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ΠΡΟΩΡΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
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ΜΕΤΑ ΤΗ ΘΡΙΑΜΒΕΥΤΙΚΗ ΝΙΚΗ
ΤΗΣ ΝΕΑΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ :

Μαζί θα κάνουµε πραγµατικότητα την ελπίδα
που γεννιέται σήµερα σε µία πορεία
αναγέννησης της χώρας από την οποία
κανείς δεν περισσεύει»
σελ. 2

ΝΙΚΗ ΤΟΥ ΑΡΓΥΡΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
ΣΤΗΝ ΕΛΕΥΣΙΝΑ
‘’Η εντολή που µου δώσατε
είναι η πιο σπουδαία
αποστολή της ζωής µου‘’
σελ. 2
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Πάει β΄ γύρο
µε την
Ι. Κριεκούκη
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ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
Καµπόλης Παναγιώτης Α.
Πλάτωνος 1, 2105572588

ΕΛΕΥΣΙΝΑ
ΠΕΠΠΑ ΙΩΑΝΝΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ
Ηρώων Πολυτεχνείου 63,
2105546250
ΜΑΝ∆ΡΑ

Αθανασοπούλου Χρυσάνθη Χ.

Εργατικές Κατοικίες, 2105541721
08:00-23:00

ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ

ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟ∆ΩΡΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ

Αχαρνών 36, Άνω Λιόσια, 13341, 2102472215
(08:00-22:00)
ΧΑΪ∆ΑΡΙ

ΣΥΣΤΕΓΑΣΜΕΝΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ
ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ

Επαύλεως 2 & Καραϊσκάκη, 2105983427

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

4,8,12,16,20,24,28

ΝΙΚΗ ΤΟΥ ΑΡΓΥΡΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΕΥΣΙΝΑ

‘’Η εντολή που µου δώσατε είναι η πιο
σπουδαία αποστολή της ζωής µου‘’
Εκλέχθηκε δήµαρχος
Ελευσίνας - Μαγούλας
από την πρώτη Κυριακή ο Αργύρης Οικονόµου, ο οποίος κατόρθωσε να συσπειρώσει
τους
δηµότες
της
πόλης γύρω από το
πρόσωπό του.
Η πρώτη δήλωσή του
µετά το αποτέλεσµα
ήταν: Θέλω να ευχαριστήσω θερµά όλους
τους πολίτες που µε
εµπιστεύθηκαν και την
τιµή προς το πρόσωπό
µου. Επίσης θέλω να
ευχαριστήσω
όλους
τους άλλους αυτοδιοικητικούς συνδυασµούς που
συµµετείχαν στην εκλογική διαδικασία. Οι διαδικασίες αυτές ήταν αξιοπρεπείς και ταιριάζαν στον
πολιτισµό της πόλης µας. Από αύριο ενώνουµε τις
δυνάµεις µας και θα επιδιώξουµε συναινέσεις µε
όλους τους φορείς της πόλης και µε τα άλλα µέλη
του ∆.Σ. διότι θέλουµε το κοινό καλό.

ΠΡΟΩΡΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ

ΜΕΤΑ ΤΗ ΘΡΙΑΜΒΕΥΤΙΚΗ ΝΙΚΗ
ΤΗΣ ΝΕΑΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Αίθριος, η θερµοκρασία
έως 26 βαθµους Κελσίου

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ

Αλύπιος, Αλυπία,Θεράπων
Αγίου Αλυπίου µάρτυρος, Οσίου Θεράποντος ηγουµένου Λευκής Λίµνης, Οσίου Ιωάννου του Ρώσου

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

Ένας είναι ο στόχος µας το καλό της Ελευσίνας
και της Μαγούλας. Τέλος θέλω να ευχαριστήσω
την οικογένειά µου, τους συνεργατές µου και όλους
όσοι εκτέθηκαν αλλά και αυτούς που δεν εκτέθηκαν .’Γεννήθηκα για να δηµιουργώ γέφυρες και να
ενώνω τους ανθρώπους . Η εντολή που δώσατε
είναι η πιο σπουδαία αποστολή της ζωής µου. ‘’

Η

ξεκάθαρη νίκη της Νέας ∆ηµοκρατίας από τις
χθεσινές εκλογές είναι αδιαµφισβήτητη και ο
Κυριάκος Μητσοτάκης είναι έτοιµος να
προχωρήσει µπροστά για να αλλάξει σελίδα η χώρα, µετά
και τις πρόωρες εκλογές που ανακοινώθηκαν για τον Ιουνιο.
Στην πρώτη δήλωσή του ο πρόεδρος της Ν∆ Κυρ.
Μητσοτάκης µετά το τέλος της εκλογικής διαδικασίας
τόνισε µεταξύ άλλων:«Αυτή η αλλαγή για την οποία
µίλησα καθ' όλη τη διάρκεια της προεκλογικής ποριοδου
ήδη ξεκίνησε. Για ισχυρή Ελλάδα σε µια Ευρώπη που
αλλάζει.Είµαι εδώ για να ενώσουµε όλους τους 'Ελληνες
και να βάλουµε την πατρίδα σε µια νέα πιο αισιόδοξη
εποχή.Το αποτέλεσµα σηµατοδοτεί µια ισχυρή αποδοκιµασία της σηµερινής κυβέρνησης. Ο λαός έχει αποσύρει

την εµπιστοσύνη του από την
κυβερνητική πλειοψηφία».«Η
Ελλάδα έχει ανάγκη», επεσήµανε στη δήλωσή του ο πρόεδρος της Ν∆, Κυρ. Μητσοτάκης, «από µια κυβέρνηση µε
νωπή την εµπιστοσύνη του
ελληνικού λαού.
Ο πρωθυπουργός οφείλει να
αναλάβει τις ευθύνες του. Για
το καλό του τόπου πρέπει να
παραιτηθεί και η χώρα να
οδηγηθεί σε εθνικές εκλογές
το συντοµότερο δυνατόν,
αυτή είναι η µόνη καθαρή λύση», ζήτησε ο κ. Μητσοτάκης.«Η Ελλάδα έχει ταλαιπωρηθεί πολύ», δήλωσε σε
άλλο σηµείο και πρόσθεσε: «∆εν περιµένει πανηγύρια,
αλλά σκληρή δουλειά. Στην καρδιά µου δεν υπάρχουν
πολλοί, δεν υπάρχουν λίγοι.
Υπάρχει µόνο η Ελλάδα, όλες οι Ελληνίδες, όλοι οι
Έλληνες. Από αύριο ξεκινώ ένα καινούργιο αγώνα.
Θα γυρίσω και πάλι ολόκληρη την Ελλάδα για να πείσω
όσο το δυνατόν περισσότερους Ελληνες ότι αξίζουµε την
ευκαιρία. Για να κάνουµε µαζί πραγµατικότητα την
ελπίδα που γεννιέται σήµερα σε µία πορεία αναγέννησης
της
χώρας
από
την
οποία
κανείς
δεν
περισσεύει».Κλείνοντας τη δήλωσή του, ο πρόεδρος της
Ν∆ Κυρ. Μητσοτάκης ανέφερε:«Σας ευχαριστώ για τη
στήριξη και εµπιστοσύνη σας. Σας υπόσχοµαι ότι θα
εργαστώ πολύ σκληρά για να σας την ανταποδώσω».
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ΑΝΕΤΗ ΕΠΙΚΡΑΤΗΣΗ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ
ΠΑΠΠΟΥ ΣΤΟΝ ∆ΗΜΟ ΦΥΛΗΣ

Ο

ι πολίτες του δήµου
Φυλής - Άνω Λιοσίων εµπιστεύθηκαν ξανά τα ηνία
του δήµου στο Χρήστο Παππού,
ο οποίος επανεκλέγεται από την
πρώτη Κυριακ ή. Ο ίδιος είχε
ζητήσει κ ατά την προεκ λογικ ή
περίοδο ξεκάθαρη εντολή από
την πρώτη Κυριακή και την έλαβε.
Τώρα του δίνεται η ευκαιρία να
συνεχίσει το έργο του.

∆ΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ : ΠΡΟΗΓΗΘΗΚΕ
Ο ΝΙΚΟΣ ΜΕΛΕΤΙΟΥ . ΣΤΟ Β΄ ΓΥΡΟ
ΜΕ ΑΝΤΙΠΑΛΟ ΤΟΥ ΤΟΝ ΓΙΑΝΝΗ ΗΛΙΑ

Προηγήθηκε ο Νίκος Μελετίου στον δήµο Ασπροπύργου µε ποσοστό άνω του 48%
ενώ βασικός του αντίπαλος την επόµενη Κυριακή θα είναι ο Γιάννης Ηλίας .
∆ήµος Ασπροπύργου
Ενηµέρωση:
Ενσωµάτωση:
27-05 05:57
44/54 81,48 %
%
Εδρες
Υποψήφιος
ΜΕΛΕΤΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ
48,02
16
ΗΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ
23,11
8
ΜΥΛΩΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
16,41
5
ΤΣΟΚΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
9,81
3
ΤΣΙΓΚΟΣ ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ (ΑΓΗΣ) του Γεωργίου
2,65
1

θριάσιο-3

ΕΚΑΝΕ ΤΗ ∆ΙΑΦΟΡΑ
ΣΤΗ ΜΑΝ∆ΡΑ Ο
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΘΗΣ
Πάει β΄ γύρο µε την
Ι. Κριεκούκη
Έκανε τη διαφορά στη Μάνδρα ο Χρήστος
Στάθης ο οποίος συγκέντρωσε µεγαλύτερο
ποσοστό κάτα περίπου 10 µονάδες από
την κ. Ιωάννα Κριεκούκη, µε την οποία θα
αναµετρηθεί την ερχόµενη Κυριακή .

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΟΣ ΜΕ ΤΗ Ρ. ∆ΟΥΡΟΥ
ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΚΥΡΙΑΚΗ
Γ. Πατούλης: Σήµερα έγινε το
πρώτο, σηµαντικό βήµα, για να
κάνουµε µια νέα Αρχή στην Αττική.

Ευχ αριστώ µέσα από την καρδιά µου τους πολίτες
της Αττικής, για τη µεγάλη στήριξη και εµπιστοσύν η
τους.
Το καθαρό προβάδισµα που µας έδωσαν , µας γεµίζει
αισιοδοξία κι αυτοπεποίθηση , εν όψει της αν αµέτρησης της επόµεν ης Κυριακής. Όµως δεν εφησυχ άζουµε. Την επόµεν η Κυριακή θα κάν ουµε το καθοριστικό
βήµα για ν α φέρουµε οριστικά την πολιτική αλλαγή
στην Περιφέρεια. Για ν α δώσουµε λύσεις στα µεγάλα
προβλήµατα που επιβαρύν ουν την καθηµεριν ότητα
των συµπολιτών µας.
Για ν α βάλουµε τέλος σε µια περίοδο απραξίας, παρακµής κι αλαζον είας. Για ν α προχ ωρήσουµε επιτέλους
µπροστά. Εν ωµέν οι.Για κάν ουµε ξαν ά υπερήφαν ους
τους πολίτες της Αττικής.
Θέλω ν α συγχ αρώ τους συν υποψήφιους µου για τον
αγών α τους και ν α τους διαβεβαιώσω ότι στο επόµεν ο
περιφερειακό συµβούλιο θα επιδιώξω µια έν τιµη συν εργασία µε όλους.
Με τους πολίτες στην πρώτη γραµµή. Προχ ωράµε για
µία Νέα Αρχ ή για την Αττική µας.

4-θριάσιο
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προβάδισµα
PwC: Αναµονή 28 µήνες µέχρι να ολοκληρωθεί Σαφές
του Κ. Μπακογιάννη - 2ος ο
Ν. Ηλιόπουλος και 3ος ο Γερουλάνος
ένα έργο υποδοµής στην Ελλάδα

Σ

τα 25 δισ. ευρώ αν έρχ εται το αν εκτέλεστο
υπόλοιπο έργων υποδοµών στην Ελλάδα,
σύµφων α µε την ετήσια µελέτη της PwC Ελλάδας «Υ ποδοµές-Χρηµατοδοτών τας το µέλλον ». Η
µελέτη εξετάζει τα έργα υποδοµών (µεταφορές, εν έργεια, αν αβάθµιση τουριστικού προϊόν τος, ύδρευση και
διαχ είριση αποβλήτων ) που βρίσκον ται ήδη σε εξέλιξη ή σε προχ ωρηµέν ο σχ εδιασµό.
Βάσει της µελέτης, από το σύν ολο των 25 δισ.
ευρώ, τα 10,6 δισ. ευρώ αν τιστοιχ ούν σε έργα εν έργειας, εν ώ 7,4 δισ. ευρώ και 4,3 δισ. ευρώ σε έργα σιδηρόδροµων και αυτοκιν ητόδροµων , αν τίστοιχ α. Τα
έργα τουριστικών υποδοµών και διαχ είρισης αποβλήτων αν τιστοιχ ούν σε µικρότερα ποσά, ύψους 1,3 δισ.
ευρώ και 0,9 δισ. ευρώ, αν τίστοιχ α.
Από τα 88 έργα υποδοµών , 51 βρίσκον ται σε στάδιο προχ ωρηµέν ου σχ εδιασµού και 37 σε εξέλιξη.
Ποσοστό 33% του αν εκτέλεστου υπολοίπου αν τιστοιχ εί σε έργα, η υλοποίηση των οποίων έχ ει ήδη
ξεκιν ήσει, εν ώ έργα αξίας 0,5 δισ. ευρώ αν αµέν εται
ν α παραδοθούν εν τός του 2019. Ωστόσο, 32 έργα
αξίας 8,2 δισ. ευρώ δεν έχ ουν σαφές χ ρον οδιάγραµµα έν αρξης και ολοκλήρωσης.

Όπως αποτυπών εται στη µελέτη, τα έργα υποδοµών στην Ελλάδα χ αρακτηρίζον ται από σηµαν τικές
καθυστερήσεις τόσο στο σχ εδιασµό, όσο και στην
υλοποίηση.
Συγκεκριµέν α, σύµφων α µε τη µελέτη, «κατά µέσο
όρο, η καθυστέρηση για την έν αρξη υλοποίησης εν ός
έργου προσεγγίζει τους 23 µήν ες, εν ώ αν τίστοιχ α η
ολοκλήρωσή του, τους 28 µήν ες. Κατά κύριο λόγο,
αυτές οφείλον ται στον ατελή σχ εδιασµό, στην εξασφάλιση πολιτικής συν αίν εσης, αλλά και σε δυσκολίες
στην εκτέλεση (π.χ . απαλλοτριώσεις, αν ασχ εδιασµοί).
Το τρέχ ον αν εκτέλεστο υπολείπεται του ιστορικού
ρυθµού επεν δύσεων κατά περίπου 4,1 δισ. ευρώ,
µέχ ρι το 2024, το οποίο µπορεί ν α επηρεάσει αρν ητικά την αν άπτυξη κατά 0,8 π.µ., ετησίως».
Όπως αν αφέρεται στη µελέτη, για τη µείωση των
καθυστερήσεων και την εξασφάλιση ιδιωτικής και ευρωπαϊκής χ ρηµατοδότησης, είν αι αν αγκαία η δηµιουργία κεν τρικού µηχ αν ισµού σχ εδιασµού και παρακολούθησης υποδοµών , κον τά στο µον τέλο της Ειδικής Γραµµατείας Σ∆ΙΤ.

Άνετη επανεκλογή 5 περιφερειαρχών από την πρώτη Κυριακή

Χωρίς δεύτερο γύρο σε πέντε περιφέρειες

Την επαν εκλογή τους από την πρώτη Κυριακή φέρεται ν α εξασφαλίζουν πέν τε περιφερειάρχ ες, σύµφων α µε
τα µέχ ρι τώρα αποτελέσµατα. Πρόκειται για τους Απόστολο Τζιτζικώστα στην Κεν τρική Μακεδον ία µε περίπου
62%, τον Σταύρο Αρν αουτάκη στην Κρήτη µε 60,84%, τον Αλέξαν δρο Καχ ριµάν η στην Ήπειρο µε 56,81%,
τον Γιώργο Χατζηµάρκο στο Νότιο Αιγαίο µε σχ εδόν 55% και τον Κώστα Αγοραστό στη Θεσσαλία µε 54,45%.
Πάν ω από το όριο του 50% (για την ακρίβεια 51,10%) βρίσκεται στην περιφέρεια ∆υτικής Μακεδον ίας ο Γιώργος Κασαπίδης µε τον ν υν περιφερειάρχ η Θεόδωρο Καρυπίδη ν α ακολουθεί µε 24,92%, αλλά λόγω της χ αµηλής
εν σωµάτωσης (7%) δεν µπορεί ν α εξαχ θεί ακόµη ασφαλές συµπέρασµα.
Από εκεί και πέρα, την επόµεν η Κυριακή θα αν αδειχ τούν οι ν έοι περιφερειάρχ ες σε Αττική (Γ. Πατούλης
37,50% - Ρ. ∆ούρου 20% - Γ. Σγουρός 17,09%), Στερεά Ελλάδα (Φ. Σπαν ός 39,81% - Απ. Γκλέτσος 23,41%),
∆υτικής Ελλάδας (Ν. Φαρµάκης 36,88% - Απ. Κατσιφάρας 32,42%), Αν ατολικής Μακεδον ίας - Θράκης (Χρ.
Μέτιος 34,69% - Χρ. Τοψίδης 30,12%), Πελοπον ν ήσου (Π. Νίκας 34,14% - Π. Τατούλης 34,08%), Ιον ίων
Νήσων (Ρ. Κράτσα Τσαγκαροπούλου 31% - Θ. Γαλιατσάτος 22,66% - Σπ. Σπύρου 17,98%) και Βορείου Αιγαίου
(Χρ. Καλογήρου 30,31% - Κ. Μουτζούρης 26,07%).

Σαφές προβάδισµα του Κώστα Μπακογιάννη
δείχνουν τα πρώτα αποτελέσµατα για τον δήµο
Αθήνας, µε την ενσωµάτωση στο 6%. Ο υποψήφιος της Ν∆ συγκεντρώνει το 43% των ψήφων, ενώ
ακολουθεί ο Νάσος Ηλιόπουλος µε ποσοστό
16,9%. Στην τρίτη θέση ο Παύλος Γερουλάνος µε
13,8%.Ακολουθεί ο υποψήφιος της Χρυσής
Αυγής, Ηλίας Κασιδιάρης, ο οποίος συγκεντρώνει
το 9,9%.

Μπακογιάννης-Ηλιόπουλος
Μεγάλο προβάδισµα του Κώστα Μπακογιάννη
στον αγώνα για τον δήµο Αθηναίων καταδεικνύουν
τα πρώτα επίσηµα αποτελέσµατα, αν και το πιθανότερο είναι πως η δηµαρχία θα κριθεί στον
δεύτερο γύρο, την επόµενη Κυριακή.
Με το 29% καταµετρηµένο ο υποψήφιος της
Νέας ∆ηµοκρατίας αποσπά το 43% της ψήφου. Ο
Νάσος Ηλιόπουλος του ΣΥΡΙΖΑ ακολουθεί µε
16,9% και στην τρίτη θέση βρίσκεται Παύλος Γερουλάνος, µε 13,8%. Η θέση των δύο υποψηφίων
µπορεί να αλλάξει όσο αυξάνεται η ενσωµάτωση.
Ο δεύτερος θα αναµετρηθεί µε τον κ. Μπακογιάννη στον πιθανό δεύτερο γύρο. Στην τέταρτη θέση
βρίσκεται ο Ηλίας Κασιδιάρης µε 9,9%.

∆ηµοτικές εκλογές : Αυτή είναι η
δήµαρχος που εξελέγη µε 100%

Σε µια από τις πιο ακριτικές γωνιές της
Ελλάδας υποψήφια δήµαρχος πήρε το
100% των ψήφων σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα του υπουργείου Εσωτερικών.
Πρόκειται για τον δήµο Αγίου Ευστρατίου
στη Λήµνο, τον γνωστό και µαρτυρικό Αη
Στράτη, όπου η µοναδική υποψήφια
δήµαρχος Μαρία Κακαλή πήρε το 100%
και 13 έδρες.
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Συντριπτικά ποσοστά εξασφάλισαν νυν ∆ήµαρχοι σε µια
σειρά από δήµους στην Αττική από τον α' γύρο

Σ

υντριπτικά ποσοστά εξασφάλισαν νυν ∆ήµαρχοι σε
µια σειρά από δήµους στην Αττική από τον α' γύρο
σύµφωνα µε τα πρώτα αποτελέσµατα των δηµοτικών
εκλογών.
Οι περισσότεροι από τους δηµάρχους επιστρέφουν στα
καθήκοντά τους µε ποσοστά που ξεπερνούν κατά πολύ το
50% που απαιτείται για την άµεση επανεκλογή.
Ο νυν ο δήµαρχος Γλυφάδας, Γιώργος Παπανικολάου
φαίνεται να ξεπερνά το 81%. Αντίστοιχο ποσοστό φαίνεται
να εξασφαλίζει και ο ∆ήµαρχος Περιστερίου µε σχεδόν 81%.
Την ίδια ώρα, µε τα µέχρι τώρα αποτελέσµατα των δηµοτικών εκλογών ο Γιάννης Κωνσταντάτος εξασφαλίζει ποσοστό 73,86%, στον δήµο Ελληνικού - Αργυρούπολης. Με

«ΤΟ ΚΙΝΑΛ ΑΠΟΚΤΑ ΝΕΑ ∆ΥΝΑΜΙΚΗ»
Γεννηµατά για αποτέλεσµα ευρωεκλογών:
Ο Τσίπρας ηττήθηκε

72,41%, στο δήµο Βάρης - Βούλας - Βουλιαγµένης, επανεκλέγεται ο Γρηγόρης Κωνσταντέλλος, ενώ µε 71,14%, ο
νυν δήµαρχος Κρωπίας, ∆ηµήτρης Κιούσης.Υψηλό ποσοστό
µε τα εως τώρα αποτελέσµατα των δηµοτικών εκλογών καταλαµβάνει ο ∆ήµαρχος Αλίµου, Ανδρέας Κονδύλης µε 69%.
Στον δήµο Γαλατσίου, µε ποσοστό 67,61%, ο νυν δήµαρχος
Γιώργος Μαρκόπουλος επανεκλέγεται, όπως και µε 62,08%
και ο ∆ήµαρχος Νίκαιας - Αγ. Ι. Ρέντη, Γιώργος Ιωακειµίδης,
µε 61,11%.Επανεκλογή από την πρώτη Κυριακή εξασφαλίζουν και οι δήµαρχοι Μοσχάτου - Ταύρου, Ανδρέας Ευθυµίου, µε 58,96%, Φυλής, Χρήστος Παππούς, µε 56,24%
και Παπάγου - Χολαργού, Ηλίας Αποστολόπουλος, µε
54,43%.

Εκλογές άµεσα ζήτησε κι η επικεφαλής του Κινήµατος Αλλαγής, Φώφη Γεννηµατά στις πρώτες της δηλώσεις για την εκτίµηση των αποτελεσµάτων των
ευρωεκλογών 2019 που ανακοίνωσε η Singular Logic.Σχολιάζοντας την
πρώτη εκτίµηση του εκλογικού αποτελέσµατος, που δείχνει κατάρρευση του
ΣΥΡΙΖΑ και ανάδειξη του ΚΙΝΑΛ σε τρίτο κόµµα, η Φώφη Γεννηµατά, ευχαρίστησε για την ενίσχυση του κόµµατός της.ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ Πηγές ΚΙΝΑΛ:
Ο Τσίπρας έπαιξε τα ρέστα του και έχασεΕΚΛΟΓΕΣ 26|05|2019 | 19:47
Εκτίµηση για ευρωεκλογές 2019 -Σαρωτική νίκη της Ν∆ µε 9 µονάδεςΕΚΛΟΓΕΣ 26|05|2019 | 21:49«Ο Ελληνικός λαός µίλησε.
Αποδοκίµασε τον κ. Τσίπρα και τις πολιτικές του. Ο κ. Τσίπρας ηττήθηκε
και αποδείχτηκε χορηγός της δεξιάς. Το Κίνηµα Αλλαγής ενισχύεται, αποκτά
νέα δυναµική στο κέντρο της πολιτικής σκηνής. Το Κίνηµα Αλλαγής είναι ο
εγγυητής για προοδευτικές εξελίξεις στη χώρα. Εξελίξεις που θα βάλουν οριστικά στο περιθώριο τους φασίστες. Ευχαριστώ τους αγωνιστές της ∆ηµοκρατικής Παράταξης που έδωσαν σήµερα αυτή τη δύναµη στο Κίνηµα Αλλαγής. Κάθε
Έλληνας πολίτης νιώθει ότι καθαρή λύση για την χώρα, είναι η άµεση προσφυγή στις κάλπες», δήλωσε η Φώφη Γεννηµατά για τα πρώτα αποτελέσµατα των
ευρωεκλογών 2019.

6-θριάσιο

Πώς ψ ήφισαν οι νέοι

Μεγάλο εν διαφέρον παρουσιάζουν τα στοιχ εία του exit
poll για την ηλικιακή οµάδα 17 έως 24 ετών . Η Ν.∆.
αποσπά ποσοστο 30,5%, ο ΣΥ ΡΙΖΑ το 25,6%, εν ώ
ακολουθεί η Χρυσή Αυγή µε 13,3%. Το ΚΚΕ µε 3,7%
καταλαµβάν ει την τέταρτη θέση, εν ώ το Κίν ηµα Αλλαγής µέν ει πέµπτο µε 3,1%.

Πώς ψήφισαν οι συνταξιούχοι στα exit poll

Λέσχη Ανάγνωσης ∆ηµοτικής
Βιβλιοθήκης Μεγάρων:

Αφιέρωµα στον Τάσο Λειβαδίτη

Η Λέσχη Ανάγνωσης της ∆ηµοτικής
Βιβλιοθήκης Μεγάρων την Κυριακή 9
Ιουνίου 2019 στις 20:45, στο Αίθριο του
Aρχαιολογικού Μουσείου Μεγάρων,
παρουσιάζει ένα αφιέρωµα στον Τάσο
Λειβαδίτη.
Μουσική: Καλλιόπη Βασιλείου λύρατραγούδι, Χάρης Παπανικολάου κιθάρα-τραγούδι, ∆ηµήτρης Κατρακούλης
πιάνο, Γιώργος Κασσαβέτης Κρουστάτραγούδι, Ηλίας Αντωνιάδης µπουζούκι.

∆ΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ
ΟΦΕΙΛΩΝ

Ξεκίν ησε η ευν οϊκή ρύθµιση του Ν.4611/17-52019 άρθρο 110, σύµφων α µε την οποία έχετε
τη δυν ατότητα ν α ρυθµίσετε το σύν ολο των
ληξιπρόθεσµων οφειλών σας προς το ∆ήµο
µας αλλά και εκείν ες που θα βεβαιωθούν έως
και δύο (2) µήν ες µετά την έν αρξη ισχύος του
συγκεκριµέν ου ν όµου, µε απαλλαγή από
προσαυξήσεις και πρόστιµα λόγω εκπρόθεσµης καταβολής.
Θα ακολουθήσει επιστολή για αν αλυτική
εν ηµέρωσή σας σχετικά µε το ύψος της οφειλής.
Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλείσθε
όπως επικοιν ων είτε µε το Τµήµα Ταµειακής
Υπηρεσίας του ∆ήµου µας.
Ο Αν τιδήµαρχος Οικον οµικών
∆. Τσάτσης

Το πώς ψήφισαν οι συν ταξιούχ οι, παρουσίασε το
αρχ ικό exit poll 4 δηµοσκοπικών εταιρειών .Συγκεκριµέν α:
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–
–
–
–
–

Ν∆: 39,9%
ΣΥ ΡΙΖΑ: 29,3%
ΚΙΝΑΛ: 10,5%
ΧΑ: 2,4%
ΚΚΕ: 6,6%
ΑΛΛΟ ΚΟΜΜΑ: 11,2%

Αυτοδιοικητικές εκλογές: Οι 2 κοινοτάρχες που
εξελέγησαν πριν καν ανοίξουν οι κάλπες

Μπορεί η εκλογική διαδικασία σε όλη τη χ ώρα ν α
ξεκίν ησε στις 7 το πρωί και θα διαρκέσει µέχ ρι τις 7 το
απόγευµα και οι υποψήφιοι ν α περν ούν ώρες αγων ίας
µέχ ρι την οριστικοποίηση των αποτελεσµάτων , στο
δήµο Τεµπών όµως έχ ουµε ήδη οριστικά αποτελέσµατα
σε δύο κοιν ότητες.
Και αυτό όχ ι επειδή ψήφισαν µέσα σε µία ώρα όλοι οι
ψηφοφόροι, αλλά επειδή οι υποψήφιοι πρόεδροι των
κοιν οτήτων αυτών ήταν µον αδικοί. Ο λόγος για την
κοιν ότητα Νέσσων α του ∆ήµου Τεµπών όπου εκλέγεται παν ηγυρικά για µία ακόµη θητεία ο ν υν πρόεδρος
και µον αδικός υποψήφιος Ιωάν ν ης Σακκαβός και για
την κοιν ότητα Κυψελοχ ωρίου του ίδιου δήµου όπου
εκλέγεται χ ωρίς αν τίπαλο ο ∆ηµήτριος Ζαϊρές – Καραν άσιος.

Μετά τον παθολόγο τώρα τα µέλη του ΚΑΠΗ Φυλής αποκτούν και το δικό τους ΩΡΛ

Μ

ια ακόµη ιατρική παροχ ή προστέθηκε στο
Α΄ΚΑΠΗ Άν ω Λιοσίων , µε στόχ ο την
ακόµα καλύτερη εξυπηρέτηση των µελών
του. Την Τετάρτη 22 Μάϊου ο καταξιωµέν ος ωτοριν ολαρυγγολόγος - χ ειρουργός ∆ρ. Αν τών ης Καλαφάτης – Ματθαίος προσήλθε µετά από συν εν ν όηση
µε ∆ήµαρχ ο Φυλής Χρήστο Παππού και τον Πρόεδρο των ΚΑΠΗ Γιώργο Αδάκτυλο και εξέτασε εθελον τικά 20 ηλικιωµέν ους.
Ο ∆ρ. Αν τών ης Καλαφάτης – Ματθαίος προσφέρθηκε και έγιν ε αποδεκτό ν α εξετάζει στο εξής εθελον τικά, µια φορά την εβδοµάδα, τα µέλη του
ΚΑΠΗ. Η εξέταση θα γίν εται στο Α΄ ΚΑΠΗ Άν ω
Λιοσίων . Οι ηλικιωµέν οι σε συν εν ν όηση µε την
υπεύθυν η των ΚΑΠΗ θα κλείν ουν ραν τεβού. Η
επόµεν η επίσκεψη του κ. Καλαφάτη στο ΚΑΠΗ θα
γίν ει σήµερα ∆ευτέρα 27 Μαΐ ου.
«Η επαφή µου µε τους ηλικιωµέν ους ήταν συγκιν ητική. Ξέρουµε όλοι ότι ο ηλικιωµέν ος δύσκολα πάει για προληπτικούς λόγους στον ΩΡΛ. ∆ιαπίστωσα ότι υπάρχ ουν προβλήµατα βαρηκοΐ ας που δεν έχ ουν αν τιµετωπιστεί
και αυτό δυσκολεύει ιδιαίτερα τη ζωή του ηλικιωµέν ου αλλά και του περιβάλλον τός του καθώς η ακουστική αποµόν ωση µπορεί ν α δηµιουργήσει µακροπρόθεσµα ακόµα και φαιν όµεν α κατάθλιψης» υπογράµµισε ο ∆ρ. Αν τών ης
Καλαφάτης – Ματθαίος.
Ο ∆ρ. Αν τών ης Καλαφάτης- Ματθαίος είν αι επιστηµον ικός συν εργάτης του ν οσοκοµείου Υ ΓΕΙΑ, διατηρεί τρία
ιατρεία έν α εκ των οποίων βρίσκεται στην Λεωφόρο Φυλής 191 στα Άν ω Λιόσια και είν αι συµβεβληµέν ος µε τον
ΕΟΠΥ Υ και τους ιατρούς ΠΕ∆Υ .
Είν αι γν ωστός στην επιστηµον ική οικογέν εια, ως ο γιατρός της προσφοράς, γιατί παρά το βαρύ πρόγραµµά του,
δεν υπάρχ ει ούτε µια µέρα στην καριέρα του που ν α µην προσέφερε υπηρεσίες εθελον τικά. Έχ ει αν οιχ τά τα
µάτια και τα αυτιά του και σπεύδει ν α προσφέρει όπου υπάρχ ει αν άγκη. Πάν τα µε το χ αµόγελο στα χ είλη, ευγεν ικός και ζεστός έχ ει έν α µον αδικό τρόπο επικοιν ων ίας µε τους ασθεν είς του γιατί δίν ει ιδιαίτερη βαρύτητα στην
επικοιν ων ία και στη σχ έση ασθεν ή - γιατρού.
Ο Προέδρος των ΚΑΠΗ Γιώργος Αδάκτυλος υπογράµµισε: «Κάν ουµε το καλύτερο που µπορούµε για τους ηλικιωµέν ους στα ΚΑΠΗ του ∆ήµου. Χαιρόµαστε κάθε φορά που εθελον τές από το ∆ήµο µας στέκον ται στο πλευρό
µας. Κάθε εθελον τική και αν ιδιοτελής προσφορά
είν αι καλοδεχ ούµεν η από εµάς. Είν αι µια επιπλέον υπηρεσία στην πληθώρα των υπηρεσιών
που προσφέρουµε και θα συν εχ ίσουµε ν α προσφέρουµε στους ηλικιωµέν ους».
Ο Πρόεδρος των ΚΑΠΗ ευχ αρίστησε τον ∆ρ.
Αν τών η Καλαφάτη - Ματθαίο για την ευγεν ική
του χ ειρον οµία και ευχ ήθηκε καλή αρχ ή. Ο Γιώργος Αδάκτυλος υπογράµµισε µε αφορµή την εθελον τική προσφορά του κ. Καλαφάτη : «Μέσα στο
Μάϊο είχ αµε τη στήριξη της «Ελλην ικής Πν ευµον ολογικής Εταιρείας» και του ιατρού πν ευµον ολόγου και ∆ιευθυν τή του ΕΣΥ Κων σταν τίν ου
Κων σταν τόπουλου οι οποίοι έκαν αν δωρεάν
σπιροµέτρηση και έλεγχ ο αν απν ευστικής λειτουργίας στα µέλη µας. Παράλληλα αυτό το µήν α
είχ αµε και τη στήριξη του τµήµατος κοµµωτικής
των ΕΠΑΛ Άν ω Λιοσίων που επισκέφθηκαν τα
ΚΑΠΗ του ∆ήµου και προσέφεραν δωρεάν υπηρεσίες κουρέµατος και καλλωπισµού στους ηλικιωµέν ους. Τους
ευχ αριστώ όλους θερµά για την αγάπη, την προσφορά και τη στήριξή τους στα µέλη µας. Τους ευχ αριστώ που
στηρίζουν τις δοµές µας δίν ον τας τη δυν ατότητα στα µέλη µας ν α εισπράξουν επιπλέον αγάπη και σεβασµό από
την κοιν ων ία. Τέτοιες πρωτοβουλίες είν αι συγκιν ητικές και µας βρίσκουν θετικούς γιατί δείχ ν ουν τη συν οχ ή της
κοιν ων ίας µας» κατέληξε ο Γιώργος Αδάκτυλος.
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∆ΕΥΤΕΡΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΤΡΙΤΟΙ ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ ∆ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
ΒΡΕΤΤΟΣ - ∆ΑΜΑΣΚΟΣ
Χαστούκι στον ΣΥΡΙΖΑ, µπλε οι µεγάλοι δήµοι
ΣΤΟ Β’ ΓΥΡΟ

Πέρα από τις ευρωεκλογές, ήττα

και στις περιφερειακές αλλά και στις

δηµοτικές εκλογές 2019 υφίσταται ο

ΣΥ ΡΙΖΑ, όπως δείχ ν ουν τα πρώτα

απ οτελέσµατα
2019.Στους

των

τρεις

Εκλογών

µεγαλύτερους

δήµους της χ ώρας, το δήµο Αθη-

ν αίων , το δήµο Θεσσαλον ίκης και

το δήµο Πειραιά τα αποτελέσµατα

των

δηµοτικών

εκλογών

2019

δείχ ν ουν ότι ο ΣΥ ΡΙΖΑ υφίσταται
µεγάλη

ήττα.∆ηµοτικές

εκλογές

2019: ∆εύτερος και καταϊδρωµέν ος

ο Ηλιόπουλος στην Αθήν αΣτην

Αθήν α όπου ο Νάσος Ηλιόπουλος
δείχ ν ει ότι δύσκολα θα καταφέρει

ν α φτάσει το 20% την ώρα που τα

ποσοστά του Κώστα Μπακογιάν ν η

φθάν ουν το 43%.∆ηµοτικές εκλο-

γές 2019: Παλεύει για το δεύτερο

γύρο η Νοτοπούλου στη Θεσσσαλον ίκηΣτη Θεσσαλον ίκη η Κατερίν α Νοτοπούλου παίζει για το αν

θα περάσει στο δεύτερο γύρο. Τα

(27,11%) και από τον ν υν δήµα-

έχ ουν ως εξής: Ταχ ιάος 23,22%,

προηγείται ξεκάθαρα µε 45,01%.

ποσοστά στο δήµο Θεσαλον ίκης
Ζέρβας 14,71%, Ορφαν ός 13,64%
µε µόλις τέταρτη την

Νοτοπ ούλου

του

Κατερίν α

ΣΥ ΡΙΖΑ

µε

13,51%.∆ηµοτικές εκλογές 2019:

Τρίτος ο Μπελαβίλας στον Πειραι-

ρχ ο, Γιάν ν η Μώραλη, ο οποίος
Περιφερειακές εκλογές 2019: Ο

χ άρτης βάφτηκε µπλε

Να σηµειωθεί ότι ήττα υφίσταται

ο ΣΥ ΡΙΖΑ και στις Περιφερειακές

άΣτον Πειραιά ο Νίκος Μπελαβίλας
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Νίκο

τρίτος
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Βλαχ άκο

βάφτηκε ξεκάθαρα γαλάζιος, αφού η
τις 59!

Στην Ίδρυση Λαϊκού Πανεπιστηµίου προχωρά ο ∆ήµος Φυλής

Σ

την Ίδρυση Λαϊκού Παν επιστηµίου προχ ωρά ο
∆ήµος Φυλής µε στόχ ο τη συµµετοχ ή των
Πολιτών στη γν ώση, µέσω της δια βίου µάθησης
αν εξαρτήτου ηλικίας.
Για την επίτευξη αυτού του στόχ ου ο ∆ήµαρχ ος
Φυλής Χρήστος Παππούς αν έθεσε καθήκον τα άµισθου
Συµβούλου στον συν τοπίτη µας Στατιστικολόγο κ.
Γιάν ν η Νικλίτσα.
Σχ ετικά µε τη Ίδρυση του Σύγχ ρον ου Λαϊκού Παν επιστηµίου ο κ. Χρήστος Παππούς, έκαν ε την ακόλουθη δήλωση:
Στην προσπάθεια µας, ν α αν απτύξουµε το Κοιν ων ικό κεφάλαιο της πόλης µας, στο ∆ήµο Φυλής
πιστεύουµε ότι η γν ώση είν αι έν α βασικό αγαθό που
όλοι, αν εξαρτήτως ηλικίας, έχ ουν δικαίωµα σε αυτό. Η
διαχ ρον ικότητα των λόγων του Σωκράτη, έρχ εται
σήµερα ν α εκφραστεί µέσα από το Σύγχ ρον ο Λαϊκό
Παν επιστήµιο του ∆ήµου Φυλής (ΣΥ .ΛΑ.Π.).
Μια καιν οτοµία, που στόχ ο έχ ει ν α προσφέρει στους
δηµότες µας τη δύν αµη της γν ώσης, καθώς εµείς στον
∆ήµο Φυλής είµαστε θερµοί υποστηρικτές της ∆ια Βίου
Μάθησης των συµπολιτών µας. Ο άν θρωπος αποκτά
παιδεία σε µια ορισµέν η ηλικία, αλλά συν εχ ίζει ν α
“παιδεύεται” σε όλη την πορεία της ζωής του.
Ειδικά σε περιόδους κρίσης, όπως αυτή που βιών ουµε σήµερα, η γν ώση είν αι το φωτειν ό µον οπάτι, µια

αξία που διευρύν ει τους ορίζον τες και παράγει την κοιν ων ία. Η γν ώση αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση
για οµαλή και δηµιουργική συµβίωση.
Στον ∆ήµο Φυλής θέλουµε ν α είµαστε κον τά στον
πολίτη σε όλες του τις αν άγκες.
Αποστολή µας, µέσω της ∆ια Βίου Μάθησης, είν αι ν α
προωθήσουµε την Κοιν ων ική Αν άπτυξη των δηµοτών
µας, παρέχ ον τας τους όλες εκείν ες τις ευκαιρίες που
θα τους δώσουν τη δυν ατότητα ν α εξελίσσουν τις δεξιότητες και την προσωπικότητα τους. Άλλωστε, ο εν εργός και εν ηµερωµέν ος πολίτης είν αι η κιν ητήριος
δύν αµη για την ποιοτική αν αβάθµιση της κοιν ων ίας
µας.
Η λειτουργία του ΣΥ .ΛΑ.Π. θα περιλαµβάν ει πλήρεις
κύκλους µαθηµάτων – διαλέξεων , µε πλούσιες θεµατικές εν ότητες όπως διεθν είς σχ έσεις, φιλοσοφία, ιατρική, οικον οµία, ιστορία, επικοιν ων ιολογία, φιλολογία,
κοιν ων ιολογία, παιδαγωγικά ζητήµατα, γλωσσολογία,
ζητήµατα περιβάλλον τος και εν έργειας, πολυπολιτισµικά θέµατα.
Στόχ ος µας είν αι η συν εργασία µε Παν επιστηµιακά
Ιδρύµατα, καταξιωµέν ους παν επιστηµιακούς καθηγητές και αν θρώπους του πν εύµατος και της εµπειρίας
οι οποίοι
θα προσφέρουν έγκυρη επιστηµον ική
γν ώση, αν αδεικν ύον τας ταυτόχ ρον α τη σηµασία και
τη χ ρησιµότητας της στην καθηµεριν ή ζωή.
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Μ

Νέες Σχολικές Βιβλιοθήκες σε τέσσερα σχολεία του ∆ήµου Χαϊδαρίου

ε µεγάλη επιτυχία και παρουσί α πλήθους κόσµου
εγκαινιάστηκαν οι νέες Σχολικές Βιβλιοθήκες σε τέσσερα σχολεία του ∆ήµου µας. Πρόκειται για το
4ο,7ο,9ο και 10ο ∆ηµοτικό. Οι νέες
Βι βλι οθήκες συµπερι λαµβάνονται
στο «∆ίκτυο Σχολικών Βιβλιοθηκών
∆ηµόσιων ∆ηµοτικών Σχολείων». Ο
εξοπλισµός τους ήταν έργο ενταγµέ

νο στο Πρόγραµµα
∆ηµοσίων Επενδύσεων,
προϋ πολογι σµού
3000€ ανά σχολείο (για
προµήθει α ηλεκτρονι κού εξοπλισµού και βιβλίων), µε φορέα χρηµατοδότησης το ΥΠΠΕΘ.
∆ιαχειριστής του έργου
ήταν η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης του ∆ήµου, ενώ
στενή ήταν η συνεργασία µε τις ∆ιευθύνσει ς και τους Συλλόγους
∆ιδασκόντων των σχολείων. Επιπλέον, µέσω της Τεχνικής Υπηρεσίας
του ∆ήµου έγιναν όλες οι αναγκαίες
τεχνικές παρεµβάσεις στους χώρους των Βιβλιοθηκών.

Στο επόµενο διάστηµα θα
γίνει και η ψηφιακή διασύνδεση των
νέων Βιβλιοθηκών µε τη νέα ∆ηµοτική Βιβλιοθήκη (πρώην Αίθριο),
ενώ έχει γίνει ήδη αίτηµα να ενταχθούν και άλλα σχολεία στο πρόγραµµα την επόµενη σχολική χρονιά (2ο
και 3ο ∆ηµοτικό).

Στόχος ήταν, είναι και θα
είναι η δηµιουργία όλων εκείνων
των απαραίτητων προϋποθέσεων
για την υψηλού επιπέδου δωρεάν
µόρφωση όλων των παιδιών στο
δηµόσιο σχολείο, χωρίς την οικονοµική επιβάρυνση των γονιών.

Ο Υπουργός Εθνικής Άµυνας επισκέφθηκε τις εγκαταστάσεις
των ναυπηγείων Σκαραµαγκά και Ελευσίνας

Ο

Υ π ουργός
Εθν ικής
Άµυν ας
Ευάγγελος
Απ οστολάκης,
την
Πέµπτη 23 Μαΐ ου 2019, συν οδευόµεν ος από τον Αρχ ηγό
ΓΕΝ, Αν τιν αύαρχ ο Νικόλαο
Τσούν η ΠΝ, επισκέφθηκε τις
εγκαταστάσεις
των
ν αυπηγείων Σκαραµαγκά (Ελλην ικά Ναυπηγεία ΑΕ) και Ελευσίν ας (Ναυπηγικές και Βιοµηχ αν ικές Επιχ ειρήσεις Ελευσίν ας ΑΕ).

τα ν αυπηγεία ν α λειτουργούν ,
ν α διασφαλιστούν οι εργαζόµεν οι και ν α ολοκληρωθεί το ν αυπηγικό πρόγραµµα των πλοίων
του Πολεµικού Ναυτικού.

Ο Υ ΕΘΑ συζήτησε τις
εξελίξεις επί των υφιστάµεν ων
π ρογραµµάτων του ΠΝ, µε
έµφαση στα προγράµµατα των
Υ ποβρυχ ίων τ. 214 και των
ΤΠΚ τ. ΡΟΥ ΣΣΕΝ και συν αν τήθηκε µε εργαζοµέν ους.

Κατά τις επαφές του ο Υ ΕΘΑ
τόν ισε ότι αποτελεί κεν τρική
κυβερν ητική επιλογή η αν αζωογόν ηση των ν αυπηγείων ,
µε αν τικειµεν ικό σκοπ ό το
βιώσιµο µέλλον τους καθώς
αποτελούν εθν ικούς πολλαπλασιαστές ισχ ύος και στρατηγικό π λεον έκτηµα για τη
χ ώρα. Παράλληλα, επισήµαν ε
τη διαχ ρον ική στήριξη των
ν αυπ ηγείων στο ΠΝ και
σηµείωσε την αν αγκαιότητα της
επ ιτυχ ούς
ολοκλήρωσης
τρεχ όν των
π ρογραµµάτων ,
εξέλιξη η οποία θα εν ισχ ύσει
το ΠΝ και κατ’ επέκταση τις
Έν οπλες ∆υν άµεις. Ο Υ ΕΘΑ
εξήρε τη συµβολή των εργαζοµέν ων
στην
ολοκλήρωση
σηµαν τικών
π ρογραµµάτων
ν αυπήγησης και συν τήρησης
του ΠΝ.
Ακολουθούν δηλώσεις του
Υ πουργού Εθν ικής Άµυν ας:

‘’Επισκεφτήκαµε σήµερα εδώ
τα Ναυπηγεία µε τον Αρχ ηγό
ΓΕΝ καθώς και Επιτελείς του

Πολεµικού Ναυτικού. Εν ηµερώθηκα και από τα δύο κλιµάκια για την εξέλιξη των προγραµµάτων . Όπως γν ωρίζετε, στο
ν αυπηγείο Σκαραµαγκά ολοκληρών ουµε την αποκατάσταση
των Υ ποβρυχ ίων τύπου 214,
µε τους εργαζόµεν ους ν α
έχ ουν επ ιδείξει απ ίστευτη
παραγωγικότητα και απίστευτη
υποστήριξη σε όλο αυτό το
π ρόγραµµα και συγχ ρόν ως
έχ ουµε καταφέρει ν α συν τηρήσουµε και έν α µεγάλο µέρος
των πλοίων του Στόλου. Τα
ν αυπηγεία βρίσκον ται σε διαδικασία εκκαθάρισης. Πάρα πολύ
γρήγορα θα ξεκιν ήσουν διαγων ιστικές διαδικασίες, αν αµέν ον τας ν έο επεν δυτή. Μίλησα
µε τους εργαζόµεν ους, µου
είπαν τα θέµατά τους, συζητήσαµε αρκετή ώρα. ∆ίν ουµε
λύση για όλα τα τρέχ ον τα
προβλήµατα και πάµε για την
επόµεν η κίν ηση, του διαγων ι-

σµού, και την αν εύρεση ν έου
επεν δυτή.

Στα ν αυπ ηγεία της Ελευσίν ας, όπως γν ωρίζετε, έχ ουµε
δύο πολεµικά πλοία, το Νο 6
και το Νο 7 του ν αυπηγικού
προγράµµατος των Πυραυλακάτων , τις οποίες πρέπει ν α
ολοκληρώσουµε. Στο έν α πλοίο
έχ ει ολοκληρωθεί η κατασκευή
σε ποσοστό 90% και στο άλλο
είν αι περίπου στο 70%. Αποµέν ει, λοιπόν , χ ρόν ος για ν α
ολοκληρωθούν τα εν λόγω
πολεµικά πλοία αλλά παράλληλα υπάρχ ουν αρκετά προβλήµατα µε τους εργαζόµεν ους,
µε την ιδιοκτησία των ν αυπηγείων και όπως προαν έφερα, αυτή τη στιγµή είµαστε στη
διαδικασία αν ευρέσεως επεν δυτή. Υ πάρχ ουν εν διαφερόµεν οι, είµαστε πολύ κον τά στο
ν α κλείσουµε τη συµφων ία µε
κύριο στόχ ο ν α συν εχ ίσουν

Μίλησα µε τους εργαζόµεν ους, άκουσα τους προβληµατισµούς τους, τους δώσαµε
απαν τήσεις στα θέµατα που
µπορούµε ν α απαν τήσουµε.
Τα περισσότερα από τα προβλήµατα που έχ ουν τα έχ ουµε
επιλύσει και ελπίζουµε ότι πολύ
γρήγορα θα υπάρξει µία καιν ούργια κατάσταση που θα
δίν ει προοπτική και στα ν αυπηγεία και στους εργαζόµεν ους.
Παράλληλα, θέλω ν α σας πω,
αυτές τις ηµέρες εξελίσσεται η
συζήτηση µεταξύ των δύο Μικτών Επ ιτροπ ών απ ό την
Τουρκία και από την Ελλάδα,
µε αν τικείµεν ο τη συζήτηση
των υφιστάµεν ων Μέτρων
Οικοδόµησης Εµπ ιστοσύν ης,
ούτως ώστε µε την εφαρµογή
τους ν α καταφέρουµε ν α χ αµηλώσουµε την έν ταση στο
Αιγαίο και ν α σταµατήσει η
αν ησυχ ία µήπ ως π ροκύψει
κάποιο ατύχ ηµα και προκληθεί
κάποιο θερµό επεισόδιο αν εξέλεγκτο.
Η π ροσπ άθεια και το
πν εύµα της συζήτησης µέχ ρι

τώρα είν αι καλό. Εµείς, τον ίζω,
και διευκριν ίζω, ότι ασχ ολούµαστε µε τα θέµατα που έχ ουν
σχ έση µε το Υ πουργείο Εθν ικής Άµυν ας για τα υφιστάµεν α
Μέτρα Οικοδόµησης Εµπ ιστοσύν ης. Ό,τι άλλο κουβεν τιάζεται είν αι εκτός πραγµατικότητας.

Για τις δηλώσεις που έχ ει
κάν ει ο Τούρκος οµόλογός µου,
όπως ξέρετε υπάρχ ει συζήτηση, µοιραζόµαστε, τουλάχ ιστον έτσι φαίν εται, την αγων ία
ν α βρούµε κάποιο τρόπο ν α
µειωθούν οι εν τάσεις και τα
προβλήµατα. Η πρώτη κίν ηση
που κάν αµε, αφού συν αν τηθήκαµε, ήταν ότι αποφασίσαµε
ν α ορίσουµε αυτές τις επιτροπές, µία από την µεριά την
δική του και µία από τη δική
µου. Τους δώσαµε συγκεκριµέν ες κατευθύν σεις. Έχ ουν ξεκιν ήσει οι συζητήσεις όπως σας
είπ α και π ροηγουµέν ως και
ελπ ίζουµε ότι θα π ροκύψει
κάπ οιο θετικό απ οτέλεσµα.
∆εν είν αι η τελευταία συν άν τηση, οι συν αν τήσεις θα
συν εχ ιστούν . Η δική µας επιτροπή µπορεί ν α χ ρειαστεί ν α
πάει στην Τουρκία και βλέπουµε. Θα προσπαθήσουµε ν α
κρατήσουµε αν οιχ τό αυτό το
δίαυλο και η προσπάθεια θα
είν αι ν α έχ ουµε το καλύτερο
δυν ατό αποτέλεσµα.’’
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Τα 10 πιο σκληρά ντέρµπι των δηµοτικών εκλογών

Β

ραδιά για γερά νεύρα ήταν η χθεσινή στις
δηµοτικές εκλογές καθώς η τύχη αρκετών
δήµων της χώρας κρίνεται ψηφοδέλτιο µε
ψηφοδέλτιο. Τα ντέρµπι δεν περιορίζονται µόνο
ανάµεσα στους δύο πρώτους υποψήφιους αλλά
σε ορι σµένες περι πτώσει ς αναµένεται να
κρίνουν και τον υποψήφιο που θα περάσει στο
β’ γύρο της 2ας Ιουνίου.
Ακολουθούν οι 10 πιο αµφίρροπες µάχες.

Τριπλό ντέρµπι στο Αιγάλεω, µε την ενσωµάτωση στο 47,73%, ο νυν δήµαρχος, ∆ηµήτρης
Μπίρµπας, προηγείται µόνο µε 77 ψήφους του
δεύτερου προερχόµενου από τη Νέα ∆ηµοκρατία, Ιωάννη Γκίκα, τον οποίο ακολουθεί ο ανεξάρτητος προερχόµενος από το ΚΙΝΑΛ, Λάµπρος Σκλαβούνος, µε 187 λιγότερους ψήφους.
Στον Βύρωνα ο νυν δήµαρχος, Γρηγόρης
Κατωπόδης υπολεί πεται 86 ψήφων – στο
37,37% της ενσωµάτωσης – του προερχόµενου
από τη Νέα ∆ηµοκρατία, Χρήστου Γώγου.

Σε θρίλερ εξελίσσεται η καταµέτρηση στον
Αλµυρό Βόλου καθώς σε ποσοστό ενσωµάτωσης 33,33% ο Ευάγγελος Χατζηκυριάκος και ο
∆ηµήτριος Εσερίδης έχουν διαφορά µόνον 6
ψηφοδελτίων!
Κεφάλι µόλις µε 18 ψήφους είχε µε καταµετρηµένο το 18% ο Στέργιος Φραστανλής στο δήµος
Αµφίπολης (Σερρών) έναντι του νυν δηµάρχου,
Κωνσταντίνου Μελίτου.

Στη δυτική Αχαΐα, κυριολεκτικά καταµετρώνται
ψήφο µε ψήφο, καθώς η διαφορά ανάµεσα στους
2 υποψηφίους είναι µόλις 1 ψηφοδέλτιο, µε
καταµετρηµένο µόλις το 10,67%. Την ίδια ώρα
στον δήµο Καλυµνίων, ο πρώτος απέχει µόνον
3 ψήφους από τον δεύτερο, µε την ενσωµάτωση
στο 30%. Στον δήµο Καρπενησίου, όπου δεν
αποκλείεται να βγει δήµαρχος από την α’ Κυριακή η καταµέτρηση θα συνεχιστεί µέχρι τις
πρώτες πρωινές ώρες, καθώς ο πρώτος υποψήφιος απέχει µόνο 10 ψήφους από τον νυν
δήµαρχο.
Στο νεοσύστατο δήµο Ληξουρίου η µάχη θα

Μετά το 2025 η επιστροφή της ανεργίας
στα προ κρίσης επίπεδα
Σε υψηλότερα ποσοστά κυµαίνεται η πραγµατική
ανεργία – Τι εκτιµά το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ

Η

ουσιαστική µείωση της ανεργίας είναι εξαιρετικά αργή και θα χρειαστεί
πολλά χρόνια για να επιστρέψει σε φυσιολογικά επίπεδα, δηλαδή
κάτω του 10%. Με τους ρυθµούς αποκλιµάκωσης του προβλήµατος,
αυτό αναµένεται να συµβεί στα µέσα της πενταετίας 2025-2030.
Την εκτίµηση αυτή διατυπώνει το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ στην τελευταία έκθεσή του για την οικονοµία και την απασχόληση, µε την οποία αναγνωρίζει την κάµψη των ποσοστών της ανεργίας των τελευταίων ετών, ωστόσο εκτιµά ότι η πραγµατική ανεργία κυµαίνεται σε υψηλότερα ποσοστά – της
τάξεως του 25,14% -, εφόσον συνυπολογιστούν η αποθάρρυνση αναζήτησης εργασίας και η αναγκαστική υποαπασχόληση, δηλαδή περί τα 234.000
άτοµα.
Το «Βήµα της Κυριακής» αναλύει:
Η βασανιστική πορεία επανόδου της στα προ κρίσης ποσοστά της ανεργίας
και οι προβληµατισµοί
Η «αναιµική και άνεργη» περίοδος της ανάκαµψης της οικονοµίας
Η πλήρης κυριαρχία της ευελιξίας στην αγορά εργασίας

Φοβίζουν τα στοιχεία για την προτίµηση των εργοδοτών στις προσλήψεις

κριθεί στον πόντο καθώς οι 4 υποψήφιοι παρουσιάζουν µεταξύ τους πολύ µικρές διαφορές.
Μεταξύ των δύο πρώτων η διαφορά υπολογίζεται – µε καταµετρηµένο το 37,5% – στις 26 ψήφους.

Στα µισά της καταµέτρησης, στο δήµο Σαµοθράκης, ο νυν δήµαρχος Αθανάσιος Βίτσας προηγείται µε µόλις 5 ψήφους από τον Νικόλαο Γαλατούµο.
Με 7 ψήφους διαφορά περνάει µπροστά ο
∆ηµήτριος Ευσταθίου στον δήµο Σκοπέλου
έναντι του Σταµάτιου Περίσση, µε την ενσωµάτωση στο 58%.
Στήθος µε στήθος για την Περιφέρεια Πελοποννήσου

Την ίδια στιγµή, η µάχη για την Περιφέρεια
Πελοποννήσου µοιάζει ακόµη αµφίρροπη, µε
την διαφορά ανάµεσα στον Παναγιώτη Νίκα και
τον νυν περιφερειάρχη Πέτρο Τατούλη να φτάνει
τις 1.123 ψήφους.

10-θριάσιο

ΓΕΦΥΡΑ ΖΩΗΣ Α.µεΑ. ∆ΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

Με απόλυτη επιτυχία ολοκληρώθηκε το1ο No Limits Ευρωπαϊκό φεστιβάλ τέχνη & αναπηρία
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«Λειψές» εφορευτικές επιτροπές

Μ

ε απ όλυτη επ ιτυχ ία ολοκληρώθηκε
την
Τέταρτη
22/05/2019, το 1ο No Limits
Ευρωπαϊκό φεστιβάλ τέχ ν η & αν απηρία, Θα θέλαµε καταρχ ήν ν α ευχ αριστούµε όλους τους επισκέπτες που
βρέθηκαν κον τά µας, διασκέδασαν και
γέµισαν το χ ώρο µε χ αµόγελα.
Έν α γεµάτο καλλιτεχ ν ικό διήµερο
φεστιβάλ τελείωσε µε απόλυτη επιτυχ ία, ευγν ωµοσύν η και ικαν οποίηση,
το Ευρωπ αϊκό φεστιβάλ τέχ ν η &
αν απηρία µε τίτλο 1ο No Limits που
έγιν ε την Τρίτη 21 Μάιου και την Τέταρτη 22 Μάιου 2019 στο Ίδρυµα Μιχ άλης Κακογιάν ν ης , µας εφοδίασε µε µια
σηµαν τική εµπειρία, ήταν µια γιορτή
για την καλλιτεχ ν ική αριστεία µε διαφορετικές µορφές έκφρασης.
Η Dagipoli Dance Co σε συν εργασία
µε τη Γέφυρα Ζωής Α.µεΑ, συν διοργάν ων αν και έφεραν οµάδες χ ορού και
θεάτρου π ου απ αρτίζον ταν n απ ό
επαγγελµατίες και ερασιτέχ ν ες µε διαφορετικές αν απηρίες και µη , από την
Πορτογαλία µε τους VOARTE, Ισπαν ία
και Γαλλία µε τους HABRA QUE PONERSE
CACHAS,
Γερµαν ία και
Πολων ία µε την MASKA, καθώς και οι
Ελλην ικές οµάδες «Άν θρωπ ος-Ελπ ίδα-Πολιτισµός»,
«Εκτός δρόµου», «∆ρυάδες εν Πλω» οι οποίες «δουλέψαν » µε το σώµα τους και πειραµατίστηκαν µε την
κίν ηση, χ ορέψαν και παρουσίασαν ότι η αν απηρία δε
θέτει όρια και φραγµούς& έκλεψαν την παράσταση µε
τις µον αδικές τους εµφαν ίσεις.

Το πρόγραµµα του φεστιβάλ περιλάµβαν ε παραστάσεις, workshops και έν α συµπόσιο, όπου συµµετείχ αν
ακαδηµαϊκοί, ηθοποιοί, δηµοσιογράφοι, πολιτικοί κ.ά.
µε διεθν ή εκπροσώπηση, οι οποίοι συν αν τηθήκαν και
µοιραστήκαν τη γν ώση και τις εµπειρίες τους σε έν α
φεστιβάλ τέχ ν ης & αν απηρίας χ ωρίς αποκλεισµούς και
διακρίσεις.
Μέσα από αυτό το 2 ήµερο φεστιβάλ οι καλλιτέχ ν ες
είχ αν την ευκαιρία ν α µας παρασύρουν στους δικούς
τους ρυθµούς, σε έν α από τα ωραιότερα θεάµατα που
έχ ουν πραγµατοποιηθεί ποτέ στην Ελλάδα!
Μας τίµησαν µε την παρουσία τους .
Ο Υ ποψήφιος ευρωβουλευτής Παν αγιώτης Κουρουµπλής, η Βουλευτής Σύριζα Θεοδώρα Μεγαλοοικον όµου, ο αγαπηµέν ος µας ηθοποιός Αν τών ης Καφετζόπουλος, ο κύριος Χαράλαµπος Χριστόπουλος από το
Υ πουργείο Επικράτειας, η Υ ποψήφια ευρωβουλευτής

µε
την
Έν ωση
Κεν τρώων
Ολυµπ ιον ίκης
Κωφών ∆ήµητρα Πασχ άλη, το µέλος του Παν ελλήν ιου
Συλλόγου Παραπ ληγικών κ. Αλέπ ης Σοφοκλής,
Αν δρέας Κολίσογλου – Ψυχ ολόγος, η Μαρία Καραπαν αγιώτη από την χ ορευτική οµάδα «∆ρυάδες εν πλω»

Το φεστιβάλ όµως δεν θα µπορούσε ν α πραγµατοποιηθεί χ ωρίς την υποστήριξη της Γεν ικής Γραµµατείας Νέας Γεν ιάς και τη συµβολή των χ ορηγών µας
την ΕΡΤ, & την Kosmocar, τους ευχ αριστούµε που
µας πίστεψαν και µας υποστήριξαν σε αυτό µας το
εγχ είρηµα.

Τέλος, το µεγαλύτερο ευχ αριστώ στους συν εργάτες
µας και σε όλη την οµάδα που δούλεψαν τόσο κατά
την προετοιµασία όσο και τις ηµέρες του φεστιβάλ αλλά
και σε όλους αυτούς που δούλεψαν συν εχ όµεν α και
εξυπηρέτησαν όλο τον κόσµο που µας επισκέφθηκε
φορών τας το καλύτερο χ αµόγελό τους, τον
κύριο Dimitrios Remmos για την µετάφραση στα
Aγγλικά, την
Οµάδα Hopeaholics & ιδιαίτερα την
κα. Stella Zoulinaki για την παρουσίαση και τον
συν τον ισµό του συµποσίου, & τους εθελον τές της
Γέφυρας Ζωής Α.µεΑ για την πολύτιµη βοήθεια τους
στο διήµερο Ευρωπαϊκό φεστιβάλ τέχ ν η & αν απηρία
µε τίτλο 1ο No Limits.

Έως 17/6 οι e-εγγραφές και µετεγγραφές σε ΓΕΛ-ΕΠΑΛ

Από τις 22 Μαΐου (ώρα 10:00) έως τις 17 Ιουνίου (ώρα 00:00) θα γίνονται οι
αιτήσεις εγγραφής, ανανέωσης εγγραφής και µετεγγραφής για ΓΕ.Λ. και
ΕΠΑ.Λ., ανακοίνωσε το υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων.
Στο διάστηµα αυτό θα µπορούν οι µαθητές και µαθήτριες που επιθυµούν να
εγγραφούν, να ανανεώσουν την εγγραφή τους ή να µετεγγραφούν σε οποιαδήποτε τάξη ∆ηµοσίων Ηµερησίων και Εσπερινών ΓΕ.Λ.-ΕΠΑ.Λ. για το σχολικό έτος 2019-2020, να υποβάλουν τη σχετική ηλεκτρονική αίτηση.
Οι αιτήσεις υποβάλλονται µέσω της εφαρµογής e-eggrafes στην ηλεκτρονική
διεύθυνση https://e-eggrafes.minedu.gov.gr, µε συµπλήρωση όλων των
απαραίτητων στοιχείων.

Με προβλήµατα που κυρίως εντοπίσθηκαν στην
έλλειψη των µελών των εφορευτικών επιτροπών
άνοιξαν εχθες στις 7 π.µ. οι κάλπες σε 39.063
εκλογικά τµήµατα για να ασκήσουν οι πολίτες το
εκλογικό τους δικαίωµα στις Ευρωεκλογές και
στις εκλογές των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθµού.
Σύµφωνα µε την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών στην Αττική δεν σηµειώθηκαν ουσιαστικά
προβλήµατα και τα µικροπροβλήµατα που υπήρξαν επιλύθηκαν έγκαιρα.
Ανακοίνωση - ενηµέρωση εξέδωσε ο ∆ικηγορικός Σύλλογος Αθηνών, σχετικά µε την πορεία
της εκλογικής διαδικασίας.
Από την ενηµέρωση που έχει ο ∆ικηγορικός
Σύλλογος Αθηνών από τους ∆ικηγόρους δικαστικούς αντιπροσώπους, αλλά και από τους κατά
τόπο Εφόρους, µέχρι αυτή την ώρα η ψηφοφορία εξελίσσεται οµαλά, σε όλα σχεδόν τα εκλογικά τµήµατα της Επικράτειας.
Όλοι οι δικαστικοί αντιπρόσωποι, έχουν αναλάβει και εκτελούν τα καθήκοντά τους από την έναρξη της διαδικασίας και τα όποια περιορισµένης
έκτασης κενά έχουν καλυφθεί από αναπληρωµατικούς.

Το πρόβληµα της µη εµφάνισης µερικών µελών,
κάποιων εφορευτικών επιτροπών, έχει αντιµετωπισθεί µε επιτυχία από τους δικαστικούς αντιπροσώπους, τους δύο (2) γραµµατείς που προβλέφθηκαν από το Υπουργείο Εσωτερικών για τα
µεγάλα αστικά κέντρα και τον ένα (1) στα υπόλοιπα, και τους εκλογικούς αντιπροσώπους, οι
οποίοι συνδράµουν στην εκλογική διαδικασία,
στα πλαίσια που προβλέπει η εκλογική νοµοθεσία.
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Νίκη Τζιτζικώστα από την πρώτη Κυριακή

Την ίδια στιγµή καθαρή ν ίκη από την πρώτη Κυριακή
εξασφαλίζει ο Απόστολος Τζιτζικώστας για την περιφέρεια Κεν τρικής Μακεδον ίας. Η επικράτηση του κ.
Τζιτζικώστα στα πρώτα τµήµατα είν αι πάν ω από
60%, εν ώ δεύτερος, αλλά µε µεγάλη απόσταση, έρχ εται ο υποψήφιος του ΣΥ ΡΙΖΑ, Χρήστος Γιαν ν ούλης.
Στην τρίτη θέση φέρν ουν τα πρώτα αποτελέσµατα
τον υποψήφιο του ΚΙΝΑΛ, Χρήστο Παπαστεργίου,
εν ώ ικαν οποιητικά είν αι τα ποσοστά για τον υποψήφιο της Λαϊκής Συσπείρωσης, Σωτήρη Αβραµόπουλο.

Απίστευτος Χρήστος Σπίρτζης:
Οχι βέβαια, δεν χάσαµε!

Παρότι η διαφορά µεταξύ Ν∆ και ΣΥ ΡΙΖΑ εκτιµάται
στις 9 µον άδες, ο Χρήστος Σπίρτζης δηλών ει κατηγορηµατικά: «Οχ ι βέβαια δεν χ άσαµε!».Ο κ. Σπίρτζης
απ άν τησε, µε την κατηγορηµατική φράση «όχ ι
βέβαια» στην ερώτηση αν ο ΣΥ ΡΙΖΑ ηττήθηκε στις
ευρωεκλογές.Σπίρτζης: Στις προηγούµεν ες ευρωεκλογές ο ΣΥ ΡΙΖΑ είχ ε 25,6%Ο υπουργός Μεταφορών και
Υ ποδοµών είπε ότι µιλάµε για πρωτιά της Ν∆ και ότι ο
ΣΥ ΡΙΖΑ είχ ε στις προηγούµεν ες ευρωεκλογές 26,56%
(τώρα σύµφων α µε την εκτίµηση αποτελέσµατος
φαίν εται ν α συγκεν τρών ει 24%). Εποµέν ως πρόσθεσε
πρέπει ν α βγάλουµε τα σωστά συµπεράσµατα για τα
αποτελέσµατα αυτών των εκλογών !Αν έφερε ακόµη ο
κ. Σπίρτζης ότι ο Αν δρέας Παπαν δρέου είχ ε χ άσει
ευρωεκλογές και µετά κέρδισε εθν ικές. «Μπορεί ν α
είν αι ψήφος διαµαρτυρίας για ν α εµβαθύν ει η κυβέρν ηση την κοιν ων ικής της πολιτική» πρόσθεσε σε άλλο
σηµείο των δηλώσεων του στον ΑΝΤ1 ο υπουργός
Μεταφορών και Υ ποδοµών , εν ώ τέλος, σηµείωσε ότι
πρέπει ν α βγουν πολιτικά συµπεράσµατα για το πως
η Ν∆ καρπώθηκε τις απώλειες των µικρότερων κοµµάτων .

Εκλογές 2019: Κάλπη και
...βουτιές στη θάλασσα
Καλός καιρός, δωρεάν διόδια: ... µονόδροµος
προς τις παραλίες αποδείχτηκε για πολλούς Αθηναίους η πορεία µετά την άσκηση του εκλογικού
τους δικαιώµατος.
Κι αυτό διότι δεν ήταν λίγοι εκείν οι που έσπευσαν ν α
ρίξουν µια βουτιά σε µία από τις κον τιν ές παραλίες της
Αττικής.
∆εδοµέν ου του ότι οι καλπες «άν οιξαν » από τις 7 π.µ.
επόµεν ο ήταν πολλοί ν α ψηφίσουν από ν ωρίς ώστε
ν α έχ ουν την ηµέρα ελεύθερη για ν α δροσιστούν µε
έν α µπάν ιο στη θάλασσα πράγµα φυσικό δεδοµέν ου
του ότι ο υδράργυρος ξεπέρασε τους 27 βαθµούς.

Παράδοση πυροσβεστικών οχηµάτων από την Τσεχική
∆ηµοκρατία στην Πυροσβεστική Μεγάρων

Παρουσί α
του
Υπαρχηγού
Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώµατος Αντιστράτηγου ΠΣ
Στέφανου Κολοκούρη και του Πρέσβη της Τσεχικής ∆ηµοκρατίας
στην Ελλάδα κ. Jan Bondy, πραγµατοποι ήθηκε στι ς 25 Μαΐου
2019 η τελετή παράδοσης δωρεάς
της Τσεχικής ∆ηµοκρατίας προς
την Πυροσβεστι κή Υπηρεσί α
Μεγάρων.
Η Τσεχική ∆ηµοκρατία, θέλοντας
να εκφράσει τις ευχαριστίες της
στους πυροσβέστες της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Μεγάρων, για την ασφάλεια
που παρείχαν, τόσο στους κατοίκους της Κινέττας
Αττικής, όσο και σε Τσέχους Υπηκόους, οι
οποίοι παραθέριζαν εκεί, όταν ξέσπασε µεγάλη
δασική πυρκαγιά, στις 23 Ιουλίου 2018, προσέφερε δύο πυροσβεστικά οχήµατα (τύπου Pickup και Van), είδη ατοµικής προστασίας και πυροσβεστικό εξοπλισµό.
Στην τελετή παράδοσης, παρέστησαν µεταξύ
άλλων ο Αναπληρωτής Πρέσβης της Τσεχικής
∆ηµοκρατίας κ. Milan Fischer, καθώς και εκπρόσωποι του Τσεχικού Πυροσβεστικού ∆ιασωστικού Σώµατος: ο ∆ι ευθυντής ∆ι αχεί ρι σης
Κρίσεων Πύραρχος Pavel Nepovím, η Επικεφαλής Μονάδας Ανθρωπιστικής Βοήθειας Πύραρχος Iva Brejzová, ο ∆ιευθυντής Επιχειρήσεων

Ποια στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ περιµένουν τον Τσίπρα στη «γωνία»

Σ

θριάσιο-11

και ∆ιαχείρισης Περιουσίας Πύραρχος Martin
Kučera και ο ∆ικηγόρος της Νοµικής Υπηρεσίας
Αντιπύραρχος Rudolf Kramář, τους οποίους
υποδέχθηκε στις εγκαταστάσεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Μεγάρων, ο ∆ιοικητής αυτής,
Επιπυραγός ∆ηµήτριος Καϊάφας.
Στην τελετή, από πλευράς Πυροσβεστι κού
Σώµατος, παραβρέθηκαν ο ∆ιοικητής Ενιαίου
Συντονιστικού Κέντρου Επιχειρήσεων Υποστράτηγος ΠΣ Ιάκωβος Κλεφτοσπύρος, ο ∆ιοικητής
Περιφερειακής Πυροσβεστικής ∆ιοίκησης Αττικής Υποστράτηγος ΠΣ Νικόλαος Σπαής, καθώς
και ο ∆ιοικητής Πυροσβεστικών Υπηρεσιών
∆υτικής Αττικής, Αρχιπύραρχος Χρήστος Γκολφίνος.

τηN γων ία περιµέν ουν τον Αλέξη Τσίπρα στελέχ η του ΣΥ ΡΙΖΑ µετά την Κυριακή των
εκλογών και την ξεκάθαρη προτίµηση του κόσµου στη Νέα ∆ηµοκρατία. Στην Κουµουν δούρου υπάρχ ει έν τον η δυσαρέσκεια για τις προσωπικές πολιτικές επιλογές του πρωθυπουργού,
τόσο για τα πρόσωπα που ηγήθηκαν στους µεγάλους δήµους και στις περιφέρειες όσο και για τα
πρόσωπα που περιελήφθησαν στο ευρωψηφοδέλτιο.
Η εµφαν ής αν οµοιογέν εια που παρατηρείται, για παράδειγµα, στα πρόσωπα της Ελεν ας Κουν τουρά και του Πάν ου Λάµπρου, που συµµετέχ ουν στο ίδιο ψηφοδέλτιο, είν αι χ αρακτηριστική της
ιδεολογικής σύγχ υσης, για την οποία κατηγορεί τον ΣΥ ΡΙΖΑ το Κίν ηµα Αλλαγής.
Τα εκλογικά αποτελέσµατα, που θα αν αλυθούν από το επιτελείο του ΣΥ ΡΙΖΑ, σε λίγες ώρες, αν αµέν εται ν α προκαλέσουν ν έες αν αταράξεις, εν ώ θα αν αζητηθούν ευθύν ες. ∆εν είν αι λίγοι εκείν οι
που ήδη επιρρίπτουν ευθύν ες στον πρωθυπουργό και για την πλήρη κάλυψη που παρείχ ε στον
Παύλο Πολάκη, για τις συν εχ είς αν άρµοστες επιθέσεις που έκαν ε κατά των αν τιπάλων του και
κατά της ∆ικαιοσύν ης, στην αρχ ή της προεκλογικής περιόδου. Ο Νίκος Φίλης ήταν από τους
πρώτους που έσπευσαν ν α διαχ ωρίσουν τη θέση τους από τα έργα και τις ηµέρες του Παύλου
Πολάκη, µε τον οποίο όµως ταυτίστηκε απόλυτα ο κ. Τσίπρας. «∆εν εκπροσωπεί το δηµοκρατικό
ήθος, το ήθος του ΣΥ ΡΙΖΑ», είχ ε ξεκαθαρίσει ο κ. Φίλης.
Η «πασοκοποίηση» του ΣΥ ΡΙΖΑ, η επιλογή των υποψηφίων για τις αυτοδιοικητικές εκλογές και τις ευρωεκλογές, η στρατηγική της σκαν δαλολογίας και της ακραίας πόλωσης, αλλά και οι απεγν ωσµέν ες κιν ήσεις µε την παροχ ή επιδοµάτων και την «εξαγορά» ψήφων , µε παλαιοκοµµατικές µεθόδους, την ύστατη στιγµή, αποτελούν προσωπικές επιλογές του Αλέξη Τσίπρα.
Στο κλίµα αυτό, υπάρχ ουν και δυσαρεστηµέν οι βουλευτές που παραγκων ίστηκαν για χ άρη των «πασοκογεν ών » στελεχ ών , αλλά και η οµάδα των «53+», που έχ ει δηλώσει
ότι προτιµά ν α χ άσει ο ΣΥ ΡΙΖΑ την εξουσία, αν τί ν α ταπειν ωθεί στην κοιν ων ία.

12-θριάσιο
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ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΚΑΥΣΟΞΥΛΑ

ΠΕΥΚΟ 70€ ΑΝΑ ΚΥΒΙΚΟ .
Τηλέ φω νο 6982155684
& 2105540267

Ενοικιάζεται στην Παραλία Ελευσίνας, Επαγγελµατικός χώρος Αίθουσα 120τ.µ., υπερυψωµένος ισόγειος, προσόψεως,
2 w.c., αποθήκη 40τ.µ. Τιµή 650€ συζητήσιµη
τηλ: 6937170565, κ. Γιώργος.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 80τµ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ Ο∆ΟΣ Ι. ΜΥΛΩΝΑ 32, ΜΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΑΡΟΧΕΣ
ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 6984780807

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
ΚΥΡΙΑ ΖΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΩΣ ΟΙΚΙΑΚΗ ΒΟΗΘΟΣ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΗ ΠΑΙ∆ΙΩΝ.
ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΑΝ∆ΡΑ - ΜΑΓΟΥΛΑ & ΕΛΕΥΣΙΝΑ. 6987169017
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
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Θεοδωράκης: Το Ποτάµι έχασε -Οι ευθύνες
βαρύνουν πρωτίστως εµένα

«Το Ποτάµι έχ ασε στις ευρωεκλογές. Το
αποτέλεσµα είν αι σαφές και δε χ ωράν ε
εξωραϊσµοί», τόν ισε στη δήλωσή του ο
Σταύρος Θεοδωράκης, µετά τα πρώτα
αποτελέσµατα των exit poll για τις ευρωεκλογές που «θέλουν » το Ποτάµι εκτός
επτάδας.
«Προφαν ώς έγιν αν λάθη, τα οποία βαραίν ουν κυρίως την ηγεσία και πρωτίστως
εµέν α. Είν αι απαραίτητο ν α κάν ουµε
την αυτοκριτική µας και ν α αν αστοχ αστούµε µε ν ηφαλιότητα. Θέλω ν α ευχ αριστήσω τους 42 υπέροχ ους υποψήφιους ευρωβουλευτές µας, τα στελέχ η µας σε όλη τη
χ ώρα και τους πολίτες που µας εµπιστεύθηκαν και σε αυτή την δύσκολη µάχ η»,
πρόσθεσε.
«Το Ποτάµι και οι Βουλευτές του θα συν εχ ίσουν ν α παλεύουν για τις ευρωπαϊκές,
προοδευτικές και φιλελεύθερες λύσεις που έχ ει αν άγκη η χ ώρα. Χωρίς ν α κάν ουµε
καµία έκπτωση στις αρχ ές, στις ιδέες, στην τόλµη και στην πολιτική µας αισθητική», κατέληξε ο κ.Θεοδωράκης.

Σοκ στη Γαλλία: Πρώτη η Λεπέν στις ευρωεκλογές

θριάσιο-13

Ιστορικό ρεκόρ διαφοράς στις ευρωεκλογές
πετυχαίνει η Νέα ∆ηµοκρατία

Την ιστορικά µεγαλύτερη
διαφορά που έχ ει καταγραφεί σε ευρωπαϊκές εκλογές µεταξύ των δύο
π ρώτων
κοµµάτων ,
φαίν εται ν α κατακτά
σήµερα η Νέα ∆ηµοκρατία, καθώς προηγείται µε
9,3 ποσοστιαίες µον άδες
του ΣΥ ΡΙΖΑ, στο 57,4%
της εν σωµάτωσης.
Η αµέσως προηγούµεν η
µεγαλύτερη
διαφορά
µεταξύ των πρώτων δύο
κοµµάτων , µε βάση τα έως
τώρα στοιχ εία, είχ ε σηµειωθεί το 2004 όταν η Νέα
∆ηµοκρατία είχ ε επικρατήσει µε 9.02% του

ΠΑΣΟΚ.Αν αλυτικά, οι διαφορές
µεταξύ
των
π ρώτων δύο κοµµάτων
στις οκτώ ευρωπ αϊκές
αν αµετρήσεις απ ό το
1981 έως και το 2014
έχ ουν ως εξής:

1994
ΠΑΣΟΚ: 37,60%
Ν∆: 32,63%

1985
ΠΑΣΟΚ 41,59%
Ν∆ 38,04%

2009
ΠΑΣΟΚ 36,64%
Νέα ∆ηµοκρατία 32,29%

1981
ΠΑΣΟΚ: 40.12
Ν∆: 31,34

1989
Ν∆ 40,44%
ΠΑΣΟΚ µε 35,94%

1999
Νέα ∆ηµοκρατία: 35,98%
ΠΑΣΟΚ: 32,92%
2004
Νέα ∆ηµοκρατία 43,03%
ΠΑΣΟΚ: 34,01%

2014
ΣΥ ΡΙΖΑ: 26,57%
Ν . ∆: 22, 72%

Πρώτα exit polls στην Γαλλία όπ ου ο Εθνικός Συναγερµός της Μαρίν
Λεπ έν είναι π ρώτο κόµµα στις ευρωεκλογές µε 23%. Το κόµµα του Εµανουέλ Μακρόν έρχεται δεύτερο µε µικρή διαφορά, µια µονάδα, στο 22%.
Το exit poll του Ιfop δίνει στο κόµµα της Λεπ έν π οσοστό 24% ενώ το exit
poll του Elabe 24,2% και στο κόµµα του Μακρόν 22,4%.
Εφόσον επ αληθευτεί αυτή η π ρόβλεψη, ο Εθνικός Συναγερµός θα απ οσπ άσει 24 έδρες στο Ευρωπ αϊκό Κοινοβούλιο, έναντι 23 εδρών για το
κόµµα του Γάλλου π ροέδρου.
Στην τρίτη θέση έρχονται οι Πράσινοι, µε π οσοστό π ερίπ ου 13%.
Πρώτη αντίδραση απ ό το Ελιζέ. Η π λειοψηφία αυτών π ου ψήφισαν στην
Γαλλία ψήφισαν υπ έρ των φιλοευρωπ αϊκών κοµµάτων, δεν θα υπ άρξει
αλλαγή π ολιτικής στην Γαλλία, η κυβέρνηση θα εντείνει το π ρόγραµµά
της στο δεύτερο µέρος της θητείας Μακρόν.

Ιστορική συµµετοχή των Ελλήνων του
εξωτερικού στις ευρωεκλογές

Σύµφων α µε πληροφορίες
του MN και του DP, η συµµετοχ ή των απόδηµων Ελλήν ων
στις ευρωεκλογές ήταν
εν τυπωσιακά αυξηµέν η.
Το 2014 η συµµετοχ ή έφτασε
το 67,56% εν ώ σήµερα η
συµµετοχ ή αγγίζει το 80%,
εν δέχ εται ακόµη και ν α το
υπερβεί. Το συγκεκριµέν ο
ποσοστό καταγράφεται ως το υψηλότερο ποσοστό συµµετοχ ής των αποδήµων
Ελλήν ων στην εκλογική διαδικασία για την αν άδειξη ευρωβουλευτών . Ακόµη και το
2009 που η συµµετοχ ή θεωρήθηκε ιδιαίτερα υψηλή, δεν ξεπέρασε το 71,5%.
Εν δεικτικά παραδείγµατα είν αι το Λουξεµβούργο που οι εγγεγραµµέν οι ήταν 528
και ψήφισαν οι 463, οι Βρυξέλλες που από τους 2.068 ψήφισαν οι 1890 και η
Κύπρος που από τους 1.790 ψήφισαν οι 1606.
Στην Πειραιώς φαίν ον ται ιδιαίτερα ευχ αριστηµέν οι µε τη µεγάλη συµµετοχ ή καθώς
είν αι γν ωστό ότι η Νέα ∆ηµοκρατία "έχ ει επεν δύσει" στην ψήφο των απόδηµων
Ελλήν ων . Στις εκλογές του 2014 η Νέα ∆ηµοκρατία απέσπασε το 27,43% των
αποδήµων έν αν τι του ΣΥ ΡΙΖΑ που συγκέν τρωσε µόλις το 19,35%. Στην Πειραιώς
εκτιµούν ότι θα αγγίξουν το 40% αυτή την φορά.

ΓΑΜΟΣ

Ο Πόλ Αλέξανδρος του Μπριζίντερ και της Χρυσούλας το γένος
∆εληγιαννίδου που γεννήθηκε στην Αθήνα και κατοικεί στο Λονδίνο και η
Βουτόγλου Κωνσταντίνα του Ευστράτιου και της Πηνελόπης
το γένος Μπλέντζα που γεννήθηκε στο Χολαργό και κατοικεί στο Λονδίνο
πρόκειται να παντρευτούν µε πολιτικό γάµο στο Προξενικό γραφείο
Ελλάδας του Λονδίνου.

Επεισόδιο µε Κούνεβα – Καφαντάρη σε εκλογικό κέντρο

Επεισόδιο
σηµειώθηκε σε
εκλογικό κέν τρο
στο Περιστέρι, το
οποίο προκάλεσαν
οι δύο υποψήφιες
ευρωβουλευτές
Κων σταν τίν α
Κούν εβα (ΣΥ ΡΙΖΑ)
και Λίλα Καφαν τάρη
(ΚΚΕ).
Σύµφων α µε το
ethnos.gr, το πρωί
της Κυριακής, οι
δύο υποψήφιες
απαίτησαν από
τον δικαστικό αν τιπρόσωπο ν α τους δώσει εκτιµήσεις για την προσέλευση του
κόσµου καθώς και για άλλα στοιχ εία επί της διαδικασίας.

Ο δικαστικός αρν ήθηκε ν α σταµατήσει την εκλογική διαδικασία και ν α ικαν οποιήσει το αίτηµά τους χ ωρίς ν α έχ ουν κλείσει οι κάλπες. Το αποτέλεσµα ήταν ν α αν έβουν οι τόν οι και ν α σπεύσει στο σηµείο η αστυν οµία.

ΓΑΜΟΣ

Ο ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΛΕΝΗΣ
ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΥ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΚΑΤΟΙΚΟΣ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ Η ΚΟΛΑΣΗ ΕΙΡΗΝΗ ΤΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ
ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΛΓΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΡΩΜΑΪ∆ΟΥ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣΑ ΣΤΟ ΤΣΙΜΚΕΝΤ
ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΘΑ ΠΑΝΤΡΕΥΤΟΥΝ ΜΕ
ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΓΑΜΟ ΣΤΟ ∆ΗΜΑΡΧΕΙΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

14-θριάσιο

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ

Ενοικιάζεται διαµέρισµα 97
τ.µ. µε βοηθητικό χώρο 12
τ.µ. , σχεδόν καινούριο, µονοκατοικία µε καλοριφέρ επί
της οδού Κιλκίς (αρ. 12) στο
κέντρο του Ασπροπύργου,
που διαθέτει και µεγάλο ακάλυπτο χώρο . Κατά
προτίµηση Έλληνες.
Πληροφορίες κ. Γιώργος
6934891843

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
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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)

ΠΩΛΕΙΤΑΙ RENAULT TWINGO
Mοντέλο 2004 1150 κυβικά
(τέλη 135 ευρώ) µε 175.500 χλµ.
στην τιµή των 1150 ευρώ
Πληροφορίες στο 6948683400

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ
80τµ
ΣΤΗΝ
ΠΕΡΙΟΧΗ
ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
Ο∆ΟΣ Ι. ΜΥΛΩΝΑ 32, ΜΕ
ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΗΛ.
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 6984780807
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 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
Απόφοιτος Λυκείου αναζητά
εργασία πενθήµερη πρωινό
ωράριο (4-5 ώρες) σε Ασπρόπυργο- Ελευσίνα. Τηλ.
6986753486
Ζητείται εργασία ως
ανειδίκευτος εργάτης, για

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ
ΟΙΚΟΠΕ∆ΩΝ. ΚΟΥΡΕΜΑ ΚΑΙ

ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΞΕΡΩΝ ΧΟΡΤΩΝ
ΤΗΛ. 6932154263

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
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: 2105573042. Fax: 2105576988

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΤΟ

ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ Ι.Ν.

ΕΠΙ∆ΙΟΡΘΩΣΗΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ
ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΟ ∆ΗΜΑΡΧΕΙΟ. ΤΟ
ΑΚΙΝΗΤΟ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΚΑΙ
ΓΙΑ ΟΠΟΙΑ∆ΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ

ΧΡΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΟ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ 6977426279

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
«Ο∆ΗΓΟΣ Πωλητής, µε
δίπλωµα Γ' κατηγορίας,
ζητείται από εταιρεία γαλακτοκοµικών προϊόντων στον
Ασπρόπυργο Αττικής. Επιθυµητή προϋπηρεσία σε exvan πώληση. Επικοινωνία
10:00-17:00, 2105577698 ,
email: info@dikomas.gr

Ζητούνται συνεργάτες για
πωλήσεις προϊόντων σε εκθεσιακούς χώρους, ηλικίας
από 20 έως 35 ετών. Ώρες επικοινωνίας: 11 π.µ. έως 1
µ.µ. – κος Ηλίας - Τηλ.: 210
24 70 341 - 694 43 88 304
–email: ifonitonamea@gmail.com

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΕΜΠΕΙΡΗ ΚΥΡΙΑ ΜΕ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ
ΜΟΝΙΜΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤ’ΟΙΚΟΝ ΓΙΑ
Φ Ρ Ο Ν Τ Ι ∆ 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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Η ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ

DI TORRE ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ

"Εταιρεία καθαρισµών
στην Ελευσίνα, ζητεί
καθαρίστρια µε δίπλωµα
οδήγησης, κάτοικο περιοχής θριασίου πεδίου.
τηλ: 210 5546957,
6 9 7 6 4 3 6 8 8 2 "

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

ΕΝ∆ΥΜΑΤΩΝ

‘’ΜΑΡΙΝΕΛΑ’’ ΣΤΟΝ

ΚΥΡΙΑ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΗΝ

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΣΕ ΟΙΚΙΕΣ ΚΑΙ
ΜΑΓΑΖΙΑ- ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΗ ΦΡΟΝΤΙ∆Α /
ΦΥΛΑΞΗ ΗΛΙΚΙΩΜΈΝΩΝ
Ή ΜΙΚΡΏΝ ΠΑΙ∆ΙΩΝ ΣΤΙΣ

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ ΛΟΓΩ

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΑΝ∆ΡΑ, ΕΛΕΥΣΙΝΑ

ΤΗΛ. 210 5576204

ΤΗΛ. 6931381272

ΣΥΝΤΑΞΙΟ∆ΟΤΗΣΗΣ.

ΚΑΙ ΜΑΓΟΥΛΑ

∆ευτέρα 27 Μαΐου 2019

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ

Γραφείο Απασχόλησης
∆ήµου Ασπροπύργου

•
ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ (Άντρες)
Επιθυµητά Προσόντα
Ηλικία: έως 40 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Απόφοιτοι
Γυµνασίου – Λυκείου
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Πρόσθετα Προσόντα: Γνώση Picking
& Scanner
Επιθυµητό: Κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου
•
ΠΩΛΗΤΕΣ
Επιθυµητά Προσόντα
Ηλικία: έως 35 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Λύκειο/ΙΕΚ
Προϋπηρεσία: Επιθυµητή – ΟΧΙ Απαραίτητη
Επιθυµητό: Κάτοχος Ι.Χ. αυτοκινήτου

•
ΑΝΕΙ∆ΙΚΕΥΤΟΙ ΕΡΓΑΤΕΣ
ΑΠΟΘΗΚΗΣ
Επιθυµητά Προσόντα
Ηλικία: έως 35 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Επιθυµητή
Επιθυµητό: Κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

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

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

θριάσιο-15

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

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

16-θριάσιο

∆ευτέρα 27 Μαΐου 2019

