
ΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Γιατί δεν ελήφθησαν
νωρίτερα τα µέτρα καταπολέµησης των κουνουπιών;

Ερώτηση στους υπουργούς Υγείας και Εσωτερικών για τα «Περιστατικά λοίµωξης
από τον ιό του ∆υτικού Νείλου στην ∆υτική Αττική»

ΜΕΓΑΛΕΣ ΟΙ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΤΟΝ
∆ΗΜΟ ΑΧΑΡΝΩΝ

∆ιανοµή τροφίµων και άλλων ειδών σε 2.350
οικογένειες δικαιούχων του ΤΕΒΑ

Στο κτίριο της οδού Αχαρνών 61 (πρώην ∆ΟΥ)
η καθηµερινότητα, η Πολεοδοµία και η Τεχνική Υπηρεσία δήµου Φυλής

∆ΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ : Πρόσληψη προσωπικού για τις
ανάγκες αντιµετώπισης των δασικών πυρκαγιών

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

Κ
2239

170.000 ευρώ στον
∆ήµο Ελευσίνας
για την κάλυψη
άµεσων αναγκών
λόγω της κακοκαιρίας

ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
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Είχε εισπράξει 
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Κουκουλοφόροι αφαίρεσαν χρηµατοκιβώτιο
από εργοστάσιο στη Βοιωτία

Το ΙΧΕ που χρησιµοποίησαν για να γκρεµίσουν τον φράκτη,
το είχαν κλέψει από περιοχή της ∆υτικής Αττικής.
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Θ Ρ Ι Α Σ Ι Ο
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: 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  Γρηγο-
ρίου 4,  19300 Ασπρόπυργος

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

κη τις απόψεις της εφηµερίδας

���������

2-θριάσιο Τετάρτη 4 Ιουλίου 2018   

Ασπρόπυργος
ΠΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ 

Λεωφόρος ∆ηµοκρατίας & Παναγούλη, 2105575614

Ελευσίνα 

ΠΑΠΠΑ ΙΩΑΝΝΑ
ΘΕΟΤΟΚΟΠΟΥΛΟΥ 44,  210-5547707

Μάνδρα
ΜΑΡΤΖΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΣΤΡ.ΡΟΚΚΑ 56, 210-5555550

Άνω Λιόσια
Πριν ιαν άκης Γεώργιος Ι. Παν αγίας Γρηγορούσης

29, Ζεφύρι, 2102385080

Αχαρν ές

∆Ε∆ΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΡ∆Α ΕΙΡΗΝΗ ΟΕ 
Αγίας Τριάδας 1, 2102440487

Χαιδάρι
ΚΩΝΣΤΑ ΕΛΕΝΗ ΜΑΝΙΚΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΕ

(Μαν ίκαρος Ιωάν ν ης ∆.) 
Καραϊσκάκη 84, 2105985845

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ
Γενικά αίθριος                 

Η θερµοκρασία από 20 έως 32
βαθµούς Κελσίου 

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

2,6,10,14,22,26,30

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Παγκόσµια Ηµέρα Φεστιβάλ

Ιεροµαρτύρων ∆ονάτου Θεοφίλου Θεοδότου και
Θεοδώρου, Μαρτύρων Κυπρίλλης και Αρόας,

Λουκίας 

Αθήνα, 03/07/2018

ΕΡΩΤΗΣΗ 
Προς τους Υπουργούς:
- Εσωτερικών, κ. Π. Σκουρλέτη
- Υγείας, κ. Αν. Ξανθό
Θέµα: «Περιστατικά λοίµωξης από τον ιό του

∆υτικού Νείλου στην ∆υτική Αττική»

Το Κέντρο Έλεγχου και Πρόληψης Νοσηµά-
των (ΚΕΕΛΠΝΟ) επιβεβαιώνει ότι διαγνώσθη-
καν στη χώρα µας τα δύο πρώτα εργαστηρια-
κά επιβεβαιωµένα περιστατικά λοίµωξης από τον ιό του
∆υτικού Νείλου για την περίοδο µετάδοσης 2018. 

Αυτό που  ανησυχεί περισσότερο τους ειδικούς του
Κέντρου Ελέγχου Λοιµώξεων  και Πρόληψης Νοσηµάτων
(ΚΕΕΛΠΝΟ) που συντονίζουν την εντοµολογική και την
επιδηµιολογική επιτήρηση του ιού του ∆υτικού Νείλου
είναι οι ισχυρότατες ενδείξεις ότι ο ιός έχει εγκατασταθεί
πια για τα καλά στον αστικό ιστό, και δη στα πιο πυκνο-
κατοικηµένα σηµεία του. Τα αποτελέσµατα των δύο
αυτών κρουσµάτων δυστυχώς το επιβεβαιώνουν. Σύµφ-
ωνα µε αυτά, οι ασθενείς που καταγράφθηκαν είναι
κάτοικοι αστικής περιοχής της Περιφερειακής Ενότητας
∆υτικής Αττικής

Η καθυστέρηση των κωνωποκτονιών  αυξάνει µε γεω-
µετρική πρόοδο την  κίνηση, και συνεπώς τις… εφορµή-
σεις των κουνουπιών. Οι ειδικοί υπογραµµίζουν πως η
διαδικασία των ψεκασµών κατά των κουνουπιών θα έπρ-

επε να έχει ξεκινήσει από τα µέσα Μαρτίου και να έχει
ολοκληρωθεί ως τα τέλη Απριλίου προκειµένου να εξον-
τωθούν οι προνύµφες. Ωστόσο οι ψεκασµοί για την
καταπολέµηση των κουνουπιών στη ∆υτική Αττική
ξεκίνησαν µόλις στα τέλη Απριλίου.

Κατόπιν των ανωτέρω κ.κ.Υπουργοί, ερωτάσθε:
1. Γιατί δεν ελήφθησαν νωρίτερα τα µέτρα κατα-

πολέµησης των κουνουπιών, αφού οι κίνδυνοι, σύµφω-
να και µε το ΚΕΕΛΠΝΟ, είναι πολύ µεγάλοι για την εξάπ-
λωση του ιού του ∆υτικού Νείλου; 

2. Έστω και τώρα, ποια επιπρόσθετα µέτρα, για
την καταπολέµηση των κουνουπιών και των ασθενειών
που µεταφέρουν, πρόκειται να λάβουν τα αρµόδια Υπο-
υργεία και οι αρµόδιοι φορείς ώστε να µην επιδεινωθεί η
κατάσταση; 

Η ερωτώσα βουλευτής
Εύη Χριστοφιλοπούλου

Ο
∆ήµος Φυλής πρόκειται να προχωρήσει στην
πρόσληψη προσωπικού για την κάλυψη εκτάκ-
των κατεπειγουσών εποχιακών αναγκών για τις

ανάγκες αντιµετώπισης των δασικών πυρκαγιών, στην
υπηρεσία Περιβάλλοντος και Πρασίνου του ∆ήµου Φυλής
για την περίοδο Ιουνίου – Αυγούστου και συγκεκριµένα: 

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ
∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ
Οι ενδιαφερόµενοι πρέπει να υποβάλουν υποχρεω-

τικώς τα εξής δικαιολογητικά: 
1. Αίτηση
2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 ότι δεν

υφίσταται στο πρόσωπό του υποψηφίου το κώλυµα του
άρθρου 8 του Υπαλληλικού Κώδικα, ούτε τα σχετικά
κωλύµατα των άρθρων 5 & 6 Π∆ 164/2004 

3. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία να
δηλώνει ο υποψήφιος ότι δεν έχει κώλυµα δωδεκαµήνου.
Ο υπολογισµός του δωδεκαµήνου γίνεται µε αφετηρία το
τέλος της απασχόλησης για την οποία ο υποψήφιος πρό-
κειται να προσληφθεί και προς τα πίσω. Επίσης: 

1. Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι Έλληνες Πολίτες 
2. Να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών 
3. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα

που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της
θέσεως που επιλέγουν.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΙ∆ΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΑΝΑ ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ
Οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει να προσκοµίσουν υποχρ-

εωτικώς τα εξής δικαιολογητικά σύµφωνα µε την ειδικότ-
ητα: 

1. Για την ειδικότητα των Εργατών ΥΕ, δεν απαι-

τούνται ειδικά τυπικά προσόντα (αρ.5 παρ.2
Ν.2527/97) 

2. Για την ειδικότητα των Οδηγών ∆Ε απαιτούνται τα
εξής: 

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 
-Ισχύουσα επαγγελµατική άδεια οδήγησης Γ' κατηγο-

ρίας 
-Πιστοποιητικό Επαγγελµατικής Ικανότητας (ΠΕΙ) 
-Πτυχίο ή δίπλωµα ή απολυτήριο τίτλο δευτεροβάθ-

µιας ή µεταδευτεροβάθµιας εκπαίδευσης 
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ (εφόσον οι θέσεις δεν καλ-

υφτούν από υποψήφιους µε τα ανωτέρω προσόντα) 
-Ισχύουσα επαγγελµατική άδεια οδήγησης Γ' κατηγο-

ρίας 
-Πιστοποιητικό Επαγγελµατικής Ικανότητας (ΠΕΙ) 
-Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον Υποχρεωτικής

Εκπαίδευσης (δηλ. απολυτήριο τριταξίου γυµνασίου ή
για τους υποψήφιους που έχουν αποφοιτήσει µέχρι και
το 1980 απολυτήριο ∆ηµοτικού Σχολείου). 

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλουν τα δικαιο-
λογητικά τους από τη ∆ευτέρα 2 Ιουλίου 2018 µέχρι και
την Παρασκευή 6 Ιουλίου 2018 στο Γραφείο ∆ηµάρχου
(υπόψη Ελίνας Παπαθανασίου), από τις 09:30 µέχρι
13:30. Πληροφορίες στο τηλ. 2102474067.

Η παρούσα να κοινοποιηθεί σε όλα τα Μέσα Μαζικής
Ενηµέρωσης.

ΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Γιατί δεν ελήφθησαν 
νωρίτερα τα µέτρα καταπολέµησης των κουνουπιών; 

Ερώτηση στους υπουργούς Υγείας και Εσωτερικών για τα «Περιστατικά λοίµωξης
 από τον ιό του ∆υτικού Νείλου στην ∆υτική Αττική»

∆ΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ : Πρόσληψη προσωπικού για τις 
ανάγκες αντιµετώπισης των δασικών πυρκαγιών 



Ο
∆ήµαρχος Ασπροπύργου και Μέλος του
∆.Σ. της Κ.Ε.∆.Ε., κ. Νικόλαος Μελετίου και
τα Στελέχη του «Γραφείου Πληροφόρησης

και Προώθησης της Απασχόλησης» του ∆ήµου
προσκαλούν τους ∆ηµότες, στην πρώτη, από µια
σειρά δράσεων, µε θέµα: “Ελάτε να σβήσουµε την
ανεργία από το χάρτη του Θριάσιου Πεδίου! Όλοι
έχουν µια θέση εδώ!”, που θα πραγµατοποιηθεί
την Τετάρτη, 11 Ιουλίου 2018 στις 10:00, στο
Πνευµατικό Κέντρο του ∆ήµου Ασπροπύργου.
Στόχος των δράσεων είναι η διασύνδεση των
αναγκών των τοπικών εταιρειών µε τις δεξιότητες
και τα προσόντα των εργαζοµένων αλλά και των
ανέργων της περιοχής.
Στην Ηµερίδα συµµετέχουν, Εκπρόσωποι του
Υπουργείου Εργασίας, του Ο.Α.Ε.∆., των Επι-
µελητηρίων, Εκπρόσωποι Εργοδοτών και Εργα-
ζοµένων, Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων και 

Εκπρόσωποι Εταιριών του Θριάσιου Πεδίου.  
Μετά το πέρας των οµιλιών, θα υπάρξει η
δυνατότητα ερωτήσεων από το κοινό προς τους
εκπροσώπους των φορέων και των επιχειρή-
σεων, µε στόχο την καλύτερη γνωριµία των εκπρ-
οσώπων επιχειρήσεων µε τους εργαζόµενους
αλλά και τους ανέργους, καθώς και την επίλυση
όλων των αποριών από τους εκπροσώπους των
φορέων, οι οποίοι εξειδικεύονται και προωθούν
εργασιακά θέµατα. 

Γραφείο Πληροφόρησης & Προώθησης της
Απασχόλησης ∆ήµου Ασπροπύργου
Σαλαµίνας 20, Ασπρόπυργος 19300
Τηλ.: 210 55 76 704, 213 2006489
Emai l : info@apasxol isisasp.gr,
aspropyrgos@apasxolisisasp.gr
www.apasxolisisasp.gr 
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Άµεση οικονοµική ενίσχυση 
του πληγέντα ∆ήµου 
Ελευσίνας από το ΥΠΕΣ

Σ
ε συνέχεια των ανάλογων οικονοµικών
ενισχύσεων που εγκρίθηκαν για τους ∆ήµο-
υς Μάνδρας – Ειδυλλίας και Μεγαρέων, ο

Υπουργός Εσωτερικών, Πάνος Σκουρλέτης, ενέκρ-
ινε τη ∆ευτέρα 2 Ιουλίου 2018, την έκτακτη οικο-

νοµική ενίσχυση του ∆ήµου Ελευσίνας, µετά από
αίτηµά του, µε το ποσό των 170.000 ευρώ για
εργασίες επιδιόρθωσης ζηµιών και βλαβών που
προκλήθηκαν στις υποδοµές του από την κακοκαι-
ρία.

Η επιχορήγηση προκύπτει µέσω της χρέωσης
του λογαριασµού του ΥΠΕΣ, από το έργο «Πρόγρ-
αµµα πρόληψης και αντιµετώπισης ζηµιών και
καταστροφών που προκαλούνται από θεοµηνίες
στους Ο.Τ.Α. Α’ και Β’ βαθµού της χώρας».

ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΣΣ::  ΞΞΕΕΚΚΙΙΝΝΑΑ  ΣΣΕΕΙΙΡΡΑΑ
∆∆ΡΡΑΑΣΣΕΕΩΩΝΝ  ΓΓΙΙΑΑ  ΤΤΗΗ  ∆∆ΙΙΑΑΣΣΥΥΝΝ∆∆ΕΕΣΣΗΗ  ΤΤΩΩΝΝ

ΤΤΟΟΠΠΙΙΚΚΩΩΝΝ  ΕΕΤΤΑΑΙΙΡΡΕΕΙΙΩΩΝΝ  ΜΜΕΕ  ΤΤΟΟΥΥΣΣ
ΝΝΕΕΟΟΥΥΣΣ  ΑΑΝΝΕΕΡΡΓΓΟΟΥΥΣΣ  ΤΤΗΗΣΣ  ΠΠΕΕΡΡΙΙΟΟΧΧΗΗΣΣ    
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χρηµατοκιβώτιο από 
εργοστάσιο στη Βοιωτία

Μ
ε κινηµατογραφικό τρόπο, έξι άγνωστοι
δράστες φορώντας κουκούλες, εξουδε-
τέρωσαν το φύλακα και λήστεψαν γνω-

στό εργοστάσιο παραγωγής και συσκευασίες
αυγών, στο Ύπατο Βοιωτίας.

Ήταν περίπου στις 3:30 τα ξηµερώµατα της
∆ευτέρας (2/7), όταν ένα αυτοκίνητο έριξε το
φράκτη του εργοστασίου που βρίσκεται στον
παράδροµο της Εθνικής στο δρόµο για Λαµία,
στο Ύπατο Βοιωτίας.

Από µέσα ξεπήδησαν έξι κουκουλοφόροι,
ένας εκ των οποίων µε περίστροφο ακινητο-
ποίησε τον φύλακα, τον οποίο και δέσµευσε
προκειµένου  οι συνεργοί του να ψάξουν
ανενόχλητοι τους χώρους. .

Τελικά βρήκαν το χρηµατοκιβώτιο το οποίο
φόρτωσαν σε φορτηγό της εταιρείας και χρησι-
µοποιώντας ένα ακόµη φορτηγό πάλι της εται-
ρίας έφυγαν προς άγνωστη κατεύθυνση.

Σηµειώνουµε ότι  το ΙΧΕ που χρησιµο-
ποίησαν για να γκρεµίσουν το φράκτη ακινητο-
ποιήθηκε από τη σύγκρουση και οι ληστές το
έκαψαν επί τόπου. Σύµφωνα µε την Αστυνοµία
το είχαν κλέψει από περιοχή της ∆υτικής Αττι-
κής.

Γύρω στις 6 το πρωί αστυνοµικοί εντόπισαν
το ένα εκ των δύο φορτηγών της εταιρίας παρατ-
ηµένο σε περιοχή έξω από τη Χαλκίδα.

Για τη ληστεία ερευνά το Τµήµα Ασφάλειας
Θηβών.

Ελευσίνα: Συνελήφθη 34χρονος
που µετέφερε 59 µετανάστες µέσα 
σε κλειστή καρότσα φορτηγού

Είχε εισπράξει 4.500 µε 5.000 
από κάθε άτοµο

Έ
νας 34χρονος αλλοδαπός, µέλος
κυκλώµατος που διακινούσε παράνοµα
µετανάστες, συνελήφθη την περασµένη

εβδοµάδα, στα διόδια της Ελευσίνας, από
αστυνοµικούς του Τµήµατος ∆ιαχείρισης Μετα-
νάστευσης της ∆ιεύθυνσης Αλλοδαπών Αττι-
κής, ενώ µετέφερε σε κλειστή καρότσα µισθω-
µένου φορτηγού 59 µετανάστες, µεταξύ των
οποίων και ανήλικοι.

Όπως προέκυψε από την έρευνα, ο δράστης
παραλάµβανε τους υπό προώθηση µετανάστες
από το πάρκο στην Ακαδηµία Πλάτωνος µε
σκοπό να τους οδηγήσει σε σηµείο εξόδου
από τη χώρα, αποκοµίζοντας οικονοµικά οφέλη
4.500 έως 5.000 ευρώ ανά άτοµο.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον εισαγγελέα
Πληµµελειοδικών Αθηνών, σύµφωνα µε το
ΑΠΕ-ΜΠΕ.
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Πυροσβεστική: Οι εισακτέοι στις Σχολές Πυροσβεστών και Ανθυποπυραγών

Με ΚΥΑ των  αν απληρωτή Υπουργού Εσωτερικών ,
Νίκου Τόσκα, Υπουργού Παιδείας Έρευν ας & Θρη-
σκευµάτων , Κων σταν τίν ου Γαβρόγλου και αν απληρ-
ωτή Υπουργού Οικον οµικών , Γιώργου Χουλιαράκη,
που δηµοσιεύτηκε σε ΦΕΚ (επισυν άπτεται) καθο-
ρίστηκε ο αριθµός των  εισακτέων , για το ακαδηµαϊκό
έτος 2018-2019, στη Σχ ολή Πυροσβεστών  και Αν θυ-
ποπυραγών  της Πυροσβεστικής Ακαδηµίας µε το
σύστηµα των  εξετάσεων  σε παν ελλαδικό επίπεδο
του σχ ολικού έτους 2017-2018.

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΕΣ

Ο αριθµός των  εισακτέων  καθορίζεται σε εκατόν
τρεις (103).

Από τον  αριθµό των  εισακτέων , πέν τε (5) θέσεις
θα καλυφθούν  από υποψηφίους των  ΕΠΑ.Λ. και οι
λοιπές εν εν ήν τα οκτώ (98) από υποψηφίους ΓΕΛ.

ΑΝΘΥΠΟΠΥΡΑΓΟΙ
Ο αριθµός των  εισακτέων  καθορίζεται σε τριάν τα

(30).

Από τον  αριθµό των  εισακτέων , έξι (6) θέσεις θα
καλυφθούν  από πτυχ ιούχ ους Αν ώτατων  και Τεχ ν ο-
λογικών  Εκπαιδευτικών  Ιδρυµάτων , πέν τε (5) θέσεις,
θα καλυφθούν  από Πυροσβέστες, Υπαρχ ιπυροσβέ-
στες, Αρχ ιπυροσβέστες, Πυρον όµους, ηλικίας µέχ ρι
35 ετών , και δέκα εν ν έα (19) θέσεις, θα καλυφθούν
από υποψηφίους ΓΕΛ.

Μ
ήν ας εξελίξεων  για τον  εκλογικό ν όµο θα είν αι
ο Ιούλιος, καθώς ο υπουργός Εσωτερικών ,
Πάν ος Σκουρλέτης, θα παρουσιάσει τις

επόµεν ες ηµέρες στη Βουλή τις προτάσεις της
κυβέρν ησης για το σπάσιµο της Β’ Αθην ών  και της
Περιφέρειας Αττικής.

Οι προτάσεις θα κατατεθούν  µε υπουργική τροπο-
λογία στον  «Κλεισθέν η» (σ.σ.: είν αι το ν οµοσχ έδιο
που αφορά τις αλλαγές στην  Τοπική Αυτοδιοίκηση),
αφού εγκριθούν  από το Γεν ικό Λογιστήριο του Κράτο-
υς και ακολούθως από τη Νοµοπαρασκευαστική Επι-
τροπή της Βουλής. Σε πρώτη φάση το εν διαφέρον
στρέφεται στη στάση που θα κρατήσουν  η Ν.∆. και 

το Κίν ηµα Αλλαγής, καθώς για ν α ισχ ύσουν  οι
αλλαγές από τις επόµεν ες εκλογές απαιτούν ται
τα 2/3 των  βουλευτών , ήτοι 200 ψήφοι.

Αν  δεν  συγκεν τρωθούν  οι 200 ψήφοι, όπως
φαίν εται ν α είν αι και το πιθαν ότερο, οι αλλαγές
θα εφαρµοστούν  από τις µεθεπόµεν ες εκλογές.
Η Ν.∆. έχ ει συν δέσει τις αποφάσεις της µε την  ψήφο
των  Ελλήν ων  του εξωτερικού, εν ώ το Κίν ηµα Αλλαγής
µε συν ολικότερες αλλαγές που πρέπει ν α υπάρξουν
στον  εκλογικό ν όµο, όπως το θέµα του µπόν ους στο
πρώτο κόµµα.

Κατά των  προτάσεων  του κ. Σκουρλέτη έχ ουν
ταχ θεί µε δηµόσιες τοποθετήσεις τους το ΚΚΕ και η

Εν ωση Κεν τρώων . Σε κάθε περίπτωση, πάν τως,
αρκετοί είν αι οι βουλευτές που προετοιµάζον ται διά
παν  εν δεχ όµεν ο, βάζον τας κάτω τα αποτελέσµατα
των  τελευταίων  εκλογών  προκειµέν ου ν α δουν  σε
ποιους δήµους είχ αν  πάρει τις περισσότερες ψήφους
και ν α αποφασίσουν  ποια Περιφέρεια τους συµφέρει
περισσότερο για ν α πολιτευτούν .

ΜΗΝΑΣ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ Ο ΙΟΥΛΙΟΣ 
Πώς θα «σπάσει» το Υπόλοιπο Αθηνών 

σε δύο µικρότερες περιφέρειες

πηγή:www.parapolitika.gr
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ΜΕΓΑΛΕΣ ΟΙ ΑΝΑΓΚΕΣ
ΣΤΟΝ ∆ΗΜΟ ΑΧΑΡΝΩΝ 

∆ιανοµή τροφίµων και άλλων ειδών σε
2.350 οικογένειες δικαιούχων του ΤΕΒΑ

Στις 26 και 27 Ιουνίου 2018 πραγµατοποιήθηκε η κύρια διανοµή του
Προγράµµατος Επιχειρησιακού Προγράµµατος Επισιτιστικής και Βασι-
κής Υλικής Συνδροµής του Ταµείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους

Απόρους (ΤΕΒΑ), από τη ∆ιεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής του ∆ήµου Αχα-
ρνών, στον χώρο του Κοινωνικού Παντοπωλείου.

Η διανοµή αφορούσε 2.350 οικογένειες (πάνω από 5.000 άτοµα) που είναι
δικαιούχοι του ΤΕΒΑ.

Κατά την άρτια οργανωµένη διανοµή οι δικαιούχοι του ΤΕΒΑ έλαβαν:
• Νωπά προϊόντα (βόειο και χοιρινό κρέας, κοτόπουλο, τυρί φέτα)
• Οπωρολαχανικά (πορτοκάλια)
• Είδη παντοπωλείου (φασόλια, φακές, ζάχαρη, ζυµαρικά, εξαιρετικά παρθέ-

νο ελαιόλαδο, συµπυκνωµένο χυµό ντοµάτας (πελτέ), γάλα εβαπορέ, αλεύρι,
φρυγανιές)

• Είδη καθαριότητας και προσωπικής υγιεινής (σκόνη για πλύσιµο ρούχων,
υγρό καθαρισµού γενικής χρήσης, υγρό πιάτων, οδοντόκρεµα, σαµπουάν,
αφρόλουτρο, χαρτί υγείας)

• Είδη για βρέφη έως 3 ετών (κρέµα δηµητριακών, γάλα εβαπορέ για µικρά
παιδιά, παιδικό σαµπουάν, µωροµάντηλα, παιδικό αφρόλουτρο)

Ο Αντιδήµαρχος Κοινωνικής Πολιτικής κ. Γιώργος Σταύρου παραβρέθηκε στο
Κοινωνικό Παντοπωλείο του ∆ήµου Αχαρνών κατά τη διανοµή και ευχα-

ρίστησε, τους εργαζοµένους της ∆ιεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής του ∆ήµου
Αχαρνών και τους εθελοντές, για την οµαλή διεξαγωγή µιας τόσο µεγάλης δια-
νοµής, η οποία ολοκληρώθηκε χωρίς προβλήµατα ή ταλαιπωρία των δικαι-
ούχων.

ΛΑΜΒΑΝΕΙ 
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ 

ΑΠΟ ΤΟ «ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ ΙΙ» 
Ο ∆ΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 

Α
νακοινώθηκαν οι  νέοι ∆ήµοι
που εντάσσονται στα Προ-
γράµµατα Φιλό∆ηµος. 

Στο πλαίσιο των Προσκλήσεων
των Προγραµµάτων «Φιλό∆ηµος»
και «Φιλό∆ηµος ΙΙ» του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, βάσει της Απόφ-
ασης 4748 (ΦΕΚ 612/22.2.2018), ο
υπουργός Εσωτερικών, Πάνος Σκο-
υρλέτης, ενέκρινε την ένταξη των
κάτωθι Πράξεων δήµων συνολικού
ποσού ύψους 7.128.419,38 ευρώ
µε τη συµµετοχή των δήµων να
ανέρχεται  στο ποσό των
2.379.858,98 ευρώ.

Για τη συντήρηση σχολικών
κτιρίων και αύλειων χώρων, οι Πρά-
ξεις που εντάσσονται στο Πρόγραµ-

µα «Φιλό∆ηµος ΙΙ» περιλαµβάνουν
τον δήµο Ελευσίνας ο οποίος
χρηµατοδοτείται εξής:

∆ήµος Ελευσίνας Αττικής
Π∆Ε- ΥΠΕΣ 185.700,00 €
Ίδιοι πόροι  74.101,59 €
ΣΥΝΟΛΟ  259.801,59 €

ΑΑξξιιοολλόόγγηησσηη::  ΟΟιι  ΟΟΤΤΑΑ  οο  ππιιοο
““ααννυυππόότταακκττοοςς””  ττοοµµέέααςς

Οι Οργανισµοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) είναι ο “ανεπίδεκτος”
τοµέας αξιολόγησης, µε τους δηµοτικούς υπαλλήλους - σε σχέση µε τους
λοιπούς συναδέλφους τους - να αντιστέκονται, εκφράζοντας την εξ’ αρχής
αποφασιστικότητά τους να απέχουν από την διαδικασία, σύµφωνα µε ρεπο-
ρτάζ της Καθηµερινής.

Σύµφωνα µε το ίδιο ρεπορτάζ, µε την αξιολόγηση για τους προϊσταµέ-
νους να ολοκληρώνεται µέσα στον Ιούλιο, στη σχετική βάση δεδοµένων
είχαν εγγραφεί 161.000 από τους 230.000 υπαλλήλους.  
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Μνηµόσυνο στις Αχαρνές για τους πεσόντες 
στην τουρκική εισβολή στην Κύπρο το 1974

Αρχιερατικό Μνηµόσυνο για τους  πεσόντες στην τουρκική εισβολή
στην Κύπρο το 1974 την Παρασκευή 20 Ιουλίου 2018, στον Καθεδρ-
ικό Ιερό Ναό Αγίου Βλασίου στις 9:30 το πρωί.

Πρόσκληση
Ο ∆ήµαρχος Αχα-

ρνών κ. Γιάννης Κασ-
σαβός σας προσκα-
λεί να τιµήσετε µε την
παρουσία σας, το
Αρχιερατικό Μνηµό-
συνο για τους πεσόν-
τες κατά την τουρκική
εισβολή στην Κύπρο
το 1974, που θα τελε-
στεί την Παρασκευή
20 Ιουλίου 2018,
στον Καθεδρικό Ιερό
Ναό Αγίου Βλασίου,
παρουσία του  Πρέ-
σβη της Κυπριακής
∆ηµοκρατίας

Πρόγραµµα 
Εκδήλωσης
09:15 - Προσέλευση

επισήµων
09:30 - Επιµνηµό-

συνη ∆έηση
● Οµιλία του Πρέ-

σβη της Κυπριακής
∆ηµοκρατίας στην Ελλάδα κ. Κυριάκου Κενεβέζου

● Κατάθεση Στεφάνων στην προτοµή Μήτρου Λέκκα.

Πλήθος κόσµου 
στην περιφορά της
εικόνας των Αγίων

Αποστόλων Πέτρου και
Παύλου στις Αχαρνές

Μ
ε την συµµετοχή αρκετών
πιστών πραγµατοποιήθηκε
το απόγευµα της ∆ευτέρας

29 Ιουνίου η περιφορά της εικόνας
των Αγίων Αποστόλων Πέτρου και
Παύλου στις Αχαρνές, στους ώµους
των µελών του Συλλόγου Πελοπον-
νησίων, παρουσία του Σεβασµιότα-
του Μητροπολίτη Ιλίου, Αχαρνών
και Πετρουπόλεως κ. Αθηναγόρα,
του ∆ηµάρχου Αχαρνών Γιάννη
Κασσαβού.

Η περιφορά της εικόνας των Αγίων
Αποστόλων έγινε υπό τους ήχους
της Φιλαρµονικής Ορχήστρας του 

∆ήµου Αχαρνών.
Καλή Φώτιση σε όσους παρα-

βρέθηκαν στις εκδηλώσεις εορτα-
σµού του Ιερού Ναού και Χρόνια
Πολλά σε όλους τους εορτάζοντες!

Π
αρουσία του ∆ηµάρχου Αχαρνών κ. Γιάννη Κασσαβού και  της
Προέδρου της ∆ηµοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Αχαρνών
κ. Μαρίας Ναυροζίδου, εγκαινιάστηκε η ενιαία Έκθεση των

Εικαστικών Τµηµάτων της ∆Η.Κ.Ε.Α, την Πέµπτη 28 Ιουνίου 2018 το από-
γευµα στην αίθουσα εκδηλώσεων του ∆ήµου Αχαρνών.

Στην ενιαία έκθεση των Εικαστικών Τµηµάτων της ∆ηµοτικής Κοινωφ-
ελούς Επιχείρησης Αχαρνών συµµετέχουν µαθητές των εικαστικών
τµηµάτων: Φωτογραφίας, Ζωγραφικής, Χειροτεχνίας, Κεραµικής,
Decoupage, Πλέξιµο και  Κόσµηµα. Η έκθεση ήταν  ανοιχτή για το κοινό
έως την Κυριακή 1η Ιουλίου 2018 κατά τις ώρες 18:00 - 21:00.

Κατά τα εγκαίνια της έκθεσης η Πρόεδρος της ∆ηµοτικής Κοινωφ-
ελούς Επιχείρησης Αχαρνών κ. Μαρία Ναυροζίδου, απευθύνοντας
έναν σύντοµο χαιρετισµό, παρουσίασε τους εκπαιδευτές και  δασ-
κάλους των εικαστικών τµηµάτων, αναφέρθηκε στι ς προσπάθει ες
που καταβάλλει  η ∆ιοίκηση της ∆Η.Κ.Ε.Α για την καθιέρωση, την εξέ-
λι ξη και  την πρόοδο όλων των καλλι τεχνικών και  ει καστικών τµηµά-
των της δηµοτικής επιχείρησης, ενώ έκανε ιδιαί τερη αναφορά στο
προσωπικό της ∆Η.Κ.Ε.Α. για τι ς προσπάθει ες και  τον επαγγελµα-
τισµό που επιδεικνύουν σε κάθε δράση και  δραστηριότητα της
επιχείρησης. 

Ο ∆ήµαρχος Αχαρνών κ. Γιάννης Κασσαβός απευθύνοντας έναν σύντο-
µο χαιρετισµό στην εκδήλωση εξήρε το έργο της Προέδρου της
∆Η.Κ.Ε.Α. και  των συνεργατών της, αναφέροντας ότι  η ∆ηµοτική Κοινωφ-
ελής Επιχείρηση Αχαρνών έχει  αποδείξει  τα τελευταία χρόνια, µέσα
από τις δράσεις και  τις δραστηριότητές της ότι , παράγει  Πολιτισµό
στον ∆ήµο Αχαρνών, ενώ επεσήµανε την αριθµητική και  καλλιτεχνική
διεύρυνση των τµηµάτων της ∆Η.Κ.Ε.Α. που δίνουν τη δυνατότητα σε µεγά-
λο πλήθος κατοίκων του ∆ήµου Αχαρνών να εκφραστούν καλλιτεχνικά.

Μετά τις οµιλίες ακολούθησε ξενάγηση στα εντυπωσιακά εκθέµατα
της έκθεσης των Εικαστικών Τµηµάτων της ∆Η.Κ.Ε.Α από την Πρόεδρο
της επιχείρησης και  τους εκπαιδευτές και  δασκάλους του κάθε τµήµα-
τος.

Ολοκληρώθηκε η Έκθεση Εικαστικών Τµηµάτων της ∆Η.Κ.Ε.Α
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ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΟΥΣ 
ΑΓΙΟΥΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΥΣ 

Τ
ο Περιφερειακό Συµβούλιο Αττικής στην
22η συνεδρίαση του, την Πέµπτη 28 Ιου-
νίου, µετά από εισήγηση του Αντιπεριφερ-

ειάρχη κ. Τζόκα, ενέκρινε ακόµη  ένα  σηµαντικά
έργο για τη ∆υτική Αθήνα.

Πιο συγκεκριµένα το Περιφερειακό Συµβούλιο
ενέκρινε τη  σύναψη και τους όρους προγραµµα-
τικής σύµβασης µεταξύ της Περιφέρειας Αττικής
και του ∆ήµου Αγίων Αναργύρων Καµατερού, για
την κατασκευή του έργου   µε τίτλο: «Παρεµβάσεις
ανάπλασης κοινόχρηστων χώρων και διαµορ-
φώσεις για ενσωµάτωση υπόγειων συστηµάτων
διαχωρισµού και αποκοµιδής απορριµµάτων»,
συνολικού προϋπολογισµού 2.930.000,00
ευρώ. 

Σκοπός του έργου είναι η βελτίωση των περι-
βαλλοντικών όρων, η αναβάθµιση του αστικού
τοπίου και η εξοικονόµηση πόρων. 

Το έργο αφορά στην ανακατασκευή – κατασκευή
δαπεδοστρώσεων 1.800 τ.µ, φύτεµα 100 µικρών
και µεγάλων δέντρων, εγκατάσταση είκοσι τεσσάρ-
ων βυθιζόµενων συστηµάτων διαχωρισµού απο-
ρριµµάτων κάθετης διαβαθµισµένης συµπίεσης.
Το έργο χρηµατοδοτείται από ίδιους πόρους της
Περιφέρειας Αττικής (ΚΑΕ 9779.03.155).

Για λόγους καλύτερης
εξυπηρέτησης των
συνδηµοτών µας έχουν

µεταφερθεί στο κτίριο της οδού
Αχαρνών (πρώην ∆ΟΥ Άνω
Λιοσίων) οι υπηρεσίες που αφο-
ρούν σε θέµατα καθηµερινότ-
ητας, δηλαδή Καθαριότητας,
∆ηµοτικού Φωτισµού, συντήρη-
σης οδοστρώµατος (λακούβες)
κλπ. Ύδρευσης, Αποχέτευσης,
Πολεοδοµίας και Τεχνικής Υπηρ-
εσίας.

∆ηµοσιεύουµε παρακάτω τους
τηλεφωνικούς αριθµούς των υπηρε-
σιών µε τις οποίες µπορούν να επι-
κοινωνούν οι συνδηµότες για την
αντιµετώπιση των προβληµάτων.
Μπορούν επίσης για τη διευκόλ-
υνσή τους να αναφέρουν προβλή-
µατα καθηµερινότητας στον πεντα-
ψήφιο αριθµό 15691, µε χρέωση
αστικής µονάδας, τις καθηµερινές
από 08:00 µέχρι 20:00 και το Σαβ-
βατοκύριακο από 08:00-14:00.   

• ∆ιεύθυνση Προγραµµατι-
σµού, Οργάνωσης και Πληροφορι-
κής  (Τµήµα Εξυπηρέτησης του
∆ηµότη) 

Τηλεφωνικό Κέντρο:
2132042700-701, FAX:
2102484781, Γραµµή Εξυπηρέτ-
ησης του ∆ηµότη 15691

• ∆ιεύθυνση Καθαριότητας-
Ανακύκλωσης- Περιβάλλοντος-

Πρασίνου και αποκατάστασης
βλαβών

Γραµµατεία Αντιδηµάρχου:
2131603472- 73

Γραµµατεία Αναπλ. ∆ηµάρχου:
2131603474

∆ιεύθυνση Καθαριότητας και
Ανακύκλωσης:              2131603472-
73

∆ιεύθυνση Περιβάλλοντος και
Πρασίνου:                    2131603486

Τµήµα Συντήρησης Οδοποιΐας
και Πεζοδροµίων:       2131603472-
73

Τµήµα Συντήρησης ∆ηµοσίων
Κτιρίων:                         2131603472-
73

Τµήµα Ύδρευσης- Ηλεκτροφωτι-
σµού-Αποχέτευσης  2131603475-
2102470626

• Υπηρεσία  ∆όµησης (Πολε-
οδοµία)

Τηλεφωνικό Κέντρο:
2131603400

Γραµµατεία Αναπλ. ∆ηµάρχου:
2131603418

∆ ι ε ύ θ υ ν σ η :
2131603457

Τµήµα Γραµµατειακής Υποστήρ-
ιξης:                               2131603449

Τµήµα Πολεοδοµικών Εφαρ-
µ ο γ ώ ν :
2131603430

Τµήµα Περιβάλλοντος:
2131603422

Τµήµα Ελέγχου Κατασκευών:
2131603444

Τµήµα Έκδοσης Οικοδοµικών
Αδειών:                            2131603435

• ∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρε-
σιών

Τηλεφωνικό Κέντρο:
2131603466 έως 471

Γραµµατεία Αντιδηµάρχου:
2131603476- 477- 479 

∆ ι ε ύ θ υ ν σ η :
2131603482

Τµήµα Γραµµατειακής Υποστήρ-
ιξης:                                2131603483-
484- 478

Τµήµα Προγραµµατισµού και
υποστήριξης- GIS- Κτηµατολογίου:
2131603481

Τµήµα Υποδοµών:
2131603480

Τµήµα Μελετών- Η/Μ- Γεω-
π ο ν ί α ς :
2131603466 έως 471

Τµήµα Κτιριακών Έργων και Κοι-
νοχρήστων Χώρων:
2131603466 έως 471

Τµήµα Μεγάλων Έργων και
µ ε λ ε τ ώ ν :
2131603466 έως 471

Τµήµα Αποχέτευσης:
2131603464

• ∆ευτεροβάθµια Σχολική
Επιτροπή ∆ήµου Φυλής

Π ρ ό ε δ ρ ο ς :
2131603421

Γ ρ α µ µ α τ ε ί α :
2131603420.

Στο κτίριο της οδού Αχαρνών 61 (πρώην ∆ΟΥ) 
η καθηµερινότητα, η Πολεοδοµία και η Τεχνική Υπηρεσία δήµου Φυλής

ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΑΙΝΙΩΝ ΣΤΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ

Οι πολίτες µπορούν επίσης για τη
διευκόλυνσή τους να αναφέρουν

προβλήµατα καθηµερινότητας στον
πενταψήφιο αριθµό 15691, µε χρέωση
αστικής µονάδας, τις καθηµερινές από

08:00 µέχρι 20:00 και το
 Σαββατοκύριακο από 08:00-14:00.   
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Την Κυριακή 10 Ιουνίου η Οµοσπονδία Σ. Κινέττας
διοργάνωσε σύσκεψη στο Πολιτιστικό Κέντρο, µε
θέµα «Αντιπυρική προστασία 2018 για την περ-

ιοχή της Κινέττας του δήµου Μεγάρων». Είναι ένα θέµα
επίκαιρο λόγω της θερινής περιόδου και άκρως σηµαν-
τικό, καθώς ή Κινέττα είναι δοµηµένη σε πευκόφυτη περ-
ιοχή και οι οικισµοί της σε ενδεχόµενο πυρκαγιάς θα αντι-
µετωπίσουν πρόβληµα απεγκλωβισµού των κατοίκων.
Πρέπει λοιπόν τώρα, εν ηρεµία, µε τη συµµετοχή όλων
των αρµόδιων φορέων να εκπονηθεί σχέδιο αντιµετώπι-
σης και συντονισµός ενεργειών για την αποφυγή τρα-
γικών συνεπειών µιας καταστροφικής φωτιάς. 

Στη σύσκεψη ήταν παρόντες ο πρόεδρος και το ∆.Σ
της Οµοσπονδίας, πρόεδροι των συλλόγων, ο αντιδήµα-
ρχος και υπεύθυνος Πολιτικής Προστασίας κ. Φυλακτός,
ο διοικητής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας του δήµου
Μεγάρων καθώς και πρόεδροι και µέλη των εθελοντικών
οµάδων ΣΕ∆, ΚΟΥΡΟΣ και ΟΜΑ∆Α ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ
ΜΕΓΑΡΙΤΩΝ, τους οποίους ο πρόεδρος εκ µέρους της
Οµοσπονδίας ευχαρίστησε θερµά για την εθελοντική
τους προσφορά. 

∆όθηκαν κατευθύνσεις και οδηγίες που 
αφορούν τους πολίτες και µεµονωµένα αλλά 

και σε συλλογικό επίπεδο.

Έγινε µία εποικοδοµητική συζήτηση και δόθηκαν κατε-
υθύνσεις και οδηγίες που αφορούν τους πολίτες και
µεµονωµένα αλλά και σε συλλογικό επίπεδο.

Έτσι λοιπόν ιδιοκτήτες θα πρέπει να κάνουν αποψίλω-
ση στα οικόπεδά τους, αν είναι δυνατόν να προµηθευ-
τούν γεννήτρια και να διαθέτουν µια δεξαµενή νερού. Να
µη πετούν ανεξέλεγκτα κλαδέµατα και σκουπίδια, αναµ-
µένα τσιγάρα και να µη κάνουν υπαίθριες δραστηριότ-
ητες που προκαλούν σπινθήρες. Αν υποπέσει στην
αντίληψή τους κάποια ύποπτη κίνηση ή αν αντιληφθούν
καπνό να τηλεφωνήσουν στο 199. Να φροντίζουν οι
δρόµοι να µην είναι µπλοκαρισµένοι από σταθµευµένα
οχήµατα έτσι ώστε να µπορούν να περάσουν βαρέα οχή-
µατα όπως πυροσβεστικά ή βυτιοφόρα.

Οι υπάρχοντες κρουνοί να ελεγχθούν από την
∆ΕΥΑΜ και να ενηµερωθεί ο υπεύθυνος Πολιτικής

Προστασίας του δήµου και η πυροσβεστική για
την λειτουργία τους και την διαθεσιµότητά τους
σε περίπτωση ανάγκης.

Οι σύλλογοι της Κινέττας να συγκαλέσουν γενι-
κές συνελεύσεις για να ορίσουν οµάδες πυρασφά-
λειας. Τα µέλη της Οµοσπονδίας δεσµεύθηκαν σε
περίπτωση πυρκαγιάς να βρίσκονται σε προκαθορισµένα
σηµεία (κόµβους) για να οδηγήσουν τα πυροσβεστικά
οχήµατα το ταχύτερο δυνατόν στο τόπο εκδήλωσης της
φωτιάς. 

Ο διοικητής της πυροσβεστικής υπηρεσίας ανα-
κοίνωσε ότι οχήµατα µε το ανάλογο προσωπικό θα
βρίσκονται στην Κινέττα καθ όλη τη διάρκεια του
24ώρου. 

Σε ερώτηµα του προέδρου της Οµοσπονδίας αν
υπάρχει σχέδιο απεγκλωβισµού των κατοίκων, ο διοικ-
ητής απάντησε αρνητικά και έτσι ο πρόεδρος ζήτησε να
ορισθεί συνάντηση στο γραφείο του στην πυροσβεστική
υπηρεσία του δήµου Μεγάρων για να συζητηθεί ειδικά
αυτό το θέµα. Η συνάντηση προγραµµατίσθηκε για την
Πέµπτη 28 Ιουνίου και ήταν παρόντες ο διοικητής της

Πυροσβεστικής επιπυραγός κ. ∆ηµήτριος Καϊάφας , ο
πρόεδρος κ. Ευαγ. ∆αλάκας και η γραµµατέας της Οµο-
σπονδίας κ. Χρ. Τσιτσιµπάκου. Ο κ. διοικητής ενηµέρωσε
πως σε περίπτωση πυρκαγιάς υπεύθυνο και αρµόδιο για
λήψη αποφάσεων είναι το συντονιστικό όργανο της πολι-
τικής προστασίας του δήµου το οποίο θα δώσει εντολή
στην αστυνοµία για τυχόν απεγκλωβισµούς.

Έτσι λοιπόν η Οµοσπονδία υπέβαλλε αίτηµα στον δήµο
για σύγκληση σύσκεψης υπό τον κ. δήµαρχο όπου παρ-
όντες θα είναι οι υπεύθυνοι της Πολιτικής Προστασίας
του δήµου και της Περιφέρειας, εκπρόσωποι της Πυρο-
σβεστικής Υπηρεσίας, του ∆ασαρχείου, του αστυνοµικού
τµήµατος και της τροχαίας, εκπρόσωποι των εθελον-
τικών οµάδων και των φορέων, καθώς και µέλη της Οµο-
σπονδίας Κινέττας και γίνει µία διεξοδική συζήτηση, να
παρθούν αποφάσεις έτσι ώστε σε µια ενδεχόµενη κατα-
στροφική πυρκαγιά να µπορέσει να υπάρξει αποτελεσµα-
τική και άµεση αντιµετώπιση. Επίσης η Οµοσπονδία υπέ-
βαλε στο δήµο αίτηµα για την πραγµατοποίηση δύο
ασκήσεων ετοιµότητας, µιας ηµερήσιας και µιας νυχτερ-
ινής για να µπορέσουν να αναδειχθούν ελλείψεις και
αδυναµίες οι οποίες µπορεί να αποδειχθούν καταστροφι-
κές για τον ορθό συντονισµό της επιχείρησης.

 Οµοσπονδία Συλλόγων Κινέττας. Σύσκεψη για την πυροπροστασία
Υπέβαλε στον δήµο αίτηµα για την πραγµατοποίηση δύο ασκήσεων ετοιµότητας, µιας ηµερήσιας και µιας νυχτερινής, ώστε να

αναδειχθούν ελλείψεις και αδυναµίες οι οποίες µπορεί να αποδειχθούν καταστροφικές για τον ορθό συντονισµό της επιχείρησης.

Τετάρτη 4 Ιουλίου και ώρα 19:00, στην αίθουσαΤετάρτη 4 Ιουλίου και ώρα 19:00, στην αίθουσα
του Πολιτιστικού Συλλόγου «Ο Θέογνις» του Πολιτιστικού Συλλόγου «Ο Θέογνις» 

ΕΕθθεελλοοννττιικκήή  ∆∆ωωρρεεάά  ΜΜυυεελλοούύ  
ττωωνν  ΟΟσσττώώνν

Το Κέντρο Ενηµέρωσης και
προσέλκυσης εθελοντών
∆οτών Μυελού Οστών του

Πανεπιστηµίου Πατρών (Ε∆ΜΟΠ)
διοργανώνει την Τετάρτη 4 Ιουλίου
και ώρα 19:00, στην αίθουσα του
Πολιτιστικού Συλλόγου «Ο Θέογ-
νις», δράση εθελοντικής δωρεάς
µυελού των οστών.

Η Εθελοντική ∆ωρεά Μυελού των
Οστών χαρίζει νέα ελπίδα ζωής σε
χιλιάδες ασθενείς που πάσχουν από
καρκίνο του αίµατος, όπως η
λευχαιµία (ο πιο συνήθης καρκίνος
στα µικρά παιδιά) και το λέµφωµα.
∆ίνοντας λίγο σάλιο, καθένας από

εµάς (ηλικίας 18-50 χρονών, σε καλή κατάσταση υγείας) µπορεί να γίνει εθε-
λοντής δότης και, µέσα από αυτήν την πράξη αλτρουισµού, ίσως µια µέρα
σώσει µια ζωή.
Γιατί καθένας µας µπορεί να είναι ο Ένας και µοναδικός συµβατός δότης για

έναν ασθενή σε ανάγκη µεταµόσχευσης µυελού των οστών.
Αν βρεθεί συµβατός, µπορεί να προσφέρει το πολύτιµο µόσχευµα απλώς

δωρίζοντας αίµα (µέσω λευκαφαίρεσης).

Αφιέρωµα στον Γιάννη Σπανό 
Το Πνευµατικό Κέντρο του δήµου Ασπροπύργου

καλωσόρισε το Καλοκαίρι 
µε µια υπέροχη συναυλία στο Ρολόι της πόλης!!! 

Ο Γιώργος ∆εδουσης Και η Αντζελα Παλαιολόγου  ταξίδεψαν 
τους παρευρισκοµένους µε τις υπέροχες ερµηνείες τους!!! 

Συν αυλία - Αφιέρωµα στο Γιάν ν η Σπαν ό από το Πν ευµατικό Κέν τρο Ασπροπύργου διο-
ργαν ώθηκε στο ''Ρολόι'' µε τους κκ. Γ. ∆εδούση & Α. Παλαιολόγου & τους µαθητές του
∆ηµοτικού Ωδείου της πόλης .
Μια εκπληκτική συν αυλία που παρακολούθησαν  µεταξύ άλλων  ο ∆ήµαρχ ος κ. Νικ.

Μελετίου, ο Αν τιδήµαρχ ος κ. Α. Κων σταν τιν ίδης, ο Πρόεδρος Πν ευµατικού Κέν τρου κ.
Μ. Μπουραν τάς & ο Εν τεταλµέν ος ∆ηµ. Σύµβουλος - Αν τιπρόεδρος ΚΕ∆Α κ. Αν τ. Κον α-
ξής... καθώς & η Πρόεδρος Τ.Ο. Ν.∆. κα Γ. Πηλιχ ού & του Συλλόγου Γυν αικών  ''Κρο-
κων ίς'' κα Μ. Ρηγάτου.
Συγχ αρητήρια στα παιδιά & στους καθηγητές τους για την  εκπληκτική παρουσία.
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Eurostat: Η Ελλάδα παραµένει
πρώτη στην ανεργία των νέων

Τ
α υψηλότερα ποσοστά αν εργίας των  ν έων  στην
ΕΕ καταγράφον ται στην  Ελλάδα, σύµφων α µε
τα στοιχ εία της Eurostat που δόθηκαν  χ θες στη

δηµοσιότητα.
Στο 20,1% µειώθηκε το επίπεδο της αν εργίας στην

Ελλάδα τον  Μάρτιο του 2018, από 20,6% τον
Φεβρουάριο, σύµφων α µε την  Eurostat.

Τον  Μάιο του 2018 (δεν  υπάρχ ουν  στοιχ εία για την
Ελλάδα), η αν εργία στην  ευρωζών η παρέµειν ε
σταθερή στο 8,4% σε σχ έση µε τον  προηγούµεν ο
µήν α, καταγράφον τας το χ αµηλότερο επίπεδο από
τον  ∆εκέµβριο του 2008.

Στην  ΕΕ η αν εργία παρέµειν ε σταθερή στο 7%,
καταγράφον τας το χ αµηλότερο επίπεδο από τον
Αύγουστο του 2008. Έν α χ ρόν ο πριν , το Μάιο του
2017 η αν εργία στην  ευρωζών η και στην  «ΕΕ των  28»
ήταν  9,2% και 7,7% αν τιστοίχ ως.

Συν ολικά, τον  Μάιο καταγράφον ται 17,207
εκατοµµύρια άν εργοι στην  ΕΕ και 13,656 εκατοµµύρια
άν εργοι στην  ευρωζών η.

Τα υψηλότερα επίπεδα αν εργίας στην  ΕΕ
καταγράφον ται στην  Ελλάδα (20,1% το Μάρτιο) και
στην  Ισπαν ία (15,8%).

Τα χ αµηλότερα ποσοστά αν εργίας σηµειώθηκαν
στην  Τσεχ ία (2,3%)και στη Γερµαν ία (3,4%).

Μετά την  Κύπρο και την  Κροατία, η Ελλάδα
κατέγραψε τη µεγαλύτερη µείωση της αν εργίας στην
ΕΕ, µέσα σε έν α χ ρόν ο, από 22,1% το Μάρτιο του
2017 σε 20,1% το Μάρτιο του 2018.

Ειδικότερα στην  Ελλάδα, ο αριθµός των  αν έργων
τον  Μάρτιο διαµορφώθηκε στους 956.000. Το
ποσοστό αν εργίας στους άν δρες διαµορφώθηκε στο
16,3% και στις γυν αίκες στο 25%.

Το ποσοστό αν εργίας των  ν έων  (κάτω των  25 ετών )
στην  Ελλάδα µειώθηκε στο 43,2%, έν αν τι 45,5% το
Φεβρουάριο.

Τα υψηλότερα ποσοστά αν εργίας των  ν έων  στην
ΕΕ καταγράφον ται στην  Ελλάδα (43,2%), στην
Ισπαν ία (33,8%) και στην  Ιταλία (31,9%).

Τα χ αµηλότερα ποσοστά καταγράφον ται στη
Γερµαν ία (6,1%), στην  Εσθον ία (6,8%) και στην
Ολλαν δία (6,9%). 

Τον  Μάιο η αν εργία των  ν έων  στην  ευρωζών η
µειώθηκε στο 16,8% και στην  ΕΕ στο 15,1%.

Π
ότε θα
κλείσει  ο
Χ Υ Τ Α

Φυλής, ρωτά ο
Πρόεδρος της
ΚΕ∆Ε, Γ.
Πατούλης, την
Πε ρ ι φε ρε ι άρχη
Αττικής, Πρόεδρο
του Ε∆ΣΝΑ, Ρ.
∆ούρου, σε
συνέχεια των
τ ε λ ε υ τ α ί ω ν
εξελίξεων, τόσο µε το πρόβληµα στο οδόστρωµα,
όσο και την  ανακοίνωση της κας ∆ούρου, περί
επέκτασης του ΧΥΤΑ σε νέο κύτταρο.

Ο κ. Πατούλης ισχυρίζεται ότι, η επέκταση αυτή
είναι σκόπιµη, αλλά µε συνέπειες για τον «επόµε-
νο» Περιφερειάρχη.

Ολόκληρη η ανακοίνωση του Προέδρου της
ΚΕ∆Ε

"Μέσα σε ελάχιστες ηµέρες, Για µια ακόµη φορά,
η κυρία ∆ούρου έρχεται αντιµέτωπη µε τα ψέµατά
της.

∆εν πέρασε µια βδοµάδα από τη δηµόσια
τοποθέτησή της σε συνεδρίαση του Περιφερεια-
κού Συµβουλίου, έχοντας απέναντι  της τους
κατοίκους του Γραµµατικού, τους οποίους «προ-
κάλεσε» να βρεθούν απέναντι της µε µαύρες
σηµαίες, επειδή είναι αποφασισµένη να ανοίξει,
κόντρα σε όσα έλεγε προεκλογικά, το ΧΥΤΑ στο
Γραµµατικό.

Είναι εκείνη που έλεγε πριν από τέσσερα χρό-
νια, ότι πρέπει να κλείσει ο ΧΥΤΑ της Φυλής, γιατί
αποτελεί ντροπή για το Λεκανοπέδιο και αποτελεί
περιβαλλοντική βόµβα. Αλλά προχθές, ο ελεγχό-
µενος από την Περιφέρεια Αττικής Ε∆ΣΝΑ, ανα-
κοίνωσε την επέκταση του ΧΥΤΑ Φυλής σε νέο
κύτταρο, έκτασης 120 στρεµµάτων, για να δοθεί
παράταση ζωής 8-9 µηνών στον ήδη κορεσµένο
ΧΥΤΑ.

Η απόφαση αυτή, που έχει τη δική της προσω-
πική σφραγίδα, αποδεικνύει την ανικανότητά της να
υλοποιήσει έναν ολοκληρωµένο σχεδιασµό, για
τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων της Αττικής.
Είναι πολύ καλή στα µεγάλα λόγια, αλλά δυστυχώς
πολύ λίγη στα έργα.

Για λόγους ιδεοληψίας και µόνον, ακύρωσε το
σχεδιασµό που βρήκε, έχασε τέσσερα χρόνια και

δεκάδες εκατοµ-
µύρια ευρώ εξα-
σφαλισµένα κον-
δύλια και σήµε-
ρα βρισκόµαστε
στο σηµείο
µηδέν, όσον
αφορά την κατασ-
κευή και λειτο-
υργία των απαρ-
αίτητων νέων
υποδοµών, για
τη διαχείριση

των απορριµµάτων της Αττικής.
Η θητεία της κας ∆ούρου λήγει σε λίγους µήνες.

Γι αυτό αποφάσισε να επεκτείνει το ΧΥΤΑ Φυλής
µε νέο κύτταρο, ώστε να πάρει παράταση ζωής για
τους επόµενους 8-9 µήνες, ώστε να σκάσει η
«υγειονοµική βόµβα» στα χέρια του επόµενου
Περιφερειάρχη.

Στους κατοίκους της Αττικής θα αφήσει κληρονο-
µιά το ΧΥΤΑ Φυλής που υποτίθεται ότι θα έκλεινε
και τα σκουπίδια, αφού επί των ηµερών της δεν
δηµιουργήθηκε ούτε µια νέα υποδοµή από όσες
προβλέπει το ανεφάρµοστο σχέδιο της. Θα χρεια-
στούν τουλάχιστον πέντε χρόνια ώσπου να µελετ-
ηθούν, να προκηρυχθούν, να κατασκευαστούν και
να λειτουργήσουν οι νέες υποδοµές επεξερ-
γασίας και διάθεσης. 

Ως τότε, θα ζούµε  µε τα σκουπίδια στους δρό-
µους µας.

Προφανώς το όραµα της κας ∆ούρου προβλέπει
τη µαζική µετανάστευση των κατοίκων της Αττικής.
Είναι γνωστές άλλωστε οι ευαισθησίες της στο
συγκεκριµένο ζήτηµα, ανεξάρτητα αν αποδείχθηκε
ανίκανη να το διαχειριστεί κι αυτό.

Είναι βέβαιο ότι η Αττική σε πολύ λίγους µήνες
θα βιώσει δύσκολες καταστάσεις, χειρότερες από
αυτές που ζουν σήµερα οι πολίτες της Κέρκυρας
και έζησαν πριν αρκετά χρόνια, οι κάτοικοι της
Νάπολης.

Και την αποκλειστική ευθύνη για την κατάσταση
που θα δηµιουργηθεί θα την έχει η κα ∆ούρου. Η
«απόδρασή» της από την Περιφέρεια Αττικής δεν
θα την απαλλάξει από τις ευθύνες της, οι οποίες
θα την κυνηγούν για πολλά χρόνια.

Τα πεπραγµένα της στη διαχείριση των απορρ-
ιµµάτων του Λεκανοπεδίου, στην αντιπληµµυρική
θωράκιση της Αττικής, αλλά και σε µια σειρά ακόµη
ζητήµατα, θα αποτελούν «βαρίδια» στα επόµενα
πολιτικά της βήµατα."

ΚΑΤΑΚΕΡΑΥΝΩΝΕΙ ∆ΟΥΡΟΥ Ο ΠΑΤΟΥΛΗΣ 
Πότε θα κλείσει ο ΧΥΤΑ Φυλής, ρωτά ο Πρόεδρος της ΚΕ∆Ε, 

την Περιφερειάρχη Αττικής & Πρόεδρο του Ε∆ΣΝΑ
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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Γ
ια µια ακόµα φορά η περιοχ ή µας
γίν εται το θύµα των  άστοχ ων  χ ει-
ρισµών  της Περιφέρειας Αττικής,

που µε αποφασή του αν αλαµβάν ει ν α
υλοποιήσει ο Εν ιαίος Σύν δεσµος, επι-
τρέπον τας την  ρίψη απορριµµάτων  στο
αποκατεστηµέν ο τµήµα της χ ωµατερής.
Με αυτόν  τον  τρόπο αποδεικν ύεται
περίτραν α ότι οι µεταξωτές κορδέλες
που µας υπόσχ ον ταν  δεν  ήταν  τίποτα
άλλο από φύκια, βυθίζον τας όλο και
περισσότερο στην  υποβάθµιση την  ήδη
επιβαρυµέν η περιβαλλον τικά περιοχ ή
των  Άν ω Λιοσίων  και των  γύρω περ-
ιοχ ών . 

Όλα αυτά βέβαια γίν ον ται µε την
αν οχ ή της ∆ιοίκησης του ∆ήµου Φυλής,
που περιορίζεται απλώς στην  είσπραξη
των  αν τισταθµιστικών  (λύτρα και έκτακ-
τα δωράκια).

*Βλέπε Πρόσκληση ∆ηµοτικού
Συµβουλίου 02/07/2018 1ο θέµα:
ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΝΑΨΗΣ & ΟΡΩΝ
ΣΧΕ∆ΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ & ΤΟΥ
∆ΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ  

Με λίγα λόγια, η Υγεία και η Αξιοπρέ-
πεια αυτού του τόπου ισούται µε τα
αν τισταθµιστικά συν  το µπόν ους των
2.300.000 ευρώ!!!

Η κυβέρν ηση από την  άλλη, παρακο-
λουθεί ως Πόν τιος Πιλάτος τις εξελίξεις
υποσχ όµεν η - κατά τη συν ήθη τακτική
της- τα πάν τα στους πάν τες, 

αρν ούµεν η όµως ν α πάρει ουσιαστι-
κές 

αποφάσεις που θα δροµολογήσουν
τις εξελίξεις για την  αν ακούφιση της
περιοχ ής µας.

Τα ερωτήµατα που αν ακύπτουν  είν αι
εύλογα: 

Έχ ει εκπον ηθεί ολοκληρωµέν η περι-
βαλλον τική και διαχ ειριστική µελέτη για
τη µεταφορά και την  αν τικατάσταση της
υφιστάµεν ης δοµής εν απόθεσης; Και αν
«Ναι» σε ποιο σηµείο βρισκόµαστε;
Γιατί δεν  εν ηµερών εται ο Πολίτης της
Περιφέρειας επί τούτου;

Επισηµαίν εται η «αφων ία» της κας.
∆ούρου σε σειρά ζητηµάτων  που αφορ-
ούν  την  ποιότητα ζωής των  κατοίκων
της Περιφέρειας (Χωµατερή, πληµµύρες
Μάν δρας κ.α.). Αλήθεια ας µας εξηγήσει
ποιος µαζεύει καλύτερα τα σκουπίδια;
Οι µν ηµον ιακοί ή οι αν τιµν ηµον ιακοί
κατά δήλωσή της;

Φτάν ει πια. Ας γίν ουν  επιτέλους τα
λάθη και οι παραλήψεις του παρελθόν -
τος ο οδηγός για λύσεις βιώσιµες που θα
αν αβαθµίσουν  το περιβάλλον  που
ζούµε.

Ας πούµε όλοι εµείς, που ζούµε σε
αυτή τη περιοχ ή, µε τη στάση και τη
δράση µας ΦΤΑΝΕΙ ΠΙΑ!!!

Το Κίν ηµα Αλλαγής παίρν ον τας πρω-
τοβουλίες θα σταθεί εµπόδιο σε όποιον
συν εχ ίσει ν α θεωρεί την  περιοχ ή µας
το αποχ ωρητήριο της Αττικής.

Γραµµατέας 
Συν τον ιστικής Επιτροπής 
Τ.Ο. ∆ήµου Φυλής 
Σπυρόπουλος Αν δρέας 

ΣΣΥΥΝΝΤΤΟΟΝΝΙΙΣΣΤΤΙΙΚΚΗΗ  ΓΓΡΡΑΑΜΜΜΜΑΑΤΤΕΕΙΙΑΑ  ΤΤ..ΟΟ..  ∆∆ΗΗΜΜΟΟΥΥ  ΦΦΥΥΛΛΗΗΣΣ

‘’Το Κίνηµα Αλλαγής παίρνοντας 
πρωτοβουλίες θα σταθεί εµπόδιο σε

όποιον συνεχίσει να θεωρεί την περιοχή    
µας το αποχωρητήριο της Αττικής’’.
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Στα 101,482 δισ. ευρώ ανήλθαν
στο τέλος του Μαΐου φέτος οι συνο-
λικές (παλαιές και νέες) ληξιπρόθε-
σµες οφειλές προς την εφορία, από
101,584 δισ. ευρώ τον Απρίλιο,
σύµφωνα µε τα στοιχεία της Ανε-
ξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Εσόδων
(ΑΑ∆Ε).

Ειδικότερα, από την αρχή του
έτους έως και τον Μάιο οι νέες ληξι-
πρόθεσµες οφειλές (χωρίς τις µη
φορολογικές κατηγορίες) ανήλθαν
σε 4,219 δισ. ευρώ έναντι 3,665

δισ. ευρώ
τ ο ν
Α π ρ ί λ ι ο
( αύ ξ η σ η
κατά 554
ε κ α τ .
ε υ ρ ώ ) ,
ενώ, οι
συνολικές
ληξιπρόθ-
ε σ µ ε ς
οφειλές (φόροι, πρόστιµα κ.ά.) ανή-
λθαν σε 4,764 δισ. ευρώ έναντι

4 , 1 5 4
δ ι σ .
ε υ ρ ώ
έως και
τ ο ν
Απρίλιο
(αύξηση
κ α τ ά
6 1 0
ε κ α τ .
ευρώ).

Οι οφειλέτες υπό αναγκαστικά
µέτρα είσπραξης ανέρχονται  σε

1.128.203 άτοµα και  αυξήθηκαν
κατά 10.673 άτοµα από τον Απρίλιο,
αναλογώντας στο 68,05% των
1.708.111 φορολογουµένων στους
οποίους υπάρχει η δυνατότητα επι-
βολής αναγκαστικών µέτρων. 

Αν και οι οφειλέτες µε ληξιπρόθ-
εσµα χρέη περιορίζονται σταδιακά
το τελευταίο πεντάµηνο και από
4.107.315 άτοµα τον Ιανουάριο ανή-
λθαν σε 3.816.475 φορολογούµε-
νους τον Μάιο.

ΣΣτταα  44,,11  δδιισσ..  οοιι  ννέέοοιι  ααππλλήήρρωωττοοιι  φφόόρροοιι  ααππόό  ττηηνν  ααρρχχήή  ττηηςς  χχρροοννιιάάςς
Οι οφειλέτες υπό αναγκαστικά µέτρα είσπραξης ανέρχονται σε 1.128.203 άτοµα και αυξήθηκαν κατά 10.673 άτοµα

«Καµπάνα» 160.500 ευρώ σε εισπρακτικές εταιρείες

Η
Γενική Γραµµατεία Εµπορίου και Προστασίας Καταναλωτή ανακοινώνει τις διοικητικές
κυρώσεις που επιβλήθηκαν σε Εταιρείες Ενηµέρωσης Οφειλετών κατά τη διάρκεια του
πρώτου εξαµήνου του 2018, µε βάση τις διατάξεις του ν.3758/2009.

Συνολικά έχουν επιβληθεί 21 διοικητικές κυρώσεις συνολικού ύψους 160.500 ευρώ, που κυρίως
αφορούν παραβάσεις για συχνότητα κλήσεων, παραπλανητική πληροφόρηση, παρέκκλιση των
εντολών των δανειστών - καθώς συχνά καλούν σε τηλέφωνα επικοινωνίας που δεν τα είχαν δηλώσει
οι οφειλέτες, αλλά τα βρήκαν συνήθως από δηµόσια προσβάσιµους τηλεφωνικούς καταλόγους-,
κλήση σε τηλέφωνο εργασίας χωρίς να είναι το µοναδικό τηλέφωνο επικοινωνίας, όχληση για οφειλές
στις οποίες δεν έχουν παρέλθει 10 ηµέρες από τότε που αυτές κατέστησαν ληξιπρόθεσµες, ενηµέρ-
ωση χωρίς να έχει προηγηθεί η ταυτοποίηση του οφειλέτη, χρέωση ποσού για εξώδικη ενηµέρωση
κ.λ.π.

Για την ανάγκη προστασίας του καταναλωτικού κοινού, η Γενική Γραµµατεία Εµπορίου και Προ-
στασίας Καταναλωτή συγκροτεί οµάδα εργασίας µε σκοπό να προσδιοριστούν οι ανάγκες για τη
βελτίωση του ν. 3758/2009 «Εταιρείες Ενηµέρωσης Οφειλετών για ληξιπρόθεσµες απαιτήσεις και
άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε µε το ν. 4038/2012.

Το πόρισµα της οµάδας θα τεθεί σε διαβούλευση µε τους ενδιαφερόµενους φορείς, ώστε οι διατά-
ξεις που τροποποιούν το νόµο 3758/2009 να κατατεθούν στη Βουλή το φθινόπωρο.

ΓΑΜΟΣ
Ο ΠΑΡΧΑΡΙ∆ΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ
ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΑΡΙΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ

ΠΟΠΑΒΛΟΒΑ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ
ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΚΑΙ Η

ΓΙΑΝΝΙ∆ΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΙ
ΤΗΣ ΜΑΡΙΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΣΙΡΙΝΙ∆ΟΥ

ΓΕΝΝΗΘΕΙΣΑ ΣΤΟ ΧΟΛΑΡΓΟ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΘΑ

ΠΑΝΤΡΕΥΤΟΥΝ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΝΑΓΙΑ
ΚΑΝΑΛΑ ΣΤΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ 

ΚΚααττάάλληηψψηη  σσττοο  υυπποουυρργγεείίοο  ΥΥγγεείίααςς  ααππόό  
εερργγααζζόόµµεεννοουυςς  σσεε  ννοοσσοοκκοοµµεείίαα
Με µαύρα πανό και χειροπέδες οι εργαζόµενοι. Τα αιτήµατά τους
εξέφρασε ο πρόεδρος της ΠΟΕ∆ΗΝ.
Με µαύρα παν ό, χ ειροπέδες και συν θήµατα  συγκεν τρώθηκαν  χ θες έξω από το υπουργείο Υγείας

εργαζόµεν οι σε ν οσοκοµεία, που πραγµατοποιούν  συµβολική κατάληψη. Πρόκειται για συµβασιούχ ους
καθαριότητας στο ∆ροµοκαΐτειο και το Νοσοκοµείο Άρτας, που ζητούν  ν α τους καταβληθούν  τα δεδου-
λευµέν α τους, καθώς και ν α αν αν εωθούν  οι συµβάσεις τους.Οι εργαζόµεν οι ζήτησαν  ν α εκθέσουν  τα
αιτήµατά τους και στον  Υπουργό Υγείας.Μιλών τας στον  ΑΝΤ1 και την  εκποµπή «Καλοκαίρι Μαζί στις 7» ο πρόεδρος της ΠΟΕ∆ΗΝ, Μ.Γιαν ν άκος έκαν ε λόγο για 8000
συµβασιούχ ους οι οποίοι δουλεύουν  6ώρα και 4ώρα µε αµοιβή 400 ευρώ. Όπως ο ίδιος δήλωσε χ αρακτηριστικά, «οι καθαρίστριες της Άρτας είν αι απλήρωτες 7 µήν ες επει-
δή το Ελεγκτικό Συν έδριο δεν  αν αγν ωρίζει τις συµβάσεις τους».
Κατηγόρησε, µάλιστα, τον  αν απληρωτή Υπουργό Υγείας, Παύλο Πολάκη ότι, υποσχ έθηκε πως θα αν αν εωθούν  οι συµβάσεις εκείν ες οι οποίες λήγουν  στο τέλος του έτους,
κάτι που δεν  έχ ει συµβεί, σύµφων α µε τον  Μ.Γιαν ν άκο, αφού όπως είπε, «θα απολυθούν  για ν α προσληφθούν  άλλοι συµβασιούχ οι».
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ΓΓρρααφφεείίοο  ΑΑππαασσχχόόλληησσηηςς
∆∆ήήµµοουυ  ΑΑσσππρροοππύύρργγοουυ

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΕΡΓΑΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: έως 40 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη στην Βιοµ-
ηχανία
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΕΡΓΑΤΕΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
(Άντρες)
Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: έως 45 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Απόφοιτοι
Γυµνασίου-Απόφοιτοι Λυκείου
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Πρόσθετα Προσόντα:Γνώση Picking &
Scanner
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

ΜΕΓΑΛΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΤΟΝ ΚΛΑ∆Ο ΤΩΝ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΖΗΤΑ ΕΡΓΑΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ -
ΣΥΚΕΥΑΣΙΑΣ( Άντρες)
Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: έως 40 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Επιθυµητή ΟΧΙ Απαραίτητη
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ
OPERATION MANAGER
Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: έως 45 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Πτυχιούχοι ΑΕΙ/ΤΕΙ
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Ξένες Γλώσσες : Αγγλικά
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΣΤΕΛΕΧΟΣ IT

Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: έως 45 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Πτυχιούχοι ΑΕΙ/ΤΕΙ
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Ξένες Γλώσσες : Αγγλικά
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΚΛΑΡΚ (ΜΕ
Α∆ΕΙΑ)
Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: έως 45 ετών
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΕΡΓΑΤΕΣ ΜΕΤΑΞΟΤΥΠΙΑΣ
Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: έως 40 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο

Προϋπηρεσία: Απαραίτητη στην Βιοµ-

ηχανία
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΦΥΛΑΚΕΣ
Απαραίτητα Προσόντα
Άδεια εργασίας προσωπικού ασφαλείας
Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: έως 35 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Απόφοιτος Μέσης
Εκπαίδευσης
Βασικές Γνώσεις Αγγλικών
Βασικές Γνώσεις Η/Υ
Προϋπηρεσία: Επιθυµητή ΟΧΙ Απαραίτητη
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Ο∆ΗΓΟΙ Ε΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
ΜΕ ΠΕΙ

Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: έως 47 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Πρόσθετα Προσόντα :Κάτοχοι ∆ιπλώµατος
ADR
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

ΖΗΤOYNTAI ΣΧΕ∆ΙΑΣΤΕΣ 3D-
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ

Επιθυµητά Προσόντα:
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Πτυχιούχοι ΑΕΙ/ΤΕΙ
Μηχανολόγοι Μηχανικοί ή αντίστοιχου αντι-
κειµένου
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Ξένες Γλώσσες:Αγγλικά
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου
Εκπληρωµένες στρατιωτικές υποχρεώσεις

Περιγραφή Θέσης:
∆ηµιουργία κατασκευαστικών σχεδίων των
προϊόντων/µηχανηµάτων εταιρείας Τροπο-
ποιήσεις και παραλλαγές σχεδίων,
Κ ο σ τ ο λ ό γ η σ η
προϊόντων/µηχανηµάτων/έργων, Έρευνα
και ανάπτυξη νέων προϊόντων, ∆ηµιουργία
και οργάνωση τεχνικών φακέλων, ∆υνατότ-
ητα εξεύρεσης τεχνικών λύσεων σε
υπάρχοντα προβλήµατα, Υποστήριξη του
τµήµατος Πωλήσεων µε σχέδια και τεχνι-
κές οδηγίες

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΟΞΕΙ∆ΩΤΩΝ ∆ΙΚΤΥΩΝ

Επιθυµητά Προσόντα:
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη

Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου
Εκπληρωµένες στρατιωτικές υποχρεώσεις

ΕΕππιικκοοιιννωωννίίαα::
ΓΓρρααφφεείίοο  

ΑΑππαασσχχόόλληησσηηςς  ∆∆ήήµµοουυ
ΑΑσσππρροοππύύρργγοουυ,,
ΣΣααλλααµµίίννοοςς  2200,,  

ΌΌππιισσθθεενν
∆∆ηηµµααρρχχεείίοουυ..
ΤΤηηλλέέφφωωνναα  

ΕΕππιικκοοιιννωωννίίααςς::
22113322000066448899  

&&  22110055557766770044  EEmmaaiill
γγιιαα  ααπποοσσττοολλήή  
ΒΒιιοογγρρααφφιικκώώνν::

iinnffoo@@aappaassxxoolliissiiaasspp..ggrr
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Τι αλλάζει στα δηµοτικά 
τέλη για τα κενά ακίνητα 
που δεν έχουν ρεύµα

Ε
ξελίξεις στο ζήτηµα των δηµοτικών τελών κενών και µη ηλεκ-
τροδοτούµενων ακινήτων έρχονται από το υπουργείο Εσωτερ-
ικών µε διάταξη στο νοµοσχέδιο για την τοπική αυτοδιοίκηση

(Κλεισθένης), που είχε τεθεί σε δηµόσια διαβούλευση και αναµένεται να
κατατεθεί για ψήφιση στη Βουλή.

Σύµφωνα µε την ΠΟΜΙ∆Α η διάταξη λύνει εν µέρει το πρόβληµα για
τους ιδιοκτήτες που δεν γνώριζαν ότι για να απαλλαγούν από την κατα-
βολή δηµοτικών τελών για κενά και µη ηλεκτροδοτούµενα ακίνητά τους
έπρεπε εκτός από τη βεβαίωση του ∆Ε∆∆ΗΕ, να υποβάλουν υπεύθυνη
δήλωση στον οικείο ∆ήµο.

Προβλέπει µάλιστα εξάµηνη προθεσµία προκειµένου οι ιδιοκτήτες να
υποβάλουν τις υπεύθυνες δηλώσεις.

Σύµφωνα µε την ΠΟΜΙ∆Α το πρόβληµα λύνεται για το παρελθόν, για
όσους βεβαίως πληροφορηθούν περί της παραπάνω εξάµηνης προθε-
σµίας, το νοµοσχέδιο καθιστά το ίδιο πρόβληµα άλυτο για το µέλλον.

Η διάταξη του υπουργείου Εσωτερικών που έχει τεθεί σε διαβούλευ-
ση προβλέπει τα εξής:

Ακίνητα, στα οποία διακόπτεται η ηλεκτροδότηση, απαλλάσσονται
από την καταβολή τελών καθαριότητας και φωτισµού από την ηµεροµ-
ηνία υποβολής δήλωσης του ιδιοκτήτη τους ή του νόµιµου εκπροσώπου
αυτού προς τον οικείο δήµο ότι δεν ηλεκτροδοτούνται και ότι δεν πρό-
κειται να χρησιµοποιηθούν.

Μέχρι την υποβολή της ανωτέρω δήλωσης, τα τέλη οφείλονται ανά
κατηγορία ακινήτου και καταβάλλονται κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 21
του από 24.9/20.10.1958 β.δ. «περί κωδικοποιήσεως εις ενιαίον κείµε-
νον νόµου των ισχυουσών διατάξεων περί των προσόδων δήµων και
κοινοτήτων».

Εάν, παρά την υποβολή της δήλωσης διαπιστωθεί ηλεκτροδότηση ή
χρήση του ακινήτου, επιβάλλεται σε βάρος του υπόχρεου το τέλος που
αναλογεί από το χρόνο απαλλαγής και ισόποσο πρόστιµο.»

Οφειλές από τέλη καθαριότητας και φωτισµού, που αντιστοιχούν σε
χρονικό διάστηµα µέχρι τη δηµοσίευση του παρόντος, κατά το οποίο
είχε διακοπεί η ηλεκτροδότηση ενός ακινήτου, σύµφωνα µε βεβαίωση
του αρµόδιου διαχειριστή δικτύου και αυτό δεν χρησιµοποιούταν, σύµφ-
ωνα µε υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη ή του νόµιµου εκπροσώπου
του, διαγράφονται ή παραλείπεται η βεβαίωσή τους. Εφόσον η ανωτέρω
υπεύθυνη δήλωση δεν έχει υποβληθεί µέχρι τη δηµοσίευση του παρόν-
τος, υποβάλλεται το αργότερο εντός έξι (6) µηνών από αυτήν. Ποσά που
έχουν καταβληθεί δεν αναζητούνται.

∆ιπλασιασµός δηµοτικών τελών
∆υνατότητα όµως έως και διπλασιασµού των δηµοτικών τελών προβ-

λέπεται και µε το άρθρο 182 του ίδιου νοµοσχεδίου, µε το οποίο παρέχε-
ται η δυνατότητα στους ∆ήµους να επιβάλουν µεγάλες αυξήσεις στα
δηµοτικά τέλη, ιδίως των επαγγελµατικών ακινήτων, καθώς προβλέπε-
ται ότι ο εκάστοτε ανώτατος σε ύψος γενικός ή ειδικός συντελεστής στον
οποίο πάντοτε υπάγονται αυτά, µπορεί να οριστεί έως και στο δεκαπλά-
σιο του γενικού συντελεστή της κατοικίας, ενώ µε την ισχύουσα νοµοθ-
εσία (παρ.4 του άρθρου 7 του Ν.2307/1995, Α 113) ρητά απαγορεύεται
να υπερβούν το πενταπλάσιο.

Επίσης στο ίδιο προσχέδιο νόµου υπάρχει µια ακόµη διάταξη µε την
οποία εισάγεται η καθιέρωση τριών κλιµακίων του ενιαίου ανταποδοτι-
κού τέλους καθαριότητας, φωτισµού και πρασίνου:

Άρθρο 182 – Έννοια, περιεχόµενο και τρόπος καθορισµού
ανταποδοτικών τελών.

Το ενιαίο ανταποδοτικό τέλος καθαριότητας, φωτισµού και πρασίνου 

επιβάλλεται σε κάθε ακίνητο που βρίσκεται εντός της διοικητικής περ-
ιφέρειας των δήµων και προορίζεται αποκλειστικά για την κάλυψη των
πάσης φύσης δαπανών που αφορούν την παροχή των υπηρεσιών της
αποκοµιδής και διαχείρισης των απορριµµάτων, του ηλεκτροφωτισµού
των οδών, των πλατειών και του συνόλου των κοινόχρηστων χώρων,
των υπηρεσιών συντήρησης του πρασίνου, καθώς και κάθε άλλης
παγίως παρεχόµενης υπηρεσίας από τους δήµους που σχετίζεται ή είναι
συναφής µε αυτές.

Απαγορεύεται η µε οποιονδήποτε χρήση ή δέσµευση των πόρων που
προέρχονται από την είσπραξη του ενιαίου ανταποδοτικού τέλους καθ-
αριότητας, φωτισµού και πρασίνου για την κάλυψη οποιονδήποτε άλλων
δαπανών και υποχρεώσεων.

Το ενιαίο ανταποδοτικό τέλος καθαριότητας, φωτισµού και πρασίνου
υπολογίζεται επί της επιφάνειας του εκάστοτε ακινήτου και προκύπτει
από τον πολλαπλασιασµό των τετραγωνικών µέτρων αυτής επί του
συντελεστή του ενιαίου ανταποδοτικού τέλους, ο οποίος ορίζεται, ανά
κατηγορία χρήσεως των ακινήτων, µε απόφαση του δηµοτικού συµβου-
λίου, η οποία παρέχει ακριβή, επίκαιρη και πλήρως στοιχειοθετηµένη
αιτιολόγηση για τον καθορισµό των συντελεστών του τέλους στο προ-
σήκον ύψος.

Η συζήτηση και ψηφοφορία για τη λήψη απόφασης του δηµοτικού
συµβουλίου για τον καθορισµό των συντελεστών του ενιαίου ανταπο-
δοτικού τέλους διεξάγεται επί της πρότασης της Οικονοµικής Επιτροπής
και επί κατατεθειµένων εναλλακτικών προτάσεων. Ως έγκυρες θεωρ-
ούνται οι ψήφοι υπέρ συγκεκριµένης πρότασης, είτε της κατατεθείσας
από την Οικονοµική Επιτροπή είτε υπέρ εναλλακτικών προτάσεων.

Οι λευκές ψήφοι δεν λαµβάνονται υπόψη για τον υπολογισµό της
πλειοψηφίας. Οι εναλλακτικές προτάσεις κατατίθενται είτε στην Οικονο-
µική Επιτροπή κατά το στάδιο σύνταξης της εισήγησής της είτε στο
∆ηµοτικό Συµβούλιο, κατά τη συζήτηση και ψήφιση των συντε-
λεστών του ενιαίου ανταποδοτικού τέλους. 

Οι ενδεχόµενες εναλλακτικές προτάσεις συζητούνται διακριτά
,ανά γενικό ή ειδικό συντελεστή του ενιαίου ανταποδοτικού
τέλους, και τίθενται σε ψηφοφορία κατ’ αντιπαράθεση. Κάθε
εναλλακτική πρόταση λαµβάνει υποχρεωτικά υπ’ όψιν το σύνο-
λο των κωδικών αριθµών εσόδων ή/και δαπανών που αφορούν
στις υπηρεσίες, για τις οποίες επιβάλλεται το ενιαίο ανταποδο-
τικό τέλος, και οι οποίοι θα πρέπει να τροποποιούνται καταλλή-
λως, ώστε σε κάθε περίπτωση να διασφαλίζεται η ισοσκέλιση
των δαπανών µε τα έσοδα.

Η πρόταση που συγκεντρώνει την απόλυτη πλειοψηφία των
παρόντων µελών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου συνιστά και τον
εγκεκριµένο, αντίστοιχα, γενικό ή ειδικό συντελεστή. Σε
περίπτωση που καµία πρόταση δεν συγκεντρώσει την πλειοψ-
ηφία των παρόντων µελών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, τότε η
ψηφοφορία επαναλαµβάνεται µεταξύ των δύο πρώτων σε ψήφ-
ους προτάσεων
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Ενοικιάζεται στον Ασπρόπυρ-
γο Λεωφόρος ΝΑΤΟ 222,
επαγγελµατικός χώρος (1ος
όροφος) 160τ.µ. για κέντρο
ξένων γλωσσών. Τιµή
συζητήσιµη. 
Βασιλική, τηλ. επικοινωνίας 
6970878514, 2105598748

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ
Ενοικιάζεται επαγγελµατικός

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

Τηλέφωνο επικοινωνίας
6974792931 κος Σταύρος

ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΣΣ  ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΣΣ  

- Ενοικιάζεται κατάστηµα 110
τ.µ. επί  της Λεωφόρου 
∆ηµοκρατί ας και  πωλεί ται  ο
επαγγελµατι κός εξοπλι σµός
του. Τηλέφωνο επι κοι νωνί ας
6945334415

- Ενοικιάζεται  σπί τι  100 τ.µ.
στο κέντρο του Ασπροπύργου,
οροφοδι αµέρι σµα µε 2 κρε-
βατοκάµαρες, κουζί να, 
σαλονοτραπεζαρί α και  µπά-
νι ο. Τηλέφωνο επι κοι νωνί ας
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 Νεόκτι-
στα Ασπροπύργου στη θέση ∆ε-
µερτζή πίσω από το ∆ηµοτικό
σχολείο κάθετα στην Ηρώων
Πολυτεχνείου.
∆ιαθέτει κήπο 100 τ.µ. , µπάρµ-
πεκιου και υπέρ οχη θέα στο
Θριάσιο και τον κόλπο του Σκα-
ραµαγκά.Μόνο για οικογένειες
τηλ. 6944636483

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

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΤΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ 65
Τ.Μ. ΙΣΟΓΕΙΟ ΜΕ 2 WC, AIR-
CONDITION, ΣΥΝΑΓΕΡΜΟ.
ΤΗΛΕΦΩΝΟ 6946288952
ΕΛΕΥΣΙΝΑ: ∆ιατίθεται (ενοικία-
ση ή πώληση) κεντρικό κατά-
στηµα (Οδός Παγκάλου) 300τµ
+ 100τµ βοηθητικός χώρος. τηλ.
επικοινωνίας:
6934689242.(22.7.17)

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

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ διαµέρισµα

54 τ.µ., 1ου, 1 υ/δ, κατασκευή
'76, µπάνιο, κεντρική θέρµανση,
κλιµατισµός, ανακαινισµένο, α-
νακαίνιση '15, τιµή 250€,
συζητήσιµη
6949629435

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

, 
κατασκε-

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

Πωλείται οικόπεδο 1400τµ στην
Αγία Σωτήρα µε 40 τµ κτίσµα στην
Αγία Σωτήρα ανταλάσσεται και µε
διαµέρισµα η µαγαζί. 
Επικοινωνία : 6984792490

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ΓΚΟΡΥΤΣΑ,
υπό κατασκευή γκαρσονιέρα 35
τ.µ., στον ηµιώροφο, 1 υ/δ mas-
ter, κατασκευή '17, µπάνιο, προ-
κασκευασµενο, µεταφέρεται στο
χωρο σας, τιµή 6.500€, συζητή-
σιµη , 10:00-22:00--
6970343665

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

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

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

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

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 
Πωλoύνται 2 οικόπεδα στην πε-
ριοχή Ρουπακίου, 600 τ.µ. το
καθένα εντός σχεδίου. Τηλ. επι-
κοινωνίας 6977010051 (ώρες
10:00-13:00 )  (7.1.17)

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

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

ΕΛΕΥΣΙΝΑ νεόδµητη γκαρσονι-
έρα 31 τ.µ., 1ου - 2ου, 1 υ/δ, κα-
τασκευή '05, µπάνιο, studio, τέν-
τες, δωµάτιο µε ενιαία κουζίνα,
κλιµατιστικό, τιµή 28.000€,
συζητήσιµη
τηλ:6978415698

ΕΛΕΥΣΙΝΑ Παράδεισος, ηµιτε-
λής µεζονέτα 162 τ.µ., 2 επίπε-
δα, 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 Ρου-
πακίου 400µ². Τιµή 35.000€
Είκοσι χιλιάδες µετρητά και
1.500€ τον µήνα. Πληροφορίες
στο 6977-646768.

ΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΚΥΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙ∆Α
ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ

ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΗ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ
ΓΥΝΑΙΚΩΝ (ΚΑΙ ΕΝΕΣΕΙΣ)
ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑ
ΜΑΓΟΥΛΑ ΜΑΝ∆ΡΑ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ
ΒΑΣΩ  6986712390

ΚΥΡΙΑ ζητά εργασία για οικιακή
βοηθός και φύλαξη ηλικιωµένων
στην περιοχή του Θριασίου
Πεδίου. Τηλ. 6944802271

Κυρία Ελληνίδα αναλαµβάνει οι-
κιακές εργασίες(καθαριότητα -
σίδερο) µε 5 ευρώ την ώρα . Κα.
Σοφία 6997505700

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

ΒΡΕΦΟΚΟΜΟΣ ΕΤΩΝ 38
ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΗ
ΦΥΛΑΞΗ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙ∆Α
ΒΡΕΦΩΝ. 
ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ 10 ΕΤΩΝ ΣΕ
ΒΡΕΦΗ ΕΩΣ 3 ΕΤΩΝ
ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑ -
ΜΑΓΟΥΛΑ ΚΑΙ ΓΥΡΩ
∆ΗΜΟΙ. ΠΡΩΙΝΟ ΩΡΑΡΙΟ. 
ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΕΣ.
Τ Η Λ Ε Φ Ω Ν Ο
Ε Π Ι Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α Σ :
6977403342

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

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

ΣΤΕΛΙΟΣ ΑΛΜΠΑΝΤΗΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΜΕΛΕΤΕΣ Ι∆ΙΩΤΙΚΑ &
∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ. 
Γραφείο: Φυλής 8 Ά Ασπρόπυρ-

γος.Τηλέφωνο: 210-5573042.
Fax: 210-5576988

ΖΗΤΟΥΝ
ΖΖηηττεείίττααιι  εερργγαασσίίαα  ωωςς
ααννεειιδδίίκκεευυττοοςς  εερργγάάττηηςς,,
γγιιαα  µµεετταακκοοµµίίσσεειιςς  ήή  σσεε
ααπποοθθήήκκεεςς  ((υυππάάρρχχεειι
ππρροουυππηηρρεεσσίίαα)),,  σσττηηνν
ππεερριιοοχχήή  ττοουυ  ΘΘρριιαασσίίοουυ..
ΤΤηηλλ  66994477888822556622

ΖΗΤΕΙΤΑΙ µονοκατοικία στην
Ελευσίνα ή τον Ασπρόπυργο
6985960067

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

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Ζητείται νέος µε εκπληρωµέ-
νες τις στρατιωτικές υποχρ-
εώσεις για κατάστηµα βιοµ-
ηχανικών ειδών στον Ασπρ-
όπυργο. Απαραίτητη η γνώση
χρήσης Η/ΥΠ. Βιογραφικό
στο mail 
centromecanicca@yahoo.gr.
Τηλ. fax: 2105570474

ΖΖηηττεείίττααιι  αρτοποιός 
περιοχή Μάνδρα Αττικής.
Τηλ: 6945728662 - Αναστά-
σιος

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

ΑΑσσππρρόόππυυρργγοοςς::  ππωωλλοούύννττααιι  77,,55  
σσττρρέέµµµµαατταα  θθέέσσηη  ΚΚααττσσοουυλλιιέέρρηη  κκοοννττάά

σσττοο  ΡΡοουυππάάκκιι
Πωλούνται 7,5 στρέµµατα θέση Κατσουλιερη

κοντά  στο Ρουπάκι Τηλέφωνο
επικοινωνίας: 6948560208

ΑΑσσππρρόόππυυρργγοοςς::  ππωωλλοούύννττααιι  2244  
σσττρρέέµµµµαατταα  σσττηη  θθέέσσηη  ΡΡυυκκιιάά

Αχαρακτήριστη ζώνη περίπου 24 στρέµµατα
θέση Ρυκιά Ασπρόπυργος. Τηλέφωνο ‘επικοι-

νωνίας: 6948560208

<<Ενοικιάζεται ισόγειο
κατάστηµα 63µ² επί της οδού
Φυλής 8Α.  Πληροφορίες στα

τηλέφωνα 6947-264784 
και 6985066463>>.

Ενοικιάζεται στον Ασπρόπυργο 
Λεωφόρος ΝΑΤΟ 222, επαγγελµατικός

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

τηλ. επικοινωνίας 6970878514,
2105598748

ΕΕννοοιικκιιάάζζεεττααιι  ΕΕππααγγγγεελλµµααττιικκόόςς
ΧΧώώρροοςς    --    ΠΠεερριιοοχχήή  ΑΑσσππρρόόππυυρργγοοςς

Ενοικιάζεται Επ αγγελµατικός Χώρος 1ου
Ορόφου, γ ια γραφείο ή κατάστηµα 

επ ι της Λεωφόρου ∆ηµοκρατίας, στη δια-
σταύρωση Ασπ ροπ ύργου (µε θέα την
Εθνική Οδό). 60 τετραγωνικά µέτρα, µε

θέση π άρκινγκ. τηλέφωνο επ ικοινωνίας:
2105574070 & 6974668763

ΕΕννοοιικκιιάάζζεεττααιι  ΕΕππααγγγγεελλµµααττιικκόόςς
ΧΧώώρροοςς  σσττοονν  ΑΑσσππρρόόππυυρργγοο

Ενοικ ιάζεται Επαγγελµατικ ός Χώρος
για γραφείο ή κ ατάστηµα επί της

οδού ΠΛΑΤΩΝΟΣ έναντι
Πλατείας Ηρώων 1ου ∆ηµοτικ ού

Σχολείου 60 τ.µ. 
Τηλέφωνο επικ οινωνίας: 

6974410178



Τετάρτη 4 Ιουλίου 2018   θριάσιο-15

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

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

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ: 213 2047002

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ΧΧΡΡΗΗΣΣΙΙΜΜΑΑ  ΤΤΗΗΛΛΕΕΦΦΩΩΝΝΑΑ

ΚΚΚΚΑΑΑΑΘΘΘΘΗΗΗΗΜΜΜΜΕΕΕΕΡΡΡΡΙΙΙΙΝΝΝΝΗΗΗΗ    ΕΕΕΕΝΝΝΝΗΗΗΗΜΜΜΜΕΕΕΕΡΡΡΡΩΩΩΩΣΣΣΣΗΗΗΗ    ΣΣΣΣΤΤΤΤΟΟΟΟ
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16-θριάσιο Τετάρτη 4 Ιουλίου 2018 

ΆΆρρχχιισσαανν......  ππρρόόωωρραα  οοιι  θθεερριιννέέςς
εεκκππττώώσσεειιςς
Οι έµποροι εκµεταλλεύτηκαν το περιθώριο που δίνει ο

νόµος 
για τη διενέργεια 10ηµέρου προσφορών. 

Αν και η επίσηµη έναρξη των θερινών εκπτώσεων τοποθετείται στις 9 Ιουλίου, εντούτοις οι
έµποροι εκµεταλλεύτηκαν το περιθώριο που δίνει ο νόµος για τη διενέργεια 10ηµέρου προ-
σφορών, συνδέοντας έτσι το «κενό» διάστηµα και ξεκινώντας επί της ουσίας την εκπτωτική περίοδο που αναµένεται να διαρκέσει έως τα τέλη Αυγούστου.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται µετά από ένα δίµηνο Μαΐου-Ιουνίου, που σύµφωνα µε πληροφορίες αποδείχθηκε εµπορικά ισχνό. Παράγοντες του εµπορίου από τους κλάδους ένδυσης
και υπόδησης, του οικιακού εξοπλισµού και των καλλυντικών έκαναν λόγο για πτώση τζίρου κατά 10%-15% σε σχέση µε το αντίστοιχο περυσινό διάστηµα, γεγονός που αποδίδουν
αφενός στο διαρκώς πιεσµένο εισόδηµα αλλά και στην «εκπαίδευση» που έχουν λάβει στα χρόνια της κρίσης οι Έλληνες καταναλωτές να περιµένουν τις εκπτώσεις.

∆εδοµένου δε ότι ο ανταγωνισµός από τα ηλεκτρονικά καταστήµατα του εξωτερικού εντείνεται (όπου προσφορές και εκπτώσεις δίνονται καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου), οι
ελληνικές επιχειρήσεις επίσπευσαν τις φετινές θερινές εκπτώσεις προκειµένου να µη χάσουν µερίδιο από την έστω περιορισµένη πίτα της κατανάλωσης.


