της Μητροπόλεως µε αν αφορά
στην  αδιαµφισβήτητης σηµαν -
τικότητας θέση του Ιερού Κλήρ-
ου. Αν αφέρθηκε στον  σπου-
δαίο και διαχ ρον ικό ρόλο των
Κατηχ ητικών  Σχ ολείων  και των
Κατηχ ητών  στην  παιδεία. 

Με ιδιαίτερη έµφαση µίλησε
για την  προσπάθεια αφύπν ι-
σης της εθν ικής µας
συν είδησης, που µε επιτυχ ία
πραγµατών ουν  οι Υµν ωδοί και
η Λυδία. 

Συν έχ ισε µε αν αφορά στο
έργο των  παιδικών  Κατασ-
κην ώσεων  που αποτελεί την
ακαδηµία, το φυτώριο των  αυρ-
ιαν ών  µελών  της Εκκλησίας της
Ελλην ικής κοιν ων ίας. 

Ολοκλήρωσε δε, µε µν εία στο
σπουδαίο φιλαν θρωπικό έργο 

το οποίο επιτελούν  τα στε-
λέχ η της Συν τον ιστικής οµάδας
της αιµοδοσίας και οι συν επείς
εθελον τές αιµοδότες.  

Την  όµορφη ατµόσφαιρα
στόλισαν  µε τραγούδια και
ύµν ους οι Υµν ωδοί τους οποίο-
υς και συν οδεύσαν  όλοι οι
παρευρισκόµεν οι διαµορ

φών ον τας έν α αδελφικό κλίµα 
αγάπης.

Ο Σεβασµιώτατος, πλήρης
ικαν οποιήσεως από τη θερµή
αν ταπόκριση των  συν εργατών
του, έδωσε τις πατρικές του
ευχ ές, αλλά και αν αµν ηστικές
ευλογίες σε όλους τους προσ-
κεκληµέν ους.

Στο αµφιθέατρο του Μουσείου Ακρόπολης 
Σήµερα η Παρουσίαση του νέου οπτικοακουστικού

υλικού και της στρατηγικής της Περιφέρειας Αττικής για
την τουριστική προβολή της Αττικής 2020

Ο Περιφερειάρχης Αττικής, Γ. Πατούλης, σας προσκαλεί 
στην εκδήλωση µε θέµα: «Παρουσίαση του νέου 

οπτικοακουστικού υλικού και της στρατηγικής για την τουριστική
προβολή της Αττικής 2020». 

Η εκδήλωση θα πραγµατοποιηθεί σήµερα Τρίτη 25 Φεβρουαρίου
2020, στις 18:00, στο αµφιθέατρο του Μουσείου Ακρόπολης. 

Στην εκδήλωση θα γίνει προβολή του οπτικοακουστικού 
υλικού και θα παρουσιαστεί από τους συντελεστές το σκεπτικό της

δηµιουργίας και ο στόχος του. 
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ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 2105570159 - site: http://www.ecocarpet.gr - email: info@ecocarpet.gr

Με την  Γεν ική Γραµµατέα Πρωτοβάθµιας
και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, κα Αν α-
στασία Γκίκα, συν αν τήθηκε προ ολίγων
ηµερών  ο βουλευτής ∆υτικής Αττικής της
Ν∆ Ευάγγελος Λιάκος προκειµέν ου ν α της
µεταφέρει την  αν αγκαιότητα αν έγερσης του
2ου Γεν ικού Λυκείου στον  ∆ήµο Ασπρ-
οπύργου. Όπως επισηµαίν ει ο κ. Λιάκος ,
στον  Ασπρόπυργο το πρόβληµα µε το 1°
Γεν ικό Λύκειο µετρά πολλά χ ρόν ια. Είν αι
χ αρακτηριστικό ότι αυτήν  την  στιγµή
πάν ω από 640 µαθητές στεγάζον ται σε
υποδοµές µε πολύ µικρότερη δυν αµικότ-
ητα.

Παρότι οι συν θήκες είν αι δύσκολες, τα παιδιά της πόλης µας εξακολουθούν  ν α µας εκπλήσ-
σουν  µε την  επίδοσή τους. Η ζωή µαθητών , γον έων  και εκπαιδευτικών  θα ήταν  πολύ πιο
εύκολη αν  είχ αµε έν α ακόµα Λύκειο.

Λόγω του προβλήµατος συν τον ισµού που συν ήθως αν τιµετωπίζουν  τέτοιου είδους έργα
όπου εµπλέκον ται αρκετοί φορείς, πήρα την  πρωτοβουλία και πρότειν α ν α πραγµατοποιηθ-
εί ευρεία σύσκεψη µε όλους τους εµπλεκόµεν ους φορείς (∆ιευθύν ον τα Σύµβουλο ΚΤΥΠ, ∆ήµο
Ασπροπύργου, Σύλλογο Γον έων  & Κηδεµόν ων  Α' Λυκείου, κ.ά).

Στόχος µου είναι µε βάση τις ενέργειες που ήδη έχουν πραγµατοποιηθεί από τις
∆ηµοτικές Αρχές έως σήµερα, να οριστεί ένα σαφές χρονοδιάγραµµα για την περά-
τωση του έργου.

Η κ. Γκίκα µε διαβεβαίωσε ότι στις επόµεν ες βδοµάδες θα προγραµµατιστεί η σύσκεψη.
Είµαι σίγουρος ότι αυτή τη φορά οι δυσκολίες µαθητών , γον έων  και εκπαιδευτικών

τελειών ουν  και σύν τοµα θα έχ ουµε έν α καιν ούριο σχ ολείο στην  πόλη µας.

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΒΟΥΛΕΥΤΗ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Ε. ΛΙΑΚΟΥ ΜΕ ΤΗ Γ.Γ. Α’ ΘΜΙΑΣ & Β’ ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ

ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ 2ο ΛΥΚΕΙΟ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 

Ε. Λιάκος: ‘’Στόχος µου είναι µε βάση τις ενέργειες που ήδη έχουν 
πραγµατοποιηθεί από τις ∆ηµοτικές Αρχές έως σήµερα, να οριστεί

ένα σαφές χρονοδιάγραµµα για την περάτωση του έργου.’’
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Κ
άτω από έναν λαµπρό ήλιο  και µε τρελό κέφι, όπως ακριβώς το θέλει
η “Αποκριά!” πραγµατοποιήθηκε η µεγάλη καρναβαλική παρέλαση
του ∆ήµου Φυλής, το µεσηµέρι της Κυριακής 23 Φεβρουαρίου. 

Στη µεγάλη παρέλαση αρµάτων  και καρν αβαλιστών   που ξεκίν ησε από το “Συν τρ-
ιβάν ι” της Λεωφόρου Φυλής και κατέληξε στην  Κεν τρική Πλατεία Ηρώων  (∆ηµα-
ρχ είου) συµµετείχ αν  ψυχ ή τε και σώµατι, Σχ ολεία, Παιδικοί Σταθµοί, Πολιτιστικοί και
Εξωραϊστικοί Σύλλογοι, όλα τα Τµήµατα του Πολιτιστικού – Αθλητικού Οργαν ισµού
του ∆ήµου Φυλής “η Πάρν ηθα”, Εκπαιδευτικά Φρον τιστήρια και δεκάδες πολίτες
κάθε ηλικίας. 

Με ευφάν ταστες στολές και ξέφρεν η διάθεση οι συµµετέχ ον τες για 5η συν εχ ή
χ ρον ιά έδειξαν  ότι η Αποκριάτικη Παρέλαση στο ∆ήµο Φυλής, ήρθε για ν α µείν ει,
γιατί απλά τη θέλει ο κόσµος! 

Τις θερµές ευχ ές τους για καλή Σαρακοστή έδωσαν  στο πολύχ ρωµο πλήθος που
είχ ε κατακλύσει την  πλατεία, ο ∆ήµαρχ ος Φυλής Χρήστος Παππούς και ο Πρόεδρ-
ος του Νοµικού Προσώπου Αθλητικού – Πολιτιστικού Οργαν ισµού “η Πάρν ηθα”
Γιώργος Μαυροειδής, ο οποίος και είχ ε την  ευθύν η της άρτιας από κάθε άποψη διο-
ργάν ωσης. 

Τη χ αρά µε τον  κόσµο µοιράστηκαν  επίσης κι αν τάλλαξαν  ευχ ές, Αν τιδήµαρχ οι,
Πρόεδροι Νοµικών  Προσώπων  του ∆ήµου Φυλής, Αν απληρωτές ∆ήµαρχ οι, µέλη του
∆ηµοτικού και των  Τοπικών  Συµβουλίων  κι εκπρόσωποι Πολιτιστικών  και Κοιν ω-
ν ικών  Φορέων  του τόπου. 

Η υπέροχ η εκδήλωση κορυφώθηκε µε συν αυλία από το ν εαν ικό συγκρότηµα
ENORASIS που έδωσε παράταση στο ξέφρεν ο γλέν τι, ως αργά το απόγευµα. 

Τα ωραία πάν τως δεν  σταµατούν  εδώ καθώς το επόµεν ο και τελευταίο Σαββα-
τοκύριακο της Αποκριάς, θα πραγµατοποιηθούν  αποκριάτικες εκδηλώσεις στις
∆ηµοτικές Εν ότητες Ζεφυρίου και Φυλής

ΚΑΡΝΑΒΑΛΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΑΡΜΑΤΑ ΞΕΧΥΘΗΚΑΝ ΣΤΟΥΣ ∆ΡΟΜΟΥΣ 

ΞΞέέφφρρεεννοο  κκέέφφιι  κκααιι  ααθθρρόόαα  σσυυµµµµεεττοοχχήή  σσττηηνν  
ΑΑπποοκκρριιάάττιικκηη  ππααρρέέλλαασσηη  ττοουυ  ∆∆ήήµµοουυ  ΦΦυυλλήήςς  
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ΕΤΑΙΡΕΙΑ ανασυσκευασίας, 
που εδρεύει στον Ασπρόπυργο,
ζητεί εργαζόµενους για αποθήκες

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

άνδρες - γυναίκες για 
φορτοεκφορτώσεις,παραλαβές, 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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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

Η εταιρία ΙΟΝΙΑΝ ΚΑΛΚ ΑΕ, βιοµ-
ηχανική εταιρία, µε αντικείµενο
την επεξεργασία ανθρακικού
ασβεστίου, αναζητά να προσλάβει
στις εγκαταστάσεις της στη ΒΙΠΕ
Μάνδρας Αττικής για πενθήµερη
8ωρη απασχόληση.  

Ανειδίκευτους Εργάτες Παραγωγής (ΚΩ∆: ΑΕΠ)
Αρµοδιότητες:
-Ενσάκιση προϊόντων σε σακιά και µεγασάκους
-Φόρτωση σιλοφόρων οχηµάτων
-Εργασίες καθαρισµού και οργάνωσης του χώρου παραγωγής

Προφίλ Υποψηφίου:
-Απόφοιτος ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης
-∆υνατότητα εργασίας σε κυλιόµενες βάρδιες
-Επάρκεια γνώσης Ελληνικής Γλώσσας για αλλοδαπούς υποψηφίους
-Εκπληρωµένες στρατιωτικές υποχρεώσεις για ηµεδαπούς υποψηφίους

Χειριστές Περονοφόρων Οχηµάτων (ΚΩ∆: ΧΠΟ)
Αρµοδιότητες:
-Ενσάκιση προϊόντων σε σακιά και µεγασάκους
-Φόρτωση προϊόντων  & Εκφόρτωση Ά υλών
-Φόρτωση των προϊόντων σε κοντέινερ

Προφίλ Υποψηφίου:
-Απόφοιτος ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης
-∆υνατότητα εργασίας σε κυλιόµενες βάρδιες
-Επάρκεια γνώσης Ελληνικής Γλώσσας για αλλοδαπούς υποψηφίους
-Εκπληρωµένες στρατιωτικές υποχρεώσεις για ηµεδαπούς υποψηφίους
-∆ίπλωµα Χειριστή Περονοφόρου Οχήµατος Πετρελαιοκίνητου (2ης Ειδικότητας:
Ανύψωσης και µεταφοράς φορτίων ή προσώπων) και Οµάδας Β (< 120 ΚW).
-Υποψήφιοι κάτοχοι της Οµάδας Α µε προϋπηρεσία στα περονοφόρα 40 τον φορτοε-
κφόρτωσης κοντέινερ θα προτιµηθούν. 

Παρακαλούµε να προωθούνται τα βιογραφικά σας στο dida@iokal.com ή
στο fax: 21 055 52 396 µε αναφορά στον κωδικό της θέσης που σας ενδια-
φέρει.

21.2.2020
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Ο κορων οϊός φαίν εται πως χ τυπάει κυρίως αν θρώπους
µεγαλύτερης ηλικίας, αλλά και όσους έχ ουν  επιβαρυµέν η
υγεία.Ο κίν δυν ος θαν άτου σε περίπτωση µόλυν σης από τον
κορων οϊό αυξάν ει όσο µεγαλύτερης ηλικίας είν αι ο ασθεν ής,
διαπιστών ει έγγραφο του Κέν τρου Ελέγχ ου και Πρόληψης
Μετάδοσης Ασθεν ειών  της Κίν ας, που δηµοσιεύτηκε προ
ηµερών  στην  επιθεώρηση Chinese Journal of  Epidemiology
και το οποίο συν τάχθηκε βάσει των  72.314 επιβεβαιωµέν ων
και υπόπτων  κρουσµάτων , αλλά και εκείν ων  χ ωρίς
συµπτώµατα του COVID-19 στην  Κίν α µέχ ρι τις 11 Φεβρο-
υαρίου.

Το ποσοστό θν ησιµότητας του COVID-19 βάσει της ηλικίας
*Το ποσοστό θν ησιµότητας (αριθµός θαν άτων  εν  σχ έσει µε τον  αριθµό κρουσµά-
των ) = η πιθαν ότητα θαν άτου αν  µολυν θεί καν είς από τον  κορων οϊό %. 
Η πιθαν ότητα αυτή διαφέρει αν άλογα µε την  ηλικιακή οµάδα του ασθεν ούς. Το
ποσοστό που εµφαν ίζεται στον  παρακάτω πίν ακα δεν  αν τιπροσωπεύει επ’ ουδεν ί
τον  αριθµό θαν άτων  αν ά ηλικιακή οµάδα, αλλά για τον  κίν δυν ο θαν άτου για έν α
άτοµο δεδοµέν ης ηλικιακής οµάδας αν  µολυν θεί µε COVID-19.

* Ποσοστό θαν άτου = (αριθµός θαν άτων  / αριθµός περιπτώσεων ) = πιθαν ότητα
θαν άτου εάν  έχ ει µολυν θεί από τον  ιό (%).Γεν ικώς, σχ ετικά λίγες τέτοιες περι-
πτώσεις εν τοπίζεται σε παιδιά.Ποσοστό θν ησιµότητας του COVID-19 αν άλογα µε το
φύλο
Η πιθαν ότητα αυτή διαφέρει αν άλογα µε το φύλο του ασθεν ούς. Κατά την  αν άγν ω-
ση αυτών  των  αριθµών  θα πρέπει ν α ληφθεί υπόψη ότι το κάπν ισµα, που αυξάν ει
τον  κίν δυν ο αν απν ευστικών  επιπλοκών , είν αι συχ ν ότερο στους άν δρες στην
Κίν α.

«Ιταλία, όπως λέµε Γουχάν»: Πόλεις φαντάσµατα – «Ο κόσµος ψωνίζει σαν να
είναι σε+ πόλεµο»

∆ρόµοι άδειοι, σούπερ µάρκετ ασφυκτικά γεµάτα.

Στην  πόλη της µόδας επικρατεί παν ικός εξαιτίας των  πέν τε ν εκρών  από τον  κορο-
ν αϊό αλλά και των  200+κρουσµάτων  µε την  κατάσταση ν α είν αι πλέον  εκτός

ελέγχ ου, καθώς ο παν ικός των  Ιταλών  είν αι φαν ερός.

Φαίν εται πως το γεγον ός πως οι πέν τε ν εκροί ήταν  ηλικιωµέν οι που είχ αν  ήδη
προβλήµατα υγείας δεν  καθησυχ άζει έστω και λίγο τους Ιταλούς, οι οποίοι όχ ι µόν ο
κυκλοφορούν  φορών τας µάσκες, αλλά και τρέχ ουν  από το πρωί στα σούπερ µάρ-
κετ προκειµέν ου ν α αγοράσουν  τα απαραίτητα.
Σύµφων α µε τα ιταλικά µέσα ήδη έχ ουν  εξαν τληθεί οι χ ειρουργικές µάσκες, καθώς
και τα απολυµαν τικά τζελ και τα χ αρτοµάν τιλα.
Τα άδεια ράφια και οι άδειοι δρόµοι πλέον  είν αι µία δεδοµέν η κατάσταση τόσο στις
έξι περιοχ ές όπου έχ ουν  καταγραφεί κρούσµατα όσο και στις µεγαλουπόλεις, στις
οποίες καθηµεριν ά φτάν ουν  εκατον τάδες τουρίστες.
«Ο κόσµος ψων ίζει λες και είµαστε σε πόλεµο. Ψων ίζω συχ ν ά τις Κυριακές, αλλά
σήµερα παρατήρησα πάρα πολύ κόσµο. Οι κον σέρβες και τα αποξηραµέν α τρόφιµα
έχ ουν  σχ εδόν  τελειώσει. Τα γάν τια εξαν τλήθηκαν , όπως και το απολυµαν τικό τζελ»,
λέει η 30χ ρον η Μαρτίν α σύµφων α µε το AFP.
« Είµαστε όλοι τροµαγµέν οι, ο κόσµος είν αι κλειδωµέν ος στα σπίτια του. ∆εν
υπάρχ ει καν έν ας στους δρόµους, τόν ισε από την  άλλη η Πάιολα που ζει στο Κον -
τόγκν ο.

Πώς ξεκίνησαν όλα
«Οι λοιµώξεις αυτές από τον  κορον αϊό αποτελούν  «αληθιν ό µυστήριο», κατά τον  κ.
Hans Kluge, περιφερειακό διευθυν τή για την  Ευρώπη του ΠΟΥ.
Μιλών τας στην  εφηµερίδα La Repubblica, ο ίδιος είπε πως το αν ησυχ ητικό είν αι ότι
δεν  έχ ουν  όλα τα κρούσµατα σαφές επιδηµιολογικό ιστορικό.
«∆εν  συσχ ετίζον ται όλα µε κάποιο ταξίδι στην  Κίν α ή µε επαφή µε επιβεβαιωµέν α
περιστατικά», εξήγησε. «Έχ ουµε δει αν άλογη έκρηξη κρουσµάτων  και σε άλλες
χ ώρες, αλλά πρέπει ν α εν τοπίσουµε την  πηγή τους. Αυτός πρέπει ν α είν αι ο
στόχ ος των  υγειον οµικών  Αρχ ών . Και προς αυτή τη βάση συν εργαζόµαστε µαζί
τους».

Ψάχνουν ακόµη τον «ασθενής µηδέν»
Οι δηλώσεις επιβεβαιών ον ται και από την  αν ακοίν ωση της ιταλικής Πολιτικής Προ-
στασίας ότι έν ας 38χ ρον ος στο Codogno δεν  είν αι τελικά ο «ασθεν ής µηδέν ».
Ο 38χ ρον ος ήταν  ο πρώτος που ν όσησε από το ν έο κορον αϊό. Επιπλέον , είχ ε
γευµατίσει προσφάτως µε έν αν  Ιταλό φίλο του, ο οποίος είχ ε επιστρέψει από την
Σαγκάη. Έτσι, όλοι ν όµιζαν  ότι εκείν ος ήταν  η πηγή της επιδηµίας.
Εν  τούτοις, διαπιστώθηκε ότι ο κορον αϊός δεν  είχ ε µολύν ει τον  φίλο του.
Τότε οι Αρχ ές του Codogno έστρεψαν  την  προσοχ ή τους στους Κιν έζους της πόλης.
Εξέτασαν  όσους σύχ ν αζαν  στο ίδιο καφέ µε τον  38χ ρον ο. Ωστόσο και οι δικές τους
εξετάσεις για τον  κορον αϊό ήσαν  αρν ητικές.
Η έρευν α δεν  καρποφόρησε µε αποτέλεσµα ο επικεφαλής της Ιταλικής Πολιτικής
Προστασίας Angelo Borelli αν ακοίν ωσε στους δηµοσιογράφους ότι «οι υγειον οµικές
Αρχ ές δεν  έχ ουν  ακόµα εν τοπίσει τον  ασθεν ή µηδέν »

Κορωνοϊός: Ποιους χτυπάει -Τα κρούσµατα και οι θάνατοι ανάλογα µε ηλικία
και φύλο [πίνακες]
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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 

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:

ΜΕΓΑΛΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΤΟΝ ΚΛΑ∆Ο
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
ΖΗΤΑ 
ΕΡΓΑΤΕΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
Άντρες 
Επιθυµητά Προσόντα: 
Ηλικία: έως 30 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Επιθυµητή ΟΧΙ Απα-
ραίτητη
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

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

ΜΕΓΑΛΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΤΟΝ ΚΛΑ∆Ο
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ
ΖΗΤΑ 
Ο∆ΗΓΟΥΣ ΦΟΡΤΗΓΟΥ
Άντρες 
Επιθυµητά Προσόντα: 
Ηλικία: έως 40 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Λύκειο
Προϋπηρεσία: Επιθυµητή ΟΧΙ Απα-
ραίτητη
Επιθυµητό: κάτοχοι άδειας οδήγ-
ησης Γ κατηγορίας µε ΠΕΙ, γνώστες
Αττικής.

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

ΜΕΓΑΛΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΤΟΝ ΚΛΑ∆Ο
ΤΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ
ΖΗΤΑ 
Ο∆ΗΓΟΥΣ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
Άντρες 
Επιθυµητά Προσόντα: 
Ηλικία: έως 50 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο

Προϋπηρεσία: Επιθυµητή ΟΧΙ Απα-
ραίτητη
Επιθυµητό: κάτοχοι διπλώµατος Γ
κατηγορίας µε ΠΕΙ

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

ΜΕΓΑΛΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΤΟΝ ΚΛΑ∆Ο
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ
ΖΗΤΑ 
ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟΥ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ
Άντρες 
Επιθυµητά Προσόντα: 
Ηλικία: έως 40 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Επιθυµητή ΟΧΙ Απα-
ραίτητη
Επιθυµητό: κάτοχοι άδειας χειριστή
ανυψωτικού µηχανήµατος - κλάρκ.

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

ΜΕΓΑΛΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΤΟΝ ΚΛΑ∆Ο
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ
ΖΗΤΑ 
Ο∆ΗΓΟΥΣ ΦΟΡΤΗΓΟΥ
Άντρες 
Επιθυµητά Προσόντα: 
Ηλικία: έως 40 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Επιθυµητή ΟΧΙ Απα-
ραίτητη
Επιθυµητό: κάτοχοι άδειας οδήγ-
ησης Ε κατηγορίας.

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

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

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