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Καλαίσθητα Γκράφιτι κοσµούν
το Κολυµβητήριο Χαϊδαρίου
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Μητσοτάκης:Ο Τσίπρας να ακούσει
τον λαό. Να µην κυρώσει τη

συµφωνία Πρεσπών

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

Κ
2239

ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ-ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

& ΒΟΗΘΟΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ σσεελλ..  1122

Αρ. Φύλλου 3595 ∆ευτέρα 21 Ιανουαρίου 2019 Έτος 25ο email: info@thriassio.gr www.thriassio.gr

ΟΑΕ∆: Αυξήθηκαν κατά 4% µέσα σε
ένα µήνα οι εγγεγραµµένοι άνεργοι

Στους 935.449 ανήλθαν οι εγγεγραµµένοι άνεργοι τον 
∆εκέµβριο έναντι 898.965 άτοµα τον Νοέµβριο.
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ΣΣττηη  ∆∆ιικκααιιοοσσύύννηη
2255  γγυυννααίίκκεεςς  
Ασκούσαν παράνοµα το 

επάγγελµα της αποκλειστικής
νοσοκόµας σε νοσοκοµεία 

της ∆υτικής Αττικής.
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κη τις απόψεις της εφηµερίδας

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

2-θριάσιο ∆ευτέρα 21 Ιανουαρίου 2019

ΠΠΡΡΟΟΓΓΝΝΩΩΣΣΗΗ  ΚΚΑΑΙΙΡΡΟΟΥΥ
Αραιές νεφώσεις . Η

θερµοκρασία έως 16 βαθµους Κελσίου 

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

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Αγνή, Ευγένιος, ΕυγένηςΜάξιµος, 

Μάξιµη, Νεόφυτος, Πάτροκλος, Πατροκλέας,
Πατροκλής, Πατρόκλεια

Ασπρόπυργος
Κολιός Αν τών ιος Ν. 28ης Οκτωβρίου 17Α &

Θρασυβούλου, 2105577744

Ελευσίνα 
ΣΚΑΝ∆ΑΛΗ ΕΙΡΗΝΗ

ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 6 - ΜΑΓΟΥΛΑ
Τηλέφωνο  : 210-5558491

Μάνδρα
Ρούτης Κωνσταντίνος Χ., Κοροπούλη Βαγγέλη 15,

2105551954 (08:00 -23:00)

Άνω Λιόσια - Φυλή 
Ζαλαβρά Ελένη , Λεωφόρος Φυλής 240, Ά. Λιόσια,

2102471445 (08:00 - 22:00)

Αχαρνές 

∆εληστάθης Βασίλειος Α. 
Θρακοµακεδόνων 81, 2102444418

Χαϊδάρι 
ΚΩΝΣΤΑ ΕΛΕΝΗ ΜΑΝΙΚΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΕ 
Καραϊσκάκη 84, 2105985845 (08:00 -23:00)

Η εγκληµατική οµάδα είχε στο ενεργητικό της
13 ληστείες και 19 κλοπές στην περιοχή του
Ασπροπύργου.

Στην εξάρθρωση εγκληµατικής οργάνωσης,
που αποτελούνταν από δύο υποοµάδες,
προχώρησαν αστυνοµικοί του Τµήµατος

Ασφαλείας Ελευσίνας.
Αξιοποιώντας σχετικές πληροφορίες και συλλέ-

γοντας προσεκτικά στοιχεία για τα µέλη και τη
δράση της σπείρας, ταυτοποίησαν τα 11 µέλη της
και µετά από επιχείρηση στην περιοχή του Ασπρ-
οπύργου προχώρησαν σε 3 συλλήψεις.

Σύµφωνα µε πληροφορίες, έχουν εξιχνιαστεί
ήδη 13 ληστείες και 19 κλοπές, σε σούπερ µάρ-
κετ, ψιλικατζίδικα, πρατήρια καυσίµων, περίπτερα
κ.ά., ενώ τα µέλη της εγκληµατικής οργάνωσης -
όλοι τους Ροµά- έκλεβαν και οχήµατα.

Οι αστυνοµικοί του T.A. Ελευσίνας, που χει-
ρίστηκαν µε επιτυχία την υπόθεση, προχωρούν
σε περαιτέρω ενέργειες ταυτοποίησης των δρά-
σεων του κυκλώµατος, εκτιµώντας ότι τα µέλη του
εµπλέκονται και σε δεκάδες άλλες παρόµοιες
περιπτώσεις.

ΛΛΗΗΣΣΤΤΡΡΙΙΚΚΗΗ  ΟΟΜΜΑΑ∆∆ΑΑ  ΕΕΙΙΧΧΕΕ  ΡΡΗΗΜΜΑΑΞΞΕΕΙΙ
ΤΤΗΗ  ∆∆ΥΥΤΤΙΙΚΚΗΗ  ΑΑΤΤΤΤΙΙΚΚΗΗ

Τρεις συλλήψεις στην περιοχή του Ασπροπύργου

Τ
ην  Τρίτη  22  Ιαν ουαρίου 2019
και ώρα  20:30  θα συν εδριάσει
το  ∆ηµοτικό Συµβούλιο Ελευ-

σίν ας για τη συζήτηση και λήψη αποφ-
άσεψν  στα  παρακάτω θέµατα της ηµε-
ρήσιας διάταξης:

1. Λήψη απόφασης για την
δηµιουργία ή µη της ∆ιαδηµοτικής
Μον άδας Επεξεργασίας Βιοαποβλήτων
Αττικής (ΜΕΒΑ) στην  περιοχ ή της
Ελευσίν ας.

2. Λήψη απόφασης για την  αν αν έωση/επικαιρο-
ποίηση του Πρωτοκόλλου Συν εργασίας µεταξύ του
∆ήµου Ελευσίν ας και του Κέν τρου Θεραπείας Εξαρτ-
ηµέν ων  Ατόµων  (ΚΕΘΕΑ).

3. Ορισµός µελών  της Επιτροπής παραλαβής
µικρών  έργων  και εργασιών  συν τήρησης αξίας µικρότε-
ρης του 1.000.000,00 € (ά. 61 παρ. 1 εδαφ. Α,β του Ν.
4257/14)

4. Ορισµός µελών  στην  Επιτροπή παραλαβής
έργων  αξίας µεγαλύτερης του 1.000,000,00 € (ά. 61
παρ. 1 εδαφ. α,β του Ν. 4257/14)

5. Συγκρότηση Εκτιµητικής Επιτροπής του
∆ήµου έτους 2019 για την  αγορά ή την  εκποίηση ή την
αν ταλλαγή ακιν ήτων  σύµφων α µε τις διατάξεις των  άρθ-
ρων  186, 190 & 191 του Ν. 3463/2006.

6. Συγκρότηση Εκτιµητικής Επιτροπής για την
εκποίηση ή την  εκµίσθωση ή µίσθωση ή αγορά Πραγ-
µάτων  (κιν ητών  ή ακιν ήτων ) του ∆ήµου έτους 2019
(αρ. 7 του Π.∆. 270/81).

7. Συγκρότηση Εκτιµητικής Επιτροπής για την
εκποίηση ή την  εκµίσθωση ή µίσθωση ή αγορά Πραγ-
µάτων  (κιν ητών  ή ακιν ήτων ) του ∆ήµου έτους 2019
(αρ. 1 του Π.∆. 270/81).

8. Συγκρότηση Επιτροπής Αστικής Επιλύσεως
Φορολογικών  ∆ιαφορών  και Αµφισβητήσεων  (ά 7 παρ.
8 του Ν. 2307/95).

9. Ορισµός εκπροσώπου του ∆ήµου στην  Γν ω-
µοδοτική Επιτροπή για θέµατα αν έλκυσης, αποµάκρυ-
ν σης ή εξουδετέρωσης ν αυαγίων , ή πλοίων  για το έτος
2019.

10. Λήψη απόφασης για την  χ ρον ική παράταση
της σύµβασης που αφορά στην  «Αµοιβή γραφείου µαγ-
ν ητοφών ησης πρακτικών  των  συν εδριάσεων  Πολι-
τικών  Οργάν ων ».

11. Τακτοποίηση οφειλής ΤΑΠ µέσω συµψηφι-
σµού.

12. Απαλλαγή από προσαυξήσεις (Κωδ. Οφειλέτη
15422)   

ΣΤΟ ΑΥΡΙΑΝΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
Λήψη απόφασης για την δηµιουργία ή µη 

∆ιαδηµοτικής Μονάδας Επεξεργασίας Βιοαποβλήτων
Αττικής (ΜΕΒΑ) στην περιοχή της Ελευσίνας.
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Έπειτα από την οµολογουµένως πετ-
υχηµένη παρέµβαση της εικαστικού ∆ήµ-
ητρας Χριστοφορίδου σε συνεργασία µε

το ∆ήµο Χαϊδαρίου, σε πολλά σηµεία της πόλης
µας, σε γραφεία συλλόγων και στο ∆ηµαρχείο,
σειρά πήραν τα τοιχία στη µάντρα του Κολ-
υµβητηρίου, τα οποία εδώ και µερικές ηµέρες
διακοσµούν όµορφες ζωγραφιές εµπνευσµένες
από το ίδιο το κολυµβητήριο. 

Μπαίνοντας κανείς στο κολυµβητήριο, θα δει
στους τοίχους του ζωγραφιές µε παιδάκια να
κολυµπούν, αθλητές να παίζουν πόλο αλλά και
να αποτυπώνεται η προσπάθεια του κολυµβητή
στον αγώνα!

Το επόµενο διάστηµα θα συνεχίσουµε µε αυτές
τις παρεµβάσεις να οµορφαίνουµε διάφορα
σηµεία της πόλης µας, τονίζει σε ανακοίνωσή
της η δηµοτική αρχή. 

Μια προσπάθεια που στοχεύει όχι µόνο στην
καλαισθησία αλλά και στη διαπαιδαγώγηση των
νέων και µεγαλύτερων σε ηλικία πολιτών ώστε να
σέβονται και να προσέχουν το περιβάλλον που
ζουν.

Ως ∆ήµος, θέλουµε να ευχαριστήσουµε την
εικαστικό ∆ήµητρα Χριστοφορίδου που επιµε-
λείται τα έργα, η οποία µε το µεράκι που τη χαρ-
ακτηρίζει αλλά και τις συνεχείς νέες ιδέες έχει
συνεισφέρει τα µέγιστα σε αυτή την προσπάθεια.

Ε
ξαρθρώθηκε, µετά από πολύµην η και µεθοδική
έρευν α του Τµήµατος ∆ίωξης Ναρκωτικών  της
Υποδιεύθυν σης Ασφαλείας Καλαµάτας,

εγκληµατική οργάν ωση τα µέλη της οποίας διακι-
ν ούσαν  ποσότητες κάν ν αβης, σε περιοχ ές της Αττι-
κής και της Κοριν θίας.

Για την  εξάρθρωση της εγκληµατικής οργάν ωσης,
πραγµατοποιήθηκαν  στις 18.1.2019, ευρείας κλίµακας
παράλληλες αστυν οµικές επιχ ειρήσεις σε περιοχ ές της
Αθήν ας Αττικής, από αστυν οµικούς του Τµήµατος
∆ίωξης Ναρκωτικών  και της Υποδιεύθυν σης Ασφαλείας
Καλαµάτας, της Υποδιεύθυν σης ∆ίωξης Ναρκωτικών
της ∆ιεύθυν σης Ασφαλείας Αττικής και της Οµάδας
Πρόληψης και Καταστολής Εγκληµατικότητας
(Ο.Π.Κ.Ε.) Μεσσην ίας.

Στο πλαίσιο των  επιχ ειρήσεων , συν ελήφθησαν
τρεις (3) Έλλην ες, ηλικίας 60, 69 και 77 ετών , µέλη της
εγκληµατικής οργάν ωσης.

Σε βάρος τους σχ ηµατίστηκε δικογραφία κακουργ-
ηµατικού χ αρακτήρα, για σύσταση εγκληµατικής οργά-
ν ωσης και παράβαση της ν οµοθεσίας για τα ν αρκωτι-
κά.

Ως προς το χ ρον ικό της εξάρθρωσης, µετά από
συστηµατική και πολύµην η αστυν οµική έρευν α που
διεξήγαγε το Τµήµα ∆ίωξης Ναρκωτικών  της Υπο-
διεύθυν σης Ασφαλείας Καλαµάτας, αξιοποιών τας
κατάλληλα και συν δυαστικά στοιχ εία, ευρήµατα, αλλά

και αποτελέσµατα φυσικών  και
τεχ ν ικών  µεθόδων , προέκυψε ότι οι
αν ωτέρω, συγκρότησαν  από τα τέλη
Σεπτεµβρίου 2018 εγκληµατική οργάν ω-
ση µε σκοπό τη διακίν ηση ποσοτήτων
κάν ν αβης, στις ευρύτερες περιοχ ές της
Αττικής και της Κοριν θίας, αποκοµίζον -
τας σηµαν τικά χ ρηµατικά ποσά.

Τα µέλη της οργάν ωσης, προκειµέν ου
ν α συγκαλύπτουν  την  παράν οµη δραστηριότητά τους
και ν α αποπροσαν ατολίζουν  τις έρευν ες των  διωκ-
τικών  Αρχ ών , χ ρησιµοποιούσαν  τηλεφων ικές συν δέ-
σεις, που δεν  ήταν  δηλωµέν ες στα πραγµατικά τους
στοιχ εία, αλλά σε στοιχ εία αλλοδαπών  υπηκόων
τρίτων  χ ωρών  («αχ υράν θρωπων » - ghost persons),
εν ώ κατά τις µεταξύ τους συν οµιλίες, χ ρησιµοποι-
ούσαν  συν θηµατική και κωδικοποιηµέν η ορολογία.

Σε έρευν ες που πραγµατοποιήθηκαν  µε τη συν δρο-
µή δικαστικών  λειτουργών , σε οικίες, αποθήκες, υπαίθ-
ριους χ ώρους, οχ ήµατα κ.α., βρέθηκαν  συν ολικά και
κατασχ έθηκαν :

ποσότητα κάν ν αβης, συν ολικού βάρους -1.548,7-
γραµµαρίων ,

δεν δρύλλιο κάν ν αβης, ύψους -2,2- µέτρων  περίπου,
δύο (2) τσιγαριλίκια κάν ν αβης,
-4- ζυγαριές ακριβείας,
το χ ρηµατικό ποσό των  -1.170- ευρώ, ως προερχ ό

µεν ο από την  διακίν ηση ν αρκωτικών ,
τρία (3) κιν ητά τηλέφων α και
αν τικείµεν α που σχ ετίζον ται µε τη συσκευασία ν αρ-

κωτικών  ουσιών .
Σηµειών εται, ότι στο πλαίσιο της πολύµην ης έρευ-

ν ας, προέκυψε η διασύν δεση των  µελών  της εγκληµα-
τικής οµάδας, µε έτερη εγκληµατική οµάδα, η οποία
είχ ε εξαρθωθεί από το Τµήµα ∆ίωξης Ναρκωτικών  της
Υποδιεύθυν σης Ασφαλείας Καλαµάτας και τα µέλη της
οποίας, δραστηριοποιούταν  συστηµατικά στη
διακίν ηση σηµαν τικών  ποσοτήτων  ν αρκωτικών
ουσιών  σε περιοχ ές της Πελοπον ν ήσου.

Οι συλληφθέν τες, οδηγήθηκαν  στον  Εισαγγελέα
Πληµµελειοδικών  Καλαµάτας, εν ώ οι έρευν ες
συν εχ ίζον ται από το Τµήµα ∆ίωξης Ναρκωτικών  της
Υποδιεύθυν σης Ασφαλείας Καλαµάτας, προκειµέν ου
ν α διερευν ηθεί περαιτέρω το εύρος της εγκληµατικής
δραστηριότητας της οργάν ωσης και η τυχ όν  εµπλοκή-
συµµετοχ ή περισσοτέρων  ατόµων  σε αυτή.

Καλαίσθητα Γκράφιτι κοσµούν το Κολυµβητήριο Χαϊδαρίου

Η προσπάθεια να αντικατασταθούν µουτζούρες και συνθήµατα 
από τους τοίχους ∆ηµοτικών κτιρίων συνεχίζεται.

∆∆υυττιικκήή  ΑΑττττιικκήή::  2255  γγυυννααίίκκεεςς  
εερργγάάζζοονντταανν  ππααρράάννοοµµαα  ωωςς  
ααπποοκκλλεειισσττιικκέέςς  ννοοσσοοκκόόµµεεςς

Τ
η ∆ικαιοσύνη θα αντιµετωπίσουν 25 γυναίκες, οι
οποίες συνελήφθησαν διότι ασκούσαν παράνο-
µα το επάγγελµα της αποκλειστικής νοσοκόµας

σε νοσοκοµεία της ∆υτικής Αττικής.
Στοχευµένοι έλεγχοι πραγµατοποιήθηκαν, νυκτερινές

ώρες της 17-1-2019, από αστυνοµικούς των Αστυνο-
µικών Τµηµάτων Χαϊδαρίου και Ελευσίνας, σε Νοσοκο-
µεία της ∆υτικής Αττικής, για τον εντοπισµό γυναικών
που εργάζονται παράνοµα ως αποκλειστικές νοσοκόµες.

Ειδικότερα, διενεργήθηκαν έλεγχοι σε δύο (2) Νοσο-
κοµεία, κατά τη διάρκεια των οποίων διαπιστώθηκε ότι
είκοσι πέντε (25) γυναίκες (είκοσι τέσσερις αλλοδαπές
και µία ηµεδαπή) εργάζονταν ως αποκλειστικές νοσοκό-
µες, χωρίς να διαθέτουν το προβλεπόµενο πτυχίο Σχο-
λής Αδελφών Νοσοκόµων, άδεια άσκησης επαγγέλµα-
τος και βιβλιάριο υγείας της αρµόδιας Αρχής. Επιπρό-
σθετα δεν ήταν εγγεγραµµένες στο µητρώο (λίστα)
αποκλειστικών νοσοκόµων των Νοσοκοµείων.

Σηµειώνεται ότι η άσκηση του επαγγέλµατος της
αποκλειστικής νοσοκόµας, χωρίς τις νόµιµες προϋποθέ-
σεις, έχει σαν αποτέλεσµα τη στέρηση εσόδων από το
∆ηµόσιο και τα Ασφαλιστικά Ταµεία, καθώς δεν εκδίδον-
ται οι απαιτούµενες αποδείξεις παροχής υπηρεσιών,
ενώ επιπρόσθετα δεν καταβάλλονται οι προβλεπόµενες
από το Νόµο ασφαλιστικές εισφορές.

Οι συλληφθείσες, µε τις δικογραφίες που
σχηµατίσθηκαν σε βάρος τους, κατά περίπτωση,
από το Α.Τ. Χαϊδαρίου και το Α.Τ Ελευσίνας,
οδηγήθηκαν στον κ. Εισαγγελέα Πληµµελειοδικών
Αθηνών.

Στα χέρια της ΕΛ.ΑΣ σπείρα διακίνησης 
κάνναβης σε Αττική και Κορινθία 
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Ο εκσυγχρονισµός και η αναβάθµιση των Κεντρικών Αγορών 
στο επίκεντρο συναντήσεων της Περιφερειάρχη Αττικής

Μ ε τη ∆ιοίκηση του Οργανισµού
Κεντρικών Αγορών και Αλιείας
(ΟΚΑΑ) συναντήθηκαν προχθές

η Περιφερειάρχης Αττικής, Ρένα ∆ούρου
και ο Αντιπεριφερειάρχης Πειραιά, Γιώρ-
γος Γαβρίλης. Πρόκειται για τη µεγαλύτε-
ρη αγορά συγκέντρωσης και διανοµής
προϊόντων στη χώρα, µε 330 επιχειρή-
σεις και 2.500 εργαζοµένους.

Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκε
το σχέδιο ανάπτυξης της επόµενης πεν-
ταετίας µε βασικό πυρήνα την ανάπλαση
της κεντρικής αγοράς και τη διεύρυνση
του δικτύου αγορών του Οργανισµού, µε
πρώτο έργο την Ιπποδάµεια Αγορά στον
Πειραιά σε συνεννόηση µε τους φορείς της πόλης.

Στη συνέχεια έγινε συνάντηση µε τον Σύνδεσµο Εµπόρων της Κεντρικής Λαχαναγοράς Αθηνών, κατά
την οποία συζητήθηκε η ανάγκη αναβάθµισης των υποδοµών καθώς και αντιµετώπισης του παραεµ-
πορίου. 

Η Περιφέρεια Αττικής θα συνεχίσει να βρίσκεται στο πλευρό των επαγγελµατιών των Κεντρικών Αγο-
ρών, για τον εκσυγχρονισµό και την αναβάθµισή τους. 

Το παρών έδωσαν οι Περιφερειακοί Σύµβουλοι: Βασιλική Λάσκαρη – Κρασοπούλου, Μαρία Λαµ-
πρίδου, Γιώργος Αλεβιζόπουλος, Μαλάµω Αποστολοπούλου, Ειρήνη Μεταξά και Γιάννης Μοίρας.

Θέσεις εργασίας στην
Αστυνοµική Ακαδηµία, που
εδρεύει στο ∆ήµο Αχαρνών

Η
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΑΚΑ∆ΗΜΙΑ αν ακοιν ών ει
την  πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτι-
κού δικαίου ορισµέν ου χ ρόν ου, συν ολικά

οκτώ (8) ατόµων  για την  κάλυψη αν αγκών  καθαριότ-
ητας των  κτιριακών  εγκαταστάσεων  (τέσσερα (4)
κτίρια) της Αστυν οµικής Ακαδηµίας/Σχ ολή Μετεκ-
παίδευσης και Επιµόρφωσης Ελλην ικής Αστυν οµίας,
που εδρεύει στο ∆ήµο Αχ αρν ών  του Νοµού Αττικής
και συγκεκριµέν α του εξής, αν ά Υπηρεσία, έδρα,
τόπο απασχ όλησης, ειδικότητα και διάρκεια σύµβα-
σης, αριθµού ατόµων :

8 ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Υποβολή αιτήσεων συµµετοχής
Οι εν διαφερόµεν οι καλούν ται ν α συµπληρώσουν

την  αίτηση µε κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.8 και ν α
την  υποβάλουν  µόν ο ταχ υδροµικά µε συστηµέν η
επιστολή, στην  ακόλουθη διεύθυν ση: Αστυν οµική
Ακαδηµία, Λ. Θρακοµακεδόν ων  101 Τ.Κ. 13679
ΑΧΑΡΝΑΙ, υπ΄ όψιν  κ. Α/Υ ΄ Μάριου
ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ (τηλ. επικοιν ων ίας: 210
2424306). Το εµπρόθεσµο των  αιτήσεων  κρίν εται µε
βάση την  ηµεροµην ία που φέρει ο φάκελος αποστο-
λής, ο οποίος µετά την  αποσφράγισή του επισυν ά-
πτεται στην  αίτηση των  υποψηφίων . Η προθεσµία
υποβολής των  αιτήσεων  είν αι δέκα (10) ηµέρες
(υπολογιζόµεν ες ηµερολογιακά)

και αρχ ίζει από την  επόµεν η ηµέρα της τελευταίας
δηµοσίευσης της παρούσας στις εφηµερίδες παν ελ-
λαδικής κυκλοφορίας. Η αν ωτέρω προθεσµία λήγει µε
την  παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ηµέρας και
εάν  αυτή είν αι, κατά ν όµο, εξαιρετέα (δηµόσια αργία)
ή µη εργάσιµη, τότε η λήξη της προθεσµίας µετατίθ-
εται την  επόµεν η εργάσιµη ηµέρα.

Κατάνυξη και λαµπρότητα στην λιτάνευση της εικόνας
του Αγίου Αθανασίου στη ∆ηµοτική Ενότητα Φυλής

Σ
ε κλίµα ιδιαίτερης κατάν υξης και θρησκευτικής λαµπρότητας, τελέστηκε σήµερα το απόγευµα, παρουσία
του ∆ηµάρχ ου Φυλής  Χρήστου Παππού, στο γραφικό παρεκκλήσι του Αγίου Αθαν ασίου στη Φυλή, ο
Μέγας Παν ηγυρικός Εσπεριν ός µετ΄ αρτοκλασίας, για την  αυριαν ή γιορτή του Αγίου.

Στο Μεγάλο Εσπεριν ό χ οροστάτησε ο εφηµέριος του Ιερού Ναού της Κοιµήσεως της Θεοτόκου, πατέρας
∆ηµήτριος Παν αγακόπουλος. Ακολούθησε λιτάν ευση των  δυο εικόν ων  του Αγίου, που διαθέτει το εκκλησάκι,
στους δρόµους πέριξ του Ιερού Ναού. Πιστοί, εκπρόσωποι συλλόγων  και εκπρόσωποι της ∆ηµοτικής Αρχ ής
συν όδεψαν  µε κατάν υξη τις εικόν ες του Μέγα Αθαν ασίου, επον οµαζόµεν ου και  «στύλου της ορθοδοξίας».

Για δεύτερη χ ρον ιά φέτος η φιλαρµον ική του ∆ήµου Φυλής, απέδωσε τις πρέπουσες τιµές για τον  εορτασµό
του Αγίου. 

Στο βίο του Μέγα Αθαν ασίου αν αφέρθηκε στο κήρυγµα του ο πατέρας ∆ηµήτριος ο οποίος ευχ αρίστησε τους
πιστούς για τη συµµετοχ ή τους και ευχ ήθηκε «ο Άγιος Αθαν άσιος ν α µεσιτεύει τα µέγιστα στον  Μεγάλο Θεό,
ν α µας δίν ει υγεία αγάπη και προκοπή». Η θρησκευτικές εκδηλώσεις ολοκληρώθηκαν  µε την  αν άκρουση του
Εθν ικού Ύµν ου από τη Φιλαρµον ική του ∆ήµου Φυλής. 

Από τη ∆ηµοτική Αρχ ή παρέστησαν  επίσης ο Αν τιδήµαρχ ος Φυλής Σπύρος Μπρέµπος και η Πρόεδρος του
Τοπικού Συµβουλίου της ∆ηµοτικής Εν ότητας Φυλής Ελέν η Λιάκου. 

To πρωί της Παρασκευής 18 Ιαν ουαρίου, τις 7.30 το πρωί αν ήµερα της εορτής του Αγίου Αθαν ασίου τελέ-
στηκε  Αρχ ιερατική Θεία Λειτουργία.  
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Τη δραµατική κατάσταση
που επικρατεί στο
νοσοκοµείο «Αττικόν»

µετά από τη γενική εφηµερία
της Τρίτης (15/01/2019) που
«µπλόκαραν τα πάντα»,
διαπίστωσε από κοντά ο πρόε-
δρος της Νέας ∆ηµοκρατίας,
Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο κ. Μητσοτάκης επισκέφθη-
κε αιφνιδιαστικά το νοσοκοµείο,

το απόγευµα της Πέµπτης
(17/01/2019). Ο αρχηγός της
αξιωµατικής αντιπολίτευσης
περιηγήθηκε στους διαδρόµους
όπου υπήρχαν ακόµα ράντζα,
µίλησε µε τους εργαζόµενους
και ευχαρίστησε το νοσηλευτικό
και υποστηρικτικό προσωπικό
για τις υπεράνθρωπες προσπά-
θειες που καταβάλλουν για να
παρέχουν ποιοτικές υπηρεσίες
στους ασθενείς.

Σε δήλωσή του, ο κ. Μητσο-
τάκης τόνισε πως δυστυχώς η
κατάσταση που είδε στο Αττικό
Νοσοκοµείο δεν είναι αντάξια
ενός πανεπιστηµιακού νοσοκο-
µείου στην Ελλάδα του 2019.
«Ράντζα στους διαδρόµους,
λίγοι νοσηλευτές, εξοπλισµός ο
οποίος δεν δουλεύει. Ένα
νοσοκοµείο κόσµηµα σε µια
δύσκολη περιοχή της Αττικής,
το οποίο δυστυχώς ακολουθεί 

µια πτωτική πορεία. ∆εν πρό-
κειται να ισχυριστώ ότι όλα αυτά
τα προβλήµατα δηµιουργήθη-
καν τα τελευταία 4 χρόνια, προ-
φανώς πολλά είναι παλιά. Έχει
έρθει, όµως, η ώρα να αντιµε-
τωπιστούν δραστικά, µε µια
τολµηρή παρέµβαση η οποία
θα αναβαθµίσει ουσιαστικά το
δηµόσιο σύστηµα υγείας έτσι
ώστε να γίνει επιτέλους ένας
ουσιαστικός διαχωρισµός 

µεταξύ πρωτοβάθµιας φρον-
τίδας και της φροντίδας που οι
ασθενείς αναζητούν στα νοσο-
κοµεία» δήλωσε.

Όπως σηµείωσε, η Νέα
∆ηµοκρατία «στα µέσα Φεβρο-
υαρίου θα ανακοινώσει µε
λεπτοµέρεια το πρόγραµµά της
για µια ποιοτική δηµόσια υγεία
για κάθε Ελληνίδα και κάθε
Έλληνα».

Σ
ύµφων α µε τον  ΟΑΕ∆ ο συν ολικός αριθµός των
εγγεγραµµέν ων  αν έργων  (αν αζητούν των
εργασία) τον  ∆εκέµβριο κατέγραψε σηµαν τική

αύξηση και σε ετήσια βάση. Ειδικότερα, στην
κατηγορία αυτή προστέθηκαν  55.568 άτοµα, σε σχ έση
µε τον  ∆εκέµβριο του 2017, αν εβάζον τας το σύν ολο
κατά 6,32%.

Από τους εγγεγραµµέν ους αν έργους τον  ∆εκέµβριο,
τα 477.975 άτοµα (ποσοστό 51,10%) είν αι
εγγεγραµµέν α στο µητρώο του ΟΑΕ∆ για χ ρον ικό
διάστηµα ίσο ή και περισσότερο των  12 µην ών  και
457.474 (ποσοστό 48,90%) είν αι εγγεγραµµέν α στο
µητρώο του ΟΑΕ∆ για χ ρον ικό διάστηµα µικρότερο
των  12 µην ών . Οι άν δρες αν έρχ ον ται σε 355.917

(ποσοστό 38,05%) και οι γυν αίκες αν έρχ ον ται σε
579.532 (ποσοστό 61,95%).

Παράλληλα, το σύν ολο των  εγγεγραµµέν ων  λοιπών
(µη αν αζητούν των  εργασία), για τον  µήν α ∆εκέµβριο
2018, αν ήλθε σε 181.367 άτοµα. Από αυτά 53.414
(ποσοστό 29,45%) είν αι εγγεγραµµέν α στο µητρώο του
ΟΑΕ∆ για χ ρον ικό διάστηµα ίσο ή και περισσότερο
των  12 µην ών  και 127.953 (ποσοστό 70,55%) είν αι
εγγεγραµµέν α στο µητρώο του ΟΑΕ∆ για χ ρον ικό
διάστηµα µικρότερο των  12 µην ών . Οι άν δρες
αν έρχ ον ται σε 68.253 (ποσοστό 37,63%) και οι
γυν αίκες σε 113.114 (ποσοστό 62,37%). Σηµειών εται
ότι το σύν ολο των  εγγεγραµµέν ων  µη αν αζητούν των
εργασία τον  Νοέµβριο είχ ε διαµορφωθεί στα 199.472
άτοµα.

Το σύν ολο των  επιδοτούµεν ων  αν έργων , για τον
µήν α ∆εκέµβριο 2018, (αφορά τον  αριθµό των
δικαιούχ ων  που πληρώθηκαν  εν τός του αν τίστοιχ ου
µήν α) αν έρχ εται σε 202.537 άτοµα, από τα οποία οι
111.068 (ποσοστό 54,84%) είν αι κοιν οί και λοιπές
κατηγορίες επιδοτουµέν ων  και οι 91.469 (ποσοστό
45,16%) είν αι εποχ ικοί τουριστικών  επαγγελµάτων . Οι
άν δρες αν έρχ ον ται σε 88.400 (ποσοστό 43,65%) και
οι γυν αίκες σε 114.137 (ποσοστό 56,35%).

Από το σύν ολο των  επιδοτουµέν ων  αν έργων
90.216 (ποσοστό 44,54%) είν αι κοιν οί, 2.186
(ποσοστό 1,08%) είν αι οικοδόµοι, 91.469 (ποσοστό
45,16%) είν αι εποχ ικοί τουριστικών  επαγγελµάτων ,
17.249 (ποσοστό 8,52%) είν αι εποχ ικοί λοιποί
(αγροτικά), 1.158 (ποσοστό 0,57%) είν αι

ΟΑΕ∆: Αυξήθηκαν κατά 4% µέσα σε ένα µήνα οι εγγεγραµµένοι άνεργοι
Στους 935.449 ανήλθαν οι εγγεγραµµένοι άνεργοι τον ∆εκέµβριο έναντι 898.965 άτοµα τον Νοέµβριο.

ΑΑιιφφννιιδδιιαασσττιικκήή  εεππίίσσκκεεψψηη
ΚΚ..  ΜΜηηττσσοοττάάκκηη  σσττοο  
ννοοσσοοκκοοµµεείίοο  ««ΑΑττττιικκόόνν»»  
ΧΧρρεειιάάζζοοννττααιι  ττοολλµµηηρρέέςς  ππααρρεεµµββάάσσεειιςς
σσττοο  ΣΣύύσσττηηµµαα  ΥΥγγεείίααςς
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Ο
µόφων α και µε τη στήριξη
όλων  των  πλευρών  το ∆ηµο-
τικό Συµβούλιο Μεγαρέων  απο-

φασίστηκε η σύσταση ∆ηµοτικού Κέν -
τρου Ψυχ ικής Υγείας και Μαθησιακών
∆υσκολιών  κατά τη συν εδρίαση της
15ης Ιαν ουαρίου.

Σκοπός του Κέν τρου είν αι η αξιολόγ

ηση παιδιών  προσχ ολικής και σχολι-
κής ηλικίας αν αφορικά µε τις φων ολογι-
κές , αρθρωτικές και µαθησιακές
δυσκολίες τις οποίες αν τιµετωπίζουν  τα
παιδιά καθώς και την  άµεση εν ηµέρωση
των  γον ιών  τους.

Όπως αν έφερε το megara.org, είν αι
µια ιδέα του οφθαλµίατρου και ∆ηµοτι-

κού Συµβούλου, τέως Αν τιδηµάρχ ου,
Κώστα Καράµπελα ο οποίος µε την  ιδι-
ότητά του ως λειτουργού της υγείας έχ ει
προσφέρει πολλές συµβουλές ιατρικής
φύσεως στον  ∆ήµο Μεγαρέων  ούτως
ώστε ν α συν εχ ίζει και ν α επαυξάν ει
την  παροχ ή τέτοιων  υπηρεσιών .

Σύµφων α µε την  περιγραφή του κ.
Καράµπελα, το πρόγραµµα αξιολογή-
σεων  των  παιδιών  θα πραγµατοποιείται
από  επιστηµον ική οµάδα αποτε-
λούµεν η από λογοθεραπευτή, ψυχ ολό-
γο και ειδική παιδαγωγό.

Οι αξιολογήσεις θα γίν ον ται ατοµικά
σε κάθε παιδί. 

Η ψυχ ολόγος και η ειδική παιδαγωγός
θα παρατηρούν  τη συµπεριφορά και τις

αν τιδράσεις των  παιδιών  στα διάφορα
ερεθίσµατα που θα τους δίν ον ται ώστε
ν α διαµορφώσουν  µια πιο αν αλυτική
εικόν α.

Αρχ ικά το πρόγραµµα αξιολόγησης θα
αφορά στους παιδικούς σταθµούς και
στη συν έχ εια υπάρχ ει πρόθεση ν α
επεκταθεί στα ν ηπιαγωγεία και στα
δηµοτικά σχ ολεία.

Η συγκεκριµέν η πρωτοβουλία «θωρ-
ακίζει ακόµα περισσότερο την  πρωτο-
βάθµια φρον τίδα υγείας των  δηµοτών ,
συµµετέχ ον τας άµεσα στην  αν άπτυξη
και την  πρόοδο των  παιδιών
βοηθών τας ταυτόχ ρον α και τους γον είς
στους παρόν τες δύσκολους οικον οµι-
κούς καιρούς».

Με ευχές, δεσµεύσει ς, ευχάρι στη δι άθε-
ση και  τη συµµετοχή δεκάδων εκπρ-
οσώπων της σχολι κής κοι νότητας, έγι νε η
κοπή της Πρωτοχρονι άτι κης πί τας της ∆ευ-
τεροβάθµι ας Σχολι κής Επι τροπής (Β’
ΕΣΕ) , την Πέµπτη 17 Ιανουαρί ου 2019.

Ο Πρόεδρος της ∆ευτεροβάθµι ας Σχολι -
κής Επι τροπής Νί κος Χατζητρακόσι ας,
αντάλλαξε ευχές µε τους ∆ι ευθυντές
Γυµνασί ων και  Λυκεί ων του ∆ήµου, τους
εκπροσώπους των Ενώσεων Γονέων και
των Συλλόγων Γονέων και  Κηδεµόνων, τι ς
σχολι κές καθαρί στρι ες και  τους εργαζό-
µενους του ∆ήµου που συνδράµουν στη 

συντήρηση των σχολι κών µονάδων.
«Ο σκοπός µας εί ναι  να έχουµε σχολεί α

ασφαλή, συντηρηµένα, λει τουργι κά ως
προς τους χώρους, µε υλι κοτεχνι κό εξοπ-
λι σµό και  εκπαι δευτι κό υλι κό», τόνι σε ο
Νί κος Χατζητρακόσι ας, υπογραµµί ζοντας:
«∆εν νοεί ται  παι δεί α χωρί ς τα σχολεί α να
δι αθέτουν τον απαραί τητο τεχνολογι κό
εξοπλι σµό, χωρί ς τα εργαστήρι α φυσι κών
επι στηµών να δι αθέτουν τα απαραί τητα
υλι κά». Ο Πρόεδρος της Β’ ΕΣΕ δεσµεύθη-
κε ότι  και  τη νέα χρονι ά θα βρί σκεται  στο
πλευρό των σχολεί ων, έτοι µος να ανταπο-
κρι θεί  στα αι τήµατα των ∆ι ευθυντών γι α την

εύρυθµη λει τουργί α των σχολι κών µονά-
δων, προσθέτοντας ότι  «όλα όσα έχουν γί νει
τα θεωρώ δεδοµένα και  αυτονόητα γι ατί
έτσι  πρέπει  να λει τουργούν τα σχολεί α
µας». Τέλος, κόβοντας το πρώτο κοµµάτι
της Πρωτοχρονι άτι κης πί τας, ευχαρί στησε
όλους γι α την άψογη συνεργασί α που απο-
βαί νει  σε όφελος των παι δι ών και  ευχήθη-
κε µι α καλή και  δηµι ουργι κή νέα χρονι ά.

Ευχές γι α καλή χρονι ά, ευχαρι στί ες γι α
την άψογη συνεργασί α και  άµεση ανταπό-
κρι ση και  ευχές γι α νέα θητεί α στη
∆ι οί κηση της ∆ευτεροβάθµι ας Σχολι κής 

Επι τροπής Εκπαί δευσης, ευχήθηκαν µε
τη σει ρά τους οι  παρι στάµενοι  στο Νί κο
Χατζητρακόσι α, ο οποί ος κάλεσε εκπρ-
οσώπους από τους ∆ι ευθυντές, τους Συλλό-
γους Γονέων και  τους εργαζόµενους, να
κόψουν κοµµάτι  της πί τας.

Το φλουρί  της πί τας πέτυχε ο ∆ι ευθυντής
του ΕΠΑΛ Άνω Λι οσί ων και  το φλουρί  στα
ατοµι κά κοµµάτι α που µοι ράστηκαν, πέτ-
υχε µί α εκ των παλαι ότερων σχολι κών καθ-
αρι στρι ών. Και  οι  δύο τυχεροί  έλαβαν από
το Νί κο Χατζητρακόσι α από µί α ει κόνα ως
συµβολι κό δώρο.

Ευχές και δεσµεύσεις για Καλή Χρονιά Ευχές και δεσµεύσεις για Καλή Χρονιά 
στην κοπή της Πρωτοχρονιάτικης πίτας της Β’ ΕΣΕ του ∆ήµου Φυλής

ΣΣΣΣΤΤΤΤΟΟΟΟΝΝΝΝ    ∆∆∆∆ΗΗΗΗΜΜΜΜΟΟΟΟ    ΜΜΜΜΕΕΕΕΓΓΓΓΑΑΑΑΡΡΡΡΕΕΕΕΩΩΩΩΝΝΝΝ
Σύσταση ∆ηµοτικού Κέντρου Ψυχικής 
Υγείας και Μαθησιακών ∆υσκολιών
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Εφορία: Οι υποχρεώσεις 
µέχρι τέλος Ιανουαρίου

Μ
έχ ρι τέλη Ιαν ουαρίου οι φορολογούµεν οι θα
πρέπει ν α τακτοποιήσουν  τις φορολογικές
εκκρεµότητες τους, διαφορετικά από την  1η

Φεβρουαρίου θα πληρώσουν  τα πρόστιµα και τις προ-
σαυξήσεις που προβλέπει η ν οµοθεσία.

Οι φορολογούµεν οι καλούν ται ν α πληρώσουν  τα
τέλη κυκλοφορίας καθώς και τον  ΕΝΦΙΑ:

Αν αλυτικότερα:
Τέλη κυκλοφορίας: Το υπουργείο Οικον οµικών

έδωσε ν έα παράταση για την  πληρωµή τους, ως το
τέλος Ιαν ουαρίου.

Υπεν θυµίζεται ότι η πρώτη παράταση είχ ε δοθεί
στις 31 ∆εκεµβρίου και έληγε την  Παρασκευή 11 Ιαν ο-
υαρίου.

Προσοχ ή! Απαραίτητη προϋπόθεση είν αι η πληρω-
µή ν α γίν ει στις ∆ΟΥ.

Αυτοί που δεν  θα πληρώσουν  εµπρόθεσµα τα τέλη
κυκλοφορίας θα καταβάλουν  πρόστιµο ίσο µε την  αξία
τους. Το πρόστιµο είν αι ίσο µε το ύψος των  τελών  που
θα έπρεπε ν α είχ ε εξοφληθεί. Για παράδειγµα, αν
κάποιος ιδιοκτήτης Ι.Χ. πρέπει ν α πληρώσει τέλη
κυκλοφορίας ύψους 85,50 ευρώ, θα πρέπει ν α
πληρώσει 171 ευρώ.

Γι’ αυτήν  την  οφειλή ο φορολογούµεν ος θα έχ ει τη
δυν ατότητα ν α τη ρυθµίσει, ύστερα από έν αν  µήν α,
µε την  πάγια ρύθµιση σε 24 δόσεις, αλλά η βεβαιωθ-
είσα οφειλή επιβαρύν εται µε τους προβλεπόµεν ους
τόκους.

Ωστόσο, έως και την  οριστική εξόφληση του ποσού
ο ιδιοκτήτης δεν  µπορεί ν α µεταβιβάσει το όχ ηµα του.
∆ηλαδή, για ν α ολοκληρωθεί η µεταβίβαση του οχ ήµα-
τος δεν  αρκεί η βεβαίωση των  τελών  ή η υπαγωγή τους
σε ρύθµιση τµηµατικής καταβολής βεβαιωµέν ων  ληξι-
πρόθεσµων  οφειλών , αλλά θα πρέπει ν α έχ ει εξοφλ-
ηθεί ολοσχ ερώς η οφειλή.

ΕΝΦΙΑ: Οι ιδιοκτήτες ακιν ήτων  θα πρέπει ν α
πληρώσουν  µέσα στις επόµεν ες ηµέρες την  πέµπτη
και τελευταία δόση του ΕΝΦΙΑ.

Απαλλαγή από ΦΠΑ: Απαλλαγή από ΦΠΑ: 
Ποιες επιχειρήσεις «γλιτώνουν» 
- Τι αναφέρει εγκύκλιος της ΑΑ∆Ε

"Μετάλλιο" φτώχειας για την 
∆υτική Ελλάδα

Η ∆υτική Ελλάδα κατέχει το ένα από τα τρία «µετάλλια» της
φτώχειας, σε ότι αφορά στις περιοχές µε το χαµηλότερο κατά κεφ-
αλήν εισόδηµα στην Ελληνική επικράτεια. Συγκεκριµένα, η περιφ-
έρεια της ∆υτικής Ελλάδας κατέχει την τρίτη θέση στον πίνακα των
περιοχών της χώρας που θεωρούνται από τις πιο φτωχές µε κατά
κεφαλήν εισόδηµα 12.058 ευρώ και µείωση του κατά 0,8% σε
σχέση µε την προηγούµενη αναφορά.

Προηγούνται, η Ήπειρος µε 11805 ευρώ και η Ανατολική Μακε-
δονία-Θράκη που είναι η πλέον φτωχή περιοχή της χώρας ως
προς το κατά κεφαλήν εισόδηµα µε 11.432 ευρώ.

Το υψηλότερο κατά κεφαλήν εισόδηµα καταγράφεται στην Αττι-
κή και ακολουθούν οι περιφέρειες Νοτίου Αιγαίου και η περιφέρεια
των Ιονίων Νήσων.

Αναλυτικότερα:
Tο υψηλότερο κατά κεφαλήν ΑΕΠ καταγράφεται στην Αττική µε

22.204 ευρώ (-0,1% σε σχέση µε το 2015) και στις επόµενες δύο
θέσεις στο σύνολο των περιφερειών είναι το Νότιο Αιγαίο µε
17.769 ευρώ (-2,8%) και τα Ιόνια Νησιά µε 15.182 ευρώ (+0,3%).

Ακολουθούν, η Στερεά Ελλάδα µε 14.727 ευρώ (+3%), η ∆υτική
Μακεδονία µε 14.361 ευρώ (-8,9%), η Κρήτη µε 13.811 ευρώ (-
1,8%), η Πελοπόννησος µε 13.579 ευρώ (+1%), η Κεντρική Μακε-
δονία µε 12.880 ευρώ (+1,7%), η Θεσσαλία µε 12.662 ευρώ
(+1,2%), το Βόρειο Αιγαίο µε 12.266 ευρώ (-3,4%), η ∆υτική Ελλά-
δα µε 12.058 ευρώ (-0,8%), η Ήπειρος µε 11.785 ευρώ (+1,5%)
και η Ανατολική Μακεδονία- Θράκη µε 11.432 ευρώ (+1,3%).

Εν κατακλείδι, η διαφορά µεταξύ της πλουσιότερης (Αττική) και
της φτωχότερης (Ανατολική Μακεδονία- Θράκη) περιφέρειας της
χώρας είναι 6.337 ευρώ.

Σύµφωνα επίσης µε τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για τους περιφερ-
ειακούς λογαριασµούς, η Ακαθάριστη Προστιθέµενη Αξία (ΑΠΑ)
στο σύνολο της χώρας ανήλθε το 2016 σε 154,044 δισ. ευρώ και
µειώθηκε κατά 1,6% σε σχέση µε το 2015.

Η ΑΠΑ αυξήθηκε µόνον σε Στερεά Ελλάδα (1,6%) και Κεντρική
Μακεδονία (0,1%). Τη µεγαλύτερη µείωση παρουσίασαν οι περιφ-
έρειες της ∆υτικής Μακεδονίας (10,8%), του Νότιου Αιγαίου (3,5%)
και του Βόρειου Αιγαίου (3,1%).

Όσον αφορά στη συµµετοχή των περιφερειών στη δηµιουργία
της ΑΠΑ, το µεγαλύτερο µερίδιο κατέχει η Αττική µε 47,5% και ακο-
λουθεί η Κεντρική Μακεδονία µε 13,7%, ενώ τη µικρότερη συµµε-
τοχή έχουν τα Ιόνια Νησιά µε 1,8% και το Βόρειο Αιγαίο µε 1,4%

∆ιευκριν ίσεις σχ ετικά µε το
ποιες µικρές επιχ ειρήσεις
δικαιούν ται απαλλαγή από

την  υποχ ρέωση υποβολής δήλω-
σης και καταβολής ΦΠΑ, µε βάση
ν όµο του 2018, δίν ει η ΑΑ∆Ε µε
εγκύκλιο της. 

Ο τζίρος των  επιχ ειρήσεων  δεν
πρέπει ν α υπερβαίν ει τις 10.000
ευρώ.

Συγκεκριµέν α, η ΑΑ∆Ε επι-
σηµαίν ει τα εξής:

Με τις ν έες διατάξεις του άρθρου
3 του Κώδικα ΦΠΑ, το ειδικό καθε-
στώς µικρών  επιχ ειρήσεων , το
οποίο είν αι προαιρετικό καθεστώς,
καθίσταται πιο αποτελεσµατικό και
δίκαιο, δεδοµέν ου ότι σε αυτό
εν τάσσον ται οι πραγµατικά µικρές
επιχ ειρήσεις οι οποίες δυσκο-
λεύον ται ν α εκπληρώσουν  τις
υποχ ρεώσεις του καν ον ικού καθε-
στώτος ΦΠΑ.

Με τις ν έες διατάξεις του άρθρου
39 προβλέπεται απαλλαγή από την
υποχ ρέωση υποβολής δήλωσης

ΦΠΑ και καταβολής του
φόρου αυτού, αν εξάρτητα
από την  κατηγορία λογι-
στικών  αρχ είων  (βιβλίων )
που τηρούν , όχ ι µόν ο για

τους υποκειµέν ους οι οποίοι κατά
το προηγούµεν ο φορολογικό έτος
πραγµατοποίησαν  παραδόσεις
αγαθών  και παροχ ές υπηρεσιών ,
κατά την  έν ν οια του άρθρου 2 του
Κώδικα ΦΠΑ, µέχ ρι τις 10.000
ευρώ, χ ωρίς στο ποσό αυτό ν α
περιλαµβάν εται φόρος προστιθέ-
µεν ης αξίας, αλλά και για τους
ν έους υποκειµέν ους οι οποίοι µε
την  υποβολή της δήλωσης έν αρξης
των  εργασιών  τους επιθυµούν  την
έν ταξη στο καθεστώς αυτό.

Επισηµαίν εται ότι οι υποκείµεν οι
που εν τάσσον ται στο ειδικό καθε-
στώς των  µικρών  επιχ ειρήσεων
δεν  ασκούν  δικαίωµα έκπτωσης
του ΦΠΑ των  εισροών  τους, δεν
υποβάλλουν  δηλώσεις ΦΠΑ και στα
λογιστικά αρχ εία (στοιχ εία) που
εκδίδουν  υποχ ρεούν ται ν α αν α-
γράφουν  σε αυτά την  έν δειξη
«χ ωρίς φόρο προστιθέµεν ης αξίας -
απαλλαγή µικρών  επιχ ειρήσεων
άρθρο 39 ν . 2859/2000».

Οι βασικές αλλαγές που

επέρχονται στο ειδικό καθεστώς
των µικρών επιχειρήσεων είναι
οι ακόλουθες: 

Ως προς τον  προσδιορισµό των
ορίου των  10.000 ευρώ που αποτε-
λεί το κριτήριο για την  υπαγωγή στο
ειδικό καθεστώς των  µικρών
επιχ ειρήσεων , µε σαφήν εια ορίζε-
ται ότι για το προσδιορισµό της
αξίας των  10.000 ευρώ δεν  λαµβά-
ν ον ται υπόψη οι µεταβιβάσεις
εν σώµατων  ή άυλων  αγαθών  επέν -
δυσης, καθώς και οι απαλλασσόµε-
ν ες πράξεις χ ωρίς δικαίωµα έκπτω-
σης.

Προβλέπεται η δυν ατότητα υπα-
γωγής των  υποκειµέν ων  στο ειδικό
καθεστώς των  µικρών  επιχ ειρή-
σεων  από την  έν αρξη των  εργα-
σιών  τους. Η υπέρβαση του ορίου
των  10.000 ευρώ εν τός του φορο-
λογικού έτους καθιστά υποχ ρεωτι-
κή τη µετάταξη των  υποκειµέν ων
στο καν ον ικό καθεστώς ΦΠΑ
εν τός του φορολογικού έτους.

Σε περίπτωση προαιρετικής
έν ταξης στο ειδικό καθεστώς των
µικρών  επιχ ειρήσεων , δεν  υφίστα-
ται υποχ ρέωση παραµον ής για δύο
έτη στο εν  λόγω καθεστώς.
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Τη διαδικασία µε την οποία θα
δηµιουργηθούν οργανικές θέσεις
και θα µεταφερθούν σε αυτές οι

εργαζόµενοι στο πρόγραµµα Βοήθεια στο
Σπίτι, περιγράφει εγκυκλιος του υπουρ-
γείου Εσωτερικών µε βάση τη σχετική ρύθ-
µιση για τις 3.257 προσλήψεις που θα
γίνουν µέσω ΑΣΕΠ.

Μάλιστα, στην εγκύκλιο τίθενται σύντο-
µες προθεσµίες, έως τις 31.1 για τις σχετι-
κές αποφάσεις των ∆ηµοτικών Συµβου-
λίων: «Η απόφαση του ∆ηµοτικού περί
τροποποίησης του Οργανισµού Εσωτερι-
κής Υπηρεσίας και σύστασης νέων θέσεων,
θα πρέπει να αποσταλεί για έγκριση στον
Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωµένης
∆ιοίκησης το αργότερο µέχρι 31η – 01 –
2019», τονίζεται.

Παράλληλα προβλέπεται ότι:

-Εντός ενός (01) µηνός από την υποβο-
λή των σχετικών αποφάσεων, ο Συντονι-
στής της οικείας Αποκεντρωµένης
∆ιοίκησης θα πρέπει να εκδώσει την εγκρι-
τική πράξη, η οποία στη συνέχεια θα απο-
σταλεί για δηµοσίευση στην Εφηµερίδα
της Κυβερνήσεως.

-Υποβολή αιτηµάτων πρόσληψης τακτι-
κού προσωπικού στο Υπουργείο

Εντός προθεσµίας δέκα (10) ηµερών
από τη δηµοσίευση στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως της σύστασης των θέσεων,
οι ενδιαφερόµενοι ∆ήµοι θα πρέπει να υπο-
βάλουν τα αιτήµατά τους για την κάλυψη
των θέσεων στο Υπουργείο µας, προκειµέ-
νου να αποσταλούν για έγκριση στην Επι-
τροπή της ΠΥΣ 33/2006, όπως ισχύει και εν
συνεχεία να προκηρυχθούν από το ΑΣΕΠ.

Οι ∆ήµοι για τους οποίους δεν
συντρέχει λόγος τροποποίησης του
οικείου ΟΕΥ, καθώς υφίστανται κενές
οργανικές θέσεις µόνιµου προσωπι-
κού στον ισχύοντα, θα πρέπει άµεσα
να αποστείλουν τα αιτήµατά τους
στην υπηρεσία .

«Το ανωτέρω χρονοδιάγραµµα θα πρέ-
πει να τηρηθεί απαρέγκλιτα, γι΄ αυτό παρ-
ακαλούµε τις εµπλεκόµενες υπηρεσίες για
την κατά προτεραιότητα ανάληψη των
απαιτούµενων ενεργειών», αναφέρεται
χαρακτηριστικά.

Ποιους αφορά

Σύµφωνα µε την εγκύκλιο, η δηµιο-
υργία οργανικών θέσεων αφορά του δήµο-
υς και το νοµικά τους πρόσωπα που

α) συµβλήθηκαν το έτος 2011 µε την
Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και
Αυτοδιοίκησης Α.Ε (ΕΕΤΑΑ Α.Ε) και

β) κατά την έναρξη ισχύος του νόµου,
ήτοι την 18-12-2018, απασχολούν προσω-
πικό για την παροχή των υπηρεσιών του
συγκεκριµένου προγράµµατος, µε ενεργές
συµβάσεις εξαρτηµένης εργασίας ορισµέ-
νου χρόνου, που παρατάθηκαν σύµφωνα
µε το άρθρο 153 του ν. 4483/2017 µέχρι
31-12-2019. «Επισηµαίνεται ότι οι ανω-
τέρω προϋποθέσεις πρέπει να συντρέχουν
σωρευτικά, για την υπαγωγή του φορέα
στο πεδίο εφαρµογής της διάταξης»,
τονίζεται στην εγκύκλιο.

Παράλληλα στην εγκύκλιο τονίζεται ότι
«µε την ίδια απόφαση θα πρέπει να
συσταθούν επιπλέον οργανικές θέσεις –
κατά ποσοστό 7% των θέσεων της προη-
γούµενης παραγράφου – κλάδων και κατ-
ηγοριών επιλογής του οικείου φορέα και 

οπωσδήποτε συναφείς µε την παροχή
υπηρεσιών του εν λόγω προγράµµατος. Οι
επιπλέον αυτές θέσεις θα καλυφθούν από
κοινωνικά προστατευόµενες οµάδες, κατά
τις αναλογίες και µε τη διαδικασία που
ορίζεται στο άρθρο 3 του ν. 2643/1998.
Εννοείται ότι, στην περίπτωση των ΟΤΑ
που απασχολούν (άµεσα ή µέσω νοµικών
τους προσώπων) προσωπικό για την παρ-
οχή των υπηρεσιών του προγράµµατος σε
δικαιούχους άλλου δήµου, µέσω προγραµ-
µατικής σύµβασης, θα συσταθούν οµοίως
και οι θέσεις του εν λόγω προσωπικού από
το ∆ήµο, που έχει συµβληθεί (άµεσα ή
µέσω νοµικού του προσώπου) µε την
ΕΕΤΑΑ ΑΕ. Μετά την ολοκλήρωση της δια-
δικασίας πρόσληψης του προσωπικού από
τον οικείο δήµο, ισχύει η δυνατότητα
σύναψης προγραµµατικής σύµβασης για
την παροχή της υπηρεσίας σε δήµους όπου
δεν υφίσταται σχετική δοµή (σχετικές οι
διατάξεις του άρθρου 100 του
ν.3852/2010 όπως ισχύουν). Τέλος, εάν
επί του παρόντος το πρόγραµµα υλοποι-
είται από νοµικό πρόσωπο διαδηµοτικού
χαρακτήρα, οι θέσεις του προσωπικού θα
προβλεφθούν στους ΟΕΥ των εξυπηρε-
τούµενων ∆ήµων (οι οποίοι συµµετέχουν 

στο εν λόγω διαδηµοτικό νοµικό πρό-
σωπο), σύµφωνα µε τον αριθµό των εργα-
ζοµένων που πράγµατι απασχολούνται
στην εξυπηρέτηση των ωφελούµενων ανά
∆ήµο».

Σύµφωνα µε ένα από τα παραδείγµατα
που δίνει η εγκύκλιος: «Έστω ότι δηµοτική
κοινωφελής επιχείρηση απασχολεί κατά
την έναρξη ισχύος του νόµου τριάντα (30)
άτοµα προσωπικό στο Πρόγραµµα «Βοήθ-
εια στο Σπίτι». Στην περίπτωση αυτή, θα
πρέπει ο ∆ήµος στον οποίο ανήκει η εν
λόγω επιχείρηση, µε απόφαση ∆ηµοτικού
Συµβουλίου , να συστήσει: 30+7%= 32,1
≈ 32 οργανικές θέσεις µόνιµου προσωπι-
κού, (µετά από τη στρογγυλοποίηση των
δύο πρώτων δεκαδικών αριθµών στην
πλησιέστερη ακέραια µονάδα), εκ των
οποίων οι τριάντα (30) θέσεις θα είναι
ιδίων κλάδων και κατηγοριών µε το προ-
σωπικό που ήδη απασχολείται στο πρόγρ-
αµµα, ενώ οι επιπλέον δύο (02) θέσεις θα
αφορούν κλάδους και κατηγορίες επιλογής
του φορέα, συναφείς ωστόσο µε την παρ-
οχή των υπηρεσιών του προγράµµατος, οι
οποίες θα προκηρυχθούν κατά τις ανα-
λογίες και µε τη διαδικασία που ορίζεται
στο άρθρο 3 του ν. 2643/1998».

ΑΣΕΠ: Πώς θα γίνουν οι 3.257 προσλήψεις στο ‘’Βοήθεια στο Σπίτι’’

ΧΧωωρρίίςς  εεππααρρκκήή  µµέέττρραα  
υυγγιιεεννήήςς  κκααιι  αασσφφάάλλεειιααςς  
ηη  ΤΤοοππιικκήή  ΑΑυυττοοδδιιοοίίκκηησσηη

Π
ολλές ελλείψεις διαπιστώνει η αρµόδια επιτροπή
αξιολόγησης, που προτείνει συνεργασία µε το υπο-
υργείο Υγείας, σε θέµατα Υγείας και Ασφάλειας.

Στα τέλη Φεβρουαρίου αναµένεται να κατατεθεί το πόρισµα
της Επιτροπής για την αναµόρφωση του θεσµικού πλαισίου
για την υγεία και ασφάλεια των εργαζοµένων στους Οργανι-
σµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ).

Την ιδια ώρα, το Σώµα Επιθεωρητών Εργασίας προγραµ-
µατίζει εκτεταµένους ελέγχους στους ΟΤΑ, οι οποίοι – σύµφω-
να µε την αρµόδια επιτροπή αξιολόγησης – παρουσιάζουν
«εξαιρετικά κακή εικόνα στον τοµέα αυτό». Σύµφωνα µε
στοιχεία των δήµων, τα τελευταία 4 χρόν ια έχουν γίνει 45
δυστυχήµατα µόνο στις υπηρεσίες καθαριότητας.

Τις προτάσεις βελτίωσης που περιλαµβάνονται στο σχετικό
πόρισµα παρουσίασε σε ηµερίδα της ΠΟΕ-ΟΤΑ για την Υγεία
και την Ασφάλεια, ο πρόεδρος της Επιτροπής Αξιολόγησης,
καθηγητής Εργασιακών Σχέσεων και Κοσµήτορας της σχολής
Πολιτικών Επιστηµών του Παντείου Πανεπιστηµίου, Γιάννης
Κουζής.

Τι προτείνεται

Αναγκαία θεωρείται η σύσταση αυτοτελούς γραφείου Υγιει-
νής και Ασφάλειας σε κάθε δήµο, στο οποίο θα απασχολείται
κατ’ αποκλειστικότητα τεχν ικός ασφαλείας και θα εργάζεται για-
τρός εργασίας. Η εξέταση από τον γιατρό εργασίας θα αποτε-
λεί προϋπόθεση για το διορισµό κάθε εργαζοµένου.

Σε συνεργασία µε το υπουργείο Υγείας, συστήνεται εµβο-
λιασµός (κυρίως για ηπατίτιδα Β) και γραπτή ενηµέρωση των
υπαλλήλων για το βαθµό επαγγελµατικού κινδύνου και τις
ενδεχόµενες ασθένειες.

Προβλέπονται κυρώσεις για τα όργανα που παραβαίνουν
τις υποχρεώσεις για την υγεία και ασφάλεια, όπως παροχή
µέσων ατοµικής προστασίας (κράνη, προστατευτικά γυαλιά
και γάντια, σχοιν ιά και ζώνες ασφαλείας, γιλέκα οπτικής
σήµανσης κ.α.).

Επίσης, προτείνεται η δηµιουργία πρότυπου πλαισίου για
την εκτίµηση επαγγελµατικού κινδύνου που θα συνδέεται µε
το ολοκληρωµένο πληροφοριακό σύστηµα της Επιθεώρησης
Εργασίας.

Ακόµη, ζητείται εντατικοποίηση των ελέγχων αλλά και
υποχρεωτική εκπαίδευση του τακτικού και του έκτακτου προ-
σωπικού πριν  την τοποθέτηση σε µια θέση εργασίας.

Συγκεκριµένα µέτρα που θα θωρακίζουν την ασφάλεια και
την υγιεινή των εργαζοµένων στους δήµους ζήτησε ο πρόε-
δρος της ΚΕ∆Ε Γιώργος Πατούλης. «Καλώ τον υπουργό Εσω-
τερικών να συµπεριλάβει στο νοµοσχέδιο τις προτάσεις που
έχουν κατατεθεί από την ΠΟΕ-ΟΤΑ. Το σχέδιο νόµου που
καταρτίζεται θα πρέπει να εξαλείφει την γραφειοκρατία και της
αγκυλώσεις των προηγούµεν ων  ετών », είπε µεταξύ
άλλων .
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Η αγάπη µας για τα παιδιά και η παιδαγωγική µας εµπειρία, µας οδήγησαν
να οργανώσουµε την Πρωτώ, το Κέντρο Μελέτης και Aπασχόλησης στον
Ασπρόπυργο. 
Υποστήριξη στην καθηµερινή µελέτη των σχολικών µαθηµάτων όλων των

τάξεωνδηµοτικού και γυµνασίου.
Ανάπτυξη επικοινωνιακών δεξιοτήτων (γραπτού και προφορικού λόγου).
Υποστήριξη ξενόγλωσσων µαθηµάτων του σχολείου µε φυσικούς οµιλητές.
Αναπλήρωση κενών στις απαιτούµενες γνώσεις σε κάθε τάξη.
Εβδοµαδιαία ενηµέρωση και συµβουλευτική υποστήριξη γονέων και µαθη-

τών.
Συµµετοχή των γονέων των µαθητών µας κατά προτεραιότητα στη Σχολή

Γονέων Ασπροπύργου που ιδρύθηκε από την Ένωση Επιστηµόνων Αττι-
κής. 

Ελάτε ν α προχωρήσουµε µαζί πέρα από τα όρια που µας επιβάλλει 
η ρουτίν α και η κρίση των  καθηµεριν ών  σχέσεων . 

Για ν α γν ωρίσετε µια άλλη ποιοτική προσέγγιση στην  επιδίωξη της
προόδου για το παιδί σας. 

ΚΕΝΤΡΟ
ΜΕΛΕΤΗΣ &

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
Περικλέους 10, Ασπρόπυργος

Τηλ. 6981462299 
Ε-mail:

ekmegreece@gmail.com

ΜΑΥΡΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΑΥΡΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 
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Την Τρίτη 22 Ιανουαρίου κόβουν
βασιλόπιτα οι ΝΟ∆Ε Β.Α

κ η ∆ΗΜ.Τ.Ο Ν.∆. 
Αχαρνών - Θρακοµακεδόνων

Η ΝΟ∆Ε Β.Α κ η ∆ΗΜ.Τ.Ο Αχ αρν ών  Θρακοµα-
κεδόν ων  σας προσκαλούν  στην  κοπή της πρω-

τοχ ρον ιάτικης πίτας στις 22/01/2019 και ώρα
17.30 που θα διεξαχ θεί στα γραφεία µας στην

Κεν τρική πλατεία του ∆ήµου Αχ αρν ών . 
Θα παρευρεθούν  οι κ.κ Μάκης Βορίδης, Γεωργία

Μαρτίν ου, Γεώργιος Βλάχ ος ο Βουλευτής Επικρα-
τείας Βασίλης Οικον όµου ο υπ. περιφερειάρχ ης
Αττικής Γιώργος Πατούλης πολιτευτές καθώς και

στελέχ η της παράταξης. 

Για το ∆.Σ 

Η Πρόεδρος Γεωργία Βλάχ ου 

Ο Γραµµατέας Γεώργιος ∆. Χριστακόπουλος.

ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΤΟΚΕΣ ΜΗΤΕΡΕΣ ΑΠΟ

ΤΟΝ ∆ΗΜΟ ΧΑΪ∆ΑΡΙΟΥ

Στις 21 Ιανουαρίου ολοκληρώνεται µε µεγάλη επιτυχία το πρό-
γραµµα Μαίας που απευθύνεται σε µέλλουσες µητέρες για την
ψυχική της ενδυνάµωση, προετοιµασία για τον τοκετό  καθώς

και συµβουλές θηλασµού.
Έπειτα από το έντονο ενδιαφέρων από µέλλουσες µητέρες το τµήµα

θα συνεχιστεί από τις 28 Ιανουαρίου. 
Το τµήµα της Κοινωνικής Υπηρεσίας του ∆ήµου Χαϊδαρίου γνωρίζον-

τας πως υπάρχει µεγάλη έλλειψη πληροφόρησης, όσον αφορά την
προετοιµασία για τον τοκετό και τη στήριξη της εγκύου, υλοποιούµε
εδώ και καιρό στον ∆ήµο µας µε την συνδροµή Μαίας, πρόγραµµα που
απευθύνεται σε µέλλουσες µητέρες για οποιαδήποτε απορία και βοήθ-
εια. Ιδιαίτερη βάση δίνεται στην ψυχική της ενδυνάµωση, στην προε-
τοιµασία για τον τοκετό καθώς και συµβουλές θηλασµού.

Τα τµήµατα είναι ολιγοµελή (δέκα ατόµων), δύο ώρες εβδοµαδιαία
µε διάρκεια ενός µήνα, σε αίθουσα ειδικά εξοπλισµένη, επί της οδού
Ζάππα 4 στο ∆άσος και θα απευθύνεται σε επίτοκες µητέρες, κυρίως
προς το τέλος της εγκυµοσύνης. 

Οι κύκλοι των µαθηµάτων θα είναι διαδραστικοί και συνεχόµενοι,
ανάλογα µε τις ανάγκες του πληθυσµού.

ΟΙ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ 18 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, ΣΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ 213
2047374 - ΒΑΣΙΛΙΚΗ ∆ΗΜΟΥ (ΕΠΙΣΚΕΠΤΡΙΑ ΥΓΕΙΑΣ).
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Μέσα σε ζεστό κλίµα πραγµατοποιήθηκε η Κοπή Βασιλόπιτας και ετήσιος χορός του
Σωµατείου Συνταξιούχων ΙΚΑ Ασπροπύργου...παρουσία του ∆ηµάρχου κ. Νικ.
Μελετίου, του Αντιδηµάρχου κ. Αν. Παπαδόπουλου, του Προέδρου Ο.Α.Φ.Ν.Τ.Η. κ.

Ι.Κατσαρού, του Προέδρου Πνευµατικού Κέντρου κ. Μ. Μπουραντά, του Προέδρου
Β/βάθµιας Εκπ/σης κ. Γ. Φίλη & του Εντεταλµένου ∆ηµ. Συµβούλου- Αντιπροέδρου
Κ.Ε.∆.Α & Α/βάθµιας Εκπ/σης κ. Αντ. Κοναξή... καθώς και της Προέδρου Τ.Ο. Ν.∆.
κας Γ. Πηλιχού.Φυσικά δεν έλειπε το κρασάκι ο χορός και τα εδέσµατα που µε τόση
αγάπη πρόσφεραν στους δεκάδες παρευρισκόµενους τα µέλη του Σωµατείου.

Κοπή Βασιλόπιτας και ετήσιος χορός του
Σωµατείου Συνταξιούχων ΙΚΑ Ασπροπύργου

Σύλλογος Κατοίκων Ολυµπαικού Χωριού
ΟΜΟΦΩΝΑ ΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ∆ΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2019 

Τους άξονες δράσης για τη βελτίωση των
δοµών και των συνθηκών στο Ολυµπιακό
Χωριό αποφάσισε, οµόφωνα, σε πρόσφατη

συνεδρίασή του ο Σύλλογος Κατοίκων Ολ.χωριού.

Ακολουθεί η ανακοίνωση

Ολυµπιακό Χωριό 17 Ιαν 2019

Στην τελευταία συνεδρίαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου
του ΣΚΟΧ, (14/01/19), αποφασίστηκαν ΟΜΟΦΩΝΑ οι παρ-
ακάτω στόχοι, ΑΞΟΝΕΣ ∆ΡΑΣΗΣ του Συλλόγου για το 2019.

•XΩΡΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ. ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΗΠΟΥ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ, ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΑΙ∆ΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ,
∆ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ

Ο χώρος πρασίνου, που εκτείνεται σε όλο το µήκος του
Ολυµπιακού Χωριού, αποτελεί προνοµιακό χώρο στο κέντρο
του οικισµού, για αναψυχή, περίπατο, χώρο κοινωνικών
εκδηλώσεων. Είναι ταυτόχρονα, ο πιο µεγάλος υποβαθµι-
σµένος χώρος, του Ολυµπιακού Χωριού, αφηµένος στη λογι-
κή της ζούγκλας και της οργιώδους βλάστησης.

Είναι αυτή η υποβάθµιση του χώρου, ο µεγάλος κίνδυνος
για την µελλοντική εµπορευµατοποίηση του χώρου και κατα-
στροφής του.

Σε µια πόλη που δεν έχει κανένα οργανωµένο χώρο
πρασίνου, η ολιγωρία και η εγκληµατική αδιαφορία του ∆ήµου
Αχαρνών για το χώρο πρασίνου του Ολυµπιακού Χωριού
είναι το αποτέλεσµα της λογικής διαχείρισης από τη πλευρά
της δηµοτικής αρχής και η έλλειψη οράµατος συνολικά για το
∆ήµο Αχαρνών.

Θεωρούµε, ότι ο χώρος πρασίνου του Ολυµπιακού Χωρ-
ιού, θα µπορούσε να αποτελέσει πόλο έλξης όλου του ∆ήµου
Αχαρνών αλλά και των όµορων ∆ήµων.

Είναι ένας χώρος που µπορεί να δηµιουργηθεί βοταν ικός
κήπος, να αποτελέσει τη σύνδεση των Αχαρνών µε τον
ορεινό όγκο της Πάρνηθας µέσω Θρακοµακεδόνων και του
Κηφισού ποταµού, η αξιοποίηση του Αδριάνειου Υδραγω-
γείου, η διασύνδεση του µε τον χώρο πρασίνου του Τατοίου,
η ανάδειξη αρχαιολογικών χώρων όπως ο τάφος του Σοφ-
οκλή.

Σηµειώνουµε ότι η δηµιουργία του χώρου πρασίνου είναι
διασφαλισµένη από την άποψη της επάρκειας στο αναγκαίο
νερό µε την ύπαρξη και αξιοποίηση των υδάτινων όγκων
που συλλέγονται στο Αδριάνειο Υδραγωγείο. Ο ∆ήµος
Μεταµόρφωσης, εφαρµόζοντας πρωτοποριακό έργο αρδεύει
όλους τους χώρους πρασίνου µε αυτό το νερό.

Ταυτόχρονα, πέρα από όλες αυτές τις υπερτοπικές δια-

συνδέσεις του χώρου πρασίνου, µπο-
ρεί να αποτελέσει ένα πρώτης τάξεως
χώρο κοινωνικής αναψυχής για το
∆ήµο.

Η δηµιουργία µιας σύγχρονης και
ασφαλούς παιδικής χαράς, που ο
δήµος δεν διαθέτει στον ιστό της πόλης
σε συνδυασµό µε άλλους κοινωνικούς

χώρους, όπως ένα δηµοτικό αναψυκτήριο, δηµοτικός θερ-
ινός κινηµατογράφος αποτελούν κατά τη γνώµη µας θεµε-
λιώδεις δράσεις µια δηµοκρατικής δηµοτικής αρχής προσανα-
τολισµένης στη βελτίωση και την ικανοποίηση των λαϊκών
αναγκών,

Είναι δηλωτικό των προθέσεων του ∆ήµου και γεν ικότερα
των ιθυνόντων, ότι για µια τόσο µεγάλη έκταση, πρόχειρα
την υπολογίζουµε σε πάνω από 100 στρέµµατα, δεν διαθέ-
τει σήµερα ούτε ένα κηπουρό, αν και στη ∆ιεύθυνση του
Πρασίνου του ∆ήµου απασχολούνται περισσότερα από 50
άτοµα, όπως επίσης ούτε ένα άτοµο ως οδοκαθαριστής όπου
το δυναµικό του ∆ήµου είναι πάνω από 70 άτοµα, δηλαδή
σε µια γειτον ιά, άρτια δοµηµένη, εύκολα προσβάσιµη
περίπου 10.000 ατόµων µε δηµοτικούς κοινόχρηστους χώρ-
ους πρασίνου ο ∆ήµος δεν διαθέτει ούτε για τα προσχήµα-
τα το ελάχιστο προσωπικό.

Σε αυτά τα πλαίσια καλούµε τους κατοίκους του Ολυµπια-
κού Χωριού στην υπεράσπιση του Χώρου Πρασίνου. Θα
δούµε µια καµπάνια ανθοφύτευσης, δενδροφύτευσης και
καθαριότητας.

Καλούµε τους φιλόζωους, τους ιδιοκτήτες οικόσιτων ζώων
συντροφιάς να συλλέγουν τις ακαθαρσίες των φίλων τους.

Καλούµε το φιλοζωϊκό σύλλογο, σε µια καµπάνια ενηµέρω-
σης και προστασίας του χώρου, των ζώων αλλά και των ανθ-
ρώπων.

Ο Σύλλογος µας, ξεκίνησε τη δηµιουργία µιας οµάδας, επι-
τροπής που θα συντάξει ένα πρώτο σχέδιο ανάπτυξης και
αξιοποίησης του χώρου πρασίνου και που θα απευθυνθεί
σε δηµόσιους φορείς όπως το Γεωπονικό Πανεπιστήµιο, το
Πολυτεχνείο, το ΙΓΜΕ και σε κάθε άλλο φορέα προκειµένου
να συνταχθεί µελέτη αλλά και να µεθοδεύσει τις ενέργειες
προκειµένου να πετύχουµε την υλοποίηση αυτού του
στόχου.

Καλεί κάθε κάτοικο ή όποιον άλλο ενδιαφέρεται να συµµε-
τάσχει να επικοινωνήσει µαζί µας.

• ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ και ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ. ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΓΗΠΕ∆ΩΝ
5Χ5 στο οικόπεδο ανάµεσα στο Γυµνάσιο και το Λύκειο

Στο Ολυµπιακό Χωριό λειτουργούν 4 δηµοτικά σχολεία, 1
γυµνάσιο και 1 λύκειο. Οι χώροι οργανωµένης άθλησης για τα
παιδιά είναι ελλιπείς και ελάχιστοι. Ουσιαστικά περιορίζονται
στον ανοικτό στίβο και στο προβληµατικό γήπεδο µπάσκετ
που λειτουργεί µεταξύ γυµνασίου και λυκείου. Όλα αυτά σε
µια περιοχή 10.000 κατοίκων µε περίπου 1.000 – 1.500 παι-
διά σε ηλικίες εκπαίδευσης.

Ταυτόχρονα στο ∆ήµο, ουσιαστικά αθλητικές εγκαταστά-
σεις για τους δηµότες, ανοιχτές στο κοινό που δεν συµµε-

τέχει οργανωµένα σε κάποιο σύλλογο δεν υπάρχουν.

Ζητάµε λοιπόν :

Τη δηµιουργία γηπέδων 5Χ5 στο χώρο ανάµεσα στα οικό-
πεδα του γυµνασίου και του λυκείου. Την επιδιόρθωση του
επικίνδυνου για την υγεία των αθλούµενων παιδιών γηπέ-
δου µπάσκετ και τη δηµιουργία ενός εν ιαίου χώρου άθλησης
της νεολαίας των σχολείων αλλά και των κατοίκων.

Είναι αδιανόητο σε µια περιοχή µε τόσο έντονο το
στοιχείο της νεολαίας αλλά και της ύπαρξης τόσων πολλών
και µεγάλων δηµόσιων χώρων να µην αξιοποιείται τίποτα
προς όφελος της νεολαίας και των κατοίκων του ∆ήµου µας.

Θέλουµε λοιπόν µε ευθύνη του ∆ήµου να προχωρήσει
άµεσα στη δηµιουργία χώρου άθλησης της νεολαίας και τη
δηµιουργία – επισκευή γηπέδων µπάσκετ.

• ΚΕΝΤΡΙΚΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗ στο
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΧΩΡΙΟ µε όλες τις υποψήφιες ∆ΗΜΟΤΙΚΕΣ
ΠΑΡΑΤΑΞΕΙΣ

Επειδή, όλοι γνωριζόµαστε σε αυτό το τόπο και επειδή
έχουν περάσει πια 12 χρόν ια από τη στιγµή που πρώτο-
κατοικήσαµε το Ολυµπιακό Χωριό, είναι καιρός οργανωµένα
και συλλογικά σαν κάτοικοι και δηµότες του ∆ήµου Αχαρνών
να παρέµβουµε στις επερχόµενες δηµοτικές εκλογές.

Η παρέµβαση µας σκοπό έχει να αναδείξει, αφενός µεν
τις προτεραιότητες παρέµβασης του ∆ήµου στο Ολυµπιακό
Χωριό, αφετέρου δε τις θέσεις των διάφορων Υποψήφιων
∆ηµοτικών παρατάξεων και ∆ηµάρχων για το Ολυµπιακό
Χωριό.

Ταυτόχρονα την γεν ικότερη θεώρηση αλλά και τις αναγ-
καίες πολιτικές επιλογές των υποψηφίων ∆ηµάρχων, αφού ο
∆ήµος είναι υπεύθυνος για µια σειρά άµεσων ζητηµάτων της
ποιότητας ζωής των κατοίκων αλλά και της φορολόγησης
τους.

Έτσι θα διοργανώσουµε µέσα στο Μάρτη µια µεγάλη δηµο-
τική συγκέντρωση στο Ολυµπιακό Χωριό, όπου καλούµε
από τώρα αλλά και µέσω επιστολής που θα στείλουµε, όλες
τις υποψήφιες δηµοτικές παρατάξεις και τους υποψήφιους
∆ηµάρχους προκειµένου να συζητήσουµε τα παραπάνω
αλλά και να εκθέσουν τις θέσεις και τις απόψεις τους.

Σκοπός µας να δυναµώσουµε και να ακουστεί η φωνή
των κατοίκων που αντιµετωπίζουν οξυµένα προβλήµατα
εξαιτίας της προχειρότητας και της αδιαφορίας για το
Ολυµπιακό Χωριό και τους κατοίκους του και να παρέµβουµε
απαιτώντας λύση στα προβλήµατα της λαϊκής οικογένειας και
κατοικίας.

Θα ακολουθήσουν ανακοινώσεις για τον Τόπο, Χρόνο και
για τη Συµµετοχή στη συγκέντρωση.

Ο Πρόεδρος του ∆.Σ        Ο Γεν ικός Γραµµατέας του ∆.Σ.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ∆. ΜΑΡΤΙΝΟΣ    ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Α. ΒΟΣΙΝΑΣ
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ΓΓρρααφφεείίοο  ΑΑππαασσχχόόλληησσηηςς
∆∆ήήµµοουυ  ΑΑσσππρροοππύύρργγοουυ

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 

Ο∆ΗΓΟΙ Ε΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΜΕ ΠΕΙ 
Επιθυµητά Προσόντα: 
Ηλικία: έως 47 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη ∆ιε-
θνών Μεταφορών
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινή-
του

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
Επιθυµητά Προσόντα: 
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Πτυχιούχος
ΤΕΙ
Προϋπηρεσία: Επιθυµητή
Πρόσθετα προσόντα: Πιστοποιη-
τικό Ελεγκτή Οχηµάτων από ΥΜΕ
Ξένες Γλώσσες : Αγγλικά 
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινή-
του

5 ΕΡΓΑΤΕΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ 
Άντρες 
Επιθυµητά Προσόντα: 
Ηλικία: έως 40 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Απόφοιτοι
Γυµνασίου-Απόφοιτοι Λυκείου
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη σε
αποθήκη κατάψυξης
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινή-
του

5 ΣΙ∆ΗΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΕΣ-
ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΕΣ 
Επιθυµητά Προσόντα: 
Ηλικία: Από 25 έως 40 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη 
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινή-
του

3 ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ-
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
Επιθυµητά Προσόντα: 
Ηλικία: Από 25 έως 40 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Επιθυµητή
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινή-
του

2 ΒΟΗΘΟΙ ΣΙ∆ΗΡΟΥΡΓΟΥ
Επιθυµητά Προσόντα: 
Ηλικία: Από 25 έως 45 ετών

Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Γνώσεις: Ηλεκτροσυγκόλλησης 
Προϋπηρεσία: Επιθυµητή
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινή-
του

3 ΤΕΧΝΙΤΕΣ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Επιθυµητά Προσόντα: 
Ηλικία: Από 25 έως 40 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Επιθυµητή
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινή-
του

ΕΠΕΝ∆ΥΤΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ-
ΤΑΠΕΤΣΙΕΡΗ
Επιθυµητά Προσόντα: 
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Επιθυµητή όχι Απα-
ραίτητη 
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινή-
του
Εκπληρωµένες στρατιωτικές
υποχρεώσεις

20 ΕΡΓΑΤΕΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ 
Άντρες 
Επιθυµητά Προσόντα: 
Ηλικία: έως 40 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Απόφοιτοι
Γυµνασίου-Απόφοιτοι Λυκείου
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Πρόσθετα Προσόντα: Γνώση
Picking & Scanner
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινή-
του

10  ΕΡΓΑΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Άντρες 
Επιθυµητά Προσόντα: 
Ηλικία: έως 35 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Επιθυµητή ΟΧΙ
Απαραίτητη
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινή-
του

10 ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΚΛΑΡΚ (ΜΕ Α∆ΕΙΑ)
Επιθυµητά Προσόντα: 
Ηλικία: έως 45 ετών
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινή-
του

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

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

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ
ΚΑΥΣΟΞΥΛΑ ΠΕΥΚΟ

70€ ΑΝΑ ΚΥΒΙΚΟ
Τηλέφωνο 6982155684 

& 2105540267

ΑΦΟΙ ΚΛΕΙΝΟΠΟΥΛΟΙ 
- Α. ΛΙΟΥΛΙΟΥΚΟΣ Ο.Ε.

28ης Οκτωβρίου 28 Ασπρόπυργος
Ζητείται άτοµο για εξωτερική εργασία

µε δίπλωµα µηχανής, η οποία παρέχεται
από την εταιρεία.

Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 5579069

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 Μ ΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 40, Ο∆ΟΣ Μ ΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 40, 
ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΕΡΟ∆ΡΟΜ ΙΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ. ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΕΡΟ∆ΡΟΜ ΙΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ. 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : 6976766522 & 6979242036.ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : 6976766522 & 6979242036.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΚΑΦΟΣ 6,60 Μ. ΜΗΚΟΣ,
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟ, ΞΥΛΙΝΟ ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΟ

ΜΕ ΜΗΧΑΝΗ 46 HP, Y∆ΡΑΥΛΙΚΗ
ΡΕΒΕΡΣΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΟ 6979578032 
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ΓΑΜΟΣ
Ο ΣΑΓΩΝΑΣ ΖΗΣΗΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΓΑΛΟΥΣΗ

ΓΕΝΝΗΘΕΙΣ ΣΤΗ ΛΑΡΙΣΑ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ ΚΑΙ Η ΑΣΓΚΑΡΙ ΕΙΡΗΝΗ -
ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗ ΤΟΥ ΦΑΡΙΜΠΟΡΖ - ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΧΡΥΣΟΥΛΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ
ΚΟΓΙΑ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΜΑΝ∆ΡΑΣ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΕΛΘΟΥΝ

ΣΕ ΓΑΜΟ ΣΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΜΑΓΟΥΛΑΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
ΜΑΓΟΥΛΑΣ

ΓΑΜΟΣ
Ο ΝΙΚΟΛΑΪ∆ΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΣΑΒΒΑ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΑΡΙΑΝΘΗΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ
ΚΑΡΟΥΖΟΥ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΚΑΙ Η

ΤΣΑΝΤΕΚΙ∆ΟΥ ΜΑΡΙΝΑ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΡΟΖΑ ΤΟ ΓΕΝΟΣ
ΣΕΛΕΣΚΕΡΟΒΑ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣΑ ΣΤΗ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ ΡΩΣΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΚΙΛΚΙΣ

ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΠΑΝΤΡΕΥΤΟΥΝ ΣΤΟ ∆ΗΜΑΡΧΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ

ΕΠΣ∆Α: Τα αποτελέσµατα η βαθµολογία 

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ(15η αγωνιστική)

ΚΡΙΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ – ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ 0-4
ΠΑΟ ΚΟΥΝΤΟΥΡΩΝ ΜΑΝ∆ΡΑΣ –

ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ 0-3
ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΠΟ – Α.Ο. ΜΙΜΑΣ

ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ 1-0
ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΦΥΛΗΣ – ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟΣ 0-3
ΒΥΖΑΣ – ΑΣ ΠΥΡΡΙΧΙΟΣ ΑΣΠ/ΡΓΟY 2-0
ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ – ΗΡΑΚΛΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
1-2

∆.Α.Ο ΖΩΦΡΙΑ – ΑΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΣΠΡ. 1-0

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1. ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ 38 
2. ΒΥΖΑΣ 36 
3. ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ 36
4. Α.Ο. ΜΙΜΑΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ 28
5. ∆.Α.Ο ΖΩΦΡΙΑΣ 25
6. ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΠΟ 24
7. ΗΡΑΚΛΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 24
8. ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟΣ 23
9. ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΦΥΛΗΣ 16
10. ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ 14
11. ΠΑΟ ΚΟΥΝΤΟΥΡΩΝ ΜΑΝ∆ΡΑΣ 12
12. ΑΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΣΠΡ. 9
13. ΑΣ ΠΥΡΡΙΧΙΟΣ ΑΣΠ/ΡΓΟΥ 8 
14. ΚΡΙΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 2

Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ(13η αγωνιστική)

ΣΚΟΡΠΙΟΣ ΦΥΛΗΣ – ΜΕΓΑΡΙΚΟΣ 2-1
ΖΕΦΥΡΙΟΥ ΑΕ ΑΤΤΙΚΗΣ – ΛΑΜΠΕΡΗ ΑΣ

ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 0-1
ΑΣ ∆ΥΝΑ. ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ – ΕΘΝΙΚΟΣ

ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ 0-3
ΠΑΟ ΦΥΛΗΣ – ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ 0-3
ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ – ΑΠΣ Ο ΛΕΩΝ 0-2
Α.Π.Σ ΙΚΑΡΟΣ – ΕΡΜΗΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 1-2

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1. ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ 31 
2. ΛΑΜΠΕΡΗ ΑΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 30
3. ΣΚΟΡΠΙΟΣ ΦΥΛΗΣ 28
4. ΕΡΜΗΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 25
5. ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ 23
6. ΑΠΣ Ο ΛΕΩΝ 22
7. ΜΕΓΑΡΙΚΟΣ 21
8. ΖΕΦΥΡΙΟΥ ΑΕ ΑΤΤΙΚΗΣ 11
9. ΑΣ ∆ΥΝΑ. ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 10
10. Α.Π.Σ ΙΚΑΡΟΣ 9
11. ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 7
12. ΠΑΟ ΦΥΛΗΣ 0

Τα αποτελέσµατα στα µατς της
Κυριακής 20/1 στην Γ’ Εθνική

6ος όµιλος
Πανηλειακός-Φοίβος Κρεµαστής 2-0
∆ιαγόρας Ρόδου-Αχαρναϊκός 1-0
Ιάλυσος-Παναιγιάλειος 3-0 τελ.
Νίκη Τραγανού-Παλληνιακός 2-2
Θύελλα Ραφήνας-Αστέρας Αµαλιάδας 3-0
Πανµοβριακός-ΠΑΟ Βάρδας 1-1

Βαθµολογία 6ος όµιλος
1 Ιάλυσος 37
2 ∆ιαγόρας Ρόδου 31
3 ΠΑΟ Βάρδας 23
4 Πανηλειακός 22
5 Παλληνιακός 22
6 Θύελλα Ραφήνας 21
7 Νίκη Τραγανού 17
8 Πανοµβριακός 15
9 ∆ιαγόρας Βραχνεΐκων 14
10 Αχαρναϊκός 14
11 Παναιγιάλειος 13
12 Φοίβος Κρεµαστής 8
13 Αστέρας Αµαλιάδας 3
8ος όµιλος
Πάµισος-ΑΟ Κατασταρίου αναβλ.
ΑΟ Εικοσιµίας-Ασπρόπυργος 0-4
ΑΟ Υπάτου-Παναργειακός 0-1
Αµβρυσσέας ∆ιστόµου-ΑΕ Πελλάνας 0-1
Ένωση Λέρνας-Παναρκαδικός 3-0
Αστέρας Βλαχιώτη-Καλαµάτα 1-0
ΑΕ Ερµιονίδας-Μανδραϊκός 3-0

Βαθµολογία 8ος όµιλος
1 Καλαµάτα 39
2 Παναργειακός 36
3 Ασπρόπυργος 35
4 ΑΟ Κατασταρίου 25
5 ΑΕ Πελλάνας 25
6 ΑΕ Ερµιονίδας 23
7 ΑΟ Υπάτου 18
8 Μανδραϊκός 17
9 Αστέρας Βλαχιώτη 17
10 Αµβρυσσέας ∆ιστόµου 17
11 Παναρκαδικός 15
12 Ένωση Λέρνας 12
13 Πάµισος Μεσσήνης 4
14 ΑΟ Εικοσιµίας 1

Β' Εθνική (Νότος):

Αναλυτικά τα αποτελέσµατα της 14ης
αγωνιστικής:

∆ούκας – Τρίτων  82-78 (69-69 κ.δ.)
Γλαύκος – Πρωτέας Βούλας 62-74
Πεν τέλη – ∆άφν η ∆αφν ίου 72-77
Παγκράτι – Παν ερυθραϊκός 87-79
Έν ωση Ιλίου – Κρόν ος Αγ. ∆ηµητρίου 67-65
Παν ελευσιν ιακός – Έσπερος 77-71
Παπάγου – Μαν δραϊκός 84-80
ΚΑΟ Κορίν θου – Οίαξ Ναυπλίου 71-65

ΠΕΝΤΕΛΗ – ∆ΑΦΝΗ ∆ΑΦΝΙΟΥ 72-77
∆εκάλεπτα: 15-18, 39-43, 52-59, 72-77
∆ιαιτητές: Πολυχ ρόν ης-Χρηστίδης Π.
Πεν τέλη (Χαρτοµατσίδης): Μπούτρης 6 (2), Λίτσος 4

(1), Αποστολόπουλος 2, Κούσουλας 14 (2), Καρούζος
9 (2), Μπέλη 4, Κουκάκης, Μπίγγος 16 (4), Σαλτο-
υρίδης 4, Ταγάρης 13, Νάσης, Παν έτης

∆άφν η ∆αφν ίου (Κων σταν τιν ίδης): Κάν ν ας 5 (1),
Γκάτζο 10, Κουφόπουλος 5 (1), Γοργόν ης, Καραµπά-
τσος 10 (2), Ψηµίτης 1, Σάλεχ  11 (1), ∆οµπρογιάν ν ης
5, Μουστόπουλος 13, Παπαδιον υσίου 10 (2), Τάταρης
7, Αρν όκουρος.

ΠΑΠΑΓΟΥ – ΜΑΝ∆ΡΑΙΚΟΣ 84-80
∆εκάλεπτα: 26-22, 42-38, 58-60, 84-80  
∆ιαιτητές: Τσαχ άκης-Ραχ ιώτης
Παπάγου (Ταυρόπουλος): Πίν ης 8 (2), Πρισκοµάτ-

ης, Λεκάκης, Χρυσός 10 (1), Ζώρζος 12, Παπαπέτρου
22 (3), Κουτρούλιας 19, Αγγελόπουλος 5, Γιαν ν ίκος 5
(1), Μπάλος 4.

Μαν δραϊκός (Κατσούν ης): Σιµιτζής 8 (1), Γεωργοπα-
παδάκος Σ. 7 (1), ∆έδες 25 (5), Γκαϊτάσοφ 2, Σεργιέν -
κο 2, Ρεκουν ιώτης 14, Χάλαρης 10, Γεωργοπαπαδάκος
Ν. 11 (1).

ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ – ΕΣΠΕΡΟΣ 77-71
∆εκάλεπτα: 15-20, 32-30, 44-43, 65-65
∆ιαιτητές: Κάρδαρης-Φασόλης
Παν ελευσιν ιακός (Καλογήρου): Κυριακόπουλος 14

(3), Ηλιάδης 8, Καράµπελας, Μουρατίδης 2, Βούλγαρης
10 (2), Σταθόπουλος 8 (1), ∆ούκας 7, Αν αγν ωστάκης
13 (2), Ψαρόπουλος 15 (2),

Έσπερος (Μάν τζαρης): Αγγελόπουλος, Βάρσος 15
(3), Χατζηκίδης, Καρλάφτης 3 (1), Χαρούν ι Ν. 10,
Σκουλούδης 16, Παπαφλωράτος 2, Βλασσόπουλος 7,
Χαρούν ι Κ. 4, Μούτσα, Μπούσι, Γραµµατικός 14 (4).

Η Βαθµολογία (Σε 14 Αγώνες):
1. ∆άφν η ∆αφν ίου 25 (11-3)
2. Τρίτων  24 (10-4)
3. ∆ούκας 24 (10-4)
4. Παγκράτι 24 (10-4)
5. Οίαξ Ναυπλίου 23 (9-5)
6. Παν ελευσιν ιακός 22 (8-6)
7. Πρωτέας Βούλας 22 (8-6)
8. ΚΑΟ Κορίν θου 21 (7-7)
9. Έσπερος 20 (6-8)
10. Παπάγου 20 (6-8)
11. Πεν τέλη 20 (6-8)
12. Παν ερυθραϊκός 19 (5-9)
13. Μαν δραϊκός 19 (5-9)
14. Γλαύκος 19 (5-9)
15. Έν ωση Ιλίου 18 (4-10)
16. Κρόν ος Αγ. ∆ηµητρίου 16 (2-12)

Η Επόµενη Αγωνιστική (15η, 27/01)

Πρωτέας Βούλας – Πεν τέλη
∆άφν η ∆αφν ίου – ΚΑΟ Κορίν θου
Παν ερυθραϊκός – Γλαύκος
Κρόν ος Αγ. ∆ηµητρίου – Παγκράτι
Έσπερος – Έν ωση Ιλίου
Μαν δραϊκός – ∆ούκας
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Ενοικιάζεται ισόγειο κατάστηµα στον 
Ασπρόπυργο 180 τ.µ. επί της οδού 

Μεγαρίδος 6. ∆ιαθέτει µεγάλο προαύλιο
χώρο. τηλέφωνα επικοινωνίας: 210 5571527 

και 6972720417 κος Στέλιος 

Ενοικιάζεται στον Ασπρόπυργο 
Λεωφόρος ΝΑΤΟ 222, επαγγελµατικός

χώρος (1ος όροφος) 160τ.µ. 
για κέντρο ξένων γλωσσών.
Τιµή συζητήσιµη. Βασιλική, 

τηλ. επικοινωνίας 6970878514,
2105598748

Ενοικιάζεται Επαγγελµατικός Χώρος
-  Περιοχή  Ασπρόπυργος

Ενοικιάζεται Επαγγελµατικός Χώρος 1ου Ορόφου, για

γραφείο ή κατάστηµα επι της Λεωφόρου ∆ηµοκρατίας,

στη διασταύρωση Ασπροπύργου (µε θέα την  Εθνική

Οδό). 60 τετραγωνικά µέτρα, µε θέση πάρκινγκ. 

Ενοίκιο 300 ευρώ. τηλέφωνο επικοινωνίας:

2105574070 & 6974668763

ΚΥΡΙΑ ΑΝΑΖΗΤΑ
ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΟΙΚΙΑ

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ
ΤΗ ΦΡΟΝΤΙ∆Α

ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ
ΤΗΛ. 6995524143 

<<Ενοικιάζεται
ισόγειο  κατάστηµα

63µ² επί της 
οδού Φυλής 8Α.
Πληροφορίες στα

τηλέφωνα 
6947264784 και
6985066463>>

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ

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

Ενοικιάζεται οικία (1ος ορο-
φος) 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 στον Ασπρόπυρ-
γο Λεωφόρος ΝΑΤΟ 222,
επαγγελµατικός χώρος (1ος
όροφος) 160τ.µ. για κέντρο
ξένων γλωσσών. Τιµή
συζητήσιµη. 
Βασιλική, τηλ. επικοινωνίας 
6970878514, 2105598748

Ενοικιάζεται επαγγελµατικός
χώρος 105 τετραγωνικών
µέτρων στο κέντρο του Ασπρ-
οπύργου (Σαλαµίνος & Κολο-
κοτρώνη). ∆εν διατίθεται για
χώρο εστίασης (προτίµηση
φαρµακείο / γραφεία)

Τηλέφωνο επικοινωνίας
6974792931 κος Σταύρος

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 

- Ενοικιάζεται κατάστηµα
110 τ.µ. επί της Λεωφόρου 
∆ηµοκρατίας και πωλείται ο
επαγγελµατικός εξοπλισµός
του. Τηλέφωνο επικοινωνίας
6945334415

Ενοικιάζεται στην Μάνδρα
ισόγειος επαγγελµατικός
χώρος 67τµ  πλησίον 2ου 
∆ηµοτικού σχολείου.  ∆ιαθέτει

πατάρι, αποθήκη και θέση
στάθµευσης. Κατάλληλο για
γραφείο ή mini market.  Τιµή
συζητήσιµη. 6977982173

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΣΤΟΝ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ
(ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ ΚΑΙ

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

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΤΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ
65 Τ.Μ. ΙΣΟΓΕΙΟ ΜΕ 2 WC,
AIRCONDITION,
ΣΥΝΑΓΕΡΜΟ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
6946288952

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 
Μονοκατοικία 60 τµ. στα Νεόκ-
τιστα Ασπροπύργου στη θέση
∆εµερτζή πίσω από το ∆ηµοτικό
σχολείο κάθετα στην Ηρώων
Πολυτεχνείου.
∆ιαθέτει κήπο 100 τ.µ. , µπάρµ-
πεκιου και υπέρ οχη θέα στο
Θριάσιο και τον κόλπο του Σκα-
ραµαγκά.Μόνο για οικογένειες
τηλ. 6944636483

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ 
επαγγελµατικοί χώροι - γραφεία
(ισόγειο και 2ος όροφος) στο
κέντρο του Ασπροπύργου, για
οποιαδήποτε χρήση. 
Τηλ. επικοινωνίας 
6974011586.   (21.2. 17)

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΤΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ 65
Τ.Μ. ΙΣΟΓΕΙΟ ΜΕ 2 WC, AIR-
CONDITION, ΣΥΝΑΓΕΡΜΟ.
ΤΗΛΕΦΩΝΟ 6946288952

ΕΛΕΥΣΙΝΑ: ∆ιατίθεται (ενοικία-
ση ή πώληση) κεντρικό κατά-
στηµα (Οδός Παγκάλου) 300τµ
+ 100τµ βοηθητικός χώρος.
τηλ. επικοινωνίας:

6934689242.(22.7.17)

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΣΤΟΝ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ 90ΤΜ ΣΤΟ
ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ.
ΤΗΛΕΦΩΝΟ 2105571925 &
6949073467 

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ µονοκατοικία 80
τ.µ., ισόγεια, 2 υ/δ

, 
κατασκευή

'65, µπάνιο,
ανοικτό πάρκιν, κήπος 170 
τ.µ., ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΕ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο
245τµ, τιµή 370€- 2111041100

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ΓΚΟΡΥΤΣΑ,
υπό κατασκευή γκαρσονιέρα 35
τ.µ., στον ηµιώροφο, 1 υ/δ
master, κατασκευή '17, µπάνιο,
προκασκευασµενο, µεταφέρεται
στο χωρο σας, τιµή 6.500€,
συζητήσιµη , 10:00-22:00--
6970343665

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Ηµερος Το-
πος, µονοκατοικία 57 τ.µ., ισό-
γεια, 2 υ/δ, κατασκευή '85, µπά-
νιο, σε οικόπεδο 170 τ.µ., ενιαιο
σαλονι - κουζινα, τζάκι, πάρκιν,
αποθήκη, κήπος, ελεύθερη, α-
νακαινισµένη, ανακαίνιση '10, τι-
µή 30.000€, συζητήσιµη ,
210/5764121

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Ηµερος το-
πος, µονοκατοικία 280 τ.µ., ισό-
γεια, 2 υ/δ (το 1 master), µπά-
νιο, καλή κατάσταση, τιµή
60.000€,
συζητήσιµη.6953058205

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Νέα Ζωή, µο-
νοκατοικία 100 τ.µ., ισόγεια, πρ-
οσόψεως, 3 υ/δ (το 1 master),
κατασκευή '78, µπάνιο, wc, σε
οικόπεδο 400 τ.µ., θέα βουνό,
ανοικτό πάρκιν, αποθήκη, κή-
πος, ελεύθερη, άριστη κατάστα
ση, ανακαίνιση '00, τιµή
35.000€
6986257643

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 
Πωλείται οικόπεδο εντός 

σχεδίου στον περιφερειακό της
Αγίας Παρασκευής έκτα
σης 500 µέτρων . Τηλ.
6936678467  (6.12.16)

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Νεόκτιστα,
µονοκατοικία 90 τ.µ., 3 υ/δ, κή-
πος 60 τ.µ., καρποφόρα δέντρα,
πωλείται λόγω ανάγκης, τιµή
20.000€τηλ: 2105126436

ΕΛΕΥΣΙΝΑ νεόδµητη γκαρσο-
νιέρα 58 τ.µ., 1ου - 2ου - 4ου, 1
υ/δ, κατασκευή '05, µπάνιο, ε-
πιπλωµένη, αυτόνοµη θέρµαν-
ση, κλιµατισµός, πόρτα ασφα-
λείας, τέντες, θέα θάλασσα,
µεσίτες δεκτοί, τιµή 57.000€,
συζητήσιµητηλ: 6978415698

ΕΛΕΥΣΙΝΑ Παράδεισος, ηµιτε-
λής µεζονέτα 162 τ.µ., 2 επίπε-
δα, ισόγεια, γωνιακή, 4 υ/δ (το
1 master), 2 µπάνια, σε οικόπε-
δο 183 τ.µ., πάρκιν, αποθήκη 25
τ.µ., τιµή 309.000€, συζητήσιµη

Πωλείται οικόπεδο 
εντός σχεδίου πόλεως Ρου-
πακίου 400µ². Τιµή 35.000€
Είκοσι χιλιάδες µετρητά και
1.500€ τον µήνα. Πληροφορίες
στο 6977-646768.

ΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
Νεαρή νοσοκόµα ζητεί ερ-
γασία για φύλαξη παιδιών σε
Μάνδρα - Μαγούλα & Ελευ-
σίνα. Κιν. 6979244790

Απόφοιτος Λυκείου αναζητά
εργασία πενθήµερη πρωινό
ωράριο (4-5 ώρες) σε Ασπρ-
όπυργο- Ελευσίνα. Τηλ.
6986753486

Ζητείται εργασία ως
ανειδίκευτος εργάτης, για
µετακοµίσεις ή σε αποθή-
κες (υπάρχει προυπηρ-
εσία), στην περιοχή του
Θριασίου. Τηλ
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 οικιακή
βοηθός και φύλαξη ηλικιωµένων
στην περιοχή του Θριασίου
Πεδίου. Τηλ. 6944802271

ΚΥΡΙΑ ΖΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΦΥΛΑΞΗ
ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΩΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ
ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ. ΤΗΛ. 6974394991

ΒΡΕΦΟΚΟΜΟΣ ΕΤΩΝ 38
ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΗ ΦΥΛΑΞΗ
ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙ∆Α ΒΡΕΦΩΝ. 
ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ 10 ΕΤΩΝ ΣΕ
ΒΡΕΦΗ ΕΩΣ 3 ΕΤΩΝ
ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑ -
ΜΑΓΟΥΛΑ ΚΑΙ ΓΥΡΩ ∆ΗΜΟΙ.
ΠΡΩΙΝΟ ΩΡΑΡΙΟ. 
ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΕΣ.
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:
6977403342

ΚΥΡΙΑ ΜΕ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΝΑ ΕΡΓΑΣΤΕΙ
ΩΣ ΒΟΗΘΟΣ - ΓΗΡΟΚΟΜΟΣ
(ΟΧΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΉ) ΣΤΗΝ
ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ
ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕ∆ΙΟΥ. ΤΗΛ
6986712390. Κα Βάσω.

Κυρία αναλαµβάνει τη φύλαξη
και φροντίδα παιδιών σε περ-
ιοχές της ∆υτικής Αττικής µε χρ-
όνια προϋπηρεσία. Τηλ.
6994948553. 

ΣΤΕΛΙΟΣ ΑΛΜΠΑΝΤΗΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΜΕΛΕΤΕΣ Ι∆ΙΩΤΙΚΑ &
∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ. 

Γραφείο: Φυλής 8 Ά Ασπρ-
όπυργος.
Τηλέφωνο: 210-5573042.
Fax: 210-5576988

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 
Ζητούνται συνεργάτες για
πωλήσεις προϊόντων σε εκθ-
εσιακούς χώρους, ηλικίας
από 20 έως 35 ετών. Ώρες ε-
πικοινωνίας: 11 π.µ. έως 1
µ.µ. – κος Ηλίας - Τηλ.: 210
24 70 341 - 694 43 88 304
–email: ifonitonamea@g-
mail.com  

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΕΜΠΕΙΡΗ ΚΥΡΙΑ ΜΕ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΟΝΙΜΗ
ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤ’ΟΙΚΟΝ ΓΙΑ ΦΡΟΝΤΙ∆Α
ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΗΣ.ΠΕΡΙΟΧΗ: ΕΛΕΥΣΙΝΑ
τηλ. 6945930393

Ζητούνται ηλεκτροσυγκολ-
λητές, µε πτυχίο, ανεξαρτή-
τως ηλικίας για µόνιµη ερ-
γασία σε επιχείρηση στην
Ελευσίνα Τηλ.  6955242052 
κα Μαρία 

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΕΡΙΒΟΛΙ ΓΙΑ
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ & ΠΑΡΑΓΩΓΗ
ΑΓΡΟΤΙΚΏΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΤΟΝ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ ΚΑΙ ΓΥΡΩ ΠΕΡΙΟΧΕΣ
ΤΗΛ. 210 5570555, 6939115146

ΖΗΤΕΙΤΑΙ  µικρό διαµέρισµα σε
πολυκατοικία προς ενοικίαση .
Τηλ. 6977257165

ΖΗΤΕΙΤΑΙ µονοκατοικία στην
Ελευσίνα ή τον Ασπρόπυργο
6985960067

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο
400, 500 ή 600 τµ στα Γερµανικά
Ασπροπύργου. Τηλ επικοινωνίας:
6946971237

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Στον Ασπρόπυργο
διαµέρισµα ή µονοκατοικία για
ενοικίαση. Κατα προτίµηση τρ-
ιάρι. Τηλ: 6946971237

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Η ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ DI TORRE

ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ Ι.Ν.

ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΠΙΣΩ

ΑΠΟ ΤΟ ∆ΗΜΑΡΧΕΙΟ. ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΚΑΙ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑ∆ΗΠΟΤΕ

ΑΛΛΗ ΧΡΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΟ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ 6977426279
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 ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ  ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ 

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
ΥΓΕΙΑΣΚοντούλη και ∆ραγούµη Ίωνος,
Κάτω Ελευσίνα, 210 556 0948

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

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ: 213 2047002

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ΧΧΡΡΗΗΣΣΙΙΜΜΑΑ  ΤΤΗΗΛΛΕΕΦΦΩΩΝΝΑΑ

48

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΝΟΗ ΑΤΤΙΚΗΣ  ΕΞΟΧΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ

ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΗ, ΕΝΤΟΣ ΚΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΟΣ ΣΤΡΕΜΜΑΤΟΣ

ΜΕ ΟΠΩΡΟΦΟΡΑ ∆ΕΝΤΡΑ, ΦΩΣ-ΝΕΡΟ-ΤΗΛΕΦΩΝΟ, ΜΕ

∆ΥΟ ΕΙΣΟ∆ΟΥΣ, ΠΕΡΙΦΡΑΓΜΕΝΟ ΜΕ ΕΙ∆ΙΚΗ

ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 2105561050, 6945913999

Ενοικιάζεται διαµέρισµα τριάρι (90 τ.µ) στον κέντρικο δρόµο 
του Ασπρόπυργου (πλησίον ∆ηµαρχείου). 6937168062 
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Ο
λοκληρώθηκε το µεγάλο συλλαλ-
ητήριο στο Σύν ταγµα για τη Μακε-
δον ία, λίγα  24ωρα πριν  να κυρωθ-

εί η Συµφων ία των  Πρεσπών , η οποία κα-
τατέθηκε το Σάββατο στη Βουλή.

Στο κέν τρο της Αθήνας συγκεν τρώθηκαν
δεκάδες χ ιλιάδες πολίτες από όλη την  Ελλά-

δα και από το Εξωτερικό, ξεπερνώντας τις
προσδοκίες των  διοργανωτών . 

Πλήθος κόσµου, κρατών τας ελλην ικές
σηµαίες καθώς και σηµαίες µε τον  ήλιο της
Βεργίν ας, ζήτησε «την  απόσυρση της
συµφων ίας καθώς και τη διεξαγωγή δηµοψ-
ηφίσµατος».

Μεταξύ των  διαδηλωτών  βρέθηκαν  βου-
λευτές και στελέχη της αν τιπολίτευσης, αλλά
και ο πρώην  πρωθυπουργός Αν τώνης Σα-
µαράς, ο οποίος τόν ισε ότι πρόκειται για δια-
δήλωση της ∆ηµοκρατίας για την  Ελλάδα και
τα δίκαιά µας. Όλος ο κόσµος πέρα και πά-
ν ω από κόµµατα το πιστεύει και συνεχ ίζει
να το δείχν ει, σηµείωσε ο κ. Σαµαράς, υπο-
γραµµίζον τας ότι πρόκειται για υπερκοµµα-
τική κινητοποίηση.

Επεισόδια σηµειώθηκαν  στα σκαλιά
της Βουλής πίσω από τον  Άγν ωστο
Στρατιώτη όταν  µια µικρή οµάδα ατό-
µων  πέταξε µπουκάλια και µπογιές στις
διµοιρίες των  ΜΑΤ, µε την  αστυν οµία
ν α απαν τά µε χ ρήση χ ηµικών  µέσα
στο πλήθος των  διαδηλωτών . 

Σύµφωνα µε πληροφορίες, κατά τα ε-
πεισόδια τραυµατίστηκαν  27 αστυνοµι-
κοί οι οποίοι διακοµίστηκαν  στο 401
Γ.Σ.Ν. Αθην ών . Τραυµατίστηκαν
επίσης και τουλάχ ιστον  οκτώ πολίτες.
Οι έξι από αυτούς µεταφέρθηκαν  στον  Ερ-
υθρό Σταυρό και φέρουν  ελαφριά τραύµατα
εν ώ δύο µεταφέρθηκαν  στο ν οσοκοµείο
Σωτηρία µε αναπνευστικά προβλήµατα. 

Για τα επεισόδια έγιν αν  12 προσαγωγές
και οι επτά εξ αυτών  µετατράπηκαν  σε
συλλήψεις.

Μαρτυρίες ανέφεραν  ότι αν τιεξουσιαστές
έπαιρν αν  ελλην ικές σηµαίες από διαδηλω-
τές σε δρόµους κον τά στο κέν τρο της Αθή-
ν ας. Οι αν αρχ ικοί είχ αν  προγραµµατίσει
αν τισυγκέν τρωση κατά του συλλαλητηρίου
στα Προπύλαια. 

Οργαν ωµέν ες οµάδες, που επιτέθηκαν
µε ιδιαίτερη σφοδρότητα στις αστυν οµικές
δυν άµεις µε σκοπό ν α εισβάλλουν  στην
Βουλή, προκάλεσαν  τα επεισόδια κατά τη
διάρκεια του συλλαλητηρίου στο Σύν ταγµα,
σύµφων α µε αν ακοίν ωση που εξέδωσε το
Αρχηγείο της ΕΛ.ΑΣ.

Σύµφων α µε τον  σχ εδιασµό της
Αστυν οµίας έως και 2.000 αστυν οµικοί
βρίσκον ταν  στο κέν τρο της Αθήν ας, εν ώ
drone και ελικόπτερα µετέδιδαν  εικόνες στο
κέν τρο επιχειρήσεων  στη ΓΑ∆Α. 

"∆εν  υπάρχ ουν  Σλαβοµακεδόν ες δεν
υπήρξαν  ποτέ, δεν  υπάρχει σήµερα Σλα-
βοµακεδον ία. ∆εν  υπήρξε βουλγαροµακε-
δον ία ούτε βουλγαροµακεδόνες υπάρχουν .
∆εν  υπήρξε Σερβοµακεδον ία ούτε Σερβο-
µακεδόν ες υπάρχουν . ∆εν  υπήρξε Αλβα-
ν οµακεδον ία ούτε Αλβαν οµακεδόν ες
υπάρχουν . Υπάρχει µόν ο µια Μακεδον ία
και αυτή είν αι η Ελλην ική µας Μακεδον ία και
οι 'Ελληνες Μακεδόνες. Μακεδον ία και Μα-
κεδόν ες που για χ ιλιάδες χ ρόν ια απα-
ρτίζουν  το πιο ένδοξο και το πιο σηµαντικό
κοµµάτι του ελλην ικού έθν ους. Το έν δοξο
έθνος των  Ελλήνων  απαρτίζεται από συγγε-

ν είς φυλές, από Μακεδόν ες,από Θεσσα-
λούς, από Ηπειρώτες, από Θρακιώτες, από
Αθηναίους, από Κορίνθιους, από Θηβαίους,
από Κρήτες, από Ελληνες του Πόντου, από
Κύπριους από Σπαρτιάτες και πολλούς άλ-
λους" είπε ο πρόεδρος της εληνοαµερικαν ι-
κής 'Ενωσης Κρις Σπύρου στην  οµιλία του
στο συλλαλητήριο .

Η Παµµακεδον ική Συν οµοσπον δία λίγο
µετά το πέρας του συλλαλητηρίου αν α-
κοίν ωσε ότι τη ∆ευτέρα θα πραγµατοποιή-
σει πορεία διαµαρτυρίας από την  πόλη των
Πρεσπών  η οποία θα καταλήξει στις 27 Ια-
νουαρίου στο Σύν ταγµα

To χρονικό και τα επεισόδια
στο µεγάλο συλλαλητήριο για

τη Μακεδονία 

Μητσοτάκης:Ο Τσίπρας να ακούσει τον λαό.
Να µην κυρώσει τη συµφωνία Πρεσπών

Με δήλωση του ο
πρόεδρος της
Ν∆ Κυριάκος

Μητσοτάκης, εξαπέλυσε
επίθεση στην
κυβέρν ηση, για την
επίθεση µε χ ηµικά σε
παιδιά, ηλικιωµέν ους και
ειρην ικούς διαδηλωτές,
κατηγορών τας την  για
σχ έδιο διαλυσης του
συλλαλητηρίου, στο
Σύν ταγµα

Με δήλωση του ο
πρόεδρος της Ν∆
Κυριάκος Μητσοτάκης,
εξαπέλυσε επίθεση στην  κυβέρν ηση, για την  επίθεση µε χ ηµικά σε παιδιά,
ηλικιωµέν ους και ειρην ικούς διαδηλωτές, κατηγορών τας την  για σχ έδιο διαλυσης του
συλλαλητηρίου, στο Σύν ταγµα.

Ο κ. Μητσοτάκης, κάλεσε την  κυβέρν ηση ν α ακούσει το λαό και ν α µην  κυρώσει
τη συµφων ία των  Πρεσπών  µε τεχ ν ητές πλειοψηφίες, όπως αν αφέρει
χ αρακτηριστικά

«Σήµερα ο ελλην ικός λαός µίλησε και την  φων ή του οφείλουµε ν α την  ακούσουµε
όλοι. Με πρώτο τον  κύριο Τσίπρα και τους πρόθυµους υποστηρικτές της συµφων ίας
των  Πρεσπών  που ετοιµάζον ται ν α ψηφίσουν  χ ωρίς ν α έχ ουν  καµία τέτοια εν τολή
από τους ψηφοφόρους τους.

Η κυβέρν ηση υπέγραψε αυτή τη συµφων ία απέν αν τι στο εθν ικό αίσθηµα, και
χ ωρίς διακοµµατική συν αίν εση. Σήµερα δεν  δίστασε ν α επιτεθεί µε χ ηµικά σε
εκατον τάδες χ ιλιάδες ειρην ικούς διαδηλωτές. Αν άµεσά τους ήταν  οικογέν ειες, µικρά
παιδιά και ηλικιωµέν οι. Να γν ωρίζουν  όλοι ότι θα αν αζητηθούν  ευθύν ες για όσα
έγιν αν  σήµερα στο Σύν ταγµα. Και τα οποία είχ αν  ως µόν ο στόχ ο ν α διαλύσουν  το
συλλαλητήριο.

Οι τεχ ν ητές πλειοψηφίες στη Βουλή είν αι κούφιοι αριθµοί µπροστά στα
εκατοµµύρια των  Ελλήν ων  που διαφων ούν . Η προπαγάν δα του ΣΥΡΙΖΑ δεν
µπορεί ν α κρύψει την  αλήθεια: Πρόκειται για συµφων ία που αν ατρέπει µια εξωτερική
πολιτική δεκαετιών , καθώς αν αγν ωρίζει «µακεδον ική» ταυτότητα και γλώσσα στους
γείτον ες κι εν ισχ ύει τον  αλυτρωτισµό τους.

Στη Βουλή, την  εβδοµάδα που έρχ εται, η Νέα ∆ηµοκρατία θα είν αι στην  πρώτη
γραµµή του αγών α για ν α µην  κυρωθεί η Συµφων ία. Με επιχ ειρήµατα, αλλά και µε
αποφασιστικότητα. Με δηµοκρατική ωριµότητα θα αν τιµετωπίσουµε και αυτή τη ν έα
περιπέτεια στην  οποία µας οδηγεί ο κ. Τσίπρας, για λόγους που µόν ο αυτός
γν ωρίζει. 

Πριν  το χ άραµα είν αι το πιο βαθύ σκοτάδι. Και η κυβέρν ηση Τσίπρα είν αι στην
πιο σκοτειν ή στιγµή της θλιβερής διαδροµής της. Αλλά η µέρα που θα χ αράξει µια ν έα
φωτειν ή εποχ ή για τους Ελλην ες δεν  αργεί.

Σύν τοµα, µε την  απόφαση του λαού, θα ξαν αδώσουµε στην  Ελλάδα εθν ική
υπερηφάν εια, σταθερότητα και, κυρίως, αξιοπρέπεια.»

Τ
ην  αγαν άκτηση του για τη ρίψη
επικίν δυν ων  χ ηµικών  ουσιών
στο ειρην ικό συλλαλητήριο για τη

Μακεδον ία εκφράζει ο Ιατρικός Σύλλο-
γος Αθην ών  ο οποίος αν ακοίν ωσε ότι
θα καταθέσει άµεσα µην υτήρια αν αφο-
ρά στον  Εισαγγελέα για την  αν τιδηµο-
κρατική και επικίν δυν η αυτή εν έργεια
σε όσους επέλεξαν  τον  απαράδεκτο και
αν τιδηµοκρατικό αυτό µέσο καταστολής
που έθεσε σε κίν δυν ο τη δηµόσια
υγεία, σύµφων α µε αν ακοίν ωσή του.

Ο ΙΣΑ θεωρεί εγκληµατικό το γεγον ός
ότι τα επικίν δυν α αυτά χ ηµικά όπλα
χ ρησιµοποιήθηκαν  εν άν τια σε οικογέ-
ν ειες που διαδήλων αν  ειρην ικά και έθε-
σαν  σε κίν δυν ο τη ζωή παιδιών  και
ηλικιωµέν ων . Ακόµη θεωρεί απαράδεκτο
ότι η εγκληµατική αυτή εν έργεια γίν εται
µε την  αν οχ ή και την  συγκάλυψη της
πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου
Υγείας, η οποία αν ήκει στο ιατρικό
σώµα και οφείλει ν α προστατεύει τη
∆ηµόσια υγεία.

Σχ ολιάζον τας το θέµα ο πρόεδρος
του ΙΣΑ Γ. Πατούλης επισήµαν ε τα
εξής: «Καταγγέλλουµε το αν τιδηµοκρα-
τικό και επικίν δυν ο αυτό µέσο κατα-
στολής εν ός ειρην ικού συλλαλητηρίου
για τα εθν ικά µας συµφέρον τα που
βάν αυσα καταπατούν ται.

Η χ ρήση των  χ ηµικών  ουσιών ,
έθεσε σε κίν δυν ο τη ζωή ακόµα και
παιδιών  εν ώ πέρα από τις άµεσες βλά-
βες στην  υγεία, έχ ει επιπτώσεις στο
σύν ολο του πληθυσµού που παραµέν ει
στην  περιοχ ή. Καθώς έχ ει αποδειχ θεί
ότι η χ ρήση τους, σε µικροπεριβάλλον -
τα, προκαλεί τη συσσώρευση τοξικών
χ ηµικών  εν ώσεων , σε επίπεδα ικαν ά
ν α επιφέρουν  συµπτώµατα στους
κατοίκους της περιοχ ής για µακρό χ ρο-
ν ικό διάστηµα.

Ζητούµε ν α αποδοθούν  ευθύν ες σε
όσους επέλεξαν  το βάν αυσο αυτό
τρόπο για ν α φιµωθεί η φων ή των  εκα-
τον τάδων  χ ιλιάδων  συµπολιτών  µας
που συµµετείχ αν  στο συλλαλητήριο.»

Μηνυτήρια αναφορά του ΙΣΑ
στον Εισαγγελέα για τα χηµικά

στο συλλαλητήριο


