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ΛΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.
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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
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ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ:

ΛΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 
Εθνική Τράπεζα

IBAN: GR 65011020000000
20060191531

∆ιεύθυνση τυπογραφείου: θέση Πατριάρχου  Γρηγο-
ρίου 4,  19300 Ασπρόπυργος

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

κη τις απόψεις της εφηµερίδας

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

2-θριάσιο Τρίτη 23 Ιουλίου 2019

ΠΠΡΡΟΟΓΓΝΝΩΩΣΣΗΗ  ΚΚΑΑΙΙΡΡΟΟΥΥ
Αιθριος . Η  θερµοκρασία 
έως 35  βαθµούς Κελσίου 

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

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Προφήτου Ιεζεκιήλ,

Ιεροµαρτύρων Απολλιναρίου και
Βιταλίου επισκόπων Ραβέννης

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
ΣΥΣΤΕΓΑΣΜΕΝΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΓΑΒΑΘΑ ΑΡΓΥΡΩ

ΠΑΠΑΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΟΕ 
Αχαρνών 7, 2105576029

Ελευσίνα
Ζαχαρίου Σεβαστή Κ. 

Εθνικής Αντιστάσεως 98 & Περσεφόνης,
2105547900

ΜΑΝ∆ΡΑ
Ροκάς ∆ηµήτριος Π., Σαλαµίνος 7, 

Μάνδρα - Εργατικές Κατοικίες, 2105541344
08:00-14:00  &17:30-21:00  

ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ
Μπουρούνη Αθηνά ∆. Πίνδου 42 & Χαλκίδας 1, 

- ∆ροσούπολη, 2102470650
(08:00-22:00)

ΧΑΪ∆ΑΡΙ

Γεωργοπούλου Αδαµαντία - Μαρία Πλάτωνος
34, Όπισθεν My Market, - ∆άσος, 

2105324590, 08:30-21:00

Συνεδρίαση του ∆.Σ. 
της ΚΕ∆Ε την Τετάρτη 
Αναµένεται να παραστεί 
και ο υπουργός Εσωτερικών 
Τ. Θεοδωρικάκος.

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της ΚΕ∆Ε
θα συνεδριάση την Τετάρτη στις 11 το
πρωί. Παρότι ακόµα δεν έχει δηµοσιο-
ποιηθεί η ηµερήσια διάταξη της συνε-
δρίασης, σύµφωνα µε πληροφορίες
θα τεθεί επί τάπητος το Μάτι και η
εκπόνηση ενός σχεδίου για την αντι-
µετώπιση των φυσικών καταστροφών.

Εξάλλου σήµερα Τρίτη θα  προηγηθεί σχετική
ηµερίδα της ΚΕ∆Ε. 

Στην συνεδρίαση, σύµφωνα µε πληροφορίες,
αναµένεται να παραστεί και ο υπουργός Εσωτερ-
ικών Τ. Θεοδωρικάκος.

Ε
ξαρθρώθηκε εγκληµατική οργάν ωση τα µέλη της
οποίας διακιν ούσαν  ποσότητες ν αρκωτικών ,
στην  ευρύτερη περιοχ ή της ∆υτικής Αττικής

καθώς και στις περιοχ ές της Νέας Ιων ίας και του Γέρα-
κα

Συν ελήφθησαν  εν ν έα µέλη της οργάν ωσης και µία
ηµεδαπή σε βάρος της οποίας εκκρεµούσε Έν ταλµα
Σύλληψης για πλαστογραφία και απάτη

Μεταξύ των  άλλων  κατασχ έθηκαν  -2- κιλά και -580,2-
γραµµάρια ηρωίν ης, -265,5- γραµµάρια κάν ν αβης, -1-
πιστόλι, -28- φυσίγγια, -3- Ι.Χ.Ε. αυτοκίν ητα, -1- µοτο-
συκλέτα, -21.380- ευρώ, -2- ζυγαριές και -18- κιν ητά
τηλέφων α.

Εξαρθρώθηκε, από την  Υποδιεύθυν ση ∆ίωξης Ναρ-
κωτικών  της ∆ιεύθυν σης Ασφάλειας Αττικής, εγκληµατι-
κή οργάν ωση τα µέλη της οποίας δραστηριοποιούν το
στην  διακίν ηση ποσοτήτων  ν αρκωτικών , στην  ευρύτε-
ρη περιοχ ή της ∆υτικής Αττικής και στις περιοχ ές της
Νέας Ιων ίας και του Γέρακα.

Πρωιν ές ώρες της 18-7-2019, έπειτα από οργαν ω-
µέν η επιχ είρηση της αν ωτέρω Υπηρεσίας, µε τη
συν δροµή της Ε.Κ.Α.Μ., της Ο.Π.Κ.Ε., και της ∆ιεύθυ-
ν σης Αστυν οµικών  Επιχ ειρήσεων  Αττικής, σε Αιγάλεω,
Χαϊδάρι Αχ αρν ές, Νέα Ιων ία, καθώς επίσης και στους
καταυλισµούς στην  Αγία Σωτήρα Αχ αρν ών , και Γέρακα,
συν ελήφθησαν  εν ν έα (9) άτοµα (επτά ηµεδαποί και
δύο αλλοδαποί) ηλικίας από 28 έως 66 ετών , µέλη της

σπείρας. Επιπλέον  συν ελήφθη µία 60χ ρον η ηµεδαπή,
σε βάρος της οποίας εκκρεµούσε Έν ταλµα Σύλληψης
για πλαστογραφία και απάτη.

Ειδικότερα, κατόπιν  συστηµατικής έρευν ας για τη
δράση εγκληµατικής οργάν ωσης που δραστηριοποιείτο
στην  αποθήκευση, ν όθευση, επαν ατυποποίηση και
διακίν ηση ποσοτήτων  ηρωίν ης, κοκαΐν ης και κάν ν α-
βης στις αν ωτέρω περιοχ ές και µετά από εξακριβώσεις
χ ώρων  και ταυτοποίηση ατόµων , επετεύχ θη ο εν τοπι-
σµός τους και διαπιστώθηκε η εγκληµατική τους δράση.

Από τις έρευν ες σε οικίες και χ ώρους, βρέθηκαν  και
κατασχ έθηκαν  συν ολικά:

-2- κιλά και -580,2- γραµµάρια ηρωίν ης
-265,5- γραµµ. ακατέργαστης κάν ν αβης
-0,1- γραµµ. κοκαΐν ης
-2- τσιγαριλίκια ακατέργαστης κάν ν αβης
-39- δισκία ν αρκωτικών
-3.775,5- γραµµάρια άγν ωστης χ ηµικής ουσίας,

κατάλληλης για την  επαύξηση των  ποσοτήτων  ηρωίν ης
-2- ζυγαριές ακριβείας
-1- πιστόλι µε γεµιστήρα
-28- φυσίγγια
-3- Ι.Χ.Ε. αυτοκίν ητα
-1- µοτοσυκλέτα
-21.380- ευρώ
-18- κιν ητά τηλέφων α
Οι συλληφθέν τες θα οδηγηθούν  στον  κ. Εισαγγελέα

Πρωτοδικών  Αθην ών .

∆ΕΚΑ ΑΤΟΜΑ ΣΥΝΕΛΗΦΘΗΣΑΝ 
ΣΕ ΧΑΪ∆ΑΡΙ, ΑΙΓΑΛΕΩ ΚΑΙ ΑΧΑΡΝΕΣ 

∆ιακινούσαν ποσότητες ναρκωτικών, στην
ευρύτερη περιοχή της ∆υτικής Αττικής



Έ
νας 64χρονος άνδρας
φαίνεται ότι προκάλεσε
την Κυριακή το

µεσηµέρι τη φωτιά σε οικισµό
κοντά στην Αγία Τριάδα  Μεγάρ-
ων, η οποία απείλησε σπίτια και
προκάλεσε τεράστια κινητο-
ποίηση της Πυροσβεστικής,
χωρίς ευτυχώς να υπάρξουν τρα-
υµατισµοί και µεγάλες καταστρο-
φές. 

Ο άνδρας συνελήφθη στο
πλαίσιο της αυτόφωρης διαδι-
κασίας ως υπαίτιος πρόκλησης
εµπρησµού από αµέλεια

Ανακοίνωση που εξέδωσε η
Πυροσβεστική Υπηρεσία αναφ-
έρει τα εξής: «Συνελήφθη χθες,
από υπαλλήλους της ∆ιεύθυ-
νσης Αντιµετώπισης Εγκληµά-
των Εµπρησµού (∆.Α.Ε.Ε.) και
από ανακριτικούς υπαλλήλους

της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας
Μεγάρων στο πλαίσιο της αυτόφ-
ωρης διαδικασίας, 64χρονος
ηµεδαπός ως υπαίτιος πρόκ-
λησης εµπρησµού από αµέλεια,
σε αγροτοδασική έκταση στην
περιοχή Αγία Τριάδα του δήµου
Μεγάρων, στο νοµό Αττικής. Για
την πυρκαγιά ειδοποιήθηκε η
Υπηρεσία µας στις 13:13, χθες.
Σχηµατίστηκε δικογραφία και
ενηµερώθηκε ο Εισαγγελέας
Πρωτοδικών Αθηνών».

Στην ανακοίνωσή του, το Πυρο-
σβεστικό Σώµα υπενθυµίζει ότι
κατά την αντιπυρική περίοδο:

• Αποφεύγουµε τις υπαίθριες
εργασίες που ενδέχεται να προ-
καλέσουν πυρκαγιά (οξυγονο-
κολλήσεις - ηλεκτροσυγκολλή-

σεις, χρήση τροχού ή άλλου
εργαλείου που προκαλεί σπινθ-
ήρες)

• ∆εν καίµε σκουπίδια ή ξερά
χόρτα και κλαδιά στην ύπαιθρο

• ∆εν ανάβουµε υπαίθριες
ψησταριές εντός των δασών ή σε
χώρους που υπάρχουν ξερά
χόρτα

• ∆εν πετάµε ποτέ αναµµένα
τσιγάρα στην ύπαιθρο

• Επισηµαίνεται, ότι οι σπινθ-
ήρες που προκαλούνται από την
εξάτµιση όλων των τύπων των
οχηµάτων µπορούν να προξενή-
σουν πυρκαγιά

• Η πρόκληση πυρκαγιάς απο-
τελεί ποινικό αδίκηµα

Τρίτη 23 Ιουλίου 2019 θριάσιο-3 

Ο νέος δήµαρχος Αχα-
ρνών , Σπύρος Βρεττός
απευθυνόµενος στους
γονείς και κηδεµόνες των
παιδιών που φοιτούν
στους παιδικούς σταθ-
µούς της πόλης αναφορι-
κά µε τις επιπτώσεις του
σεισµού επισηµαίνει τα
εξής: 

Θέλω να διαβεβαιώσω
τους γονείς ότι οι παιδικοί
σταθµοί δεν αντιµε-
τωπίζουν κανένα πρόβ-
ληµα µετά τη τελευταία
σεισµική δόνηση και θα
λειτουργήσουν κανονικά
τη ∆ευτέρα.

Το Σαββατοκύριακο
κλιµάκιο µηχανικών του
∆ήµου παρουσία του
Γενικού ∆ιευθυντή Νικό-
λαου Γεωργακόπουλου
επισκέφτηκαν όλους τους
παιδικούς σταθµούς του
∆ήµου µας, τους έλεγξαν
και διαπίστωσαν ότι δεν
υπάρχει κανένα
απολύτως πρόβληµα από
το σεισµό της 19η Ιουλίου.

Θέλω να ευχαριστήσω
τον πρώην ∆ήµαρχο 

Σωτήρη Ντούρο που
εθελοντικά συµµετείχε
στον έλεγχο των παι-
δικών σταθµών και προ-
σέφερε τις επιστηµονικές
του γνώσεις ως πολιτικός
µηχανικός. Επίσης θέλω
να ευχαριστήσω τον
πρώην Γενικό Γραµµατέα
του ∆ήµου και νεοεκλεγή
περιφερειακό σύµβουλο,
Θανάση Κατσιγιάννη,
που σήµερα από το πρωί
µε την βοήθεια των συνε-
ργατών του καταγράφ-
ουν ηλεκτρονικά όλα τις
ζηµιές του Εγκέλαδου.

Τέλος θέλω να ευχαρι-
στήσω τον Γεν. ∆ιευθυ-
ντή Νικόλαο Γεωργακό-
πουλο που αυτό το Σαβ-
βατοκύριακο έδειξε υπε-
ρβάλλον ζήλο για τον
έλεγχο των ζηµιών. Αν
και επισήµως αναλαµβά-
νω τα καθήκοντά µου τον
Σεπτέµβριο, θα κάνουµε
αυτό που πρέπει για να
είναι όλα τα σχολεία έτοι-
µα για να υποδεχθούν
τους µαθητές τον Σεπτέµ-
βριο.

Σπύρος Βρεττός: 
Θέλω να διαβεβαιώσω τους γονείς 
ότι οι παιδικοί σταθµοί δεν 
αντιµετωπίζουν κανένα πρόβληµα 
µετά την σεισµική δόνηση

Συνελήφθη 64χρονος για τη 
φωτιά σε οικισµό στα Μέγαρα

Σ
τις άµεσες προτεραιότητες της Κυβέρν ησης τοποθέτησε η ν έα Υπουργός
Πολιτισµού Λίν α Μεν δών η την  Ελευσίν α Πολιτιστική Πρωτεύουσα της
Ευρώπης 2021, κατα την  οµιλία της στην  Βουλή

Συγκεκριµέν α, εξειδικεύον τας κάποια πρώτα έργα, η Λ. Μεν δών η τόν ισε: “Η
συµπλήρωση, το 2021, των  200 ετών  από την  επαν άσταση του 1821 –χ θες
Πρωθυπουργός αν αφέρθηκε στην  σηµασία, την  οποία η Κυβέρν ηση αποδίδει στο
συγκεκριµέν ο γεγον ός- αλλά και των  2.500 ετών , το 2020, από την  ν αυµαχ ία της
Σαλαµίν ας, προσφέρουν  ιδαν ικό πλαίσιο για την  αν άπτυξη σχ ετικών  πρωτοβου-
λιών  σε κάθε έκφαν ση της καλλιτεχ ν ικής δηµιουργίας.

Το 2021, θα φιλοξεν ήσουµε για 4η φορά τον  κορυφαίο πολιτιστικό θεσµό της
Ευρώπης, την  Πολιτιστική Πρωτεύουσα, στην  Ελευσίν α, την  γεν έτειρα του
Αισχ ύλου, την  πόλη που η σύγχ ρον η ιστορία της είν αι συν δεδεµέν η µε την  βιοµ-
ηχ αν ική αν άπτυξη της χ ώρας. Η επιτυχ ία της Ελευσίν ας αποτελεί για µας υπόθε-
ση εθν ικής σηµασίας”

Έκρουσε όµως και τον  κώδων α κιν δύν ου, ως προς αυτό το ζήτηµα: “Με ευθύν η
της προηγούµεν ης Κυβέρν ησης, τόσο στο επίπεδο λειτουργίας του Φορέα όσο και
στο επίπεδο των  υποδοµών , απέχ ουµε πολύ από το επιθυµητό” είπε. 

“Ο κίν δυν ος, το 2021, η
πόλη της Ελευσίν ας, λόγω
έλλειψης βασικών  υπο-
δοµών , ν α µην  µπορέσει
ν α αν ταποκριθεί στις
απαιτήσεις της διοργάν ω-
σης είν αι ορατός.”

Αργύρης Οικον όµου: Χαιρετίζουµε τις προγραµµατικές δηλώσεις 
της Κυβερν ήσεως, µέσω της αρµόδιας Υπουργού Πολιτισµού 
και Αθλητισµού, κυρίας Λίν ας Μεν δών η.

«Θα επιδιώξουµε άµεσα συν άν τηση µε την  Υπουργό, έτσι ώστε ν α δροµολογηθ-
ούν  οι απαραιτητες εν έργειες, τόσο στα έργα υποδοµής όσο και στις διοικητικές
δυσλειτουργίες, όπως αυτές περιγράφηκαν  στις προγραµµατικές δηλώσεις.» δήλωσε
ο ν εοεκλεγείς ∆ήµαρχ ος Ελευσίν ας

Λίνα Μενδώνη: ΗΗ  εεππιιττυυχχίίαα  ττηηςς  ΕΕλλεευυσσίίννααςς
22002211  ααπποοττεελλεείί  υυππόόθθεεσσηη  εεθθννιικκήήςς  σσηηµµαασσίίααςς
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Η Συντονιστική Επιτροπής Πυρόπ-
ληκτων Κινέττας διοργανώνει την Τρίτη 23
Ιουλίου 2019 στις 19:00 συµβολικό
κλείσιµο της Νέας Εθνικής Οδού.

Ακολουθεί η ανακοίνωση:
Ένα χρόνο µετά τη φωτιά που κατέκαψε

και κατέστρεψε τα σπίτια και τα όνειρα µας
και µετέτρεψε τον παράδεισο της Κινέτας
σε κόλαση οι πυρόπληκτοι παραµένουν
χωρίς σπίτια – χωρίς άδειες- χωρίς επισ-
κευές αλλά µε µπόλικα αποκαΐδια –µπάζα-
αµίαντο και φυσικά υποσχέσεις

Είµαστε εδώ και διεκδικούµε να
ξαναφτιαχτούν όλα τα σπίτια και να
αναγνωρισθεί η νοµιµότητα των
οικισµών.

Την Τρίτη το απόγευµα της
23ης Ιουλίου 2019 σε ώρα και
ακριβές σηµείο που θα ανακοι-
νωθεί έγκαιρα και αφού γίνουν οι
απαραίτητες ενέργειες προς τις
αρχές κλείνουµε συµβολικά τη
Νέα Εθνική Οδό.∆ιαµαρτυρόµα-
στε και διεκδικούµε το αυτονόητο.

Η Συντονιστική Επιτροπή Πυρόπληκτων Κινέττας διοργανώνει σήµερα 
23 Ιουλίου 2019 στις 19:00 συµβολικό κλείσιµο της Νέας Εθνικής Οδού



-  Να δηµιουργηθούν Περιφερειακά 
Ιατρεία σε Ν. Πέραµο, Κινέτα και 
Αλεποχώρι και να ενισχυθεί το ΘΡΙΑΣΙΟ
Νοσοκοµείο µε προσωπικό 

Χ
ιλιάδες κάτοικοι και εργαζόµεν οι
συχ ν ά ταλαιπωρούµαστε, κιν δυν εύει
η υγεία µας, ή αν αγκαζόµαστε ν α

πληρών ουµε στον  ιδιωτικό τοµέα επειδή το
Κέν τρο Υγείας Μεγάρων , ακόµη και πριν
την  απόφαση για περιορισµό της λειτουργίας
του, δεν  µπορούσε ν α καλύψει τις αν άγκες
µας, λόγω των  ελλείψεων  προσωπικού.

Αποτέλεσµα της χ ρόν ιας υποβάθµισης
είν αι η απόφαση για αν αστολή της 24ωρης
λειτουργίας, που ουσιαστικά αφήν ει υγειον ο-
µικά «ακάλυπτη» µια περιοχ ή µε 40.000 περίπου
κατοίκους και χ ιλιάδες επισκέπτες και παραθεριστές.

Γι’ αυτό, πραγµατοποιήσαµε σύσκεψη µαζικών
φορέων  της περιοχ ής, όπου αποφασίσαµε ν α
προχ ωρήσουµε σε κοιν ές αγων ιστικές πρωτοβουλίες
γιατί δεν  µπορούµε ν α συµβιβαστούµε µε τη σηµεριν ή
άθλια κατάσταση:

● στο Κέν τρο Υγείας Mεγάρων , αν  και ο οργαν ισµός
προβλέπει 11 θέσεις γεν ικών  γιατρών  ή παθολόγων ,
που είν αι η βάση για την  24ωρη λειτουργία, σήµερα
υπηρετούν  µόν ο 4, από τους οποίους ο έν ας είν αι σε
µακροχ ρόν ια αν αρρωτική άδεια λόγω σοβαρού προβ-
λήµατος υγείας, ο έν ας είν αι στα πρόθυρα της συν τα-
ξιοδότησης του και έν ας που αν ήκει στο Περιφερειακό
Ιατρείο Αλεποχ ωρίου. 

Αν τίστοιχ ες είν αι οι ελλείψεις και στις υπόλοιπες
βασικές ειδικότητες, για παράδειγµα δεν  υπάρχ ει καν έ-
ν ας γυν αικολόγος, καν έν ας οφθαλµίατρος, υπάρχ ει
µόν ο έν ας καρδιολόγος, µόν ο έν ας επικουρικός χ ειρο-
υργός, µία επικουρική ακτιν ολόγος και έν ας µικρο-
βιολόγος, µε αποτέλεσµα ν α µην  µπορεί ν α λειτουρ-
γούν  σε 24ωρη βάση τα εργαστήρια του κέν τρου
υγείας.

Ελλείψεις υπάρχ ουν  και στο ν οσηλευτικό προσω-
πικό, εν ώ αρκετοί από τους γιατρούς και υπόλοιπους
εργαζόµεν ους είν αι µε συµβάσεις ορισµέν ου χ ρόν ου
(είτε επικουρικοί είτε µέσω προγράµµατος του ΟΑΕ∆)
και κιν δυν εύουν  µε απόλυση.

Σοβαρό πρόβληµα στη λειτουργία προκαλεί και η

αν επαρκής φύλαξη του κέν τρου υγείας, µε αποτέλεσµα
ν α υπάρχ ουν  συχ ν ά περιστατικά κλοπών  και φθο-
ρών  εξοπλισµού και επιθετικών  συµπεριφορών  σε
βάρος υγειον οµικών . 

Προφαν ώς, µε τέτοιες ελλείψεις, το κέν τρο υγείας δεν
µπορεί ν α αν ταποκριθεί στο ρόλο του, ως δοµή πρω-
τοβάθµιας φρον τίδας υγείας, στην  πρόληψη και προα-
γωγή της υγείας, για παράδειγµα µε τη λειτουργία υπηρ-
εσιών  σχ ολικής υγείας καθώς και προσαν ατολισµό για
την  πρόληψη και αν τιµετώπιση του επαγγελµατικού
κιν δύν ου στους εργασιακούς χ ώρους της περιοχ ής. 

● σε Ν. Πέραµο, Κιν έτα και Αλεποχ ώρι είν αι αν ύπα-
ρκτες είν αι οι δηµόσιες υπηρεσίες υγείας. 

Αν τίστοιχ α είν αι τα προβλήµατα στο ΘΡΙΑΣΙΟ
Νοσοκοµείο, λόγω των  ελλείψεων  προσωπικού (οι
κεν ές οργαν ικές θέσεις σε ν οσηλευτικό προσωπικό,
τραυµατιοφορείς και βοηθούς θαλάµου ξεπερν ούν  τις
110) και τη µείωση της κρατικής χ ρηµατοδότησης (κατά
13 εκατ. ετησίως), µε αποτέλεσµα ο οικον οµικός απο-
λογισµός του 2018 ν α είν αι ελλειµµατικός κατά 8 εκατ.
ευρώ.

∆ε δεχ όµαστε ν α θυσιάσουν  την  υγεία µας για τα
κέρδη  των  επιχ ειρηµατικών  οµίλων

Η απαράδεκτη κατάσταση είν αι αποτέλεσµα της
πολιτικής της Ευρωπαϊκής Έν ωσης (που εφαρµόζουν
όλες οι κυβερν ήσεις) σύµφων α µε την  οποία η υγειο-
ν οµική περίθαλψη είν αι εµπόρευµα και οι παροχ ές
υγείας πρέπει ν α µειωθούν , γιατί αυξάν ουν  το µη µισθ-
ολογικό κόστος και εµποδίζουν  την  κερδοφορία των
επιχ ειρηµατικών  οµίλων .

Γι’ αυτό, αφήν ουν  αν εν όχ λητους τους εργοδό-
τες ν α παραβιάζουν  τη ν οµοθεσία για την  πρόλ-
ηψη του επαγγελµατικού κιν δύν ου.

Γι’ αυτό, δεν  προσλαµβάν ουν  το αν αγκαίο
µόν ιµο προσωπικό και µειών ουν  την  κρατική
χ ρηµατοδότηση. Γι’ αυτό, προωθούν  τη λειτο-
υργία των  δηµόσιων  ν οσοκοµείων  ως «αυτοτελείς
επιχ ειρηµατικές µον άδες» που θα καλύπτουν  το
κόστος λειτουργίας µε την  πώληση υπηρεσιών
στους ασθεν είς και τον  ΕΟΠΥΥ. 

Απόδειξη είν αι ότι µε το πρώτο «µεταµν ηµο-
ν ιακό» προϋπολογισµό του 2019, η κρατική
χ ρηµατοδότηση για τα δηµόσια ν οσοκοµεία
µειώθηκε κατά 65 εκατ. (από το 2013 έως 2019  η
µείωση της κρατικής χ ρηµατοδότησης ξεπέρασε
το 30%) εν ώ αυξήθηκαν  οι ασφαλιστικές εισφορές

µας για υγειον οµική περίθαλψη κατά 770 εκατ. ευρώ.
Ταυτόχ ρον α, προωθούν  το θεσµό του «οικογεν εια-

κού γιατρού», µε βασικό, όµως, προσαν ατολισµό ν α
δυσκολεύουν  την  πρόσβαση στις δηµόσιες µον άδες
υγείας δευτεροβάθµιου επιπέδου και την  εφαρµογή
αν τιεπιστηµον ικών  πρωτοκόλλων , για τη µείωση της
ασφαλιστικής κάλυψης για φάρµακα και εξετάσεις. 

Προειδοποιούµε ότι η κατάσταση θα χ ειροτερέψει.
Τόσο η σηµεριν ή όσο και η προηγούµεν η κυβέρν ηση
έχ ουν  δεσµευτεί, στα πλαίσια του Προγράµµατος
Σταθερότητας, για την  παραπέρα µείωση της κρατικής
χ ρηµατοδότησης.  

Εν ώ η προγραµµατική θέση της Ν∆ ότι «τα κέν τρα
υγείας θα περάσουν  σταδιακά στον  έλεγχ ο της τοπικής
αυτοδιοίκησης» θα οδηγήσει στην  παραπέρα υποβάθ-
µιση των  Κέν τρων  Υγείας και στην  επιβολή ν έων
τοπικών  φόρων .
Για ν α είν αι αποτελεσµατικός ο αγών ας, πρέπει ν α
στρέφεται εν άν τια στους επιχ ειρηµατικούς οµίλους και
την  πολιτική κυβερν ήσεων  και Ευρωπαϊκής Έν ωσης.
που τους υπηρετεί. Να διεκδικεί τη δηµιουργία αποκλει-
στικά δηµόσιου, δωρεάν  συστήµατος υγείας, που θα
καλύπτει τις λαϊκές αν άγκες και θα εξασφαλίζει µόν ιµη
εργασία µε πλήρη δικαιώµατα στους εργαζόµεν ους. 

Σωµατείο Εργαζοµένων ΘΡΙΑΣΙΟY Nοσοκοµείου 
● Συνδικάτο Μετάλλου Αττικής 
● Ά  ΕΛΜΕ ∆υτικής Αττικής 
● Σωµατείο Ιδιωτικών Υπαλλήλων και Εµποροϋ-
παλλήλων ∆υτικής Αττικής             
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∆ωρεάν προληπτικές 
εξετάσεις για πολίτες 
-Πώς θα εφαρµοστεί το νέο πρόγραµµα

Έ
να νέο σχέδιο για την υγεία, το οποίο θα δώσει έµφα-
ση στην πρόληψη, ανακοίνωσε ο υπουργός Υγείας
Βασίλης Κικίλιας κατά τη προχθεσινή του οµιλία από

το βήµα της Βουλής στη συζήτηση για τις προγραµµατικές
δηλώσεις της Κυβέρνησης.

Το σχέδιο αυτό, όπως ενηµέρωσε, θα περιλαµβάνει δωρεάν
προληπτικές εξετάσεις, ενώ οι πολίτες θα ενηµερώνονται και
θα παραπέµπονται σε κρατικές και ιδιωτικές δοµές.

Στους επόµενους µάλιστα µήνες θα παρουσιαστούν οι
λεπτοµέρειες αυτού του προγράµµατος, που θα χρηµατοδοτ-
ηθεί κυρίως από τον ΕΟΠΥΥ. «Επαγγελλόµαστε µια επανά-
σταση στην πρόληψη», είπε χαρακτηριστικά ο κ. Κικίλιας.
Αυτό που προκρίνεται, είναι η ενηµέρωση των πολιτών θα
γίνεται και µέσω SMS ή e-mail για τις αναγκαίες προληπτικές
εξετάσεις, ανάλογα µε την ηλικιακή οµάδα, µε αυτόµατη παρα-
ποµπή σε κρατικές ή ιδιωτικές δοµές.

«Εφαρµόζοντας πλήρως τον αντικαπνιστικό νόµο και εισά-
γοντας στοχευµένες παρεµβάσεις κατά της παιδικής και εφη-
βικής παχυσαρκίας, θεωρώ ότι θα πετύχουµε τους ποσοτι-
κούς και κυρίως ποιοτικούς στόχους που έχουµε συµπεριλά-
βει στο αναλυτικό µας σχέδιο», υπογράµµισε.

Ο δε ΕΟΠΥΥ, σύµφωνα µε τον υπουργό Υγείας, θα
εκσυγχρονιστεί. Με προκαθορισµένα κριτήρια ποιότητας και
κόστους των παρόχων, συνδυαστικά µε τις πραγµατικές
ανάγκες υγείας των τοπικών πληθυσµών, ο Οργανισµός θα
συνάπτει συµβάσεις τόσο µε δηµόσιους όσο και µε ιδιώτες
προµηθευτές υγείας ώστε να µην υπάρχουν κενά στην
φροντίδα.

Το πρόγραµµα της Νέας ∆ηµοκρατίας για την Υγεία εξάλλου
είχε εξαρχής ως βασικό πυρήνα την πρόληψη, µε στόχο την
έγκαιρη διάγνωση και την αποτελεσµατική αντιµετώπιση των
νόσων.

Είναι άλλωστε ενδεικτικό πως η Ελλάδα διαθέτει τις χαµηλό-
τερες δαπάνες για την πρόληψη µεταξύ των ανεπτυγµένων
χωρών. 

Μόλις το 1,3% των δαπανών υγείας, όπως είχε αναφερθεί
στην παρουσίαση του προγράµµατος, κατευθύνονται σε
αυτή. Αντίθετα, το ποσοστό δαπανών για νοσηλείες στην
Ελλάδα  είναι το υψηλότερο ποσοστό στην Ε.Ε.

Σύµφωνα επίσης µε τον υπουργό Υγείας, όπως ανέφερε
κατά την οµιλία του στη Βουλή, η φροντίδα στους πιο ευάλω-
τους θα τεθεί στο επίκεντρο της πολιτικής της Αριστοτέλους. 

Όπως είπε ο κ. Κικίλιας, θα υπάρχει εξασφάλιση ραντεβού
µε τους ιατρούς εντός 24ώρου, η διανοµή  φαρµάκων για τους
βαρέως πάσχοντες στο σπίτι και µια σειρά από µέτρα που θα
βελτιώσουν την ποιότητα ζωής.

Επιπλέον, προωθείται η ανάπτυξη προγραµµάτων υγιούς
γήρανσης του πληθυσµού, η εν ίσχυση της πρόσβασης των
ευπαθών οµάδων του σε υπηρεσίες υγείας και το τέλος στις
ουρές στα φαρµακεία του ΕΟΠΥΥ.

«Επεκτείνουµε την εµβολιαστική κάλυψη παιδιών και ηλικιω-
µένων, ξεκινάµε πόλεµο ενάντια στην αλόγιστη χρήση των
αντιβιοτικών, υλοποιούµε προγράµµατα προσυµπτωµατικού
ελέγχου και πρόληψης του καρκίνου για την έγκαιρη διάγνωση
και καλύτερη δυνατή αντιµετώπιση της νόσου, εν ισχύουµε
και εκσυγχρονίζουµε τα νοσοκοµεία µας µε τεχνολογίες
αιχµής και σύγχρονο βιοϊατρικό εξοπλισµό, εισάγοντας σύγχρ-
ονα χ ρηµατοοικον οµικά µον τέλα και συµπράττον τας µε
τον  ιδιωτικό τοµέα» αν έφερε ο κ Κικίλιας.

ΤΕΤΑΡΤΗ 24 ΙΟΥΛΙΟΥ στις 7 µ.µ.- Συγκέντρωση στην Κεντρική Πλατεία Μεγάρων
Να στελεχωθεί το Κέντρο Υγείας Μεγάρων  µε µόνιµους γιατρούς και εργαζόµενους 

για  να επανέλθει σε καθηµερινή 24ωρη λειτουργία



ΟΟργανισµός Άθλησης και Φροντίδας, Νεολαίας και
Τρίτης Ηλικίας του ∆ήµου Ασπροπύργου διοργανώνει,
µια ακόµη θεατρική εξόρµηση για τα Μέλη του, την

Πέµπτη, 1 Αυγούστου 2019. 
Αυτή τη φορά θα παρακολουθήσουν το Μιούζικαλ των Θανά-

ση Παπαθανασίου και Μιχάλη Ρέππα, «Το δικό µας σινεµά» στο
θέατρο ΑΛΣΟΣ. Ένα έργο το οποίο παρουσιάζει  την άνοδο
αλλά και την πτώση του ελληνικού κινηµατογράφου, αποτε-
λούµενο από έναν all star θίασο και 24µελές µπαλέτο, συνοδεία
των τραγουδιών εκείνης της εποχής σε νέα ενορχήστρωση. 

Στο έργο συµµετέχουν ο Σπύρος Παπαδόπουλος, η ∆έσποινα
Βανδή, ο Παύλος Χαϊκάλης, ο  Κώστας Κόκλας, η Κατερίνα
Λέχου, ο Μέµος Μπεγνής, ο Γιώργος Χανιώτης, η Σύλβια ∆ελι-
κούρα, η Παρθένα Χοροζίδου, η Ευγενία Σαµαρά, η Μαριλού
Κατσαφάδου, ενώ ξεχωριστούς ρόλους έχουν η Πηνελόπη
Πιτσούλη,  η Ελένη Γερασιµίδου και ο Γιώργος Κωνσταντίνου.
Σκηνικά: Αθ. Σµαραγδή, Κοστούµια: Έβ. Σιούπη, Μουσική.: Γ. Ζαχαρίου.
Χορογραφίες.: Φ. Ευαγγελινός, Φωτισµοί.: Ελ. Ντεκώ.

ΓΓιιαα  ππεερριισσσσόόττεερρεεςς  ππλληηρροοφφοορρίίεεςς  κκααιι  εεγγγγρρααφφέέςς,,  οοιι  εεννδδιιααφφεερρόόµµεεννοοιι  µµπποορροούύνν
νναα  ααππεευυθθύύννοοννττααιι  κκααθθηηµµεερριιννάά  κκααιι  σστταα  33  ΚΚΑΑΠΠΗΗ  ττοουυ  ∆∆ήήµµοουυ  ΑΑσσππρροοππύύρργγοουυ  κκααιι
σστταα  ττηηλλέέφφωωνναα::  221100--55557777886622,,  ,,  221100--55557733554499  κκααιι  22110055559988112255..  
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ΚΚΑΑΛΛΟΟΚΚΑΑΙΙΡΡΙΙΝΝΕΕΣΣ  ∆∆ΡΡΑΑΣΣΕΕΙΙΣΣ
Ο Ο.Α.Φ.Ν.Τ.Η. πάει θέατρο

ΗΗΗΗ    ΘΘΘΘΕΕΕΕΙΙΙΙΑΑΑΑ    ΑΑΑΑΡΡΡΡΧΧΧΧΟΟΟΟΝΝΝΝΤΤΤΤΩΩΩΩ    
Αρτοζαχαροπλαστείο

Βενιζέλου Ελευθερίου 100, Ελευσίνα, 2105561050
ΣΤΟΝ ΦΟΥΡΝΟ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΑΡΧΟΝΤΩΣ 

ΑΝΟΙΞΑΜΕ ΜΙΑ ΓΩΝΙΑ ΚΑΦΕ
ΣΑΣ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ ΝΑ ∆ΟΚΙΜΑΣΕΤΕ ΤΟΝ ΚΑΦΕ ΜΑΣ

ΣΕ ΕΝΑΝ ΖΕΣΤΟ ΓΕΜΑΤΟ ΑΓΑΠΗ ΧΩΡΟ

Επίδοµα Παιδιού -Γ’ δόση: «Απαραίτητες
κινήσεις» για την πληρωµή

Η
Γ’ δόση του 2019
(για τον Μάιο και
τον Ιούνιο) θα

καταβληθεί στις 25-26 Ιου-
λίου -όπως έχει ήδη ανα-
κοινωθεί- σε όλους όσοι θα
έχουν υποβάλλει αίτηση
Α21 για το 2019, καθώς και
την φετινή τους φορολογι-
κή δήλωση µέχρι και 16
Ιουλίου.
Όσοι δεν υπέβαλαν

εγκαίρως την φορολογική
τους δήλωση, θα λάβουν
σε επόµενη καταβολή και
µετά την υποβολή της
φορολογικής τους δήλω-
σης, αναδροµικά, το ποσό
που δικαιούνται.
Μετά την υποβολή της

φορολογικής δήλωσης
τρέχοντος έτους 
ή τροποποιητική αυτής, το

ποσό του επιδόµατος επαν-
υπολογίζεται αυτόµατα µε
βάση το εισόδηµα και δεν
απαιτείται υποβολή εκ νέου
αίτησης Α21.

Σηµείωση: Σε όλους η
αίτηση γράφει «υποβληθ-
είσα» είναι γιατί ως την 

τακτική επόµενη πληρωµή
βρίσκεται σε καθεστώς
εκκαθάρισης.
Εαν διαπιστώσετε ότι η

αίτησή σας δεν έχει εκκαθ-
αριστεί, πιθανόν να
υπάρχει κάποιο πρόβληµα
µε τη φορολογική δήλωση
ή µε κάποιο από τα δικαιο-
λογητικά.

Το επίδοµα δεν είναι ακα-
τάσχετο, παρά µόνο αν
έχετε ορίσει ως ακατάσχε-
το το ποσό των 1.200
ευρώ στον λογαριασµό
πίστωσής του. 

Αν ο λογαριασµός έχει
συνδικαιούχους, πρέπει και
οι συνδικαιούχοι να
ορίσουν τον λογαριασµό
αυτόν ως ακατάσχετο.
Σε περίπτωση που έχει

προστεθεί νέο µέλος στην
οικογένεια (γέννηση παι-
διού), η διαδικασία είναι η
εξής:Αρχικά βγαίνει ΑΜΚΑ,
µετά αν υπάρχει ενεργή
αίτηση συµπληρώνεται µε
το νέο µέλος, εγκρίνεται
από τον ΟΠΕΚΑ και κατα-
βάλλονται οι δόσεις, ανα-
λογικά.

Στη σηµερινή συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου

Έγκριση χρηµατοδότησης για δράσεις της
Κοινωφελούς Επιχείρησης ∆ήµου Ελευσίνας

Σ
υν εδριάζει σήµερα 23 Ιουλίου 2019 και ώρα  20:30  το ∆ηµοτικό Συµβου-
λίο Ελευσίν ας  για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων  στα παρακάτω
θέµατα της ηµερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου περί χ ρηµατοδότησης της Κοιν ωφ-
ελούς Επιχ είρησης ∆ήµου Ελευσίν ας από το ∆ήµο µας µην ός Μαϊου 2019 του
Ετήσιου Προγράµµατος ∆ράσης. 

2. Έγκριση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου περί χ ρηµατοδότησης της Κοιν ωφ-
ελούς Επιχ είρησης ∆ήµου Ελευσίν ας από το ∆ήµο µας µην ός Ιουν ίου 2019 του
Ετήσιου Προγράµµατος ∆ράσης. 

3. Έγκριση οικον οµικών  καταστάσεων  έτους 2018 και της έκθεσης πεπρ-
αγµέν ων  της Κοιν ωφελούς Επιχ είρησης ∆ήµου Ελευσίν ας.

4. Έγκριση της απαλλαγής των  µελών  του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Κοι-
ν ωφελούς Επιχ είρησης ∆ήµου Ελευσίν ας αλλά και των  ελεγκτών  από πάσης
φύσεως ευθύν ης αποζηµιώσεως, βάσει των  διατάξεων  του Ν. 3463/2006 και
τους Ν. 2190/1920, η οποία καθίσταται αν ίσχ υρη κατά τις περιπτώσεις του άρθ-
ρου 22α του Ν. 2190/1920.

5. Έγκριση οικον οµικού απολογισµού έτους 2018 του Ν.Π.∆.∆. µε την
επων υµία: «Εν ιαία Σχ ολική Επιτροπή Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης ∆ήµου Ελευ-
σίν ας».

6. Έγκριση οικον οµικού απολογισµού έτους 2018 του Ν.Π.∆.∆. µε την
επων υµία: «Εν ιαία Σχ ολική Επιτροπή ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης ∆ήµου
Ελευσίν ας».

7. Λήψη απόφασης για την  παράταση προθεσµίας περαίωσης του έργου:
«Προστασία πραν ών  έν αν τι βραχ οπτώσεων  στη ∆.Ε. Μαγούλας» 

8. Λήψη απόφασης για την  εξειδίκευση πίστωσης  ποσού 1.300,00 € για
την  πραγµατοποίηση δαπάν ης οδοιπορικών  εξόδων  και αποζηµίωσης δύο
υπαλλήλων  του ∆ήµου Ελευσίν ας οι οποίοι θα συµµετέχ ουν  στο Kick – of f
meeting, το οποίο θα πραγµατοποιηθεί στην  πόλη  Clemont της Γαλλίας, στο
πλαίσιο του προγράµµατος URBACT III (2014-2020) µε τίτλο: “Urban Energy
Pact” – Urb-En Pact.



Ε
ιδικό βοήθηµα
240 ευρώ µπορ-
ούν να πάρουν

άνεργοι, που δεν πληρούν
τις προϋποθέσεις για το
τακτικό επίδοµα ανεργίας
του Οργανισµού Απασχόλ-
ησης Εργατικού ∆υναµι-
κού (ΟΑΕ∆). 

Το ειδικό βοήθηµα, το
οποίο αποκαλείται «Ειδικό
Βοήθηµα µετά από τρίµηνη
παραµονή στο Μητρώο Ανέρ-
γων», χορηγείται σε ασφαλι-
σµένους που είναι άνεργοι επί
τρεις µήνες, αρκεί να έχουν
πραγµατοποιήσει το προη-
γούµενο έτος τουλάχιστον 60
ηµέρες εργασίας.

Ισούται µε 15 ηµεροµίσθια και έτσι ανέρχεται σε 240
ευρώ, µετά την αύξηση του κατώτατου µισθού.

Το ποσό µπορεί να δοθεί έως και τρεις φορές τον
χρόνο, δηλαδή ο άνεργος να πάρει συνολικά 720 ευρώ.
Εκτός από τις 60 ηµέρες εργασίας, οι άνεργοι για να
δικαιούνται το επίδοµα θα πρέπει:

Να µην υπάγονται στις κατηγορίες του άρθρου 22 του
Ν. 1836/89 (όπως οικοδόµοι, λατόµοι, ασβεστοποιοί,
µουσικοί, τραγουδιστές, εργαζόµενοι σε τουριστικά και
επισιτιστικά επαγγέλµατα κ.λπ)

Το ετήσιο καθαρό οικογενειακό εισόδηµα του ασφα-
λισµένου να µην υπερβαίνει ένα συγκεκριµένο ποσό,
όπως αυτό αποδεικνύεται από το πλέον πρόσφατα διαθ-
έσιµο έγγραφο της οικείας οικονοµικής εφορίας.

Το ποσό αυτό αυξάνεται κατά 293,47 ευρώ κάθε ηµε-
ρολογιακό έτος. Για το έτος 2019 το ποσό αυτό ανέρχε-
ται σε 11.738,81 ευρώ

Τα δικαιολογητικά

1) Πρόσφατο Εκκαθαριστικό Εφορίας ή αντίγραφο
φορολογικής δήλωσης

2) ∆ελτίο ανεργίας σε ισχύ

3) Αριθµός Καταθετικού Λογαριασµού (ΙΒΑΝ), στον
οποίο ο ενδιαφερόµενος πρέπει να εµφανίζεται ως
πρώτος δικαιούχος

Πώς κάνετε αίτηση για το επίδοµα

Οι ενδιαφερόµενοι υποβάλλουν τις αιτήσεις και τα
απαραίτητα δικαιολογητικά µε τους εξής τρόπους:

αυτοπροσώπως στις αρµόδιες Υπηρεσίες του ΟΑΕ∆
του τόπου κατοικίας τους ή της τελευταίας απασχόλ-
ησής τους, εφόσον η αίτηση υποβάλλεται ταυτόχρονα
µε την έκδοση του δελτίου ανεργίας ή ηλεκτρονικά,
µέσω του e-services.

Τρίτη 23 Ιουλίου 2019 θριάσιο-7

66 99 77 88 00 88 77 33 00 99

ΕΕΤΑΑ παιδικοί σταθµοί ΕΣΠΑ: 
Βγαίνουν σήµερα τα 
τελικά αποτελέσµατα

Τις πρώτες ηµέρες υποβολής ενστάσεων για
τους παιδικούς σταθµούς ΕΣΠΑ υπήρξαν
δυσκολίες και προκειµένου να έχουν τη δυνατότ-
ητα όλοι οι αιτούντες που επιθυµούν να υποβάλ-
λουν ένσταση, η προθεσµία για την ηλεκτρονική
υποβολή τους παρατάθηκε έως και την Παρασκε-
υή 19/7/2019 στις 24:00.

Σύµφωνα µε την ανακοίνωση της ΕΕΤΑΑ: «Μετά
την εξέταση των ηλεκτρονικά υποβληθεισών
ενστάσεων, θα καταρτιστούν οι οριστικοί Πίνακες
των ωφελούµενων ανά Περιφέρεια και Περιφερει-
ακή Ενότητα και θα αναρτηθούν στον ιστότοπο της
ΕΕΤΑΑ την Τρίτη 23/7/2019».

Όπως αναφέρει  η σχετική πρόσκληση της
ΕΕΤΑΑ µετά την εξέταση των υποβληθεισών
ενστάσεων, καταρτίζονται οι Οριστικοί Πίνακες
Κατάταξης των ωφελουµένων ανά Περιφέρεια και
Περιφερειακή Ενότητα. 

Οι αιτούντες θα µπορούν να δουν το οριστικό
αποτέλεσµα της αίτησή τους στην ειδική εφαρµογή
στην ιστοσελίδα της ΕΕΤΑΑ (www.eetaa.gr,
paidikoi.eetaa.gr) στις 23/7/2019. 

Η είσοδος στην εφαρµογή θα απαιτεί τον ΑΦΜ
της/του ενδιαφερόµενης/ου και τονπροσωπικόκω-
δικόπρόσβασης.

Παράλληλα από την εφαρµογή θα λαµβάνονται οι
κωδικοί του παιδιού.

Αξίζει να σηµειωθεί πως στον Οριστικό Πίνακα
Κατάταξης θα αναγράφονται κωδικοποιηµένα τα
στοιχεία της/του ωφελούµενης/ου, τα στοιχεία του
παιδιού/ών καθώς και  ο κωδικοποιηµένος
αριθµός της «Αξίας τοποθέτησης»(Voucher). 

Οι ενδιαφερόµενοι θα θεωρείται ότι έλαβαν
γνώση αυτών, µε µόνη την ανάρτηση των σχετικών
πινάκων εκ µέρους της ΕΕΤΑΑ.

ΟΟΟΟΑΑΑΑΕΕΕΕ∆∆∆∆    ΕΕΕΕιιιιδδδδιιιικκκκόόόό    ββββοοοοήήήήθθθθηηηηµµµµαααα::::     
Ποιοι δικαιούνται τα 720 ευρώ - Όλα τα δικαιολογητικά

«Τρέχει» το πρόγραµµα επιδότησης µικρών εταιρειών
Στις 76.000 ευρώ το µέσο ποσό επιχορήγησης των πολύ µικρών και µικρών επιχειρήσεων, 

που παίρνουν το «πράσινο φως». Στα 713 τα επενδυτικά σχέδια που έχουν ενταχθεί στη δράση. 
Εκτιµήσεις για χρηµατοδότηση περισσοτέρων από 5.000 δικαιούχων.

Περισσότερα από 700 επεν δυτικά σχ έδια πολύ µικρών  και µικρών  επιχ ειρήσεων  έχ ουν  εν ταχ θεί έως τώρα στο
πρόγραµµα «Εργαλειοθήκη Αν ταγων ιστικότητας Μικρών  και πολύ Μικρών  Επιχ ειρήσεων », εν ώ τις επόµεν ες
ηµέρες αν αµέν εται η έγκριση εν ός ακόµη «πακέτου» εν τάξεως, περίπου 200 επιχ ειρήσεων .

Με βάση τα στοιχ εία του υπουργείου Αν άπτυξης και Επεν δύσεων , στο πρόγραµµα έχ ουν  εν ταχ θεί 713 επεν -
δυτικά σχ έδια, τα οποία θα επιχορηγηθούν  µε το ποσό των  54,6 εκατ. ευρώ. 

Αυτό σηµαίν ει ότι το µέσο ποσό επιδότησης για τις επιχ ειρήσεις που υπάγον ται στο συγκεκριµέν ο πρόγραµµα
αν έρχ εται στις περίπου 76.000 ευρώ.
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ΤΟ 2018 ΠΗΓΑΝ 95 ΠΛΟΙΑ
Φεύγουν από τα τουρκικά ναυπηγεία και πηγαίνουν στο Νεώριο Σύρου -Σηµάδια ανάκαµψης 

Μετά από πολύχρονο µαρα-
σµό,ο τοµέας της ναυπηγο-
επισκευαστικής στην Ελλά-

δα δείχνει τα πρώτα σηµάδια ανά-
καµψης µε την επαναλειτουργία των
Ναυπηγείων Νεωρίου Σύρου.Ενδεικ-
τικό είναι πως 95 πλοία επισκευά-
στηκαν τον τελευταίο χρόνο στο
Νεώριο Σύρου µε το 98% των
οποίων έφυγαν από τουρκικά ναυ-
πηγεία για να έρθουν στην Ελλάδα.

Η επαναλειτουργία των Ναυ-
πηγείων Νεωρίου Σύρου έδωσε
σηµαντική ανάσα και ώθηση στον
κλάδο ύστερα από περίπου 20 χρό-
νια και κατάφερε το πρώτο σηµαν-
τικό πλήγµα στα Ναυπηγεία της
Τουρκίας που έκαναν χρυσές δουλει-
ές εκµεταλλευόµενα την κρίση στην
Ελλάδα.

Σύµφωνα µε τα στοιχεία των Ναυ-
πηγείων Σύρου απο τον Μάρτιο του
2018 που επαναλειτουργούν από την
ΟNEX SHΙPYARDS, 95 πλοία έχουν
περάσει από τις εκσυγχρονισµένες
εγκαταστάσεις του Νεωρίου για
εργασίες επισκευής ή συντήρησης.
«Πρόκειται για αριθµό ρεκόρ σε τόσο
µικρό διάστηµα. 

Το συντριπτικό ποσοστό αυτών
των πλοίων και συγκεκριµένα το
98% εφυγαν απο την Τουρκία για
έρθουν σε µας , καθώς µέχρι τώρα
επέλεγαν τα ναυπηγεία της γειτονι-
κής χώρας», λέει στέλεχος της ONEX

στο iefimerida.gr.Τα καράβια που
µπαίνουν στο Νεώριο είναι ελληνικής
αλλά και ξένης ιδιοκτησίας, ενώ η
αναβάθµιση των συστηµάτων είναι
συνεχής µε στόχο της προσέλκυση
ακόµα περισσότερων πλοίων. 

Πρόσφατα επισκευάστηκε δωρεάν
και το αντιρρυπαντικό σκάφος του
λιµενικού σώµατος που λίγες ηµέρες
αργότερα χρειάστηκε να επιχειρήσει
σε ναυτικό ατύχηµα ανοιχτά της Σίφ-
νου.

Σαφή θέση κατά της αύξησης των
διοδίων στην Αττική Οδό πήρε σήµε-
ρα ο υπουργός Υποδοµών Κώστας
Καραµανλής µιλώντας από το βήµα
της Βουλής στις προγραµµατικές
δηλώσεις της κυβέρνησης.

Σχολιάζοντας την πρόσφατη
απόφαση της εταιρίας να αυξήσει τα
διόδια εν µέσω προεκλογικής περιό-
δου, απόφαση που µπλοκαρίστηκε
µε την πράξη νοµοθετικού περιεχοµέ-
νου που υπέγραψε η προηγούµενη
κυβέρνηση ανέφερε πως η σηµερινή
κυβέρνηση δεν θα δεχθεί  την
αύξηση.

Είχε συµβατικό δικαίωµα η εταιρεία
να προχωρήσει στην αύξηση των
διοδίων; Ναι. Έχει δίκιο; Ασφαλώς
και όχι.
Γιατί κυρίως δεν σεβάστηκε τους

πολίτες που είναι χρήστες αυτού
του δρόµου. 
Εµείς δεν θα κάτσουµε µε σταυρωµέ-

να τα χέρια. 
Ενα είναι σίγουρο και αυτό πρέπει

να το τονίσουµε. 
Η νέα κυβέρνηση δεν πρόκειται να

δεχθεί τετελεσµένα στο θέµα αυτό
καθώς έχει  πολλούς τρόπους
αντίδρασης.

ΤΙ ΕΙΠΕ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ -  Καραµανλής (υπουργός Μεταφορών): 

∆εν θα δεχτούµε την αύξηση
των διοδίων στην Αττική οδό 

Πρόλαβαν τους εµπρηστές λίγο
πριν κάψουν τη Στερεά
Είχαν αφήσει κοντά σε κατοικηµένη περιοχή συσκευασία µε εύφλεκτα υλικό

Μ
ία πολύ επικίν δυν η
κατάσταση κον τά σε
δασική περιοχ ή µε διά-

σπαρτους οικισµούς, γλύτω-
σαν  µε την  επέµβαση τους
Αστυν οµία και Πυροσβεστική
µε την  πολύτιµη συν δροµή
εν ός φύλακα.

Σύµφων α µε το lamiareport.gr
το πρωί της Κυριακής (21/7)
στις 8:30 το πρωί ο άν θρωπος
που είν αι επιφορτισµέν ος για
την  ασφάλεια ως ιδιώτης, των
οικισµών  Σκροπον ερίων  και
Βουλευτικών  στο ∆∆ Αν θ-

ηδών ος παρατήρησε έν α λευκό φορτηγάκι άν ευ διακριτικών  και πιν ακίδων , ν α
κιν είται ύποπτα στα πέριξ.
Σύµφων α µε τη µαρτυρία του, δύο άτοµα που επέβαιν αν  σε αυτό εν απόθεσαν  στο
πραν ές µία χ άρτιν η συσκευασία.
Εν  συν εχ εία και στη θέα του φύλακα, τα άτοµα µπήκαν  βιαστικά στο φορτηγάκι και

εξαφαν ίστηκαν  προς άγν ωστη κατεύθυν ση.
Στο σηµείο έφτασαν  γρήγορα η Άµεση ∆ράση από τη Χαλκίδα και η Πυροσβεστική
Υπηρεσία Θήβας, διαπιστών ον τας ότι εν τός της συσκευασίας υπήρχ ε έν α αν τικου-
ν ουπικό σπιράλ το γν ωστό φιδάκι, στο οποίο είχ αν  προσαρτήσει µε αυτοκόλλητη
ταιν ία τέσσερα (4) σπίρτα και γύρω από αυτό ήταν  εµποτισµέν ο µε εύφλεκτο υγρό,
πιθαν όν  παραφιν έλαιο, χ αρτί υγείας!
Η Υπηρεσία της Πυροσβεστικής της Θήβας, αν έλαβε την  προαν άκριση µιας υπόθ-
εσης που δείχ ν ει ότι υπάρχ ει οργαν ωµέν ο σχ έδιο εµπρησµού της περιοχ ής.
Τόσο ο αριθµός των  ατόµων  που συµµετείχ αν  µαρτυρά ότι δεν  πρόκειται για απλά
έν αν  τρελό που θέλει "ν α βλέπει τους πυροσβέστες και τα πυροσβεστικά ν α
τρέχ ουν ", όσο και η επιµέλεια εν ός τόσο απλού όσο κι επικίν δυν ου εµπρηστικού
µηχ αν ισµού, δείχ ν ει ότι υπάρχ ει γεν ικότερο σχ έδιο καταστροφής των  συγκεκριµέ-
ν ων  περιοχ ών .
Υπεν υθµίζεται ότι για τις περιοχ ές αυτές υπάρχ ει πολύ υψηλός κίν δυν ος πυρκαγιάς.
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Μ. Χρυσοχοΐδης: Οι νέες φυλακές θα είναι 
εντός Αττικής, εκτός αστικού ιστού
"Όπου υπάρχει ασφάλεια, υπάρχει και

διασφάλιση των δικαιωµάτων. Η Ελλάδα
δεν πάσχει σήµερα από καταπάτηση δικαι-
ωµάτων, από ασφάλεια υποφέρει. Γι΄αυτό
εκεί θα επικεντρωθούµε", ανέφερε ο υπο-
υργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης
Χρυσοχοΐδης στην οµιλία του στη Βουλή,
την οποία παρακολούθησε ο πρωθυπο-
υργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο υπουργός αναφέρθηκε στην κριτική για το
γεγονός ότι στις αρµοδιότητες του υπουργείου
Προστασίας του Πολίτη περιλαµβάνονται η µετα-
ναστευτική και σωφρονιστική πολιτική. "Οι δρα-
στηριότητες αυτές έχουν κοινό χαρακτηριστικό
την ασφάλεια. Όπου υπάρχει ασφάλεια υπάρχει
και διασφάλιση των δικαιωµάτων", είπε ο υπο-
υργός Προστασίας του Πολίτη και πρόσθεσε: "Στις
µέρες µας, στις δηµοκρατικές χώρες, είναι αδύνατη
η καταπολέµηση του εγκλήµατος και της παραβα-
τικότητας εάν παραβιάζονται τα δικαιώµατα. Τα
δύο δεν πάνε χώρια. Πάνε πάντα µαζί. Το υπουρ-
γείο έχει µια στρατηγική επιλογή . Ασφάλεια στο
σπίτι, ασφάλεια στην πόλη, ασφάλεια στη χώρα.
Και προϋπόθεση απαράβατη για να πετύχουµε την
ασφάλεια, είναι µια: Το υπουργείο Προστασίας του
Πολίτη είναι το υπουργείο προστασίας των δικαιω-
µάτων του πολίτη". 

"Η Ελλάδα δεν πάσχει σήµερα από καταπάτηση
δικαιωµάτων, από ασφάλεια υποφέρει. Γι΄αυτό
εκεί θα επικεντρωθούµε", είπε ο υπουργός.

Αναφερόµενος στους στόχους, ανά τοµέα δρά-
σης, ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη δήλωσε
ότι θα διαφυλαχθεί η ασφάλεια των πολιτών, µε
διαρκή καταπολέµηση της εγκληµατικότητας. Θα
υπάρξει αποτελεσµατικότερος έλεγχος των συνόρ-
ων και της µεταναστευτικής πολιτικής. Θα υπάρξει
επίσης αποτελεσµατική, σύγχρονη πολιτική προ-
στασία και σύγχρονη διαχείριση κρίσεων και κατα-

στροφών. Θα υπάρξει νέα σύγχρονη αντεγκληµα-
τική και σωφρονιστική πολιτική, µε παρεµβάσεις
για τις συνθήκες διαβίωσης των κρατουµένων και
µε σεβασµό στα ανθρώπινα δικαιώµατα.

Ειδικότερα για τον τοµέα ασφάλειας του πολίτη,
ο Μιχάλης Χρυσοχοίδης ενηµέρωσε ότι ήδη η
οµάδα ∆ΙΑΣ έχει ενισχυθεί µε 500 αστυνοµικούς.
"Κάθε µέρα πυκνώνουν οι περιπολίες και θα
πυκνώσουν πολύ περισσότερο από εδώ και πέρα",
δήλωσε χαρακτηριστικά και ενηµέρωσε ότι ήδη
επέστρεψαν στα Αστυνοµικά Τµήµατα, στις υπηρ-
εσίες καταπολέµησης του εγκλήµατος πάνω από
500 αστυνοµικοί, µε σχέδιο δράσης .

"Γειτονιά µε γειτονιά, θα ξεριζώσουµε τις
εγκληµατικές συµµορίες που τροµοκρατούν τις
πολίτες, µπαίνοντας στα σπίτια τους για να ληστέ-
ψουν", είπε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη
και υπογράµµισε ότι πρώτη προτεραιότητα είναι οι
διαρρήξεις που τροµάζουν τους πολίτες. Για το
λόγο αυτό, µέχρι το τέλος του χρόνου προσλαµ-
βάνονται 1.500 αστυνοµικοί-ειδικοί φρουροί,
ώστε στο 2019 να είναι πλήρης η κάλυψη και για
περιπολίες και για αστυνοµική παρουσία σε όλη
την Ελλάδα.

Στην πολιτική ασφάλειας του πολίτη θα υπάρξει
στενή συνεργασία µε τους δήµους, µε φορείς που
υπηρετούν τον εθελοντισµό, µε τα συµβούλια
ένταξης µεταναστών ενώ στενή θα είναι η συνερ-
γασία µε τον ΟΚΑΝΑ. "Η ασφάλεια της γειτονιάς,
πρέπει να γίνει υπόθεση της κοινωνίας των
πολιτών, θέλουµε ζωντανές και ασφαλείς γειτονι-
ές, θέλουµε τα παιδιά να παίζουν στις πλατείες και
στις γειτονιές τους και να περπατάµε άφοβα το
βράδυ", είπε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη.

Ο Μιχάλης Χρυσοχοϊδης ξεκαθάρισε ότι η
αστυνοµία θα επιστρέψει στα καθήκοντά της, τα
αστυνοµικά τµήµατα και τα τµήµατα ασφαλείας
θα στελεχωθούν ώστε να γίνουν και πάλι
εγγυητές της ασφάλειας των πολιτών. Με την

αρωγή δε και ιδιωτών, ο εξοπλισµός και οι επικοι-
νωνιακές υποδοµές της 'Αµεσης ∆ράσης θα
εκσυγχρονιστούν ενώ θα εξασφαλιστούν οι συνθ-
ήκες ασφάλειας και των ίδιων των αστυνοµικών
για να µπορούν και εκείνοι να κάνουν τη δουλειά
τους.

Η ριζοσπαστικοποίηση θα αντιµετωπιστεί, µε
κυρίαρχο όπλο την πρόληψη, είπε ο κ. Χρυσοχο-
ΐδης τόνισε όµως ότι "για την τροµοκρατία δεν
υπάρχει χώρος για τη δηµοκρατία µας".

Για το δυναµικό της ΕΛΑΣ είπε ότι θα υπάρξει
αναδιάταξη, ότι θα πρέπει να αποκτήσει αυτοπε-
ποίθηση και πίστη στα καθήκοντά του, και να ανα-
βαθµιστεί η επιχειρησιακή του ετοιµότητα. Σε
κάθε περίπτωση, "το διαβατήριο ανόδου για τον
καθένα, είναι µόνο ένα: η δουλειά του, η απόδο-
σή του και τίποτα άλλο", όπως χαρακτηριστικά
ανέφερε.

Η φύλαξη των συνόρων-το µεταναστευ-
τικό

Ο Μ. Χρυσοχοΐδης είπε ότι "κάποτε η φύλαξη
των συνόρων ήταν στρατιωτική υπόθεση. Σήµερα
όµως είναι σχεδόν αµιγώς αστυνοµική υπόθεση,
όπου η αστυνοµία, το λιµενικό, η ακτοφυλακή
επιτηρούν εποπτεύουν και ελέγχουν τα σύνορα
από τις διάφορές ροές, όπως είναι τζιχάντ, τα ναρ-
κωτικά, τα όπλα, η τροµοκρατία".

Ο υπουργός υπογράµµισε ότι η διαχείριση των
συνόρων απαιτεί το συντονισµό όλων των Σωµά-
των Ασφάλειας µε της Ε∆ και είναι και κρίσιµο ζήτ-
ηµα η συλλογή πληροφοριών, καθώς οι µετανα-
στευτικές ροές θα συνεχιστούν.

"Γι΄αυτό τον λόγο η µετανάστευση και µετα-
ναστευτική πολιτική είναι θέµα εθνικό", είπε,
"ιδιαίτερα όταν αυτές οι γραµµές περνάνε από τον
δίαυλο της Τουρκίας".

"Οι ενέργειες µας αποσκοπούν στο να οργα-

νωθούν τα βήµατα και οι δράσεις για την απο-
συµφόρηση των κέντρων υποδοχής στα νησιά, να
αντιµετωπιστεί το νέο φαινόµενο εισδοχής στον
Έβρο και τα χερσαία σύνορα και για δηµιουργηθ-
ούν δοµές παραµονής στην ενδοχώρα και να
ενισχυθούν συστηµατικά οι πολιτικές ενσωµάτω-
σης των µεταναστών", είπε ο υπουργός Προ-
στασίας του Πολίτη.

Ο υπουργός αναφέρθηκε στις ενστάσεις για την
σωφρονιστική πολιτική. "Ακούω τις επιφυλάξεις
και ενστάσεις. Χρειάζεται όµως να τονίσουµε ότι η
κατάσταση στις φυλακές τα τελευταία χρόνια έχει
ξεφύγει. 

Τα δικαιώµατα έχουν εξαχνωθεί από το οργα-
νωµένο έγκληµα. 

Οι δολοφόνοι του οργανωµένου εγκλήµατος,
δολοφονούν µέσα και έξω από τις φυλακές αθώο-
υς", είπε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη και
τόνισε ότι η ασφάλεια των κρατουµένων και των
υπαλλήλων θα αποκατασταθεί και η φυλακή θα
παράγει σωφρονιστικό έργο. 

Ιδίως για την κατάργηση των φυλακών Κορυ-
δαλλού, είπε ότι γίνονται ήδη ενέργειες για τη
δηµιουργία καταστήµατος κράτησης εκτός αστι-
κού ιστού, εντός της Αττικής, κοντά σε µεγάλο
οδικό άξονα για εύκολη πρόσβαση.

Κ
ατά 99% βέβαιος πως ο σεισµός στην  Αθήν α
την  περασµέν η Παρασκευή, µεγέθους 5,1
Ρίχ τερ, ήταν  ο κύριος σεισµός, εµφαν ίστηκε ο

Ευθύµιος Λέκκας.
Ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ µιλών τας εχ θές στον   τηλεο-

πτικό σταθµό του ΣΚΑΪ, τόν ισε ότι πλέον  θεωρεί
σχ εδόν  δεδοµέν ο πως η δόν ηση των  5,1 Ρίχ τερ την
περασµέν η Παρασκευή, ήταν  ο κύριος σεισµός, εν ώ
επεσήµαν ε πως περιµέν ει ότι στην  διάρκεια των  επό-
µεν ων  ηµερών , θα υπάρξει και έν ας µετασεισµός
πάν ω από 4 Ρίχ τερ, τον ίζον τας ότι αυτό είν αι κάτι το
φυσιολογικό.

«Μπορούµε ν α πούµε κατά 99% ότι ήταν  ο κύριος
σεισµός, όπως και ότι περιµέν ουµε έν αν  µετασεισµό
των  4 Ρίχ τερ, αλλά είν αι φυσιολογικό», είπε αρχ ικά και
συν έχ ισε:«Ηταν  έκπληξη για µας το ρήγµα της Πάρν -
ηθας το 1999, όπως και τώρα. Είχ αν  εν εργοποιηθεί τα
3/4 του ρήγµατος και είχ ε µείν ει το 1/4. 

Εν εργοποιήθηκε κι αυτό τώρα και ξέρουµε ότι δεν  θα
δώσει άλλο µεγάλο σεισµό».

Λέκκας: Τα 80% των  κτιρίων  στην  Αθήν α αν τέχ ει 
σε µεγάλους σεισµούς

Ο κ. Λέκκας αν έφερε επίσης ότι η πλειοψηφία των
κτιρίων  στην  Αθήν α, αν τέχ ουν  σε µεγάλους σεισµούς
και ο κόσµος δεν  πρέπει ν α τροµάζει. «Η Αθήν α άν τε-
ξε και πάλι, παρά τα όσα διατυµπαν ίζουν  ορισµέν οι.

Το 80% των  κτιρίων  αν τέχ ουν  σε µεγάλους σεισµούς.
Υπάρχ ουν  βέβαια και τα παραδοσιακά και ιστορικά
κτίρια που θέλουν  προσοχ ή. 

Οι ∆ήµοι θα πρέπει ν α πάρουν  τα αν άλογα µέτρα γι'
αυτά τα κτίρια».

Εν  τω µεταξύ, ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ αν αφέρθηκε
και στην  κόν τρα µε τον  Ακη Τσελέν τη και µιλών τας
γεν ικά για τους σεισµολόγους, είπε πως δεν  ισχ ύει ότι
υπάρχ ουν  διαφων ίες µεταξύ τους, µε συγκεκριµέν ες
εξαιρέσεις, χ ωρίς ωστόσο ν α κατον οµάσει τον  κ. Τσε-
λέν τη ή κάποιον  άλλο ειδικό.«∆εν  ισχ ύει ότι διαφω-

ν ούµε µεταξύ µας. Υπάρχ ει φοβερή οµοφων ία και
σύµπραξη σε δύσκολες στιγµές όπως αυτή. 

Είµαστε µια οµάδα καθηγητών  και επιστηµόν ων  που
συµφων ούµε σε όλα. Υπάρχ ουν  δύο µεµον ωµέν ες
περιπτώσεις που εδώ και 30 χ ρόν ια είν αι στην  άλλη
πλευρά. 

∆εν  έχ ουν  σηµασία τα ον όµατα. Αυτό που έχ ει
σηµασία είν αι ότι όλοι µας έχ ουµε ευθύν η απέν αν τι
στο κοιν ων ικό σύν ολο. Κι εγώ στον  ΟΑΣΠ.

Και καλώ όλους ν α δείξουν  την  αν τίστοιχ η κοιν ων ι-
κή ευθύν η», ήταν  το σχ όλιό του.

ΧΘΕΣΙΝΕΣ ∆ΗΛΩΣΕΙΣ 
Ε. Λέκκας: Περιµένουµε µετασεισµό άνω των
4 Ρίχτερ, τα 5,1 ήταν ο κύριος σεισµός
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ΑΦΟΙ ΚΛΕΙΝΟΠΟΥΛΟΙ 
- Α. ΛΙΟΥΛΙΟΥΚΟΣ Ο.Ε.

28ης Οκτωβρίου 28 Ασπρόπυργος

Ζητείται άτοµο για εξωτερική εργασία µε δίπλωµα
µηχανής, η οποία παρέχεται  από την εταιρεία.
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Τρεις προσαγωγές για την επίθεση του
"Ρουβίκωνα" στα γραφεία του ΣΕΒ

Σε τρεις προσαγωγές έχει προχωρήσει έως αυτή την ώρα
η αστυνοµία για την επίθεση του «Ρουβίκωνα» στα γραφεία
του ΣΕΒ, στο Σύνταγµα.

Σύµφωνα µε την αστυνοµία, οµάδα ατόµων πέταξε µπογιές
στην πρόσοψη του κτιρίου και αµέσως µετά τράπηκαν σε
φυγή.

Ο «Ρουβίκωνας» ανέβασε σχετική ανάρτηση σε ιστοσελίδα
του αντιεξουσιαστικού χώρου, ενώ σηµειώνεται ότι µέλη του
µοίρασαν νωρίτερα φέϊγ βολάν σε τουρίστες στην περιοχή της
Ακρόπολης.
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«Στι ς εκλογές της 7ης Ιουλί ου 2019, οι
πολί τες µας έδωσαν την εντολή να
γυρί σουµε σελί δα», εί πε ο υφυπουργός
στον πρωθυπουργό και  πρόσθεσε ότι  η
κυβέρνηση εί ναι  αποφασι σµένη να
κάνει  πράξει  το ολοκληρωµένο σχέδι ο
που κατέθεσε προεκλογι κά.
«Tα θέµατα των ΜΜΕ επι στρέφουν εκεί

που ήταν στι ς περι σσότερες κυβερνή-
σει ς της µεταπολί τευσης. Σε αρµόδι ο
υφυπουργό παρά τω πρωθυπουργό που
εκτελεί  και  χρέη κυβερνητι κού εκπρ-
οσώπου», ανέφερε ο υφυπουργός στον
πρωθυπουργό Στυλι ανός Πέτσας, κατά
τη συζήτηση των προγραµµατι κών
δηλώσεων στη Βουλή. «Η κρι τι κή λοι πόν
γι α πρόθεση συγκέντρωσης αυτών των
αρµοδι οτήτων στον πρωθυπουργό,
πηγάζει  µόνο από δι άθεση µι κροπολι -
τι κής αντι παράθεσης και  εί ναι  αβάσι µη
και  υποκρι τι κή» τόνι σε ο κ. Πέτσας.
Γι α τον χώρο των ΜΜΕ που, όπως τόνι -

σε, έχει  πληγεί  από την πολυετή κρί ση,
επι σήµανε ότι  η νέα ψηφι ακή εποχή έχει
δηµι ουργήσει  και νούρι ες ευκαι ρί ες και
έχει  µεταβάλει  τον τρόπο που όλοι
ενηµερωνόµαστε. Γι α να ανταποκρι θ-
ούµε λοι πόν στι ς νέες προκλήσει ς, η
κυβέρνηση σχεδι άζει :

-εκσυγχρονι σµό και  αναβάθµι ση των
υπηρεσι ών της Γενι κής Γραµµατεί ας
Ενηµέρωσης και  Επι κοι νωνί ας

-αναδι οργάνωση της Ει δι κής Γραµµα-
τεί ας Επι κοι νωνι ακής ∆ι αχεί ρι σης
Κρί σεων

-Αποκατάσταση της εµπι στοσύνης και
θωράκι ση της ανεξαρτησί ας της ∆ηµό-
σι ας Τηλεόρασης, µε σεβασµό στα χρή-
µατα των φορολογουµένων και  εξασφά-
λι ση του πλουραλι σµού και  της ποι ότ-
ητας του προγράµµατος της.

- Επαναπροσδι ορι σµό του brand Αθη-
ναϊ κό Μακεδονι κό Πρακτορεί ο Ει δή-
σεων, ώστε να καταστεί  συνώνυµο της
αντι κει µενι κής, άµεσης, πλήρους και

έγκυρης ενηµέρωσης, µέσα από συνέρ-
γει ες τόσο στην Ελλάδα όσο και  στο εξω-
τερι κό.

-Άρση στρεβλώσεων που έχουν δηµι ο-
υργηθεί  στο ραδι οτηλεοπτι κό τοπί ο,
πάντα µε γνώµονα το Σύνταγµα, τη δι αφ-
άνει α, αλλά και  την αναγκαί α νοµοθετι κή
σταθερότητα που θα προσελκύσει  επεν-
δύσει ς, θα εξασφαλί σει  τη βι ωσι µότητα
των µέσων και  τι ς θέσει ς εργασί ας στον
κλάδο.

-Εκσυγχρονι σµό του ρυθµι στι κού
πλαι σί ου γι α τον πανελλήνι ο, περι φερ-
ει ακό και  τοπι κό Τύπο.

-Μεταφορά στην εθνι κή νοµοθεσί α της
κοι νοτι κής οδηγί ας 1808/2018 γι α την
παροχή υπηρεσι ών οπτι κοακουστι κών
µέσων.

-Χάραξη εθνι κής οπτι κοακουστι κής
πολι τι κής µέσω της ενεργούς συµµε-
τοχής της Ελλάδας σε όλες τι ς αρµόδι ες
οµάδες εργασί ας οπτι κοακουαστι κών
θεµάτων του Συµβουλί ου της ΕΕ.

«Στι ς εκλογές της 7ης Ιουλί ου 2019, οι
πολί τες µας έδωσαν την εντολή να
γυρί σουµε σελί δα», εί πε ο κ. Πέτσας
και  πρόσθεσε ότι  η κυβέρνηση εί ναι
αποφασι σµένη να κάνει  πράξει  το ολοκ-
ληρωµένο σχέδι ο που κατέθεσε προεκ-
λογι κά.

«Ήδη τα πρώτα σηµάδι α στην οι κο-

νοµί α και  τι ς αγορές εί ναι  ενθαρρυντι -
κά. Αποκαθί σταται  η εµπι στοσύνη της
επενδυτι κής κοι νότητας στη χώρα µας,
που εί ναι  το άλφα και  το ωµέγα γι α µι α
οι κονοµί α» επι σήµανε ο υφυπουργός
στον πρωθυπουργό και  πρόσθεσε ότι  η
έκδοση επταετούς οµολόγου, πρι ν από
λί γες ηµέρες, µε ι στορι κά χαµηλό
επι τόκι ο και  µε τη συµµετοχή µακροπρ-
όθεσµων επενδυτών, συνι στούν ψήφο
εµπι στοσύνης στι ς αναπτυξι ακές προο-
πτι κές της οι κονοµί ας.

Η κυβέρνηση, εί πε ο Στυλι ανός Πέτσας,
θα προωθήσει  άµεσα µεταρρυθµι στι -
κές τοµές, επι τυγχάνοντας τον στόχο των
πρωτογενών πλεονασµάτων γι α το 2019
και  το 2020, «ώστε να µπορέσουµε,
µέσα στο 2020, να δι εκδι κήσουµε από
τους εταί ρους µας τη µεί ωση των πρω-
τογενών πλεονασµάτων, σε πι ο ρεαλι -
στι κά επί πεδα».

«Ανακτούµε εµπι στοσύνη και  δι εκδι -
κούµε µεί ωση των πρωτογενών πλεονα-
σµάτων, γι ατί  η µεί ωση των πλεονασµά-
των συµβάλλει  στην επι τάχυνση της ανά-
πτυξης και  αυτό εί ναι  προς το κοι νό
συµφέρον Ελλάδας και  εταί ρων», εί πε ο
κ. Πέτσας.

Στο σχέδι ο της κυβέρνησης, εί πε, κορ-
υφαί α θέση έχει  το φορολογι κό νοµοσχέ-
δι ο. «Συνδυάζουµε τη µεί ωση φόρων και
ει σφορών, µε το λι τό και  αποτελεσµα-
τι κό κράτος στην υπηρεσί α του πολί τη»,
εί πε ο κ. Πέτσας.

Στ. Πέτσας: Οκτώ παρεµβάσεις για
την στήριξη των Μέσων Ενηµέρωσης

ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ 
Νέο ∆ιοικητικό Συµβούλιο
Σε εκτέλεση διαδικασιών που ορίζει το καταστατικό και
αφορά τις Αρχαιρεσίες του
Αθλητικού µας σωµατείου,
αναδείχτηκε το νέο ∆ιοικ-
ητικό Συµβούλιο όπου ανα-
λαµβάνει την ευθύνη για τα
επόµενα δύο χρόνια.
Ο αέρας της ανανέωσης
στα πρόσωπα του ∆Σ είναι
εµφανής. Παραλαµβάνουµε  κατά γενική οµολογία, ένα νοι-
κοκυρεµένο, οργανωµένο και πλήρως εξοπλισµένο σε όλα
τα επίπεδα σωµατείο από το απερχόµενο ∆Σ, τα οποία
δούλεψαν σκληρά και στοχευµένα κατά τη θητεία τους γι’
αυτό. Η ανδρική οµάδα δε, αγωνίζεται σε µια πλήρως
ανταγωνιστική κατηγόρια της Ε.Π.Σ.∆.Α. 

Αναλυτικά το ∆Σ απαρτίζεται.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:  ∆ηµήτριος Ι. Σερεµέτης 
ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ : ∆ηµήτριος Ν. Σερεµέτης
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ : Ανέστης Ψωµιάδης
ΤΑΜΙΑΣ : Ιωάννης Α. Ρόκας
ΓΕΝ. ΑΡΧΗΓΟΣ : ∆ηµοσθένης Θ. Ρόκας
ΓΕΝ. ΕΦΟΡΟΣ : Μιχαήλ Χατζησίµος
ΥΠ. ∆ΗΜΟΣ. ΣΧΕΣΕΩΝ : Στέλλα Κάβουρα
ΕΦΟΡΟΣ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ : Ιωάννης Ν. Τρυπιτσίδης
ΕΦΟΡΟΣ ΥΛΙΚΟΥ : Παναγιώτης Μίχας
ΜΕΛΗ : Σοφία Στάµου και Ρούλα Κωνσταντίνου
Εκπρόσωπος στην Ε.Π.Σ.∆.Α. εκλέχθηκε ο Μέγας Καραµ-
πίνης    
Τα µέλη του ∆Σ βασιζόµενα στην περσινή πορεία της οµά-
δος, όπου τα αποτελέσµατα  αξιολογούνται ανάλογα και ως
συµπεράσµατα πλέον, θα αποτελέσουν το «εναρκτήριο
λάκτισµα» για το µέλλον του σωµατείου. Τα συµπεράσµα-
τα αυτά θα αναλυθούν λεπτοµερώς και τις επόµενες ηµέρ-
ες θα γίνουν οι ανάλογες συναντήσεις για την διάρθρωση
της οµάδας στον αγωνιστικό τοµέα και όχι µόνο.
Αποφασίστηκαν ήδη οι στοχευµένες κινήσεις βελτιωτικού
χαρακτήρα στους τοµείς που απαιτούνται και είµαστε
πεπεισµένοι ότι φέρουν και τα επιθυµητά αποτελέσµατα. 
Η «συνταγή» είναι δοκιµασµένη B.. Βασιζόµαστε Πάντα
στα φυτώρια του συλλόγου, όπου η δουλειά που γίνετε
εκεί, εδώ και πολλά χρόνια είναι πλέον αναγνωρισµένη. 

Μαγούλα 19 Ιουλ 2019       
Το ∆Σ  

Τουρκία απειλεί Ευρώπη για
προσφυγικό: 
Ή τηρείτε τη συµφωνία ή
ανοίγουµε τα σύνορα

Απει λώντας πως θα ανοί ξει  τα σύνορα, η Τουρκί α υπο-
στηρί ζει  πως η Ευρώπη έχει  αθετήσει  τι ς υποσχέσει ς
γι α το προσφυγι κό.

Με την σει ρά του, ο υπουργός Εσωτερι κών της
Τουρκί ας, Σουλεϊ µάν Σοϊ λού, σύµφωνα µε το Anadolu
προει δοποί ησε ότι  αν η Τουρκί α δεν αντι µετωπί σει  µε
αποφασι στι κότητα το ζήτηµα των προσφύγων και
ανοί ξει  τα σύνορά της, τότε καµι ά κυβέρνηση στην
Ευρώπη δεν θα αντέξει  το κύµα των προσφύγων, γι α
περι σσότερο από έξι  µήνες.
Ο  Σοϊ λού κατηγόρησε την ΕΕ ότι  έχει  εγκαταλεί ψει  την
Τουρκί α στο ζήτηµα των προσφύγων και  πρόσθεσε ότι
αυτοί  που θέλουν να µετατρέψουν τη χώρα του σε τόπο
παράνοµων προσφύγων θα πληρώσουν τελι κά το
τί µηµα αυτής της αδι αφορί ας. «Χτυπάνε µε συγκατά-

βαση την πλάτη της Τουρκί ας και  της ασκούν κρι τι κή
από τι ς καρέκλες τους στο ευρωκοι νοβούλι ο, συµπερ-
ι φερόµενοι  όπως οι  αρι στεροί  προ τρι ών αι ώνων».
Σύµφωνα µε το πρακτορεί ο, η Τουρκί α κατηγορεί  την

ΕΕ πως αθέτησε τι ς δεσµεύσει ς της αναφορι κά µε τη
συµφωνί α γι α το προσφυγι κό που υπέγραψε µε την
Αγκυρα το 2016.
Τότε η Τουρκί α εί χε αναλάβει  να ανακόψει  το κύµα

προσφύγων από τα εδάφη της στο Αι γαί ο, ενώ η
Ευρώπη εί χε υποσχεθεί  ως αντάλλαγµα χρηµατι κή
ενί σχυση 6 δι ς ευρώ.
Ωστόσο τρί α χρόνι α µετά, η Άγκυρα αντι δρά ι σχυρι ζό-
µενη πως µόνο ένα µέρος της χρηµατι κής αυτής
ενί σχυσης έχει  δοθεί  στη χώρα από τι ς Βρυξέλλες.

Άλλα τούρκι κα δηµοσι εύµατα αναφέρουν πως η
Άγκυρα έχει  ξεκι νήσει  να απωθεί  τους πρόσφυγες στα
σύνορά της µε τη Συρί α, καθώς σύµφωνα µε τουρκι κές
πηγές, οι  Σύροι  πρόσφυγες φτάνουν πλέον τα 4 εκατοµ-
µύρι α στην Τουρκί α. Μόνο στην Κωνσταντι νούπολη
φαί νεται  πως δι αµένουν σήµερα 500.000 Σύροι  που
εκτοπί στηκαν από τη χώρα τους κατά τη δι άρκει α του
πολέµου.
Ήδη  τι ς τελευταί ες µέρες, οι  αστυνοµι κές δυνάµει ς

πραγµατοποι ούν επι χει ρήσει ς σε σπί τι α όπου δι αµέ-
νουν Σύροι  πρόσφυγες, εντεί νοντας τον φόβο πως ανα-
µένεται  να ακολουθήσουν µαζι κές απελάσει ς. «Η
Τουρκί α ξεκι νά όπως φαί νεται  µαζι κές απελάσει ς
προσφύγων από την Κωνσταντι νούπολη» αναφέρει  ο
Τζέρι  Σί µπσον, ∆ι ευθυντής του Παρατηρητηρί ου Ανθρ-
ωπί νων ∆ι και ωµάτων, στο τµήµα Κρί σης και  δι αχεί ρι -
σης Συγκρούσεων.
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ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΚΑΦΟΣ 6,60 Μ. ΜΗΚΟΣ, ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟ,
ΞΥΛΙΝΟ ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΟ ΜΕ ΜΗΧΑΝΗ 46 HP,

Y∆ΡΑΥΛΙΚΗ ΡΕΒΕΡΣΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΟ 6979578032 
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ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ ∆ΥΟ ΑΠΟΘΗΚΕΣ
ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΕΣ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΕΣ ΓΙΑ

ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΕΣ Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕ ΜΕΓΑΛΗΣ ΙΣΧΥΟΣ
ΡΕΥΜΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ, ΕΜΒΑ∆ΟΥ

300,00 Τ.Μ. ΚΑΙ 330,00 Τ.Μ. ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ.
ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΟΥΝ ΚΑΙ ΩΣ

ΕΝΙΑΙΟΣ ΧΩΡΟΣ. 

Ο∆ΟΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 40, Ο∆ΟΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 40, 
ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΕΡΟ∆ΡΟΜΙΟΥΠΕΡΙΟΧΗ ΑΕΡΟ∆ΡΟΜΙΟΥ

ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ. ΠΛΗΡΟΦ ΟΡΙΕΣ :ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ. ΠΛΗΡΟΦ ΟΡΙΕΣ :
6976766522 & 6979242036.6976766522 & 6979242036.

Σύλλογος Ατόµων
µε Αναπηρία
∆υτικής Αττικής
Από 15 Ιουλίου µέχρι τέλος Οκτω-
βρίου στο ΚΕΠ του ∆ήµου Ελευ-
σίνας τα άτοµα µε αναπηρία θα
µπορούν να προµηθεύονται την
κάρτα µετακίνησης ΑΜΕΑ που
αφορά τα ΚΤΕΛ ,τον ΟΣΕ κτλ για
έκπτωση εισιτηρίου στο 50%.
Απαιτείται η απόφαση αναπηρίας,
2 φωτογραφίες και ταυτότητα.

Όλοι µαζί για την ΓΕΦΥΡΑ ΖΩΗΣ ΑΜΕΑ

Μια πολύ ωραία & πετυχ ηµέν η καλοκαιριν ή  εκδήλωση πραγµατοποιήθηκε την  Τέτα-
ρτη το βραδύ  17-7-2019 ,από το Ρεπουµπλικαν ικό Κόµµα των  ΗΠΑ στην
ΕΛΛΑ∆Α https://republicansov erseas.gr/el/ & το  Παράρτηµα ΙΚΑΡΟΣ των
ΑΧΕΠΑΝΣ στην  ΕΛΛΑ∆Α που γέµισε ασφυκτικά τον  αίθριο χ ώρο του ξεν οδοχ είου
Καλυψώ, για ν α εν ισχ ύσουν  και ν α γν ωρίσουν  την  ΓΕΦΥΡΑ ΖΩΗΣ ΑΜΕΑ 
Ευχ αριστούµε θερµά τον  Jonathan Constantine από το Ρεπουµπλικαν ικό Κόµµα
των  ΗΠΑ στην  ΕΛΛΑ∆Α , & τον  Kosmas Pentakalos από το Παράρτηµα ΙΚΑΡΟΣ
των  ΑΧΕΠΑΝΣ στην
ΕΛΛΑ∆Α  που έχ ουν   προ-
κρίν ει ως άξια της υπο-
στήριξης όλων  µας την
ΓΕΦΥΡΑ ΖΩΗΣ ΑΜΕΑ 
Επίσης ευχ αριστούµε πολύ
όσους µας προσέφεραν
την  οικον οµική τους
εν ίσχ υση & συµµετείχ αν
στην  εκδήλωση, τους αν θ-
ρώπους που βοήθησαν  και
όλο τον  κόσµο που µας
τίµησε µε την  παρουσία
του!!

Καλό καλοκαίρι από την
οµάδα της ΓΕΦΥΡΑ ΖΩΗΣ
ΑΜΕΑ σε όλους σας.
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ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ  
Ενοικιάζεται επαγγελµατικός
χώρος (ισόγειο) στη δια-
σταύρωση Ασπροπύργου
(πλησίον ΙΚΑ και στάσης λεο-
φωρείου), 126 τεραγωνικά
µέτρα, κατάλληλο για φαρµα-
κείο.Τηλέφωνο επικοινωνίας
6945106860

Ενοικιάζεται οικία (1ος οροφ-
ος) στη διασταύρωση Ασπρ-
οπύργου κοντά στο ΙΚΑ 86
τετραγωνικά µέτρα, σε οικο-
γένεια που να έχει σταθερή ε-
ργασία
∆ιατίθεται και για επαγγελµα-
τικός χώρος
Τηλέφωνο επικοινωνίας
6945106860 (29.10.18)

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 130 ΤΜ
ΜΕ 3 Υ/∆ ΤΖΑΚΙ ΗΛΙΑΚΟ
ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑ
ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ  ΘΕΣΗ
ΠΑΡΚΙΝΓΚ ΑΠΟΘΗΚΗ
ΣΤΗΝ ΜΑΝ∆ΡΑ  ΠΕΡΙΟΧΗ
ΑΓ.  ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 200Μ.
ΑΠΟ ΣΧΟΛΕΙΑ ΗΣΥΧΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Ενοικιάζεται επαγγελµα-
τικός χώρος 105 τετραγω-
νικών µέτρων στο κέντρο
του Ασπροπύργου
(Σαλαµίνος & Κολοκο-
τρώνη). ∆εν διατίθεται για
χώρο εστίασης (προτίµηση
φαρµακείο / γραφεία)

Τηλέφωνο επικοινωνίας
6974792931 κος Σταύρος

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 

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

Ενοικιάζεται στην Μάνδρα
ισόγειος επαγγελµατικός
χώρος 67τµ  πλησίον 2ου 
∆ηµοτικού σχολείου.  ∆ιαθ-
έτει πατάρι, αποθήκη και
θέση  στάθµευσης. Κατάλ-
ληλο 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 Νε-
όκτιστα Ασπροπύργου στη θ-
έση ∆εµερτζή πίσω από το
∆ηµοτικό σχολείο κάθετα
στην Ηρώων Πολυτεχνείου.
∆ιαθέτει κήπο 100 τ.µ. ,
µπάρµπεκιου και υπέρ οχη θ-
έα στο Θριάσιο και τον κόλπο
του Σκαραµαγκά.Μόνο για οι-
κογένειες τηλ. 6944636483

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

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

ΕΛΕΥΣΙΝΑ: ∆ιατίθεται (ε-
νοικίαση 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

, 
κατασ-

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

Π Ω Λ Ε Ι Τ Α Ι
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 80τµ
ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ
Γ Ε Ρ Μ Α Ν Ι Κ Α
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
Ο∆ΟΣ Ι. ΜΥΛΩΝΑ 32, ΜΕ
ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΗΛ.
Ε Π Ι Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α Σ
6984780807

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

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Ηµερος Το-
πος, µονοκατοικία 57 τ.µ.,
ισόγεια, 2 υ/δ, κατασκευή '85,
µπάνιο, σε οικόπεδο 170 τ.µ.,
ενιαιο σαλονι - κουζινα, τζάκι,
πάρκιν, αποθήκη, κήπος, ε-
λεύθερη, ανακαινισµένη, ανα-
καίνιση '10, τιµή 30.000€,
συζητήσιµη , 210/5764121

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

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Νέα Ζωή,
µονοκατοικία 100 τ.µ., ισό-

γεια, προσόψεως, 3 υ/δ (το 1
master), κατασκευή '78, µπά-
νιο, wc, σε οικόπεδο 400 τ.µ.,
θέα βουνό, ανοικτό πάρκιν, α-
ποθήκη, κήπος, ελεύθερη,
άριστη κατάσταση, ανακαίνι-
ση '00, τιµή 35.000€
6986257643

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

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

ΕΛΕΥΣΙΝΑ Παράδεισος, ηµι-
τελής 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. Πληροφο-
ρίες στο 6977-646768.

ΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
Κυρία Ελληνίδα αναλαµ-
βάνει τη φύλαξη παιδιών
στις περιοχές Μάνδρας -
Μαγούλας & Ελευσίνας.
Τηλ. 6979244790

Απόφοιτος Λυκείου αναζ-
ητά εργασία πενθήµερη
πρωινό ωράριο (4-5 ώρες)
σε Ασπρόπυργο- Ελευ-
σίνα. 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 φρ-
οντίδα ηλικιωµένων στην πε-
ριοχή του Θριασίου
Πεδίου.Τηλ. 6971700804

ΚΥΡΙΑ ζητά εργασία για οι-
κιακή βοηθός και φύλαξη ηλι-
κιωµένων στην περιοχή του
Θριασίου Πεδίου. Τηλ.
6944802271

ΚΥΡΙΑ ΖΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΩΣ
ΠΩΛΗΤΡΙΑ Η ΓΙΑ ΦΥΛΑΞΗ
ΠΑΙ∆ΙΩΝ ΠΡΩΙΝΟ 6ΩΡΟ ΣΤΙΣ
ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ
ΠΕ∆ΙΟΥ  ΤΗΛ. 6947253136

ΚΥΡΙΑ ΜΕ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΝΑ ΕΡΓΑΣΤΕΙ
ΩΣ 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 Αττι-
κής 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

"Εταιρεία καθαρισµών
στην Ελευσίνα, ζητεί

καθαρίστρια µε δίπλωµα
οδήγησης, κάτοικο περ-
ιοχής θριασίου πεδίου.
τηλ: 210 5546957, 
6 9 7 6 4 3 6 8 8 2 "

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 
«Ο∆ΗΓΟΣ Πωλητής, µε
δίπλωµα Γ' κατηγορίας,
ζητείται από εταιρεία γα-
λακτοκοµικών προϊόντων
στον Ασπρόπυργο Αττι-
κής. Επιθυµητή προϋπηρ-
εσία σε ex-van πώληση.
Επικοινωνία 10:00-17:00,
2105577698 , email: in-
fo@dikomas.gr

Ζητούνται συνεργάτες για
πωλήσεις προϊόντων σε ε-
κθεσιακούς 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 –e-
mail: ifonitonamea@g-
mail.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 Ηλεκτρο-
συγκολλητές, µε πτυχίο,
ανεξαρτήτως ηλικίας για
µόνιµη εργασία σε ε-
πιχείρηση 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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΚΑΙΝΟΥΡΙΑ
ΣΟΜΠΑ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ
DELONGHI
ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
694 25 18203

ΠΩΛΕΙΤΑΙ 

RENAULT TWINGO 

Mοντέλο 2004

1150 κυβικά

(τέλη 135 ευρώ)

µε 175.500 χλµ.

στην τιµή των 

1000 ευρώ. 

Πληροφορίες 

στο 6948683400

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΟΙΚΟΠΕ∆ΩΝ.

ΚΟΥΡΕΜΑ ΚΑΙ 
ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΞΕΡΩΝ

ΧΟΡΤΩΝ  ΤΗΛ. 6932154263

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

ΕΠΙ∆ΙΟΡΘΩΣΗΣ ΕΝ∆ΥΜΑΤΩΝ

‘’ΜΑΡΙΝΕΛΑ’’

ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ ΛΟΓΩ

ΣΥΝΤΑΞΙΟ∆ΟΤΗΣΗΣ.

ΤΗΛ. 210 5576204
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ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΡΙΑΣΙΟ 
213 2028000
ΙΚΑ - ΤΟΠΙΚΗ ΜΟΝΑ∆Α ΥΓΕΙΑΣ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΙΚΑ - Ασπρόπυργος
Εθνική Οδός Αθηνών - Κορίνθου 18ο ΧΛΜ,
193 00 Ασπρόπυργος Αττικής
2105577550
ΙΚΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ - ΤΟΠΙΚΗ ΜΟΝΑ∆Α
ΥΓΕΙΑΣΚοντούλη και ∆ραγούµη Ίωνος,
Κάτω Ελευσίνα, 210 556 0948

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

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ: 213 2047002

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ΧΧΡΡΗΗΣΣΙΙΜΜΑΑ  ΤΤΗΗΛΛΕΕΦΦΩΩΝΝΑΑΓΓρρααφφεείίοο  ΑΑππαασσχχόόλληησσηηςς
∆∆ήήµµοουυ  ΑΑσσππρροοππύύρργγοουυ

Το Γραφείο Απασχόλησης του ∆ήµου
Ασπροπύργου ενηµερώνει τους
ενδιαφερόµενους ότι, ζητούνται οι
παρακάτω ειδικότητες:

•Εργάτες Αποθήκης (Άντρες)
Επιθυµητά Προσόντα
Ηλικία: έως 35 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Απόφοιτοι
Γυµνασίου – Λυκείου 
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Επιθυµητό: Κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινή-
του

•Ηλεκτρολόγοι Φορτηγών 
Επιθυµητά Προσόντα
Ηλικία: έως 45 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη σε φορτ-
ηγά
Επιθυµητό: Κάτοχος Ι.Χ. αυτοκινή-
του

•Μηχανικό Φορτηγών
Επιθυµητά Προσόντα
Ηλικία: έως 45 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη σε φορτ-
ηγά VOLVO
Επιθυµητό: Κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινή-
του

•Οδηγοί Ε΄ κατηγορίας µε ΠΕΙ
Επιθυµητά Προσόντα

Ηλικία: έως 45 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη σε φορτ-
ηγά VOLVO
Επιθυµητό: Κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινή-
του

•Χειριστές ΚΛΑΡΚ 
(µε άδεια)
Επιθυµητά Προσόντα
Ηλικία: έως 45 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη 
Επιθυµητό: Κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινή-
του

• ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ (Άντρες)
Επιθυµητά Προσόντα

Ηλικία: έως 40 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Απόφοιτοι
Γυµνασίου – Λυκείου 
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Πρόσθετα Προσόντα: Γνώση Picking
& Scanner
Επιθυµητό: Κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινή-
του

• ΠΩΛΗΤΕΣ 
Επιθυµητά Προσόντα
Ηλικία: έως 35 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Λύκειο/ΙΕΚ
Προϋπηρεσία: Επιθυµητή – ΟΧΙ Απα-
ραίτητη
Επιθυµητό: Κάτοχος Ι.Χ. αυτοκινή-
του

•ΕΡΓΑΤΕΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ 
Άντρες 
Επιθυµητά Προσόντα: 
Ηλικία: έως 35 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Απόφοιτοι
Γυµνασίου-Απόφοιτοι Λυκείου
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

•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 Απαρ-
αίτητη
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

•ΑΝΕΙ∆ΙΚΕΥΤΟΙ ΕΡΓΑΤΕΣ
ΑΠΟΘΗΚΗΣ
Άντρες - Γυναίκες

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

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

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