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Υπογράφηκε η σύµβαση του ∆ήµου
Φυλής µε τον ΟΑΣΑ για τη λειτουργία
∆ηµοτικής Συγκοινωνίας
σελ. 2-4

Πρόσω ολοταχώς!

η Hellenic Seaplanes
Για το µητροπολιτικό
υδατοδρόµιο στην Ελευσίνα.

ΣΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ Ο ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
ΚΑΙ Η ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ 2ΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

Ανοιχτός διάλογος του Ν. Μελετίου
µε τους ∆ιευθυντές και τους µαθητές των
Λυκείων Ασπρόπυργου
σελ. 3

Ληστεία στην Eurobank Eλευσίνας
από επίδοξο «πιστολέρο» σελ. 2
ΣΤΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ∆.Σ.

Χρηµατοδότηση της Κοινωφελούς Επιχείρησης ∆ήµου Ελευσίνας,
ανέλκυση ναυαγίων και κατασκευές πεζοδροµίων
σελ. 2

∆ιάλεξη του Στρατηγικού Συµβούλου Νίκου Λυγερού
Σήµε ρα στο «Ανοι χτό Πανε πι στηµί ο» του ∆ήµου Ασπροπύ ργου

σελ. 7

ΕΛΠΕ: Επιβράβευση φοιτητών από το Θριάσιο
Πεδίο, που πέτυχαν στις πανελλήνιες

Προθεσµία υποβολής αιτήσεων έως την Παρασκευή 15 Μαρτίου 2019
σελ. 8

σελ. 3

Οργανωτική σύσκεψη
της παράταξης
Γ. Κασσαβού ενόψει
δηµοτικών εκλογών
Οι 50 ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι
και Υποψήφιοι ∆ηµοτικοί
Σύµβουλοι της παράταξης
‘’ΑχαρΝΑΙ – Ενεργοί
Πολίτες’’ έως σήµερα

σελ. 9

ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ, ΑΝΕΙ∆ΙΚΕΥΤΟΙ ΕΡΓΑΤΕΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
& ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΓΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

σελ. 12

2-θριάσιο
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ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
Ασπρόπυργος

Παπαγιαν ν οπούλου Αφροδίτη Π. Νίκης 38
- Γερµαν ικά, 2105570007
Ελευσίνα

ΓΚΟΛΕΜΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ

Παγκάλου & Χατζηδάκη, Εντός Εµπορικού
Κέντρου Ίλιον, 2105546444

Μάνδρα
ΣΙΜΠΑΡ∆ΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΤΕ ΛΟΥΚΑ

ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΟΕ, ∆ήλου 12 & Κοροπούλη Βαγγέλη,
2105551232 (08:00 - 23:00)
Άνω Λιόσια - Φυλή

ΣΥΣΤΕΓΑΣΜΕΝΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ Π ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ

Μ ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ ΟΕ, Μεγάλου Αλεξάνδρου
40, 2102311635 (08:00 - 22:00)
Αχαρνές

ΜΠΑΡ∆Α ΜΑΡΙΝΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ
Αγίου ∆ιονυσίου 36, 2102441644
Χαϊδάρι

Γαλανοπούλου Χριστίνα Κ. Φυλής 1 & Πύλου ∆άσος, 2105320973 (08:00 - 23:00)

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

1,5,9,13,17,21,25

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ

Αραιές νεφώσεις . Η θερµοκρασία
έως 16 βαθµους Κελσίου
ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ

Βλάσιος, Βλάσης, Βλάσος, Βλασία, Βλασούλα
Θεοδώρα, Θοδώρα, Αυγή, Αυγούλα

ΘΡΙΑΣΙΟ

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: 6977410968
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 επιστρέφονται. Υπογεγραµµένα άρθρα δεν εκφράζουν κατ’ ανάγκη τις απόψεις της εφηµερίδας

Ληστεία στην Eurobank Eλευσίνας
από επίδοξο «πιστολέρο»

Λ

ηστεία πραγµατοποιήθηκε την Παρασκευή στην τραπεζα Eurobank στο κέντρο
της Ελευσίνας.
Σύµφωνα µε αστυνοµικές πηγές, γύρω στις
11.55 π.µ άγνωστος δράστης εισέβαλλε στον
χώρο της τράπεζας απο την βοηθητική είσοδο και
κατευθύνθηκε προς τα ταµεία.
Εκεί µε την απειλή όπλου, αφού ακινητοποίησε
υπαλλήλους και πελάτες, απέσπασε άγνωστο
χρηµατικό ποσό και διέφυγε.
Η αστυνοµία αναζητά τον δράστη ενω επι τόπου
έσπευσαν άνδρες της ασφάλειας
Για το περιστατικό διενεργείται προανάκριση

Υπογράφηκε η σύµβαση του ∆ήµου Φυλής µε τον ΟΑΣΑ
για τη λειτουργία ∆ηµοτικής Συγκοινωνίας

Υ

πογράφτηκε, την Πέµπτη 7 Φεβρουαρί ου 2019, από το
∆ήµαρχο Φυλής Χρήστο Παππού και το ∆ι ευθύνοντα
Σύµβουλο Γι άννη Σκουµπούρη, η σύµβαση του ∆ήµου Φυλής
µε τονΟΑΣΑ γι α τη λει τουργί α ∆ηµοτι κής Συγκοι νωνί ας στο ∆ήµο
Φυλής. Το κόστος θα καλυφθεί , αποκλει στι κά, µε πόρους του
∆ήµου Φυλής.
Η ∆ηµοτι κή Συγκοι νωνί α περι λαµβάνει δύο νέες λεωφορει ακές
γραµµές, τη Γραµµή 1 «ΖΩΦΡΙΑ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΖΕΦΥΡΙ» και τη
Γραµµή 2 «ΚΕΝΤΡΟ-∆ΡΟΣΟΥΠΟΛΗ-ΛΙΜΝΗ», οι οποί ες και θα
λει τουργούν παράλληλα µε τι ς υπάρχουσες λεωφορει ακές
γραµµές. Βασί ζεται σε ει δι κή µελέτη που συντάχθηκε στο τέλος
του 2017, αφού έλαβε υπόψη τηνυφι στάµενη κατάσταση αλλά και
τι ς προτάσει ς της δι οί κησης του ∆ήµου και των δηµοτών. Γι α το
σκοπό αυτό εί χε δι ανεµηθεί ει δι κό ερωτηµατολόγι ο το οποί ο
εί χε αναρτηθεί στι ς ι στοσελί δες του ∆ήµου και των τοπι κών Μέσων Μαζι κής Ενηµέρωσης.
Στόχος της ∆ηµοτι κής Συγκοι νωνί ας εί ναι να ενώσει τι ς ∆ηµοτι κές Ενότητες και τι ς συνοι κί ες µε το ∆ι οι κητι κό Κέντρο του ∆ήµου, αλλά και περι µετρι κά µεταξύ τους. Οι δύο γραµµές θα εί ναι κυκλι κές και θα περνούν από τους Σταθµούς του Προαστι ακού Άνω Λι οσί ων και Ζεφυρί ου.
Ωστόσο, µετά την εφαρµογή του σχεδί ου, θα µελετηθεί η λει τουργι κότητά του κι αν χρει αστεί , θα γί νουν δι ορθωτι κές παρεµβάσει ς, µε σκοπό
τη βέλτι στη εξυπηρέτηση των πολι τών.
Συνεχί ζεται στη σελ. 4

ΣΤΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ∆.Σ.

Χρηµατοδότηση της Κοινωφελούς Επιχείρησης ∆ήµου Ελευσίνας,
ανέλκυση ναυαγίων και κατασκευές πεζοδροµίων
Σήµερα ∆ευτέρα 11 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 19:00 θα συνεδριάζει το
∆ηµοτικό Συµβουλίο
Ελευσίνας για τη συζήτηση και
λήψη αποφάσεων στα παρακάτω
θέµατα της ηµερήσιας διάταξης:
1.
Τροποποίηση του Ετήσιου Προγράµµατος ∆ράσης της
Κοινωφελούς Επιχείρησης ∆ήµου
Ελευσίνας για το έτος 2019.
2.
Έγκριση του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου επί της ψηφισθείσης
αναµόρφωσης προϋπολογισµού
ο.ε. 2019 της Κοινωφελούς Επιχείρησης ∆ήµου Ελευσίνας.
3.
Έγκριση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου επί της ψηφισθείσης αναµόρφωσης προϋπολογισµού ο.ε. 2019 του Ν.Π.∆.∆. µε
την επωνυµία: « Νοµικό Πρόσωπο ∆ηµοσίου ∆ικαίου Πολιτισµού
– Αθλητισµού Κοινωνικής Πολιτικής & Προσχολικής Αγωγής
∆ήµου Ελευσίνας».
4.
Έγκριση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου περί χρηµατοδότησης της Κοινωφελούς Επιχείρησης ∆ήµου Ελευσίνας από το
∆ήµο µας µηνός ∆εκεµβρίου 2018 του Ετήσιου Προγράµµατος
∆ράσης.
5.
Έγκριση του 1ου ΑΠΕ και του 1ου Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. του
έργου: « Κατασκευή πεζοδροµίων στην ∆.Ε. Ελευσίνας».
6.
Λήψη απόφασης για την συµµετοχή του ∆ήµου Ελευσίνας στο πρόγραµµα που διοργανώνει το ECOCITY για την
εκστρατεία Ecomobility & Free Mobility 2018-2019.
7.
Λήψη απόφασης για την συµµετοχή του ∆ήµου Ελευσίνας ως εταίρος στο Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα HORIZON 2020
µε τίτλο “ Transforming Historic Areas and/or Cultural Landscapes
into hubs of Entrepreneurship and Social and Cultural Integration”
µε κωδικό αριθµό Η2020-S2020-SC5-20-2019.
8.
Λήψη απόφασης για την εξειδίκευση πίστωσης για
οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση ∆ηµοτικού Συµβούλου για την

συµµετοχή του στην 4η τεχνική
συνάντηση , που θα πραγµατοποιηθεί στο Reggio της Ιταλίας
, στο πλαίσιο του προγράµµατος ERASMUS + µε τίτλο
“Michelangelo Ensuring School
Success and Reducing Early
School Leaving through Fine
Arts” µε κωδικό αριθµό 2017-1EL01-KA 201-036177.
9. Λήψη απόφασης για
την εξειδίκευση πίστωσης για
οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση ∆ηµοτικής Υπαλλήλου για την συµµετοχή της στην Οµάδα
∆ιοίκησης Έργου στο πλαίσιο του προγράµµατος ERASMUS +
µε τίτλο “Michelangelo Ensuring School Success and Reducing
Early School Leaving through Fine Arts” µε κωδικό αριθµό 2017-1EL01-KA 201-036177.
10.
Eπί αιτήµατος Κεντρικού Λιµεναρχείου Ελευσίνας για
τον ορισµό εκπροσώπου του ∆ήµου µε τον αναπληρωτή του στην
συγκρότηση γνωµοδοτικής επιτροπής για θέµατα ανέλκυσης,
αποµάκρυνσης ή εξουδετέρωσης ναυαγίων , ή πλοίων για το
έτος 2019.
11.
Λήψη απόφασης περί έγκρισης χορήγησης θέσης
στάθµευσης σχολικού λεωφορείου επί της οδού Περικλέους 3-5
της ∆ηµοτικής Ενότητας Ελευσίνας.
12.
Λήψη απόφασης περί έγκρισης χορήγησης θέσης
στάθµευσης ΑΜΕΑ επί της οδού Θειρών 47 της ∆ηµοτικής Ενότητας Ελευσίνας.
13.
Λήψη απόφασης για την κοπή ή µη δένδρων σε
κοινόχρηστους χώρους της ∆ηµοτικής Ενότητας Ελευσίνας.
14.
Λήψη απόφασης για την έγκριση των πρωτοκόλλων
παραλαβής υλικών προµηθειών & παραλαβή των αντικειµένων
των συµβάσεων γενικών υπηρεσιών.

∆ευτέρα 11 Φεβρουαρίου 2019

Πρόσω ολοταχώς! η Hellenic Seaplanes

θριάσιο-3

Για το µητροπολιτικό υδατοδρόµιο στην Ελευσίνα

Π

ροχωράει ολοταχώς η Hellenic Seaplanes το επεν δυτικό σχέδιο του µητροπολιτικού υδατοδροµίου
στην Ελευσίν α.
Το Μητροπολιτικό Υδατοδρόµιο της Hellenic Seaplanes
φιλοδοξεί ν α αποτελέσει τοπόσηµο για την ευρύτερη περιοχή της Αττικής. Μετά το ξεκαθάρισµα του ν οµοθετικού
πλαισίου και παρότι, όπως σηµειών εται σε σχετική αν ακοίν ωση, αδικήθηκε η εταιρεία, η Hellenic Seaplanes,
προχώρησε και ολοκλήρωσε εσωτερικό διαγων ισµό για τον
σχεδιασµό του µητροπολιτικού υδατοδροµίου µε αρχιτεκτον ικά γραφεία από την Ελλάδα και το Εξωτερικό.
Το αρχιτεκτον ικό γραφείο Pieris Architects όπου επικράτησε των άλλων προτάσεων ξεκίν ησε τον σχεδιασµό
της σχετικής µελέτης του µητροπολιτικού υδατοδροµίου στο
λιµάν ι της Ελευσίν ας και πολύ σύν τοµα θα πραγµατοποιηθεί η παρουσίαση της ολοκληρωµέν ης πρότασης προς το
ΤΑΙΠΕ∆.

Πρωταρχικός σκοπός της µελέτης για το µητροπολιτικό
υδατοδρόµιο της Αττικής στην Ελευσίν α είν αι ο σχεδιασµός
εν ός υπερσύγχρον ου αερολιµέν α υψηλών προδιαγραφών
και η αξιοποίηση των υποδοµών του κτιρίου για τη δηµιουργία συν εχούς κοιν ων ικής δραστηριότητας µε ελεύθερη
πρόσβαση στο κοιν ό.
Οι µελέτες για την αδειοδότηση του υδατοδροµίου
έχουν ολοκληρωθεί και αναµένονται οι εγκρίσεις όπου
είναι πλέον θέµα χρόνου
Ο επικεφαλής της εταιρείας (Petrichor Capital Partners)
Ιωάν ν ης Χάσικος, αν έφερε στην ∆ιοίκηση του Οργαν ισµού
Λιµέν α Ελευσίν ας ότι η εταιρεία του επιθυµεί ν α επεν δύσει
στο Μητροπολιτικό Υδατοδρόµιο της Ελευσίν ας και ότι ο
ίδιος και οι συν εργάτες του βρίσκον ται στην χώρα µας για
αυτό τον σκοπό εξετάζον τας παράλληλα το υπόλοιπο
δίκτυο υδατοδροµίων .

Ο ∆ιευθύν ων Σύµβουλος του ΟΛΕ κ. Χαράλαµπος Γαργαρέτας σηµείωσε: «Η δηµιουργία εν ός µητροπολιτικού υδατοδροµίου στην Ελευσίν α θεωρώ είν αι µεγάλης σηµασίας για
τον τοµέα των υδροπλάν ων αλλά και την ευρύτερη περιοχή της Ελευσίν ας. Το µητροπολιτικό υδατοδρόµιο Ελευσίν ας θα είν αι έν ας υπερσύγχρον ος θαλάσσιος αερολιµέν ας
υψηλών προδιαγραφών και η αξιοποίηση των υποδοµών
του λιµέν α θα εν ισχύσει οικον οµικά την πόλη και την γύρω
περιοχή και ταυτόχρον α θα εξυπηρετεί τους Έλλην ες αλλά
και τους ξέν ους επισκέπτες. Ο Οργαν ισµός έχει κάν ει ίσως
το πιο σηµαν τικό βήµα στην αν άπτυξη υδατοδροµίων
στην Ελλάδα γιατί η Αττική χρειάζεται έν α µητροπολιτικό
υδατοδρόµιοH».
Σε ό,τι αφορά το υδατοδρόµιο θα είν αι άρτια εξοπλισµέν ο, µε άν ετους, λειτουργικούς και υψηλής αισθητικής χώρους υποδοχής, γραφείων και ιατρικής µον άδας µε ασθεν οφόρο για την άµεση διακοµιδή ασθεν ών στα ν οσοκοµεία της
Αττικής. Ταυτόχρον α θα λειτουργούν καταστήµατα, τρία
εστιατόρια καθώς επίσης και χώρος για παράλληλες επιχειρηµατικές δραστηριότητες.
Σηµειών εται πως η µελέτη των Pieris Architects εν σωµατών ει τις τελευταίες τεχν ολογίες στο χώρο της αειφόρου
αν άπτυξης σε έν α βιοκλιµατικό κτίριο, το οποίο φιλοδοξεί ν α
αποτελέσει τοπόσηµο και καταλύτη αν άπλασης της ευρύτερης περιοχής γύρω από το λιµάν ι της Ελευσίν ας., η οποία
παρουσιάζει σήµερα στοιχεία απαξίωσης και εγκατάλειψης.

Ο Πρόεδρος και ∆ιευθύν ων Σύµβουλος της εταιρείας
Hellenic Seaplanes S.A. κ. Νικόλας Χαραλάµπους σε σχετική ερώτηση απάν τησε: «H. σήµερα πάν ω από 80 υδατοδρόµια σε όλη την Ελλάδα βρίσκον ται σε φάση αδειοδότησης και υλοποίησης που αν όλα πάν ε καλά από το 2019
οι Έλλην ες θα µπορούν ν α πετάν ε σχεδόν παν τού µε

υδροπλάν α. Είν αι αποδεδειγµέν ο πως έν α τέτοιο εγχείρηµα
θα λειτουργήσει ευεργετικά για την άρση της αποµόν ωσης
των αποµακρυσµέν ων ν ησιωτικών µας περιοχών , την
σύσφιξη των σχέσεων των τοπικών κοιν ων ιών µε τον
κυρίως εθν ικό κορµό της χώρας και την εµπορική και κοιν ων ική αν άπτυξη ν ησιών και τόπων του ευρύτερου
Ελλην ικού χώρου, που σήµερα δικαιολογηµέν α αισθάν ον ται στο περιθώριο.»
Κλείν ον τας ο κ. Χαραλάµπους είπε: «Θέλουµε την Ελλάδα ν α είν αι αν οιχτή σε επεν δύσεις µε έν α ξεκάθαρο ν οµικό
πλαίσιο και την ύπαρξη των απαραίτητων επεν δυτικών
κιν ήτρων , όπως αυτά ισχύουν σε άλλες χώρες, όπως ΗΠΑ,
Ην ωµέν ο Βασίλειο, Καν αδά, Αυστραλία, Γερµαν ία H
Η αν άπτυξη εν ός παν ελλαδικού δικτύου υδατοδροµίων
µπορεί ν α δώσει ώθηση στα τουριστικά επαγγέλµατα, ν α
δηµιουργήσει ν έες θέσεις εργασίας και ν α στηρίξει την
εξυπηρέτηση ασθεν ών µε αεροδιακοµιδές, τόσο για τους
Έλλην ες όσο και τους τουρίστες που επισκέπτον ται την
Ελλάδα.
Τέλος, το µητροπολιτικό υδατοδρόµιο είν αι µια επέν δυση
ύψους πολλών εκατοµµυρίων ευρώ, η οποία εκτιµάται ότι θα
συµβάλει στην αν αδιαµόρφωση της περιοχής και θα αν απτυχθούν πολλές ν έες θέσεις εργασίας..»
O κ. Χαραλάµπους πάν τως, εµφαν ίζεται αισιόδοξος,
καθώς, όπως λέει, «έχουµε µπει στην τελική ευθεία,
υπάρχει µια κατεύθυν ση και αυτή είν αι η Ελλάδα των υδροπλάν ων , η Ελλάδα οι Μαλδίβες της Ευρώπης H»

Ανοιχτός διάλογος του Ν. Μελετίου µε τους ∆ιευθυντές και
τους µαθητές των Λυκείων του Ασπρόπυργου
ΣΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ Ο ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΑΙ Η
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ 2ΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

Σ

την Αίθουσα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου συγκεν τρώθηκαν , τη ∆ευτέρα, 4
Φεβρουαρίου, οι ∆ιευθυν τές των Λυκείων της πόλης καθώς και οι µαθητές
που έχ ουν εκλεγεί στα 15µελή Συµβούλια των Σχ ολείων , έπειτα από το
κάλεσµα του ∆ηµάρχ ου Ασπροπύργου, κ. Νικόλαου Μελετίου για αν οιχ τό διάλογο.
Ο ∆ήµαρχ ος της πόλης, µαζί µε τον Πρόεδρο της ∆ηµοτικής Επιτροπής Παιδείας
και Σχ ολικών Μον άδων ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, κ. Γεώργιο Φίλη αφού τους
καλωσόρισαν και τους ευχ αρίστησαν για την αποδοχ ή της πρόσκλησης,
ξεκίν ησαν την αν ταλλαγή απόψεων σχ ετικά µε τα θέµατα που αφορούν την Παιδεία. Στη συζήτηση ο κ. ∆ήµαρχ ος εν ηµέρωσε για το πώς ο ∆ήµος Ασπροπύργου,
διαχ ειρίζεται τις αν άγκες όλων των σχ ολικών µον άδων της πόλης και όχ ι µόν ο
του Γεν ικού Λυκείου Ασπροπύργου και του Επαγγελµατικού Λυκείου. Τόν ισε ότι, η
∆ηµοτική Αρχ ή δίν ει προτεραιότητα στη Νεολαία γιατί αυτή είν αι το µέλλον της
πόλης αλλά και της Ελλάδας. Επίσης, παρουσιάστηκαν αν αλυτικά από τον κ. Φίλη

όλες οι εργασίες συν τήρησης και εκσυγχ ρον ισµού που
έχ ουν γίν ει στα δύο Λύκεια, εν ώ συζητήθηκε διεξοδικά, το
θέµα για την κατασκευή του 2ου Εν ιαίου Λυκείου.
Στη συν έχ εια το λόγο πήραν ο Λυκειάρχ ης του 1ου ΓΕΛ, κ. Αν τών ιος Σαρρής, ο
Λυκειάρχ ης του ΕΠΑ.Λ. κ. Θεόδωρος Γατσώρης, ο Υ ποδιευθυν τής του ΕΠΑ.Λ., κ.
Γεώργιος Τσούν ης, καθώς και οι Πρόεδροι των 15µελών , οι οποίοι µεταξύ άλλων
ευχ αρίστησαν τον ∆ήµαρχ ο, κ. Νικόλαο Μελετίου και τον Πρόεδρο της ∆.Ε.Π., κ.
Γεώργιο Φίλη για την άψογη συν εργασία τόσων χ ρόν ων . Επισήµαν αν την συµβολή της ∆ηµοτικής Αρχ ής, η οποία είν αι άµεση και ουσιαστική σε οποιαδήποτε
αν άγκη προκύψει στις σχ ολικές µον άδες.
Ιδιαίτερη στιγµή της συν άν τησης ήταν το γεγον ός της βράβευσης των µαθητών –
αθλητών της Άρσης Βαρών κ.κ. Ιωάν ν η Νούση και Γιώργο Τιρεκίδη, στους οποίους δόθηκαν δύο φόρµες ως έν δειξη ευχ αριστίας για τις επιτυχ ίες τους. Στη συζήτηση το παρόν έδωσε και ο κ. Κων σταν τίν ος Καλλιέρης, µέλος του ∆.Σ. της ∆ηµοτικής Επιτροπής Παιδείας.

4-θριάσιο

Επιδείνωση του καιρού από Τρίτη - Σηµαντική πτώση θερµοκρασίας και χιόνια

Τ

µοκρασία θα παρουσιάσει πτώση στα
βόρεια Την Τετάρτη θα έχ ουµε κακοκαιρία σε όλη τη χ ώρα µε βροχ ές
καταιγίδες στα θαλασσιά τµήµατα και
χ ιόν ια στα ορειν ά και ηµιορειν ά . Οι
άν εµοι τυπικά θα φτάν ουν τα 8 µε 9
µποφόρ και η θερµοκρασία θα πέσει
κατά 7 µε 8 βαθµούς Κελσίου.

ην Τετάρτη θα έχ ουµε κακοκαιρία σε όλη τη χ ώρα µε βροχ ές
καταιγίδες στα θαλασσιά τµήµατα
και χ ιόν ια στα ορειν ά και ηµιορειν ά.
- Αν αλυτική πρόγν ωση του καιρού
για τις επ όµεν ες ηµέρες απ ό τον
µετεωρολόγο Θοδωρή Κολυδά.

Την Τρίτη βροχ ές και σποραδικές
καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στα
κεν τρικά τα βόρεια και τα ν ησιά του
Αν ατολικού Αιγαίου , εν ώ θα χ ιον ίσει
στα κεν τρικά και βόρεια ορειν ά. Τα
φαιν όµεν α πιθαν όν ν α είν αι κατά
τόπους ισχ υρά. Οι άν εµοι θα φτάν ουν
τοπικά τα 7 µπ στα πελάγη και η θερ-

Ε∆ΣΝΑ: Ενηµέρωση σχετικά µε τη λειτουργία
του ΧΥΤΑ Φυλής

Από τη ∆ευτέρα 11/2 αναµένεται να
εξοµαλυνθεί η κατάσταση

Μ

ε αφορµή τις καθυστερήσεις που παρατηρούνται τις τελευταίες δύο
ηµέρες στην εναπόθεση των απορριµµάτων στον ΧΥΤΑ Φυλής,
ενηµερώνουµε ότι αυτές οφείλονται στο γεγονός ότι προγραµµατισµένες εργασίες στο χώρο του ΧΥΤΑ, λόγω των έντονων βροχοπτώσεων
των τελευταίων ηµερών, δεν έγινε δυνατόν να ολοκληρωθούν εγκαίρως.
Πρόκειται για εργασίες που λαµβάνουν χώρα καθηµερινά για τη βέλτιστη
απόδοση του χώρου. Για την ολοκλήρωση αυτών των εργασιών, ο ΧΥΤΑ
δεν λειτούργησε το Σάββατο, όπως είχαν ήδη ενηµερωθεί οι ∆ήµοι. Από
τη ∆ευτέρα 11/2 αναµένεται να εξοµαλυνθεί η κατάσταση.

∆ευτέρα 11 Φεβρουαρίου 2019

Την Τετάρτη θα έχ ουµε κακοκαιρία
σε όλη τη χ ώρα µε βροχ ές καταιγίδες
στα θαλασσιά τµήµατα και χ ιόν ια στα
ορειν ά και ηµιορειν ά. Οι άν εµοι τυπικά
θα φτάν ουν τα 8 µε 9 µποφόρ και η
θερµοκρασία θα πέσει κατά 7 µε 8 βαθµούς Κελσίου

Συνεταιρισµός Παραγωγών Κηπευτικών
Προϊόντων Μεγάρων

Εσπερίδα µε θέµα «Ενηµέρωση του
Αγροτικού Πληθυσµού των Μεγάρων για
το Μειωµένο Αγροτικό Τιµολόγιο».

Ο Συνεταιρισµός Παραγωγών Κηπευτικών Προϊόντων Μεγάρων
διοργανώνει εσπερίδα µε θέµα «Ενηµέρωση του Αγροτικού Πληθυσµού των Μεγάρων για το Μειωµένο Αγροτικό Τιµολόγιο».
Η εκδήλωση πρόκειται να πραγµατοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Μεγάρων την Τρίτη 19 Φεβρουαρίου, ώρα 17:00
Θα δοδούν πληροφορίες και θα απαντηθούν ερωτήσεις από οµάδα
γεωπόνων οι οποίοι χριείζονται τα θέµατα αγροτικού εξηλεκτρισµού
της Περιφέρειας Αττικής.

Συνεχίζεται από τη σελ. 2

Η ∆ηµοτική Συγκοιν ων ία έρχ εται ως συν έχ εια των κιν ήσεων για τη βελτίωση της συγκοιν ων ιακής εξυπηρέτησης που έχ ει κάν ει
ο ∆ήµος, σε συν εργασία µε τον ΟΑΣΑ, το προηγούµεν ο διάστηµα. Χαρακτηριστικά παραδείγµατα:
1.
Η επαναλειτουργία της γραµµής 735 (Ζεφύρι- Κάτω Πατήσια)
2.
Η διατήρηση της γραµµής 711 (Ζωφριά- Αττική).
3.
Η διατήρηση της γραµµής 712 (Πανόραµα-Εργατικές Κατοικίες-Αχαρνές).
4.
Η σύνδεση της γραµµής 713 (Πανόραµα- Σταθµός Προαστιακού) µε το Σταθµό του Προαστιακού Άνω Λιοσίων.
5.
Η λειτουργία των γραµµών 715 και 716 (Ζωφριά ΜΑΚ –Άνω Λιόσια Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟ) για την εξυπηρέτηση των µαθητών της πόλης.
6.
Η σύνδεση της γραµµής 749 (Οικισµός Γεννηµατά 2- Προαστιακός) µε το Σταθµό του Προαστιακού Άνω Λιοσίων.
7.
Θα πρέπει επίσης να αναφερθεί ότι ο ∆ήµος Φυλής, σε συνεργασία µε το Σύλλογο ∆ροσούπολης, έχει ζητήσει
τη σύνδεση της γραµµής 709 µε το Σταθµό του Προαστιακού Άνω Λιοσίων, κίνηση που µελετά ο ΟΑΣΑ.
Εισηγούµεν ος το θέµα στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο, την Παρασκευή 20 Ιουλίου 2018, ο ∆ήµαρχ ος Χρήστος Παππούς είχ ε δηλώσει
ότι οι δύο γραµµές της δηµοτικής συγκοιν ων ίας θα εφαρµοστούν πιλοτικά κι αν διαπιστωθεί ότι χ ρειάζον ται βελτιώσεις ή προσθήκη ν έας γραµµής θα αν τιµετωπιστούν µε τη συν εργασία ∆ήµου-ΟΑΣΑ. Τέλος, είχ ε αν αφέρει, για ν α επισηµάν ει τη συµβολή τους, τον Αν τιδήµαρχ ο Θαν άση Σχ ίζα και την επιστηµον ική συν εργάτιδα Μαρίν α Νικολοπούλου.
Αξίζει ν α αν αφερθεί ότι η σύµβαση είχ ε εγκριθεί, στις 7 ∆εκεµβρίου 2018, µε Απόφαση του Υ πουργού Υ ποδοµών Χρήστου
Σπίρτζη.
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Τ

θριάσιο-5

Το κλείσιµο του ΧΥΤΑ Φυλής, ζητούν µε ανοιχτή επιστολή τους οι υποψήφιοι
της «Λαϊκής Συσπείρωσης» στην Περιφέρεια Αττικής και των ∆ήµων της ∆υτικής Αττικής.

ο κλεί σι µο του ΧΥΤΑ Φυλής, που υποβαθµί ζει τη ζωή των λαϊ κών οι κογενει ών
προς όφελος των επι χει ρηµατι ών και τη
δι αχεί ρι ση των απορρι µµάτων προς όφελος του
λαού, ζητούν µε ανοι χτή επι στολή τους οι υποψήφι οι µε το ψηφοδέλτι ο της «Λαϊ κής Συσπεί ρωσης»
στην Περι φέρει α Αττι κής και των ∆ήµων της ∆υτι κής Αττι κής.
Συγκεκρι µένα, η ανοι χτή επι στολή έχει ως εξής:

«∆εν βολευόµαστε µε λι γότερο ουρανό.
∆εν ανεχόµαστε να ζούµε δί πλα στο αί σχος της
χωµατερής.
∆εν ανεχόµαστε να υποβαθµί ζονται καθηµερι νά οι ζωές µας γι α να κερδί ζουνµεγάλοι επι χει ρηµατι κοί όµι λοι .
Η υγεί α µας και η ποι ότητα ζωής µας δεν µπορεί να συνθλί βονται γι α να γί νονται µπί ζνες µε τα
σκουπί δι α.
∆εν κάνουµε βήµα πί σω!

Συνεχί ζουµε τον αγώνα µε το δί και ο αί τηµα να
κλεί σει άµεσα ο ΧΥΤΑ Φυλής, που βρί σκεται σε
απόσταση αναπνοής από κατοι κηµένες περι οχές.
H συνέχι ση λει τουργί ας του και η επέκτασή του,
αποτελεί µι α υγει ονοµι κή βόµβα. Μολύνει τον
αέρα, τα νερά, το έδαφος και το υπέδαφος της
περι οχής, βλάπτει την υγεί α των κατοί κων του
Θρι άσι ου και της ∆υτι κής Αθήνας, αλλά και όλης
της ∆υτι κής Αττι κής.
Πρόσφατη έρευνα έδει ξε ότι στι ς περι οχές
αυτές η αύξηση τωνθανάτωναπό νεοπλασί ες εί ναι
πολύ µεγαλύτερη από τον µέσο όρο στην Αττι κή.
Κάθε µέρα πρόσθετες ποσότητες αποβλήτων
προστί θενται στι ς ήδη υπάρχουσες. Εδραι ώνεται
ο αποτεφρωτήρας των νοσοκοµει ακών και των
άλλων επι κί νδυνων αποβλήτων υγεί ας, µε
αυξηµένη µάλι στα υποδοχή φορτί ων, ενώ µε την
τροποποί ηση των περι βαλλοντι κών του όρων,
δέχεται ήδη και άλλα τοξι κά απόβλητα.
Επεκτεί νεται το Εργοστάσι ο Ανακύκλωσης
Κοµποστοποί ησης και η παραγωγι κή του ι κανότητα εκτι νάσσεται από τους περί που 220.000 τόνους/έτος στους 412.000 τόνους/έτος.
Σαν να µην έφταναν αυτά, νεκρανασταί νεται η
περι βόητη "τροπολογί α Βάσως Παπανδρέου" και
εγκρί νεται το ανενεργό λατοµεί ο "Μουσαµά",
δί πλα στη Ζωφρι ά, µι α ανάσα από την Πετρούπολη και µέσα στη ζώνη απολύτου προστασί ας
του όρους Αι γάλεω, ως κατάλληλος χώρος γι α
ΧΥΤΥ. Την ί δι α στι γµή, ξαναµπαί νει στο
"παι χνί δι " η κατασκευή δύο µεγάλωνεργοστασί ων
επεξεργασί ας σκουπι δι ών, το ένα δυναµι κότητας
έως 60.000 τόνους και το άλλο έως 100.000 τόνους
ετησί ως.
Σε αυτά προστί θενται και οι επι πτώσει ς από
την ι δι ωτι κοποί ηση της λει τουργί ας του συνόλου
των εγκαταστάσεων στην Εγκατάσταση της Φυλής
γι α την ∆ι αχεί ρι ση Αποβλήτων (ΟΕ∆Α): ∆ηλαδή
της χωµατερής,του εργοστασί ου ανακύκλωσης, του

αποτεφρωτήρα των νοσοκοµει ακών και άλλων
επι κί νδυνων αποβλήτων.
Μπροστά στι ς δηµοτι κές και περι φερει ακές
εκλογές, ξαναθυµήθηκαν το οξυµένο αυτό πρόβληµα, όλοι αυτοί που τα προηγούµενα χρόνι α όχι
µόνο δεν έκλει σαν τη χωµατερή, αλλά υπέγραψαν
µαζί µε τα κόµµατά τους τη συνέχι ση και επέκταση της λει τουργί ας της.
Γι α προεκλογι κούς και µόνο λόγους η δι οί κηση
ΣΥΡΙΖΑ στηνΠερι φέρει α Αττι κής και στονΕ∆ΣΝΑ,
η ∆ηµοτι κή Αρχή Φυλής που στηρί χθηκε από τη
Ν∆, δηµοτι κές αρχές και δηµοτι κές παρατάξει ς,
σηκώνουν ένα σύννεφο αποπροσανατολι στι κής
αντι παράθεσης, "παί ζοντας" µε τη ζωή και την
υγεί α του λαού µας, που όλα αυτά τα χρόνι α δι εκδί κησε και δι εκδι κεί να κλεί σει ο καρκί νος της
χωµατερής και να υπάρξει δι αχεί ρι ση των απορρι µµάτων µε κρι τήρι ο την ποι ότητα ζωής του
λαού.
Ο λαός της περι οχής έχει πλέονµεγάλη εµπει ρί α από τα "ψεύτι κα τα λόγι α τα µεγάλα" γι α τη
χωµατερή που όλο φεύγει αλλά όλο µένει , σαν τι ς
αµερι κάνι κες βάσει ς τη δεκαετί α του '80. Σήµερα
µπορεί να βγάλει συµπεράσµατα από τη στάση
της Περι φέρει ας και των ∆ηµοτι κών Αρχών.
Κορόι δευαν ή δενκορόι δευανωµά τους κατοί κους της ∆υτι κής Αττι κής και της ∆υτι κής Αθήνας,
κυβέρνηση και Περι φέρει α, στην ορκωµοσί α της
Ρένας ∆ούρου στα Άνω Λι όσι α, αλλά και προεκλογι κά, όπου αλά µπρατσέτα µε τον Αλέξη Τσί πρα
έλεγαν ότι "θα κλεί σει το αί σχος της χωµατερής";
Σήµερα µι λάνε γι α νέες χωροθετήσει ς, στο Μουσαµά, στο Μελετάνι και αλλού.
Κορόι δευαν ή δενκορόι δευανωµά τους κατοί κους του ∆ήµου Φυλής οι υποψήφι οι δήµαρχοι , που
υποστηρί χτηκαν από το ΠΑΣΟΚ και τη Ν∆, αλλά
και άλλοι δήθεν "ανεξάρτητοι ", όταν υπόσχονταν
κάθε φορά στους προεκλογι κούς τους λόγους ότι
θα κλεί σουν τη χωµατερή και αµέσως µετά την
αξι οποι ούσαν, υπέγραφαν επεκτάσει ς γι α να
παί ρνουν παραδάκι από τι ς κυβερνήσει ς, ξεπουλώντας την υγεί α και τη ζωή των κατοί κων της περι οχής;
Κυβέρνηση, περι φερει ακή αρχή και οι δηµοτι κές αρχές που στηρί ζουν την πολι τι κή αυτή, στα
σχέδι ά τους γι α τη δι αχεί ρι ση των απορρι µµάτων
αποτυπώνονται οι κατευθύνσει ς της Ευρωπαϊ κής
Ένωσης που κεντρι κό άξονα έχουν την κερδοφορί α
των επι χει ρηµατι κών οµί λων και τη λεηλασί α του
λαϊ κού ει σοδήµατος.
∆εν εί ναι τυχαί α η στήρι ξη της ΕΕ στον καταστροφι κό γι α το λαό σχεδι ασµό. Σε απάντησή της
σε Ερώτηση της Ευρωκοι νοβουλευτι κής Οµάδας
του ΚΚΕ, η Ευρωπαϊ κή Επι τροπή δηλώνει ότι αφού
αξι ολόγησε το Περι φερει ακό Σχέδι ο ∆ι αχεί ρι σης
Απορρι µµάτων Αττι κής:
∆ι και ολογεί τόσο την κατακόρυφη αύξηση της
δυναµι κότητας της υφι στάµενης ΜΕΑ στη Φυλή όσο
και την παραπέρα επέκταση και την επ' αόρι στον
συνέχι ση της λει τουργί ας της χωµατερής, προκει µένου, όπως ι σχυρί ζεται , "να αντι σταθµί σει την
παρούσα έλλει ψη χωρητι κότητας τωνχώρωνυγει ονοµι κής ταφής".

Επι κροτεί την επι λογή του λατοµεί ου Μουσαµά ως του επι κρατέστερου ΧΥΤΥ στην περι οχή
και βαφτί ζει το θάψι µο των σκουπι δι ών στο λατοµεί ο από "εργασί α δι άθεσης"(ταφής) σε
"εργασί α ανάκτησης" ("αξι οποί ησης") αποβλήτων.
Να γι ατί το πρόβληµα της χωµατερής παραµένει και δι αι ωνί ζεται . Τη λύση δεν µπορούν να τη
δώσουν ούτε τα δι καστήρι α, ούτε τα δηµοψηφί σµατα.
Τη λύση µπορεί να δώσει µόνο ο ενι αί ος
αγώνας του λαού και της νεολαί ας της ∆υτι κής Αττι κής και της ∆υτι κής Αθήνας, η πάλη του εργατι κού
- λαϊ κού κι νήµατος ενάντι α στην πολι τι κή που µας
καταδι κάζει στη φτώχει α και την ανεργί α. Που
µας καταδι κάζει να ζούµε δί πλα στον καρκί νο της
χωµατερής, που µας καταδι κάζει να ζούµε χωρί ς
κανένα µέτρο αντι πληµµυρι κής, αντι σει σµι κής
και αντι πυρι κής προστασί ας.

Γι α αυτόντο λόγο βρεθήκαµε µε τονλαϊ κό κόσµο
στι ς πρόσφατες κι νητοποι ήσει ς σωµατεί ων και
φορέων, που απαί τησαν να κλεί σει το αί σχος της
χωµατερής και να υπάρξει δι αχεί ρι ση των απορρι µµάτων σε όφελος του λαού. Στηρί ζουµε τα
αι τήµατα του εργατι κού - λαϊ κού κι νήµατος που
δι εκδι κεί :
- Να κλεί σει άµεσα ο ΧΥΤΑ Φυλής. Να αποκατασταθούν ο χώρος και η ευρύτερη περι οχή, να
φύγει ο αποτεφρωτήρας και να µετεγκατασταθεί
σε ασφαλή θέση, να απαγορευτεί κάθε νέα δραστηρι ότητα δι αχεί ρι σης αποβλήτωνστηνευρύτερη
περι οχή ή η επέκταση της υφι στάµενης, να
προχωρήσει ολοκληρωµένη επι δηµι ολογι κή
µελέτη χωρί ς άλλες καθυστερήσει ς.
- Καµί α σκέψη γι α δηµι ουργί α ΧΥΤΥ στο παλι ό
λατοµεί ο Μουσαµά και στο λατοµεί ο Σταµέλου.Η
εξεύρεση νέων χώρων να γί νει µε ευθύνη της
κυβέρνησης και µε κρι τήρι ο τηνποι ότητα ζωής του
λαού και την ουσι αστι κή προστασί α του περι βάλλοντος. ∆εν πρέπει να αποκλεί εται η αναζήτηση
χώρου και σε εκτός Αττι κής περι οχές, στο
πλαί σι ο µι ας δι απερι φερει ακής συνεργασί ας.
- Να µπει τέρµα στην ι δι ωτι κοποί ησητης λει τουργί ας του συνόλου σχεδόντωνεγκαταστάσεωντου
Ε∆ΣΝΑ. Να καταργηθεί κάθε επι χει ρηµατι κή
δραστηρι ότητα στον τοµέα των απορρι µµάτων.
- Όχι στην καύση των απορρι µµάτων µε την
πολυδάπανη µετατροπή τους σε καύσι µη ύλη.
- Όχι στη µετατόπι ση των βαρών στι ς πλάτες
των λαϊ κών στρωµάτων µέσα από τα ανταποδοτι κά τέλη και µε οποι ονδήποτε άλλο τρόπο. Να
πληρώσει το κεφάλαι ο µε πρόσθετη φορολογί α.
- Να δι ασφαλι στούναπόλυτα όλοι οι εργαζόµενοι , χωρί ς όρους και προϋποθέσει ς, µε πλήρη
εργασι ακά και ασφαλι στι κά δι και ώµατα. Να
τηρούνται και να ενι σχυθούν τα µέτρα ασφάλει ας.
Όχι άλλα εργατι κά εγκλήµατασε βάρος τωνεργαζοµένων στην καθαρι ότητα.
Με συνέπει α και σταθερότητα προβάλλουµε
τα αι τήµατα αυτά στα ∆ηµοτι κά Συµβούλι α της
περι οχής, στο Περι φερει ακό Συµβούλι ο και στο

∆ι οι κητι κό Συµβούλι ο του Ε∆ΣΝΑ. Με συνέπει α
και σταθερότητα υπερασπι ζόµαστε τους εργαζόµενους και τι ς οι κογένει ές τους, που εί ναι η συντρι πτι κή πλει οψηφί α των κατοί κων της ∆υτι κής Αθήνας, του Θρι άσι ου, της ∆υτι κής Αττι κής γενι κότερα.
Παλεύουµε γι α λύση στη δι αχεί ρι ση των απορρι µµάτων σε όφελος του λαού και όχι των λί γων,
κόντρα στονκαπι ταλι στι κό δρόµο ανάπτυξης όπου
όλα, και τα σκουπί δι α, εί ναι "µπί ζνες".
Καµία αναµονή, καµία ανάθεση του ζητήµατος σε "σωτήρες".
Τέρµα πια στο αίσχος της χωµατερής.

Καλούµε τονλαό της περι οχής να δυναµώσει τον
αγώνα και τη δι εκδί κηση. Να παλέψει γι α τη ζωή
και το µέλλον που του αξί ζει . Εκφράζουµε την
αλληλεγγύη µας στον αγώνα των κατοί κων του
Γραµµατι κού κόντρα στη "δοκι µαστι κή" λει τουργί α του ΧΥΤΑ - ΧΥΤΥ και στο δόγµα "νόµος και
τάξη" της κυβέρνησης. Εί ναι και δι κός µας
αγώνας».
Την ανοιχτή επιστολή υπογράφουν:

Γιάννης Πρωτούλης, µέλος του ΠΓ της ΚΕ
του ΚΚΕ και υποψήφιος περιφερειάρχης Αττικής
Βαγγέλης Σίµος, δήµαρχος Πετρούπολης
και εκ νέου υποψήφιος

Νίκος Ζαπάντης, υποψήφιος δήµαρχος
Φυλής
Μπάµπης Θεοδώρου, υποψήφιος δήµαρχος Μάνδρας - Ειδυλλίας

Κωνσταντίνος Κώνστας, υποψήφιος δήµαρχος Ελευσίνας

Θοδωρής Σκολαρίκος, υποψήφιος δήµαρχος Αγίων Αναργύρων - Καµατερού
Νίκος Σταµατόπουλος, υποψήφιος δήµαρχος Ιλίου
Βασίλης Τοπαλιανίδης, υποψήφιος δήµαρχος Αχαρνών

Αλέξης Τσοκάνης, υποψήφιος δήµαρχος
Ασπροπύργου
Αντώνης Χοροζάνης, υποψήφιος δήµαρχος
Μεγάρων

Εντός Φεβρουαρίου η καταβολή
του επιδόµατος στέγασης

Σ τ α τ έ λ η Φ ε β ρ ου α ρ ί ο υ α ν α µέ ν ε τ α ι ν α
αρχίσει η καταβολή του επιδόµατος στέγασης σε περίπου τριακόσιες χιλιάδες νοικοκυριά που είτε µένουν στο ενοίκιο είτε έχουν
σ τ ε γα σ τ ικ ό δ ά νε ι ο πο υ α δ υ να το ύ ν ν α
πληρώσουν.
Η ηλεκτρονική πλατφόρµα για την υποβολή αιτήσεων θα ανοίξει τις επόµενες εβδοµάδες.

6-θριάσιο

∆ηµοτική Επιτροπή Παιδείας Ελευσίνας
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Οι ανάγκες και τα προγράµµατα «πρόληψης και προαγωγής υγείας» των µαθητών

Συµφωνήθηκε νέα συνάντηση και διεύρυνση της συνεργασίας µε την Ένωση γονέων, το Εργατικό Κέντρο και Συλλόγους των περιφερειακών οικισµών

Μ

ε σηµαν τικές παρουσίες στελεχ ών κι εκπροσώπων φορέων
από το χ ώρο της εκπαίδευσης,
και
του
εκπ ροσώπ ου
της
2ηςΥ ΓΕΙΟΝΟΜΙΚΉΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ κ. Ντουρακόπουλου Γιάν ν η, υπό τις οδηγίες και
αποφάσεις της διοίκησης και προσωπικά της διοικήτριας κας Όλγας Ιορδαν ίδου και του υποδιοικητή κ. Γιώργου
Αν τύπα, συν εδρίασε η ∆ηµοτική Επιτροπή Παιδείας την Πέµπτη 31 Ιαν ουαρίου στην αίθουσα συν εδριάσεων του
δηµοτικού συµβουλίου Ελευσίν ας, µε
θέµα την πρόληψη και προαγωγή πρωτοβάθµιας περίθαλψης και υγείας στον
µαθητικό και γεν ικό πληθυσµό.
Παραβρέθηκαν και κατέθεσαν τις
απόψεις, τους προβληµατισµούς και τις
προτάσεις τους, ο πρόεδρος του δηµοτικού συµβουλίου, κ. Κριεκούκης Θαν άσης, η αν τιδήµαρχ ος τεχ ν ικών υπηρεσιών κα. Οικον όµου ∆έσποιν α, ο υποδιευθυν τής Β΄βάθµιας εκπαίδευσης κ.
Καλατζόγλου, η κα. Ψωµά Ρωξάν η διευθύν τρια του 2ου δηµοτικού, η κα.
Βαρέλη Σταυρούλα υποδιευθύν τρια του
4ου δηµ. η διευθύν τρια του Α εργαστηριακού κέν τρου πρώην ΣΕΚ κα.
Λιάσκου Κατερίν α, τα µέλη της ∆ΕΠ,
εκπρόσωπος της Α΄ΕΛΜΕ κ. Καριώτης
∆ηµήτρης, και ο πρόεδρος του ΕΚΕ∆Α
κ Λίγγος Βαγγέλης, ο πρόεδρος της έν ωσης γον έων κ. Πιτέλης Παν αγιώτης, τα
µέλη της Έν ωσης, κκ Κριτσίλας ∆ηµήτρης πρόεδρος του 4ΟΥ δηµοτικού, και

Νιόκος Χαράλαµπος, και η κα. Αθην ά
Σακκά µέλος του συλλόγου του 4ου δηµ.
Παραβρέθηκαν επίσης προκειµέν ου
ν α εν ηµερωθούν για τα προγράµµατα
πρόληψης και προαγωγής υγείας για τον
γεν ικό πληθυσµό, εκ µέρους του συλλόγου οικιστών εργατικών κατοικιών ,
«Νέα Ελβετία»,
ο αν τιπρόεδρος κ.
Γεώργιος Μαυρής και ο Ταµίας κ. Κουρούτης Μιχ άλης.
Σε µια τρίωρη ουσιαστική, εποικοδοµητική συζήτηση και ανταλλαγή
προβληµατισµών και απόψεων,
αναλύθηκαν οι ανάγκες και τα προγράµµατα «πρόληψης και προαγωγής υγείας» των µαθητών της σχολικής κοινότητας, και κατ΄ επέκταση
του γενικού πληθυσµού, που εκπονεί
και προγραµµατίζει η Υγειονοµική
περιφέρεια Πειραιά και Αιγαίου και
υλοποιούνται στα σχολεία και
σύντοµα σε γεωγραφικά ευάλωτες
περιοχές του δήµου µας.

Ειδικότερα τονίστηκε η σηµασία
έκδοσης Ατοµικού ∆ελτίου Υγείας
Μαθητή, Α∆ΥΜ, σε συνδυασµό µε το
Ατοµικό Βιβλιάριο υγείας Μαθητή
ΑΒΥΜ για όλους τους µαθητές της
σχολικής ηλικίας µε ιδιαίτερό βάρος
στην Πρώτη Τετάρτη και έκτη δηµοτικού, την Α γυµνασίου και Λυκείου.
Στόχ ος η συν εχ ής και επιστηµον ικά
τεκµηριωµέν η καταγραφή και παρακολούθηση της υγείας των παιδιών, σε όλη
τη διάρκεια της σχολικής του ζωής.

Στοιχείο απαραίτητο σε κάθε έκτακτη η
επείγουσα ανάγκη στη διάρκεια των σχολικών δραστηριοτήτων και της παρουσίας του παιδιού στο χώρο του σχολείου
εντός του σχολικού ωραρίου αλλά και
στην εκτός σχολείου οικογενειακή και κοινωνική ζωή και δράση.
Επισηµάνθηκε ακόµη η ανάγκη υπέρβασης των δυσκολιών που προκύπτουν
από τη νοµοθεσία λόγω συνειδητής άρνησης η αδιαφορίας των γονέων, για τον
εµβολιασµό των ανήλικων παιδιών τους,
στα οποία απαγορεύεται οποιαδήποτε
ιατρική πράξη εν αγν οία τους, γεγον ός
που δηµιουργεί κιν δύν ους για τους
υπόλοιπους µαθητές που συγχ ρωτίζον ται εν τός του σχ ολείου.
Στις τελικές αποφάσεις περιλήφθηκαν ο προγραµµατισµός νέας

συνάντησης και η διεύρυνση της
συνεργασίας µε την ένωση γονέων,
το εργατικό κέντρο, και τους συλλόγους των περιφερειακών οικισµών
του δήµου µας, για την στήριξη των
προγραµµάτων, τις υλικοτεχνικές
υποδοµές και την πλήρη στελέχωση των δοµών υγείας µε το απαραίτητο ιατρικό προσωπικό που η
Υγειονοµική περιφέρεια προτάσσει
µε έµφαση κι ενδιαφέρον, στους άµεσους στόχους και τον προγραµµατισµό της.

Για τη ∆ΕΠ
Ο πρόεδρος
Αν τιδήµαρχ ος παιδείας
Κοροπούλης Γρηγόρης

∆εσµεύσεις για τον περαιτέρω εµπλουτισµό των Κ.∆.Α.Π.
Κοπή Πρωτοχρονιάτικης Πίτας των Κέντρων ∆ηµιουργικής
Απασχόλησης Παιδιών ∆ήµου Χαϊδαρίου

Τ

ην Πρωτοχ ρον ιάτικη Πίτα για τα
Κέν τρα ∆ηµιουργικής Απασχ όλησης Παιδιών έκοψε την ∆ευτέρα
4 Φεβρουαρίου η Κοιν ωφελής Επιχ είρηση ∆ήµου Χαϊδαρίου στο γεµάτο από
παιδιά, γον είς και εκπαιδευτικούς του
προγράµµατος, κλειστό γήπεδο µπάσκετ «Χ. Αγγουράκης».

Το π αρόν έδωσαν ο ∆ήµαρχ ος
Μιχ άλης Σελέκος, ο Πρόεδρος του ∆.Σ.
της Κοιν ωφελούς Επιχ είρησης ∆ήµου
Χαϊδαρίου Λεων ίδας Βουλγαρίδης, ο
Αν τιδήµαρχ ος Οικον οµικών , ∆ιοικητικών Υ πηρεσιών και Ηλεκτρον ικής
∆ιακυβέρν ησης Παν αγιώτης Μοσχ ο-

ν άς, Επ ικεφαλείς Παρατάξεων του
∆ηµοτικού Συµβουλίου και ∆ηµοτικοί
Σύµβουλοι.
Ο ∆ήµαρχ ος έκοψε την πίτα και
ευχ ήθηκε στα παιδιά και στους γον είς
υγεία, αγάπη, ειρήν η και πρόοδο για τη
ν έα χ ρον ιά. Στη συν έχ εια, στο χ αιρετισµό του αν αφέρθηκε στις δυσκολίες
που αν τιµετωπίζει η κοιν ων ία µας και
κατ’ επέκταση ο ∆ήµος µας. Ο Πρόεδρος µίλησε για τα οφέλη που υπάρχ ουν
από τη µεγάλη συµµετοχ ή των παιδιών
στα αθλητικά και καλλιτεχ ν ικά προγράµµατα των Κέν τρων ∆ηµιουργικής
Απασχ όλησης Παιδιών , συν εχ άρη τους
γον είς που στηρίζουν τα παιδιά τους

και
επ ισήµαν ε
ότι η ∆ηµοτική
Αρχ ή δεσµεύεται
για την συν έχ ιση
του ήδη υψηλού
επ ιπ έδου π αροχ ών
των
Κ.∆.Α.Π. καθώς
και για τον περαιτέρω εµπ λουτισµό τους. Έδωσε επίσης συγχ αρητήρια στο προσωπικό της Κοιν ωφελούς
Επιχ είρησης και σ’ όλους τους δασκάλους για την σηµαν τική συµβολή τους
στην επιτυχ ία των προγραµµάτων .
Στη συν έχ εια οι εργαζόµεν οι των

Κ.∆.Α.Π. µοίρασαν την πίτα στα παιδιά
και πέν τε ήταν οι τυχ εροί µικροί µας
φίλοι που κέρδισαν το φλουρί και έλαβαν ως δώρο από έν α λογοτεχ ν ικό βιβλίο και από έν α είδος σχ ετιζόµεν ο µε
αθλητική δραστηριότητα της αρεσκείας
τους.
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θριάσιο-7

∆ιάλεξη του Στρατηγικού Συµβούλου Νίκου Λυγερού
Σήµερα στο «Ανοιχτό Πανεπιστηµίο» του ∆ήµου Ασπροπύργου

Ο

∆ήµαρχ ος
Ασπ ροπύργου και ο Πρόεδρος του Πν ευµατικού Κέν τρου του ∆ήµου ,
σας προσκαλούν στη διάλεξη του «Αν οιχ τού Παν επιστηµίου», που θα δώσει,
ο Στρατηγικός Σύµβουλος,
κ. Νίκος Λυγερός *, σήµερα
11 Φεβρουαρίου 2019,στις
20:00,
στην
Αίθουσα
Εκδηλώσεων του Πν ευµατικού
Κέν τρου
του ∆ήµου Ασπροπύργου
(¨∆ηµήτριος Καλλιέρης¨), µε θέµα:«Ο Νέος Μακεδον ικός αγών ας για την ακύρωση του προσυµφών ου.»

*Ο κ. Νίκος Λυγερός είν αι Έλλην ας Μαθηµατικός,
Συγγραφέας, Ποιητής, Ζωγράφος, Σκην οθέτης, ασχ ολείται µε τη Μουσική, την Κοιν ων ιολογία, την Οικον οµία, την Αρχ αιολογία, το Μάν ατζµεν τ, τη Στρατηγική
και τη Γεωπολιτική.
Είν αι ειδικός σύµβουλος στη Σχ ολή Εθν ικής Άµυν ας,
τη Σχ ολή Πολεµικής Αεροπορίας, την Αστυν οµική
Ακαδηµία, τη Σχ ολή Εθν ικής Ασφάλειας, τη Σχ ολή Στρατολογικού. Είν αι επίσης, διερµην έας-µεταφραστής στα
Γαλλικά δικαστήρια. Γεν ν ήθηκε το 1968 στο Βόλο.
Ως ερευν ητής έχ ει ασχ οληθεί µε τους τοµείς της άλγε-

βρας, της θεωρίας αριθµών
και της συν δυαστικής. Αν ήκει στις οµάδες των ερευν ητών που αν ακάλυψαν το
1998, δέκα πρώτους διαδοχ ικούς αριθµούς σε αριθµητική
πρόοδο και το 2010 την έκτη
λύση της εξίσωσης τ(p) = 0
(mod p) (εξίσωση του
Ramanujan, µέσω υπολογιστών ). Έχ ει ασχ οληθεί εκτεταµέν α µε την αν άδειξη του
έργου και της συµβολής του
γέν ους Καραθεοδωρή και
συγκεκριµέν α του Κων σταν τίν ου (µαθηµατικός) και του
Αλέξαν δρου (διπλωµάτης) όν τας επιστηµον ικός
σύµβουλος του Συν δέσµου Φίλων Καραθεοδωρή.
Ίδρυσε το Ίδρυµα Αλτρουϊσµός στην Κύπρο, που
προωθεί τις µαζικές προσφυγές κατά της Τουρκίας στο
Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο Αν θρωπίν ων ∆ικαιωµάτων ,
εν ώ ήταν αυτός που διάβασε το σχ έδιο Αν άν των
10.000 σελίδων και εν τόπισε επακριβώς τις αν τιφάσεις
και συν έταξε µια έκθεση µον οψήφιων σελίδων καταγράφον τας αυτές τις αν τιφάσεις, την οποία παρέδωσε
στον Πρόεδρο της Κύπρου Τ. Παπαδόπουλο απ’ όπου
φαιν όταν ότι θα ερχ όταν η απόρριψή του.

Την Πρωτοχρονιάτικη πίτα έκοψε η Κοινωνική Υπηρεσία του ∆ήµου Φυλής

- Ο Αναπληρωτής ∆ήµαρχος Κοινωνικής Πολιτικής Γιώργος Αντωνόπουλος
ζήτησε να διατηρηθούν οι ίδιοι εντατικοί ρυθµοί δουλειάς.

Σ

ε ευχ άριστο κλίµα έκοψε την Πέµπτη 7 Φεβρουαρίου την Πρωτοχ ρον ιάτικη πίτα της η Κοιν ων ική Υ πηρεσία του ∆ήµου Φυλής.
Ο Αναπληρωτής ∆ήµαρχος Κοινωνικής Πολιτικής Γιώργος Αντωνόπουλος εξήρε την µεγάλη προσπάθεια που καταβάλλουν οι εργαζόµενοι
για να υλοποιηθεί το πολύπλευρο έργο της Κοινωνικής Υπηρεσίας και ζήτησε να διατηρηθούν οι ίδιοι εντατικοί ρυθµοί δουλειάς.
«Εξυπηρετούµε κάθε µήνα χιλιάδες ανθρώπους µε διακριτικότητα και
χωρίς ταλαιπωρία. Αυτό είναι που µας κάνει να ξεχωρίζουµε και αυτό πρέπει να τηρηθεί ως κόρη οφθαλµού. Εκφράζουµε µε τις δράσεις µας το Κοινωνικό Πρόσωπο του ∆ήµου, ενός ∆ήµου που έχει στο επίκεντρο τον άνθρωπο και για αυτό έχουµε µεγάλη ευθύνη» τόνισε ο Γιώργος Αντωνόπουλος και πρόσθεσε : «Ένα πράγµα µόνο θέλω από εσάς να συνεχίσουµε να πηγαίνουµε «σφεντόνα». Είµαστε η
καλύτερη υπηρεσία του ∆ήµου. Είµαστε η ατµοµηχανή του ∆ήµου Φυλής» είπε καταχειροκροτούµενος ο Αναπληρωτής ∆ήµαρχος Κοινωνικής Πολιτικής Γιώργος Αντωνόπουλος και αφιέρωσε το κοµµάτι που έκοψε στον ∆ιευθυντή της
Κοινωνικής Υπηρεσίας Γιάννη Τέγο.
Για την αποτελεσµατικότητα της Κοινωνικής Υπηρεσίας συνεχάρη το Γιώργο Αντωνόπουλο ο ∆ήµαρχος Φυλής Χρήστος Παππούς. Ο ∆ήµαρχος Φυλής στη σύντοµη, λόγω βεβαρυµµένου προγράµµατος, παρουσία του στην εκδήλωση, αντάλλαξε ευχές και συνοµίλησε µε όλους τους εργαζόµενους οι οποίοι τον υποδέχθηκαν µε χαµόγελα και
εγκαρδιότητα.
«Έχουµε ως υπηρεσία καλά σχόλια. Εξυπηρετούµε µε ανθρωπιά και χωρίς ουρές εκατοντάδες ανθρώπους. Πάµε
καλά αλλά εχθρός του καλού είναι το καλύτερο. Μπορούµε και πρέπει να κάνουµε περισσότερα» είπε στο σύντοµο
χαιρετισµό του ο ∆ιευθυντής της Κοινωνικής Υπηρεσίας Γιάννης Τέγος και αφιέρωσε το κοµµάτι του στους εργαζόµενους της υπηρεσίας.
Η κοπή της πίτας της Κοινωνικής Υπηρεσίας έγινε σε κοσµικό κέντρο της ∆ηµοτικής Ενότητας Φυλής. Οι περίπου
80 εργαζόµενοι από όλες τις δοµές και τα προγράµµατα της Κοινωνικής Υπηρεσίας άρχισαν να καταφθάνουν γύρω
στη µια το µεσηµέρι . Η ατµόσφαιρα ήταν οικογενειακή και το καλό και ευχάριστο κλίµα ήταν εµφανές. Οι Άγγελος
Πλαβούκος και Άγγελος Σούτας έντυσαν µε το τραγούδι τους την εκδήλωση που είχε πολύ κέφι και χορό που κράτησε µέχρι το απόγευµα.

Πολυπληθής η εκδήλωση για τη
Βασιλόπιτα του Σωµατείου
Εργαζοµένων του ∆ήµου Φυλής

ΤΙ ΖΗΤΗΣΕ Ο ΧΡ. ΠΑΠΠΟΥΣ ΑΠΟ
ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ

Π

ολυπληθής η εκδήλωση για την κοπή της
Βασιλόπιτας του Σωµατείου Εργαζοµένων
του ∆ήµου Φυλής που πραγµατοποιήθηκε το
µεσηµέρι της Παρασκευής 8 Φεβρουαρίου σε Κέντρο Ψυχαγωγίας της Φυλής.

Ο ∆ήµαρχος αφού πέρασε από όλα τα τραπέζια κι
αντάλλαξε θερµές ευχές µε τον καθένα και την καθεµία
τους χωριστά, από το βήµα της εκδήλωσης, πλαισιωµένος από τον Πρόεδρο του Σωµατείου Θεόδωρο
Χαµαλίδη και όλα τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου,
ανέφερε µεταξύ άλλων, τα εξής:
“Το λέω µε κάθε ευκαιρία και θα το επαναλάβω.
Εσείς οι εργαζόµενοι, είστε ο µοχλός ανάπτυξης του
τόπου και οι δικοί µας συνεργάτες. Να έχετε χαµόγελο
και να είστε κοντά στο ∆ήµο Φυλής, γιατί είστε ουσιαστικό κοµµάτι του.
Από την πλευρά µου θα είµαι δίπλα σας, όπως µε
ξέρετε, όπως µε έχετε γνωρίσει, γιατί κι εγώ , έχω
µάθει να εργάζοµαι από µικρός κι όχι να είµαι γυρολόγος.
Σας ζητάω να προσέχουµε και να βοηθάµε όσο
περισσότερο µπορούµε τους συµπολίτες µας, γιατί η
εποχή που ζούµε είναι δύσκολη. Είµαι ευχαριστηµένος από εσάς. Ο ∆ήµος Φυλής έχει διακριθεί στις
πρώτες θέσεις στην εξυπηρέτηση των ∆ηµοτών κι
αυτό δεν οφείλεται τόσο σε µένα και στη ∆ιοίκηση, όσο
σε σας τους εργαζόµενους. Σας ευχαριστώ µέσα από
την καρδιά µου και σας διαβεβαιώνω πως θα κάνω ότι
περνάει από το χέρι µου για την βελτίωση των συνθηκών εργασίας.

∆ ΗΜΟ Σ Φ ΥΛ Η Σ
Σε 1414 οικογένειες χωρίς
καθυστερήσεις η διανοµή
του Κοινωνικού Παντοπωλείου

Με επιτυχ ία ολοκληρώθηκε η διαν οµή κοιν ων ικού
παν τοπωλείου στους ωφελούµεν ους της Κοιν ων ικής
Υ πηρεσίας , την Παρασκευή 1η Φεβρουαρίου 2019
στην Κοιν ων ική Υ πηρεσία του ∆ήµου Φυλής, σύµφων α µε σχ ετική αν ακοίν ωση.
Τα προϊόν τα διαν εµήθηκαν σε συν ολικά 1.414 οικογέν ειες (2.713 µέλη) σε ποσότητες αν άλογες µε τον
αριθµό των µελών των ωφελούµεν ων οικογεν ειών .
Η διαν οµή πραγµατοποιήθηκε χ ωρίς καθυστερήσεις
και ταλαιπωρία για τους δικαιούχ ους και µε απόλυτο
σεβασµό στην προσωπικότητα του κάθε ωφελούµεν ου. Όπως δήλωσε και ο Αν απληρωτής ∆ήµαρχ ος Κοιν ων ικής Υ πηρεσίας, κος Γιώργος Αν των όπουλος, «η
διαν οµή ολοκληρώθηκε οµαλά µε προτεραιότητα την
εξυπηρέτηση του κάθε ωφελούµεν ου του ∆ήµου µας».

8-θριάσιο

ΕΛΠΕ: Επιβράβευση φοιτητών από το Θριάσιο
Πεδίο, που πέτυχαν στις πανελλήνιες

Ο

Η προθεσµία υποβολής των αιτήσεων λήγει
την Παρασκευή 15 Μαρτίου 2019

Ό µ ι λ ο ς
Ε ΛΛΗ Ν Ι Κ Α
Π Ε Τ Ρ Ε ΛΑ Ι Α
(ΕΛΠΕ), στο πλαίσιο του
Προγράµµατος Εταιρικής
Κοιν ων ικής
Ευθύν ης
που υλοποιεί για 11η
συν εχή χρον ιά, επιβραβεύει τους ν εοεισαχθέν τες φοιτητές στην Τριτοβάθµια
Εκπαίδευση
εν τός ελλην ικής επικράτειας.
Η επιβράβευση αφορά αποκλειστικά και µόν ο αποφοίτους Εν ιαίου Λυκείου ή ΕΠΑΛ του 2018, που
εισήχθησαν στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση, µέσω της
διαδικασίας των Παν ελλαδικών Εξετάσεων και απευθύν εται:
Για το Θριάσιο, σε µόν ιµους κατοίκους των περιοχών Ασπροπύργου, Ελευσίν ας, Μαγούλας, Μάν δρας, Ν. Περάµου και Μεγάρων .
Για τη ∆υτική Θεσσαλον ίκη, σε µόν ιµους κατοίκους
των ∆ήµων Koρδελιού/Ευόσµου και ∆έλτα.
Όπως και τις προηγούµεν ες χρον ιές, στόχος µας
είν αι η επιβράβευση µε αξιοκρατικά κριτήρια. Στο
πλαίσιο αυτό, θα επιβραβευτούν φοιτητές που
εισήχθησαν από τα Γεν ικά Λύκεια και από τα ΕΠΑΛ,
βάσει του αριθµού µορίων τους. Στην περίπτωση που
στη βεβαίωση συµµετοχής αν αγράφον ται 2 βαθµολογίες θα λαµβάν εται υπόψη η υψηλότερη. Απαραίτητη
προϋπόθεση συµµετοχής για τα ΓΕΛ είν αι τουλάχιστον τα 15.000 µόρια και για τα ΕΠΑΛ είν αι τουλάχιστον 13.000 µόρια. ∆ιευκριν ίζεται ότι στην επιλογή
των φοιτητών λαµβάν εται υπόψη η βαθµολογία
ΜΟΝΟ για τα µαθήµατα Γεν ικής Παιδείας & Προσαν ατολισµού.
Για ν α αξιολογηθούν τα στοιχεία των φοιτητών και
ν α συµπεριληφθούν στην τελική λίστα των δικαι-

ΚΕΝΤΡΟ
ΜΕΛΕΤΗΣ &
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ούχ ων είν αι απαραίτητη η
συµπλήρωση της αίτησης, η
οποία πρέπει υποχρεωτικά ν α
συν οδεύεται από όλα τα παρακάτω δικαιολογητικά, αλλιώς δεν
θα λαµβάν εται υπόψη:
Φωτοαν τίγραφο Απολυτηρίου
Λυκείου.

Φωτοαν τίγραφο της Βεβαίωσης
Συµµετοχής αποφοίτων ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ στις παν ελλαδικές εξετάσεις.

Βεβαίωση σπουδών στη σχολή/τµήµα εισαγωγής
στη Τριτοβάθµια Εκπαίδευση (η βεβαίωση ν α έχει
εκδοθεί το τελευταίο δίµην ο).
Βεβαίωση από αρµόδια ∆ηµοτική Αρχή ότι ο υποψήφιος είν αι µόν ιµος κάτοικος των παραπάν ω περιοχών και ∆ήµων .

Η προθεσµία υποβολής των αιτήσεων λήγει την
Παρασκευή 15 Μαρτίου 2019.
Τα δικαιολογητικά θα εξεταστούν από επιτροπή στελεχών της εταιρείας.

Αιτήσεις συµµετοχής µπορείτε ν α βρείτε στα ακόλουθα links, στις Βιοµηχαν ικές Εγκαταστάσεις Ασπροπύργου (17ο χλµ Ε.Ο. Αθην ών – Κορίν θου), στις
Βιοµηχαν ικές Εγκαταστάσεις Θεσσαλον ίκης (7ο χλµ.
Π.Ε.Ο. Θεσσαλον ίκης-Βέροιας), καθώς επίσης σε
∆ηµαρχεία, ∆ηµοτικά ∆ιαµερίσµατα, ΚΕΠ και καταστήµατα ΟΑΕ∆ της περιοχής σας.

Οι αιτήσεις για ν α ληφθούν υπόψη, θα πρέπει ν α
φέρουν ηµεροµην ία σφραγίδας ταχυδροµείου µέχρι
και την Παρασκευή 15 Μαρτίου 2019.
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Γ. Πατούλης: «Ενίσχυση της Αστυνοµίας για να
γυρίσει η ηρεµία στις γειτονιές της Αττικής»

Σ

την ει κόνα που παρουσι άζουν πολλά ΑΤ της Αττι κής, αναφέρεται στο πλαί σι ο των επι σκέψεων του στους 66 ∆ήµους της Περι φέρει ας
- ο υποψήφι ος Περι φερει άρχης Αττι κής, Γ. Πατούλης.
«Η ει κόνα που αποκοµί ζουµε από τι ς επι σκέψει ς µας στα Αστυνοµι κά
Τµήµατα και τα Τµήµατα Ασφαλεί ας στην Αττι κή µόνο θλί ψη µας προκαλεί .
Κτήρι α υποβαθµι σµένα, εξοπλι σµός γι α την ασφάλει α των αστυνοµι κών στελεχών παρωχηµένος ή άχρηστος, οχήµατα των αρχών της δεκαετί ας του 2000,
που θα έπρεπε να εί χαν από και ρό αποσυρθεί ».
«Οι Έλληνες και οι Ελληνί δες αστυνοµι κοί βρί σκονται καθηµερι νά στους
δρόµους γι α να προστατεύσουν τι ς ζωές και τι ς περι ουσί ες µας, χωρί ς τα
κατάλληλα “εργαλεί α”, καταδι κασµένοι σε έναν άνι σο αγώνα απέναντι στη
µι κρή και µεγάλη εγκληµατι κότητα. Ακόµη και η πρόσφατη εξαγγελί α της νυν
περι φερει άρχη κ. ∆ούρου, γι α προµήθει α οχηµάτων στην Ελληνι κή
Αστυνοµί α µε δήθεν πόρους της Περι φέρει ας, ουσι αστι κά αποκρύπτει την
αλήθει α. Και η αλήθει α εί ναι ότι οι πόροι αυτοί προέρχονται από πόρους
ΕΣΠΑ γι α τους κεντρι κούς εθνι κούς άξονες και από “σπόντα” και γι α προεκλογι κούς λόγους κατευθύνονται στην Ελληνι κή Αστυνοµί α», συνεχί ζει αναφερόµενος στι ς ευθύνες της νυν δι οί κησης της Περι φέρει ας και προσθέτει , µε
αναφορά στι ς δι κές του πρωτοβουλί ες:
«Όµως η ασφάλει α των πολι τών δεν µπορεί να αντι µετωπί ζεται µε
ηµί µετρα. Χωρί ς αποτελεσµατι κή αστυνόµευση, δεν µπορεί να υπάρξει ανάπτυξη σε κανένα επί πεδο της κοι νωνι κής και οι κονοµι κής ζωής. Και αποτελεσµατι κή αστυνόµευση χωρί ς σύγχρονα οχήµατα και εξοπλι σµό, χωρί ς τα
απαραί τητα µέτρα ασφάλει ας γι α τους αστυνοµι κούς µας, που ρι σκάρουν
καθηµερι νά τι ς ζωές τους στον δρόµο, δεν νοεί ται .
Εµεί ς, ως Νέα Αρχή, θα ξεκι νήσουµε από τα θέµατα της ασφάλει ας,
σκύβοντας πάνω στα µεγάλα προβλήµατα που αντι µετωπί ζουν τα Αστυνοµι κά Τµήµατα και Τµήµατα Ασφαλεί ας της Αττι κής. Με ί δι ους πόρους, θα εξασφαλί σουµε στα αστυνοµι κά στελέχη µας τον εξοπλι σµό που χρει άζονται
γι α να κάνουν τη δουλει ά τους, µε ασφάλει α γι α τους ί δι ους και αποτελεσµατι κότητα γι α την κοι νωνί α, ώστε να ξαναφέρουν την ηρεµί α και την ασφάλει α
στι ς πόλει ς και τι ς γει τονι ές της Αττι κής.Η επανεκκί νηση της χώρας χρει άζεται γερές βάσει ς και εµεί ς στην Περι φέρει α Αττι κής έχουµε τη βούληση,
αλλά και τη γνώση, να τι ς εξασφαλί σουµε».

Περικλέους 10, Ασπρόπυργος
Τηλ. 6981462299
Ε-mail:
ekmegreece@gmail.com

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 µαθητών.
Συµµετοχή των γονέων των µαθητών µας κατά προτεραιότητα στη Σχολή
Γονέων Ασπροπύργου που ιδρύθηκε από την Ένωση Επιστηµόνων Αττικής.
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.

ΜΑΥΡΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
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Οργανωτική σύσκεψη ενόψει δηµοτικών εκλογών

θριάσιο-9

Οι 50 ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι και Υποψήφιοι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι
της παράταξης του Γιάννη Κασσαβού έως σήµερα

Σ

ε οργανωτική σύσκεψη συµµετείχαν οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι και Υποψήφιοι
∆ηµοτικοί Σύµβουλοι της παράταξης ΑχαρΝΑΙ – Ενεργοί Πολίτες µε επικεφαλής
τον ∆ήµαρχο Αχαρνών Γιάννη Κασσαβό.
Στη σύσκεψη οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι και Υποψήφιοι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι ενηµερώθηκαν για τα έργα και τις δράσεις της δηµοτικής αρχής καθώς και για οργανωτικά
θέµατα που αφορούν τις προσεχείς ∆ηµοτικές Εκλογές.
Όπως τόνισε χαρακτηριστικά ο ∆ήµαρχος Αχαρνών Γιάννης Κασσαβός:
"Η δυναµική των στελεχών της παράταξης µας, µας δίνει το έναυσµα να προχωρήσουµε µπροστά και να αφήσουµε πίσω τους εκπροσώπους του αναχρονισµού και της
οπισθοδρόµησης, που εµφανίζονται στις προσεχείς εκλογές µε άλλο προσωπείο.
Έχοντας καταφέρει πολλά και µε την εµπειρία και την δυναµική µας, πάµε σε έναν
αγώνα που ως µόνο στόχο έχει την πρόοδο και την προοπτική της πόλης και των
πολιτών"
Οι 50 ∆ηµοτι κοί Σύµβουλοι και Υποψήφι οι
∆ηµοτι κοί Σύµβουλοι της παράταξης του
Γι άννη Κασσαβού έως σήµερα:
Αλεξανδράτου Σοφί α, Επι χει ρηµατί ας
Αναστασοπούλου Ιωάννα, Αγγλι κή Φι λολογί α
Ασηµι άδης Βασί λης, Γι ατρός – Υποδι ευθυντής ΙΚΑ Αχαρνών
Βογι ατζάκη Χρυσά, Μαθηµατι κός
Βρεττός ∆ηµήτρης, Στέλεχος ΕΛ.ΠΕ.
Βρεττός Σταµάτης, Στέλεχος ROTA
Βρεττού Μαρί α, Πολι τι κός Επι στήµων, στέλεχος AEGEAN
Γι αννακόπουλος ∆ηµήτρης, Πρόεδρος
∆ΗΦΑ
Γκί κας Χρήστος, Επι χει ρηµατί ας, τ. ∆ηµοτι κός Σύµβουλος
∆εληκωστί δης Νί κος, Ασφαλι στι κός
Σύµβουλός

Ευφραι µί δου Μαρί να, Ιδι ωτι κός υπάλληλος
Ζητούνης Ηλί ας, Οι κονοµολόγος, Αντι δήµαρχος Οι κονοµι κών
Ιορδανί δης Μπάµπης, Επι χει ρηµατί ας
Καλογράνης ∆ηµήτρης, Επι χει ρηµατί ας,
Πρόεδρος Ανθαγοράς (ΚΑΣΕ)
Κατάρας ∆ηµήτρης (Σούνας), Επι χει ρηµατί ας - Ανθοπαραγωγός
Καφύρας Γι ώργος, ∆ι κηγόρος
Κολι ός Κλήµης, Στέλεχος ΣΤΑΣΥ - Πρόεδρος ΑΧΑΡΝΗΣ ΛΦΜ
Κοσµί δης Ηλί ας, Γεωπόνος
Κουβάς Παναγι ώτης, Επι χει ρηµατί ας, Αντι πρόεδρος Αχαρναϊ κού
Λαζαρί δου Έλενα, Ελεύθερος επαγγελµατί ας
Λαµπροπούλου Μαί ρη, Πολι τι κός µηχανι κός ΕΜΠ
Λοϊ ζί δης Χρήστος, Επι χει ρηµατί ας

Μι χαηλί δης ∆ηµήτρης, Αντι δήµαρχος Τεχνι κών Υπηρεσι ών
Μι χαηλί δης Εδουάρδος, Γι ατρός
Μπαλι άτσα Ολυµπί α, Ιδι ωτι κός υπάλληλος
Παγώνας Σπύρος, Οδοντί ατρος
Πανταζής Γι άννης, Γι ατρός
Νοσοκοµεί ου Γεννηµατάς
Παπαδόπουλος
Κώστας,
Ιδι οκτήτης
Ζαχαρ/στεί ου Βυζάντι ο, Καθηγητής ΙΕΚ Le
Monde
Παπαδόπουλος Πολύκαρπος, Αντι δήµαρχος Περι βάλλοντος
Παπαθεοδώρου Βί κυ, τ. Στέλεχος Υπουργεί ου Οι κονοµι κών
Παπαχρήστου Τάκης, Κατασκευαστής, τ.
∆ηµοτι κός Σύµβουλος Αχαρνών
Παρούση Αµαλί α, Γι ατρός
Πετροπούλου Ιωάννα, Λογί στρι α - Φοροτεχνι κός
Ποι µενί δης Γι ώργος, Επι χει ρηµατί ας, Αντι δήµαρχος Τοπι κής Οι κονοµι κής Ανάπτυξης
Ποι µενί δης Θεόδωρος, Επι χει ρηµατί ας
Ποι µενί δου Όλγα, Επι χει ρηµατί ας, Γραµµατέας ∆ηµοτι κού Συµβουλί ου
Ρούσσας Κώστας, Τραπεζι κός Υπάλληλος,
Πρόεδρος ∆ηµοτι κού Συµβουλί ου
Σαββί δης Κώστας, Επι χει ρηµατί ας, τ. Αντι δήµαρχος Αχαρνών

Σαββουλί δης Χρήστος, ∆ηµοτι κός Υπάλληλος
Σασαρί δης Κώστας, ∆άσκαλος Πολεµι κών
Τεχνών, Αντι πρόεδρος ∆ΗΦΑ
Σταύρου Γι ώργος, Αντι δήµαρχος Κοι νωνι κής
Πολι τι κής
Συρι νί δης Θεόδωρος, Αντι δήµαρχος Καθαρι ότητας και Ανακύκλωσης
Τάσσης Σπύρος, Πτυχι ούχος ∆ηµόσι ων
Οι κονοµι κών, Account Manager Βι οµηχανί ας
Τζι ούβελης Νι κήτας, Οι κονοµολόγος, Πρόεδρος ΑΣ Αναγέννηση Θρακ/νων
Τορτοπί δου Ει ρήνη, Πολι τι κός Μηχανι κός
Τουλκαρί δης Βαγγέλης, Οι κονοµολόγος –
Φοροτεχνι κός
Τσακλί δου Ελένη, Φυσι οθεραπεύτρι α
Τσατσαρώνη Αντι γόνη, ∆ι κηγόρος
Τσουκαλάς Ηλί ας, Επι χει ρηµατί ας- Αντι δήµαρχος Παι δεί ας
Χί ος Αναστάσι ος, Επι χει ρηµατί ας, Αντι δήµαρχος ∆ι οί κησης

10-θριάσιο

Παρουσίαση του βιβλίου του
Θοδωρή ∆εύτου
"ΤΟ ΠΕΡΑΣΜΑ ΑΝΤΙΚΡΥ"

Στο Πνευµατικό Κέντρο Θρακοµακεδόνων

Σας περιµέν ουµε την Παρασκευή 15 Φεβρουαρίου
2019 και ώρα 6.30µ.µ. στην αίθουσα του Πν ευµατικού Κέν τρου Θρακοµακεδόν ων για την παρουσίαση
του βιβλίου του Θοδωρή ∆εύτου " ΤΟ ΠΕΡΑΣΜΑ
ΑΝΤΙΚΡΥ ". Εν ός βιβλίου που σαν κιν ηµατογραφική
ταιν ία , διδάσκει ιστορία.
Ο συγγραφέας µε απλή γραφή, άµεση και µεστή,
γεµάτη εικόν ες και εν αλλασσόµεν α συν αισθήµατα
χ αράς και πόν ου, περιγράφει εικόν ες άγν ωστες στον
Ελλην ισµό µέχ ρι σήµερα. Μια παρουσίαση που δεν
πρέπει ν α χ άσετε!.
Για το ∆ιοικητικό Συµβούλιο
ΑΡΓΥ ΡΩ ΖΗΣΙΜΟΥ

ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
∆ΗΜΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

∆ΩΡΕΑΝ µέτρηση οστικής
πυκνότητας, µε σκοπό την
πρόληψ η και την έγκαιρη
διάγνωση της οστεοπόρωσης.
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Εγκαίνια του Πανελλήνιου Κέντρου Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Φροντίδας
του Οργανισµού «Το Χαµόγελο του Παιδιού»

Τ

ην Παρασκευή 8
Φεβρουαρίου πραγµατοποιήθηκαν
τα
εγκαίνια του Πανελλήνιου
Κέντρου Υπηρεσιών Υγείας
και Κοινωνικής Φροντίδας του
Οργανισµού «Το Χαµόγελο
του Παιδιού», παρουσία της
Α.Ε. Προέδρου της ∆ηµοκρατίας κυρίου Προκοπίου Παυλοπούλου.
Την εκδήλωση, που συντόνισε η δηµοσιογράφος κα
Φωτεινή Γεωργίου, τίµησαν
µε την παρουσία τους ο Υπουργός Υγείας κ. Ανδρέας
Ξανθός, ο κ. Νίκος Μανιός
Βουλευτής και Πρόεδρος της
∆ιαρκούς Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής, εκπρόσωποι θεσµικών
φορέων, ιατρικό-νοσηλευτικό
προσωπικό Νοσοκοµείων,
υποστηρικτές και οι πολύτιµοι
εθελοντές γιατροί του Οργανισµού.
Κατά την έναρξη της εκδήλωσης, ο κ. Κώστας Γιαννόπουλος, καλωσόρισε κι ευχαρίστησε τους παρευρισκόµενους, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στη διαχρονική και
πολύτιµη στήριξη του Προέδρου της ∆ηµοκρατίας στο έργο
του Οργανισµού.
Στην οµιλία του ο κ. Γιαννόπουλος τόνισε ότι: «Το Χαµόγελο του Παιδιού» προσπαθεί
και επιτυγχάνει µε το εξειδικευµένο πολυεπιστηµονικό ανθρώπινο δυναµικό του, τους

υποστηρικτές και εθελοντές
του, να παρέχει δωρεάν ολοκληρωµένες υπηρεσίες υγείας
σε κάθε παιδί πανελλαδικά.
Στα 23 χρόνια δράσης µας
έχουµε στηρίξει ολιστικά
214.655 παιδιά στον τοµέα
της υγείας. Θα ήθελα να
τονίσω ότι οι εθελοντές µας
είναι γιατροί σε όλη την Ελλάδα που εργάζονται σε Νοσοκοµεία, Κέντρα Υγείας, Ιατρικούς και Οδοντιατρικούς
Συλλόγους και παράλληλα
συµµετέχουν εθελοντικά στις
δράσεις µας, παρέχοντας
δωρεάν τις πολύτιµες υπηρεσίες τους.
Στόχος είναι να βρισκόµαστε δίπλα στα παιδιά και τις
οικογένειές τους, στηρίζοντας
όµως πρώτα τους θεσµούς
ενδυναµώνοντας
και
καλύπτοντας τα όποια κενά.
Σήµερα είµαστε ιδιαίτερα
ευτυχείς γιατί εγκαινιάζουµε
και το 1ο Πολυϊατρείο µας, το
οποίο θα καλύπτει τις ανάγκες
παιδιών µε προβλήµατα
υγείας, δίνοντας έµφαση σε
αυτά που οι οικογένειές τους
αντιµετωπίζουν προβλήµατα
διαβίωσης ή βιώνουν για τον
οποιαδήποτε λόγο κοινωνικό
αποκλεισµό. Για µία ακόµη
φορά ευχαριστούµε τους εθελοντές γιατρούς µας, οι οποίοι
επικουρικά στο ανθρώπινο
δυναµικό µας, θα συνδράµουν στελεχώνοντας τα ιατρεία».

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε
µε δύο βραβεύσεις:
Τη βράβευση της εταιρείας
ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ και του
Προέδρου της κ. Νίκου Παπαποστόλου, για τη σηµαντική,
σταθερή και διακριτική υποστήριξή της στον Οργανισµό
καθώς και την καθοριστική
υποστήριξή της σε όλες τις
δράσεις του Οργανισµού στον
τοµέα της Υγείας. Ωστόσο δεν
είναι µόνο αυτά που καθιστούν τόσο ξεχωριστό τον κ.
Παπαποστόλου: στη µνήµη
της συζύγου του Καίτης
Παπαποστόλου, προχώρησε
στην ουσιαστική κάλυψη των
αναγκών για την έναρξη της
δράσης
«Παιδιατρική
Κατ΄Οίκον Νοσηλεία».
Τη βράβευση του Ιδρύµατος «Τζένη Καρέζη» για τη
συνεργασία και αρωγή στο
έργο του Οργανισµού «Το
Χαµόγελο του Παιδιού» και τη
µέχρι τώρα φιλοξενία του Κέντρου Συµβουλευτικής και
Ψυχολογικής Υποστήριξης για
παιδιά και εφήβους.
Το Πανελλήνιο Κέντρο
Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Φροντίδας συντονίζει
πανελλαδικά τις δράσεις στον
τοµέα της Υγείας, οι οποίες
περιλαµβάνουν:
● Προληπτική Ιατρική και
Οδοντιατρική για παιδιά, µε 3
εξειδικευµένες Κινητές Μονάδες Προληπτικής Ιατρικής και
Οδοντιατρικής

● Κοινωνική και Ψυχολογική Υποστήριξη § ∆ιακοµιδές
νεογνών και παιδιών µε εξειδικευµένες Ιατρικές Μονάδες
εντατικής θεραπείας για νεογνά και παιδιά
● ∆ηµιουργική απασχόληση
παιδιών στα Νοσοκοµεία
● Παιδιατρική κατ' οίκον
νοσηλεία για παιδιά µε σοβαρά και χρόνια προβλήµατα
υγείας
● Φιλοξενία οικογενειών, τα
παιδιά
των
οποίων
νοσηλεύονται
● Πολυϊατρείο

Στη διάθεση του Κέντρου
365 ηµέρες τον χρόνο, 24
ώρες την ηµέρα, βρίσκεται το
επιχειρησιακό Κέντρο του
Οργανισµού, όλες οι υλικοτεχνικές υποδοµές του και
φυσικά η «Εθνική Τηλεφωνική
Γραµµή για τα παιδιά SOS
1056».
Το 1ο Πολυΐατρείο απευθύνεται σε κάθε παιδί µε
πρόβληµα υγείας, διαθέτει
άρτια εξοπλισµένο Παιδιατρικό, Οφθαλµολογικό και Ωτορινολαρυγγολογικό ιατρείο και
επιστηµονικά υπεύθυνο γιατρό αντίστοιχης ειδικότητας.
Όλες οι υπηρεσίες του Κέντρου όπως αυτές αναφέρονται
πιο πάνω θα παρέχονται
εντελώς δωρεάν, χωρίς καµία
απολύτως επιβάρυνση των
µικρών ασθενών και των οικογενειών τους.

Ενοικιάζεται
ισόγειο

κατάστηµα

63µ² επί της
οδού Φυλής

8Α. Πληροφορίες στα

τηλέφωνα

6947264784
και

Η

∆ιεύθυν ση Κοιν ων ικής Προστασίας, Παιδείας
και Πολιτισµού του ∆ήµου ΕΛΕΥ ΣΙΝΑΣ στα
πλαίσια εφαρµογής προγραµµάτων προληπτικής ιατρικής σε συν εργασία µε το Εθν ικό ∆ιαδηµοτικό
∆ίκτυο Υ γιών Πόλεων -Προαγωγής Υ γείας, διοργαν ών ει
από την Τετάρτη 13 Φεβρουαρίου έως την Τρίτη 19
Φεβρουαρίου τη ∆ΩΡΕΑΝ µέτρηση οστικής πυκν ότητας, µε σκοπό την πρόληψη και την έγκαιρη διάγν ωση της οστεοπόρωσης.
Οι εξετάσεις θα πραγµατοποιούν ται στο κτίριο της
Κοιν ων ικής Υ πηρεσίας επί των οδών Ελευθερίου
Βεν ιζέλου και Εθν ικής Αν τιστάσεως , από τις 9:00 π.µ
έως τις 13:00 µ.µ.
Τηλέφων ο για πληροφορίες και ραν τεβού 213 160 14
13, από τις 8:00 π.µ έως τις 3:30 µ.µ.

6985066463
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ

ΚΑΥΣΟΞΥΛΑ
ΠΕΥΚΟ 70€
ΑΝΑ

ΚΥΒΙΚΟ

Τηλέφωνο

6982155684
&

2105540267
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µετώπ ιση του ιού της
γρίπης. Εν ώ τα κρούσµατα
αυξάν ον ται συν εχ ώς -οι
ν εκροί έφτασαν δυστυχ ώς
τους 39- η κυβέρν ηση
ολιγώρησε στην λήψη των
απαιτούµεν ων µέτρων .
Εκ του απ οτελέσµατος
απ οδεικν ύεται η απ όλυτη
αν επάρκεια σχ εδιασµού µε
τις ελλείψεις στα εµβόλια ν α
είν αι πλέον εµφαν είς στα
φαρµακεία.
Εν δεικτικό της έλλειψης
οργάν ωσης του υπουργείου
Υ γείας είν αι ότι οι αν αγκαίες
παραγγελίες εµβολίων έγιν αν
µετά τη µεγάλη αύξηση των
κρουσµάτων και εν ώ οι
π ολίτες δεν είχ αν καµία
εν ηµέρωση από τις υγειον οµικές αρχ ές.
Για ν α γίν ει αν τιληπτό το
µέγεθος της καθυστέρησης,
θα πρέπει ν α σηµειωθεί ότι η
δράση του εµβολίου ξεκιν ά 15 µε 20 µέρες από τη στιγµή που το κάν εις.
Ακόµη, οι δηµόσιες δοµές της Πρωτοβάθµιας Φρον τίδας Υ γείας (Π.Φ.Υ .) είν αι υποστελεχ ωµέν ες και
ελλιπώς εξοπλισµέν ες µε αποτέλεσµα χ ιλιάδες ασθεν είς
µε εποχ ική γρίπη ν α κατευθύν ον ται αν αγκαστικά στον
ιδιωτικό τοµέα, αν αζητών τας θεραπεία µε δικά τους
έξοδα.
Καλούµε την ηγεσία του υπουργείου Υ γείας ν α αν αλάβει, έστω και καθυστερηµέν α, τις ευθύν ες της
εν ώπιον των πολιτών , λαµβάν ον τας όλα τα αν αγκαία
µέτρα και εν ηµερών ον τας τους πολίτες».

.

θριάσιο-11
ΒΑΣΙΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
Βουλευτής Επικρατείας Ν.∆.

Τοµεάρχ ης Υ γείας

"Εγκληµατική αµέλεια" ο µη εµβολιασµός

«Τον Οκτώβριο πρέπει ν α αρχ ίζουν οι εµβολιασµοί
για τις οµάδες υψηλού κιν δύν ου. Έστω και τώρα µε την
προοπτική ορισµέν α άτοµα µπορούν ν α επωφεληθούν . Ο καν όν ας είν αι ότι η γρίπη ταλαιπωρεί αλλά

ΒΑΣΙΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
Βουλευτής Επικρατείας-ΝΕΑ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Η Ελλάδα στο έλεος του H1N1.
Μ ε υπογραφ ή ΣΥΡΙΖΑ!

Ο

Τοµεάρχ ης Υ γείας της Νέας ∆ηµοκρατίας και
Βουλευτής Επικρατείας, Βασίλης Οικον όµου,
έκαν ε την ακόλουθη δήλωση: «Εν ώ οι ν εκροί
έχ ουν φτάσει τους 39 και αυξάν ον ται διαρκώς, το Υ πουργείο Υ γείας αποδεικν ύεται απολύτως απροετοίµαστο
στην αν τιµετώπιση του ιού της γρίπης και την εν ηµέρωση των πολιτών ».
Πλήρης ∆ήλωση

«Ελλιπής, δυστυχ ώς, αποδεικν ύεται η προετοιµασία
του υπουργείου Υ γείας στην προφύλαξη και αν τι

ξεπερν ιέται µε τα κοιν ά µέτρα» είχ ε δηλώσει στον
News 24/7 στους 88,6 η πρόεδρος Εθν ικής Επιτροπής
Εµβολιασµών Μαρία Θεοδωρίδου.
Ο µη εµβολιασµός είν αι «εγκληµατική αµέλεια για τα
άτοµα που µπορεί ν α κιν δυν εύσει η ζωή τους αν
έχ ουν σοβαρό πρόβληµα υγείας» τόν ισε.
«Πρέπει ν α τηρούν ται οι καν όν ες υγιειν ής, αν
ν ιώσουν αδιαθεσία ν α µείν ουν στο σπίτι τους και τα
παιδιά µε γρίπη ας µην πηγαίν ουν αµέσως (µόλις πέσει
ο πυρετός) στο σχ ολείο ή τον παιδικό σταθµό. Πρέπει
ν α περάσουν δύο µε τρία 24ωρα πριν πάει στο σχ ολείο» συν έχ ισε.

Σπείρα πλαστογραφούσε ταξιδιωτικά έγγραφα
- Χιλιάδες ευρώ τα κέρδη

Σ

πείρα που πλαστογραφούσε και εµπορευόταν ταξιδιωτικά έγγραφα, τα οποία προορίζον ταν
για π αράν οµη π ροώθηση
µεταν αστών , εξαρθρώθηκε
από το Τµήµα ∆ιαχ είρισης
Μεταν άστευσης της ∆ιεύθυν σης Αλλοδαπ ών Αττικής.
Ειδικότερα, συν ελήφθησαν ,
έπ ειτα απ ό συν τον ισµέν η
επιχ είρηση, που πραγµατοποιήθηκε στις περιοχ ές του
Αγίου Παν τελεήµον α, της Πλατείας Αττικής και των Κάτω Πατησίων , δύο Σύροι και
έν ας Ιρακιν ός, εν ώ αν αζητείται ακόµα έν ας αλλοδαπός συν εργός τους.
Σε βάρος τους σχ ηµατίστηκε ποιν ική δικογραφία για πλαστογραφία πιστοποιητικών , κατοχ ή ταξιδιωτικών εγγράφων τρίτων προσώπων , αποδοχ ή και διάθεση
προϊόν των εγκλήµατος κατ' εξακολούθηση και παράβαση του Νόµου περί οργαν ωµέν ου εγκλήµατος.
Σύµφων α µε την εκτίµηση της αστυν οµίας, από την παράν οµη δράση τους τα
µέλη της σπείρας αποκόµιζαν υπέρογκα χ ρηµατικά ποσά, που εκτιµών ται σε εκατον τάδες χ ιλιάδες ευρώ.
Σηµειών εται ότι οι τιµές κυµαίν ον ταν αν άλογα µε το είδος, τη χ ώρα προέλευσης
του εγγράφου και την ποσότητα κάθε παραγγελίας.
Για κάθε διαβατήριο οι τιµές ήταν µεταξύ 800 και 1.200 ευρώ, για κάθε δελτίο ταυτότητας από 300 έως 500 ευρώ, εν ώ για άδειες ικαν ότητας οδήγησης από 150 έως
και 300 ευρώ η κάθε µία.
Το κύκλωµα ήταν σε θέση ν α εφοδιάζει τους πελάτες του µε πλήρη γκάµα εγγράφων , όπως διαβατήριο, ταυτότητα, διπλώµατα, ακόµα και κάρτες υγείας, τραπεζικές κάρτες και άλλα έγγραφα, έτσι ώστε οι χ ρήστες των εγγράφων αυτών ν α παρουσιάζουν ν οµιµοφαν ή εικόν α και ν α αυξάν ουν τις πιθαν ότητες εξαπάτησης των
αρµοδίων Αρχ ών .
Έπειτα από έρευν ες που διεν εργήθηκαν σε τρεις οικίες και έν α όχ ηµα, βρέθηκαν και κατασχ έθηκαν , µεταξύ άλλων , 204 διαβατήρια, 123 δελτία ταυτότητας, 5
άδειες ικαν ότητας οδήγησης, 59 άδειες διαµον ής/δελτία ασύλου, 49 προξεν ικές
θεωρήσεις, 35 διαφάν ειες διαφόρων ταξιδιωτικών εγγράφων , 2.000 έν τυπα αδειών
κυκλοφορίας οχ ηµάτων κεν ών στοιχ είων , 1.365 ευρώ και 36 δολάρια ΗΠΑ
Οπως εξακριβώθηκε από την αστυν οµία, 157 από τα κατασχ εθέν τα ταξιδιωτικά
έγγραφα, αν ήκουν σε σειρά κλεµµέν ων εν τύπων από διάφορες χ ώρες.
Οι συλληφθέν τες, µε τη δικογραφία που σχ ηµατίστηκε σε βάρος τους, οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα Πληµµελειοδικών Αθην ών .

12-θριάσιο

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ

Γραφείο Απασχόλησης
∆ήµου Ασπροπύργου

ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ
Άντρες
Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: έως 40 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Απόφοιτοι
Γυµνασίου-Απόφοιτοι Λυκείου
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Πρόσθετα Προσόντα: Γνώση Picking
& Scanner
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΓΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: έως 40 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Επιθυµητή ΟΧΙ Απαραίτητη
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου
ΑΝΕΙ∆ΙΚΕΥΤΟΙ
ΑΠΟΘΗΚΗΣ
Άντρες - Γυναίκες

ΕΡΓΑΤΕΣ

Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: έως 45 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Επιθυµητή
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου
ΒΑΦΕΑΣ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
&
ΦΟΡΤΗΓΩΝ
Επιθυµητά Προσόντα:
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Επιθυµητή
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ
Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: Από 25 έως 35 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία:
Απαραίτητη
σε
συντήρηση µηχανών παραγωγής
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου
5 ΕΡΓΑΤΕΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
Άντρες
Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: έως 40 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Απόφοιτοι
Γυµνασίου-Απόφοιτοι Λυκείου
Προϋπηρεσία: Επιθυµητή
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

Ο∆ΗΓΟΙ Ε΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΜΕ ΠΕΙ
Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: έως 47 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη ∆ιεθνών

Μεταφορών
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
Επιθυµητά Προσόντα:
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Πτυχιούχος
ΤΕΙ
Προϋπηρεσία: Επιθυµητή
Πρόσθετα προσόντα: Πιστοποιητικό
Ελεγκτή Οχηµάτων από ΥΜΕ
Ξένες Γλώσσες : Αγγλικά
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου
2 ΒΟΗΘΟΙ ΣΙ∆ΗΡΟΥΡΓΟΥ
Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: Από 25 έως 45 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Γνώσεις: Ηλεκτροσυγκόλλησης
Προϋπηρεσία: Επιθυµητή
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου
3
ΤΕΧΝΙΤΕΣ
Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: Από 25 έως 40 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Επιθυµητή
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου
10 ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΚΛΑΡΚ
(ΜΕ Α∆ΕΙΑ)

∆ευτέρα 11 Φεβρουαρίου 2019
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,
ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΕΡΟ∆ΡΟΜ ΙΟΥ ΕΛ ΕΥΣΙΝΟΣ.

ΠΛ ΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : 6976766522 & 6979242036.

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

Κ ΑΘ Η Μ ΕΡ ΙΝ Η Ε Ν Η ΜΕ ΡΩ Σ Η ΣΤ Ο
W WW . THR IA S SIO. GR

Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: έως 45 ετών
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου
ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: Από 25 έως 40 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Επιθυµητή
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

2 ΒΟΗΘΟΙ ΣΙ∆ΗΡΟΥΡΓΟΥ
Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: Από 25 έως 45 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Γνώσεις: Ηλεκτροσυγκόλλησης
Προϋπηρεσία: Επιθυµητή
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

3
ΤΕΧΝΙΤΕΣ
Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: Από 25 έως 40 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Επιθυµητή
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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΚΑΦΟΣ 6,60 Μ. ΜΗΚΟΣ,
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟ, ΞΥΛΙΝΟ ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΟ
ΜΕ ΜΗΧΑΝΗ 46 HP, Y∆ΡΑΥΛΙΚΗ
ΡΕΒΕΡΣΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΟ 6979578032

∆ευτέρα 11 Φεβρουαρίου 2019

θριάσιο-13

EΠΣ∆Α: Τα αποτελέσµατα στην
∆υτική Αττική

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ(18η αγωνιστική)

ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ – ΑΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΣΠΡ. 5-0
ΠΑΝΕΛΕΥ ΣΙΝΙΑΚΟΣ – ΗΡΑΚΛΗΣ ΕΛΕΥ ΣΙΝΑΣ 2-0
Α.Ο. ΜΙΜΑΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ – ΑΣ ΠΥ ΡΡΙΧΙΟΣ
ΑΣΠ/ΡΓΟΥ 2-1
ΠΑΟ ΚΟΥ ΝΤΟΥ ΡΩΝ ΜΑΝ∆ΡΑΣ – ∆.Α.Ο ΖΩΦΡΙΑΣ
0-8
ΚΡΙΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥ ΡΓΟΥ – ΘΡΑΣΥ ΒΟΥ ΛΟΣ ΦΥ ΛΗΣ
5-1
ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ ΑΓΣ – ΒΥ ΖΑΣ 2-1
ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΠΟ – ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΓΟΥ ΛΑΣ
3-1
Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΣΕ 18 ΑΓΩΝΕΣ

1. ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ 47
2. ΠΑΝΕΛΕΥ ΣΙΝΙΑΚΟΣ 42 *
3. ΒΥ ΖΑΣ 39 *
4. Α.Ο. ΜΙΜΑΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ 32
5. ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΠΟ 31
6. ∆.Α.Ο ΖΩΦΡΙΑΣ 31
7. ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ ΑΓΣ 29
8. ΗΡΑΚΛΗΣ ΕΛΕΥ ΣΙΝΑΣ 27
9. ΘΡΑΣΥ ΒΟΥ ΛΟΣ ΦΥ ΛΗΣ 18
10. ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΓΟΥ ΛΑΣ 17
11. ΠΑΟ ΚΟΥ ΝΤΟΥ ΡΩΝ ΜΑΝ∆ΡΑΣ 13
12. ΑΣ ΠΥ ΡΡΙΧΙΟΣ ΑΣΠ/ΡΓΟΥ 11
13. ΑΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΣΠΡ. 9
14. ΚΡΙΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥ ΡΓΟΥ 6

ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ
ΣΚΟΡΠΙΟΣ ΦΥ ΛΗΣ
ΛΑΜΠΕΡΗ ΑΣ ΕΛΕΥ ΣΙΝΑΣ
ΕΡΜΗΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ
ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥ ΡΟΙ
ΜΕΓΑΡΙΚΟΣ
ΑΠΣ Ο ΛΕΩΝ
ΖΕΦΥ ΡΙΟΥ ΑΕ ΑΤΤΙΚΗΣ
Α.Π.Σ ΙΚΑΡΟΣ
ΑΣ ∆Υ ΝΑ. ΑΣΠΡΟΠΥ ΡΓΟΥ
ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ
ΠΑΟ ΦΥ ΛΗΣ

8ος όµιλος
Έν ωση Λέρν ας-ΑΟ Εικοσιµίας 5-0
Μαν δραϊκός-ΑΟ Υ πάτου 0-0
Παν αρκαδικός-Παν αργειακός 2-1
ΑΟ Κατασταρίου-Ασπρόπυργος 2-2
Καλαµάτα-ΑΕ Πελλάν ας Καστορείου 3-1
Αστέρας Βλαχ ιώτη-Ερµιον ίδα 1-0
Πάµισος-Αµβρυσσέας ∆ιστόµου 0-2

∆ιαιτητές: Αθαν ασίου (Άρτας), Τσιλίκας, Σούζας (Αιτωλοακαρν αν ίας)

ΠΑΟ ΦΥ ΛΗΣ – ΜΕΓΑΡΙΚΟΣ 1-2
ΑΠΣ Ο ΛΕΩΝ – ΕΡΜΗΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 1-2
ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ – ΖΕΦΥ ΡΙΟΥ ΑΕ ΑΤΤΙΚΗΣ
3-5
Α.Π.Σ ΙΚΑΡΟΣ – ΑΣ ∆Υ ΝΑ. ΑΣΠΡΟΠΥ ΡΓΟΥ 2-1
ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ – ΣΚΟΡΠΙΟΣ ΦΥ ΛΗΣ 11
ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥ ΡΟΙ – ΛΑΜΠΕΡΗ ΑΣ ΕΛΕΥ ΣΙΝΑΣ 3-2
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

6ος όµιλος
Νίκη Τραγαν ού-∆ιαγόρας 1-2
Ιάλυσος-Θύελλα Ραφήν ας 2-0
Αχ αρν αϊκός-Παν ηλειακός 0-0
∆ιαγόρας Βραχ ν εΐ κων -Παν µοβριακός 3-0
Παλλην ιακός-ΠΑΟ Βάρδας 0-1
Παν αιγιάλειος-Φοίβος Κρεµαστής (11/02, 14:45)
Ρεπό: Αστέρας Αµαλιάδας

“Φωνάζει” για δύο πέναλτι ο
Ασπρόπυργος, στο 2-2 µέσα
στη Ζάκυνθο!

Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ(16η αγωνιστική)

H BAΘΜΟΛΟΓΙΑ

Γ Εθνική Τα αποτελέσµατα στα
µατς της Κυριακής

38
33
32
32
30
25
22
17
15
11
10
1

ΕΠΣΒ: Τα αποτελέσµατα στην
Βοιωτία
Α’ Κατηγορία Βοιωτίας 18η Αγωνιστική

ΑΟ Υψηλάντης – Κιθαιρώνας Καπαρελλίου
1-3
Παρνασσός Αράχωβας – ΑΟ Θήβα 1-1
Ολυµπιάδα Οινοφύτων – ΑΟ Μαυροµµατίου 4-1
ΑΕ Ορχοµενού – Κυπαρισσός Αντίκυρας 1-1
ΑΕ ∆ηλεσίου – ΠΑΟΚ Κοκκίνου 0-1
Απόλλων Ακραιφνίου – Παναλίαρτος 0-3
Αρµατηλάτης – Κεραυνός Αγιου Θωµά 1-2
Ενωση Ασπρα Σπίτια/Αντίκυρα – ΑΟ Πλαταιών 30 α.α

AOK Ζακύνθου: (∆ηµήτρης Νόλης): ∆ρακόπουλος,
Παν αγόπ ουλος, Μπ ριλάκης, Σωτηρόπ ουλος, Καρβούν ης (90+6′ λ.τρ. ∆ρόσος), Κουρέλλας, Τηλιόπουλος
(90+4′ Σκουρτάϊ), Καψάσκης (90+1’Κορφιάτης), Πέττας,
Μεζίν ι, Κάρδαρης (74′ Μαρούδας Μ.Ι.)
Πάγκος: Μαρούδας, ∆ρόσος, Σκουρτάϊ, Ταµαρέσης,
Κορφιάτης, Μεταξάς, Μουσάϊ

Ασπρόπυργος: (Γιώργος Βαζάκας): Κατσούλης, Τσουκαλάς (85′ Νικολάου), Σταγάκης, Παν τελίδης, Ζών ας,
Βασιλείου, Λουκάκης, Σταύρου, Νατσιόπουλος (71′
Καραλής) , Ντιατά, Βαζ Μέν τες (63′ Πετρόπουλος).

Πάγκος: Χατζοβασιλάκης, Πρίκας, Πετρόπ ουλος,
Φυλακτός, Νικολάου, Καραλής, ∆ηλαβέρης

Λευκή ισοπαλία στην Μάνδρα.
Μανδραικός-Υπατο

Ο Μαν δραικός παραχ ώρησε λευκή ισοπαλία στην έδρα
του στον ΑΟ Υ πάτου στα πλαίσια της 18ης αγων ιστικής ύστερα από έν α µέτριο αγών α.
∆ιαιτητής Νικολάου. Βοηθοί:
ρίδας(Αθήν ας).

Καραγιαν ν ίδης-Κοκα-

ΜΑΝ∆ΡΑΙΚΟΣ(προπον ητής Γιάν ν ης Μπότσης): Ποραν ίδης, Κατσίκιας, Τσακίρης, Μαυρίδης, Στρατάκης,
Μπ ούσης, Βασιλειάδης, Κων σταν τιν ίδης, Ναούµ,
Χαλβατζίου, Πετσίτης.

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ:
Λελούδας, Κούστας, Παν τελίδης, Μποζιον έλος, Σταυρόπουλος, Ντουν τίγια, Καλαµτιαν ός.

ΑΟ ΥΠΑΤΟΥ(προπον ητής Στάθης Σταθόπουλος): Σταυριαν ός, Αργυρίου, Οικον οµόπουλος, Παπαχ αραλάµπους, Ευθυµίου,Γκούµας, ∆έδες, Ντελέκος, Σπαν ός,
Μπερν ιδάκης, ΒΟΜΒΑΝΑ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ:
Καρά, Ταυρταρίδης, Μητσόπουλος, Κατσιµήτρος, Σαραν τόπουλος, Μίλος, Κον ιαβίτης.

Β' Εθνική (Νότος)

Αναλυτικά τα αποτελέσµατα της 17ης αγωνιστικής:

Πρωτέας Βούλας – Παν ερυθραϊκός 73-70
Πεν τέλη – Κρόν ος Αγ. ∆ηµητρίου 69-67
Γλαύκος – Έσπερος 51-63
Παγκράτι – Τρίτων 81-77
Έν ωση Ιλίου – Μαν δραϊκός 71-63
Παν ελευσιν ιακός – Οίαξ Ναυπλίου 74-85
∆ούκας – ΚΑΟ Κορίν θου 67-65
Παπάγου – ∆άφν η ∆αφν ίου 83-73

ΕΝΩΣΗ ΙΛΙΟΥ – ΜΑΝ∆ΡΑΪΚΟΣ 71-63
∆ιαιτητές: Τσολάκος-Σιδέρης
∆εκάλεπτα:14-15, 31-29, 46-45, 71-63
Έν ωση Ιλίου (Κτιστάκης): Παπαγεωργίου 2, Μπέλλας Γ.
10(2), Τσακίρης 18(1), Φουν τάς 19(5), Μπολάτογλου 4,
Μπέλλας Οδ. 6, Τσιουµπρής 2, Μαν ταλβάν ος 10,
Παν ουσόπουλος, Τσώλης, Κατσαρός, Γεροκώστας
Μαν δραϊκός (Κατσούν ης): Παπαν ικολάου 2, Γεωργοπαπαδάκος Σ. 18(2), ∆έδες 7, Γκαιν τάσοφ 12, Σεργιέν κο 5, Ρεκουν ιώτης 8, Χάλαρης 9, Γεωργοπαπαδάκος
Ν. 2, Κοπακάκης, Φωτόπουλος

ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ – ΟΙΑΞ ΝΑΥΠΛΙΟΥ 74-85
∆εκάλεπτα: 20-27, 45-48, 55-62, 74-85
∆ιαιτητές: Κυριακόπουλος-Φάκαρος
Παν ελευσιν ιακός (Καλογήρου): Κυριακόπουλος 17 (1),
Ηλιάδης 12 (1), Καράµπελας 6 (1), Μουρατίδης, Βούλγαρης 2, Σταθόπουλος 7, Ιωάν ν ου, Ψαρόπουλος 19 (3),
∆ούκας 4, Αν αγν ωστάκης 7,
Οίαξ Ναυπλίου (Κουλουριώτης): Ραζής 2, Κουµπούρας
22 (2), Πελεκάν ος 14 (2), Γεωργιάδης 4, Μαν άκας 8 (2),
Μπουρτσουκλής, Αν αγν ωστόπουλος 21 (1), Παπαν των ίου 14 (2).

ΠΑΠΑΓΟΥ – ∆ΑΦΝΗ ∆ΑΦΝΙΟΥ 83-73
∆εκάλεπτα: 22-20, 39-37, 67-51, 83-73
∆ιαιτητές: Κάρδαρης-Καλογερόπουλος Φ.
Παπάγου (Ταυρόπουλος): Παπαζήσης, Πίν ης 4, Πρισκοµάτης 7, Ζώρζος 14 (1), Παπαπέτρου 12, Κουτρούλιας 23 (2), Αγγελόπουλος, Γιαν ν ίκος 2, Χρυσός 5
(1), Μπάλος 16, Μάν δαλος
∆άφν η ∆αφν ίου (Κων σταν τιν ίδης): Κάν ν ας, Γκάτζο 7
(1), Κουφόπουλος 4 (1), Γοργόν ης 12 (3), Καραµπατσος, Ψηµίτης 7, Σαλέχ 3, ∆οµπρογιάν ν ης 6, Παπαδιον υσίου 17 (1), Τάταρης 2, Αρν όκουρος 9

Η Βαθµολογία (Σε 17 αγώνες):
1. ∆άφν η ∆αφν ίου 30 (13-4)
2. Τρίτων 29 (12-5)

3. Οίαξ Ναυπλίου 29 (12-5)
4. Παγκράτι 29 (12-5)
5. ∆ούκας 28 (11-6)
6. Πρωτέας Βούλας 27 (10-7)
7. Έσπερος 26 (9-8)
8. Πεν τέλη 25 (8-9)
9. Παν ελευσιν ιακός 25 (8-9)
10. Παπάγου 25 (8-9)
11. Μαν δραϊκός 24 (7-10)
12. ΚΑΟ Κορίν θου 24 (7-10)
13.
14.
15.
16.

Παν ερυθραϊκός 23 (6-11)
Έν ωση Ιλίου 22 (5-12)
Γλαύκος 22 (5-12)
Κρόν ος Αγ. ∆ηµητρίου 20 (3-14)

Η Επόµενη Αγωνιστική (17/02)

Κρόν ος Αγ. ∆ηµητρίου – Πρωτέας Βούλας
Έσπερος – Πεν τέλη
Τρίτων – Γλαύκος
Μαν δραϊκός – Παγκράτι
Οίαξ Ναυπλίου – Έν ωση Ιλίου
ΚΑΟ Κορίν θου – Παν ελευσιν ιακός
Παπάγου – ∆ούκας
Παν ερυθραϊκός – ∆άφν η ∆αφν ίου

14-θριάσιο

∆ευτέρα 11 Φεβρουαρίου 2019

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ

Ενοικιάζεται επαγγελµατικός
χώρος (ισόγειο) στη διασταύρωση Ασπροπύργου
(πλησίον ΙΚΑ και στάσης λεοφωρείου), 126 τεραγωνικά
µέτρα, κατάλληλο για φαρµακείο.Τηλέφωνο επικοινωνίας 6945106860
Ενοικιάζεται οικία (1ος οροφος) στη διασταύρωση
Ασπροπύργου κοντά στο
ΙΚΑ 86 τετραγωνικά µέτρα,
σε οικογένεια που να έχει
σταθερή εργασία
∆ιατίθεται και για επαγγελµατικός χώρος
Τηλέφωνο επικοινωνίας
6945106860 (29.10.18)

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 105 τετραγωνικών
µέτρων στο κέντρο του Ασπροπύργου (Σαλαµίνος & Κολοκοτρώνη). ∆εν διατίθεται για
χώρο εστίασης (προτίµηση
φαρµακείο / γραφεία)
Τηλέφωνο
επικοινωνίας
6974792931 κος Σταύρος
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 Νεόκτιστα Ασπροπύργου στη θέση
∆εµερτζή πίσω από το ∆ηµοτικό
σχολείο κάθετα στην Ηρώων
Πολυτεχνείου.
∆ιαθέτει κήπο 100 τ.µ. , µπάρµπεκιου και υπέρ οχη θέα στο
Θριάσιο και τον κόλπο του Σκαραµαγκά.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, AIRCONDITION, ΣΥΝΑΓΕΡΜΟ.
ΤΗΛΕΦΩΝΟ 6946288952

ΕΛΕΥΣΙΝΑ: ∆ιατίθεται (ενοικίαση ή πώληση) κεντρικό κατάστηµα (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 Τοπος, µονοκατοικία 57 τ.µ., ισόγεια, 2 υ/δ, κατασκευή '85, µπάνιο, σε οικόπεδο 170 τ.µ., ενιαιο
σαλονι - κουζινα, τζάκι, πάρκιν,
αποθήκη, κήπος, ελεύθερη, ανακαινισµένη, ανακαίνιση '10, τιµή 30.000€, συζητήσιµη ,
210/5764121

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Ηµερος τοπος, µονοκατοικία 280 τ.µ., ισόγεια, 2 υ/δ (το 1 master), µπάνιο, καλή κατάσταση, τιµή
60.000€,
συζητήσιµη.6953058205

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Νέα Ζωή, µονοκατοικία 100 τ.µ., ισόγεια, προσόψεως, 3 υ/δ (το 1 master),
κατασκευή '78, µπάνιο, wc, σε
οικόπεδο 400 τ.µ., θέα βουνό,
ανοικτό πάρκιν, αποθήκη, κήπος, ελεύθερη, άριστη κατάστα
ση, ανακαίνιση '00, τιµή
35.000€
6986257643
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
Πωλείται οικόπεδο εντός

Ενοικιάζεται στον Ασπρόπυργο

Λεωφόρος ΝΑΤΟ 222, επαγγελµατικός χώρος

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

τηλ. επικοινωνίας 6970878514, 2105598748

ΓΑΜΟΣ

Ο ΠΗΛΙΚΙ∆ΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΙ
ΤΗΣ ΜΑΡΙΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΑΝ∆ΡΕΑ∆Η ΓΕΝΝΗΘΕΙΣ
ΣΤΟ ΙΛΙΤΣ ΠΑΧΤΑΑΡΑΛΣΚΙ ΤΟΥ ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ
ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΚΑΙ Η ΚARAVAS

SERAFIMA ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΝΑΣ ΤΟ

ΓΕΝΟΣ ΑΜΑΝΑΤΙ∆Η ΓΕΝΝΗΘΕΙΣΑ ΣΤΟ ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ
ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΡΩΣΙΑΣ ΘΑ ΠΑΝΤΡΕΥΤΟΥΝ ΣΤΟ
GELENDZHIK ( ΓΚΕΛΕΝΤΖΙΚ) ΡΩΣΙΑΣ

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

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

ΕΛΕΥΣΙΝΑ νεόδµητη γκαρσονιέρα 58 τ.µ., 1ου - 2ου - 4ου, 1
υ/δ, κατασκευή '05, µπάνιο, επιπλωµένη, αυτόνοµη θέρµανση, κλιµατισµός, πόρτα ασφαλείας, τέντες, θέα θάλασσα,
µεσίτες δεκτοί, τιµή 57.000€,
συζητήσιµητηλ: 6978415698

ΕΛΕΥΣΙΝΑ Παράδεισος, ηµιτελής µεζονέτα 162 τ.µ., 2 επίπεδα, ισόγεια, γωνιακή, 4 υ/δ (το
1 master), 2 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. Πληροφορίες
στο 6977-646768.
ΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

Νεαρή νοσοκόµα ζητεί εργασία για φύλαξη παιδιών σε
Μάνδρα - Μαγούλα & Ελευσίνα. Κιν. 6979244790
Απόφοιτος Λυκείου αναζητά
εργασία πενθήµερη πρωινό
ωράριο (4-5 ώρες) σε Ασπρόπυργο- Ελευσίνα. Τηλ.
6986753486

Ζητείται εργασία ως
ανειδίκευτος εργάτης, για
µετακοµίσεις ή σε αποθήκες (υπάρχει προυπηρεσία), 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 περιοχές της ∆υτικής Αττικής µε χρόνια προϋπηρεσία. Τηλ.
6994948553.

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

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
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: ifonitonamea@gmail.com
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΕΜΠΕΙΡΗ ΚΥΡΙΑ ΜΕ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΟΝΙΜΗ
ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤ’ΟΙΚΟΝ ΓΙΑ ΦΡΟΝΤΙ∆Α
ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΗΣ.ΠΕΡΙΟΧΗ: ΕΛΕΥΣΙΝΑ
τηλ. 6945930393
Ζητούνται ηλεκτροσυγκολλητές, µε πτυχίο, ανεξαρτήτως ηλικίας για µόνιµη εργασία 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 τριάρι. Τηλ: 6946971237

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
Παραλία Ελευσίνας,
Επαγγελµατικός χώρος
- Αίθουσα 120τ.µ.,
υπερυψωµένος ισόγειος,
προσόψεως, 2 w.c., αποθήκη
40τ.µ. Τιµή 650€, συζητήσιµη,
τηλ: 6937170565, κ. Γιώργος.

Ενοικιάζεται
διαµέρισµα τριάρι
(90 τ.µ) στον
κέντρικο δρόµο του
Ασπρόπυργου
(πλησίον
∆ηµαρχείου).
Τηλέφωνο: 6937168062

ΚΥΡΙΑ ΑΝΑΖΗΤΑ

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΟΙΚΙΑ

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ
ΤΗ ΦΡΟΝΤΙ∆Α

ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ

ΤΗΛ. 6995524143
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ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ

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
Αρχαιολογικό Μουσείο

ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ

θριάσιο-15

210 32 19 776
210 55 46 019

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

210

∆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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΝΟΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΞΟΧΙΚΗ

ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΗ, ΕΝΤΟΣ ΚΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΟΣ
ΣΤΡΕΜΜΑΤΟΣ ΜΕ ΟΠΩΡΟΦΟΡΑ ∆ΕΝΤΡΑ, ΦΩΣΝΕΡΟ-ΤΗΛΕΦΩΝΟ, ΜΕ ∆ΥΟ ΕΙΣΟ∆ΟΥΣ,

ΠΕΡΙΦΡΑΓΜΕΝΟ ΜΕ ΕΙ∆ΙΚΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 2105561050, 6945913999
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Στη ρύθµιση των 120 δόσεων και τα χρέη του 2018 στα Ταµεία

Π

υρετωδώς δουλεύουν στο υπουργείο Εργασίας
για την πολυαν αµεν όµεν η ρύθµιση σε έως 120
δόσεις οφειλών ελεύθερων επαγγελµατιών , αγροτών και επιστηµόν ων προς τα ασφαλιστικά ταµεία.
Άλλωστε η επιθυµία της κυβέρν ησης ν α εν ισχ ύσει το
φιλολαϊκό προφίλ της, οι ραγδαίες πολιτικές εξελίξεις που
υπον οµεύουν τα σχ έδια της κυβέρν ησης για το χ ρόν ο
των εκλογών πιέζον τας ν α στηθούν οι κάλπες πιο
ν ωρίς, αλλά και η επιτακτική αν άγκη για αύξηση των
κρατικών εσόδων δεν αφήν ουν περιθώρια για κωλυσιεργία.
Το ν οµοσχ έδιο που προετοιµάζεται στη Γεν ική Γραµµατεία Κοιν ων ικής Ασφάλισης αν αµέν εται ν α κατατεθεί
στη Βουλή έως το τέλος του Φεβρουαρίου, προκειµέν ου
η ν έα ευν οϊκή ρύθµιση ν α ισχ ύσει εν τός του Μαρτίου.

Η ν έα ρύθµιση «θα προβλέπει γεν ν αίο κούρεµα έως
70% της συν ολικής οφειλής», «περικοπή των προσαυξήσεων κατά 85%», αποπληρωµή σε έως 120 δόσεις,
και η υπαγωγή σε αυτή θα γίν εται «µε τρία βήµατα, µέσα
από την ηλεκτρον ική εφαρµογή του ΕΦΚΑ και του
ΚΕΑΟ» τον ίζει ο υφυπουργός Εργασίας, Κοιν ων ικής
Ασφάλισης και Αλληλεγγύης Τάσος Πετρόπουλος.
Ο στόχ ος είν αι, είπε ο υφυπουργός, ν α δοθεί αν άσα
και προοπτική σε έν α µεγάλο τµήµα της κοιν ων ίας, αλλά
και ώθηση στην αγορά.
Εντάσσονται τα χρέη µέχρι και το 2018

Εξού και καταβάλλεται προσπάθεια ν α εν ταχ θούν
όσα περισσότερα χ ρέη και όσοι περισσότεροι οφειλέτες
είν αι δυν ατόν .

Εν δεικτικό είν αι ότι σύµφων α µε ασφαλείς πληροφορίες στη ρύθµιση θα µπορούν ν α εν ταχ θούν όλες οι
οφειλές που δηµιουργήθηκαν έως και το 2018.

Για τις οφειλές από το 2002 έως και το 2016, διευκριν ίζει το euro2day .gr, θα δοθεί και η δυν ατότητα επαν υπολογισµού, ώστε ν α υπάρχ ει διπλό κούρεµα, και της
κύριας οφειλής παράλληλα µε τις προσαυξήσεις. Βασική
προϋπόθεση γι’ αυτό είν αι η συν αίν εση του οφειλέτη,
καθώς η µείωση της οφειλής οδηγεί και σε αν τίστοιχ ο
περιορισµό της µελλον τικής σύν ταξης.

Η έν ταξη στη ρύθµιση θα γίν εται χ ωρίς εισοδηµατικά
ή και περιουσιακά κριτήρια. Ο αν ώτατος αριθµός των
δόσεων θα είν αι 120, εν ώ για τους ελεύθερους επαγγελµατίες και τους αυτοαπασχ ολούµεν ους κατώτερη δόση
θα είν αι τα 50 ευρώ τον µήν α. Ειδικά για τους αγρότες,
το όριο της δόσης ορίζεται στα 30 ευρώ.

Μάλιστα, σύµφων α µε το τελικό σχ έδιο της ρύθµισης,
οι αγρότες δεν θα µπορούν ν α επαν υπολογίσουν τις
οφειλές τους, καθώς κατά τη διάρκεια των περασµέν ων
ετών , πολλοί ασφαλισµέν οι στον ΟΓΑ δεν κατέβαλλαν
για κάποια χ ρόν ια εισφορές, εν ώ για κάποια άλλα οι
εισφορές ήταν πολύ χ αµηλές.
∆υσκολίες στον

επαν ακαθορισµό των

οφειλών

Πρώτα, σύµφων α και µε τα όσα είπε ο υφυπουργός
θα γίν ει ο επαν υπολογισµός. Όπως εξήγησε, «η κύρια
οφειλή θα περικοπεί µέσω του επαν υπολογισµού των
οφειλόµεν ων µε βάση τον ν . 4387/16», αφορά εν εργούς
και µη εν εργούς και εξαιρούν ται µόν ο όσοι εν τάχ θηκαν
στον εξωδικαστικό συµβιβασµό».
Στη συν έχ εια από τα ν έα ποσά που θα προκύψουν
όσοι ελεύθεροι επαγγελµατίες έχ ουν ποσά άν ω των
6.000 ευρώ και όσοι αγρότες έχ ουν ποσά άν ω των
3.600 ευρώ θα µπορούν ν α εξοφλήσουν σε 120 δόσεις.

εν δέχ εται ν α αφήσουν εκτός επαν υπολογισµού και τα
χ ρέη των επιστηµόν ων που ήταν ασφαλισµέν οι στο
πρώην Εν ιαίο Ταµείο Ασφάλισης Αυτοαπασχ ολούµεν ων .

Για τους περίπου 550.000 ελεύθερους επαγγελµατίες
µε οφειλές προς το πρώην ΟΑΕΕ, ο επαν υπολογισµός
της βασικής οφειλής θα γίν εται για την 15ετία 2002-2016
µε βάση το καθαρό φορολογητέο εισόδηµα που δήλων ε
ο οφειλέτης την επίµαχ η περίοδο (µε ποσοστιαίες εισφορές για σύν ταξη ΕΦΚΑ και υγεία ΕΟΠΥΥ).

Αυτό θα έχ ει ως αποτέλεσµα τη µείωση της οφειλής
κατά τη συγκεκριµέν η περίοδο, ακόµη και πάν ω από
50%. Η επιλογή του 2002 ως χ ρον ολογία έν αρξης του
επαν υπολογισµού έγιν ε γιατί για το προηγούµεν ο του
2002 διάστηµα δεν υπάρχ ουν διαθέσιµα στοιχ εία στην
ΑΑ∆Ε ως προς το πραγµατικό εισόδηµα των οφειλετών .
Για οφειλές άλλωστε από το 2017 και µετά, δεν απαιτείται επαν υπολογισµός, γιατί ήδη εφαρµόζεται ο ν όµος
Κατρούγκαλου.
Ο επαν υπολογισµός των προσαυξήσεων θα είν αι για
το σύν ολο των οφειλών , µε το κούρεµα ν α αν έρχ εται σε
85%. Σύµφων α µάλιστα µε τον αρµόδιο υφυπουργό Κοιν ων ικής Ασφάλισης Τάσο Πετρόπουλο, η συν ολική
µείωση θα φτάν ει το 70%, αν άλογα µε το ύψος της οφειλής και τις προσαυξήσεις.
Ποιους αφορά
∆υν ητικά στη ρύθµιση, εξήγησε ο κ. Πετρόπουλος,
µπορούν ν α εν ταχ θούν 550.000 ελεύθεροι επαγγελµατίες, 22.000 επιστήµον ες και 350.000 αγρότες µε
συν ολικές οφειλές 16 δισ. ευρώ.
Σε αυτούς συγκαταλέγον ται, όπως διευκρίν ισε, «και
80.000 ασφαλισµέν οι, που αν και έχ ουν τις προϋποθέσεις ν α συν ταξιοδοτηθούν , δεν µπορούν ν α λάβουν
σύν ταξη λόγω µεγάλων οφειλών ».
Οι δόσεις και τα ποσά

Ουσιαστικά οι οφειλέτες θα έχ ουν τη δυν ατότητα ν α
εξοφλήσουν ως και σε 10 χ ρόν ια τις οφειλές τους.

Οι δόσεις θα καθοριστούν µε βάση το ελάχ ιστο ποσό
µην ιαίας δόσης που καθορίζεται στα 50 ευρώ για τους
ασφαλισµέν ους σε πρώην ΟΑΕΕ και ΕΤΑΑ και στα 30
ευρώ για τους αγρότες.
Ένταξη µε τρία απλά βήµατα

Όπως δήλωσε ο υφυπουργός, η ρύθµιση θα τεθεί σε
εφαρµογή τον Μάρτιο, µέσα από την ηλεκτρον ική πλατφόρµα του ΕΦΚΑ και του ΚΕΑΟ, µε τρία απλά βήµατα
και το πάτηµα εν ός κουµπιού.

Πρώτο βήµα: Αίτηση στην ηλεκτρονική πλατφόρµα που θα δηµιουργηθεί για τον σκοπό αυτό, όπου
µε χρήση του ΑΦΜ και του ΑΜΚΑ θα ενηµερώνονται
και για το ποσό της οφειλής τους.
∆εύτερο βήµα: Με την αίτηση θα γίνεται σε µικρό
χρονικό διάστηµα επανυπολογισµός της οφειλής
και θα προκύπτει το νέο ποσό.

Τρίτο βήµα: Μετά τον επανυπολογισµό ο οφειλέτης αφού ενηµερωθεί για το νέο ποσό θα βλέπει τον
αριθµό των δόσεων που του αναλογούν και το
µηνιαίο ποσό που θα πρέπει να πληρώνει θα πρέπει να δηλώσει ότι συναινεί. Αυτοµάτως θα εντάσσεται στη ρύθµιση.
Τελευταία ευκαιρία
Η διάρκειά της ρύθµισης θα είν αι, σύµφων α µε πληροφορίες, περιορισµέν η, πιθαν ότατα 3 µην ών , εν ώ δεν
αποκλείεται η επέκτασή της έως και έν α 6µην ο.

Από το υπουργείο Εργασίας διαµην ύουν πως πρόκειται για την τελευταία ευκαιρία στους επαγγελµατίες και
αυτοαπασχ ολούµεν ους που έχ ουν δηµιουργήσει οφειλές, ν α εν ταχ θούν σε µία από τις πλέον ευν οϊκές
ρυθµίσεις, µε κούρεµα ακόµη και 70% στις συν ολικές
οφειλές.
Αν πάλι δεν εν ταχ θούν , τότε θα είν αι οι πρώτοι που
θα τεθούν στη λίστα του Κέν τρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ) για την έν αρξη αν αγκαστικών
µέτρων είσπραξης, ήτοι κατασχ έσεων και πλειστηριασµών .

