
ADR - PROTEAS: Έλεγχος φορτηγών
µε επικίνδυνα εµπορεύµατα

Στο πλαίσιο της πιλοτικής αυτής εφαρµογής στις 4 Ιουλίου
διενεργήθηκαν πολλοί έλεγχοι σε φορτηγά στα διόδια Ελευσίνας.
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Αθαν ασοπούλου Χρυσάν θη Χ. Εργατικές

Κατοικίες, 2105541721

Άνω Λιόσια
ΑΡΤΑ ΦΡΑΓΚΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ Ιον ίου Πελάγους 42Β

& Πην ειού, 2102474311

Αχαρν ές
Στράγκα Μαρία Χ. Βεν ιζέλου Ελευθερίου 78,

Έν αν τι Ιερού Ναού Παν αγίας Σουµελά, Αχαρν ές -
Άγιος Πέτρος, 2102440400

Χαιδάρι
Σακόπουλος Θεόδωρος

∆ιεύθυν ση: Γεωρ. Παπαν δρέου 4,
Τηλέφων ο: 21 0581 3912

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ
Ηλιοφάνεια                 

Η θερµοκρασία από 19 έως 29
βαθµούς Κελσίου 

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

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

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Βερονίκη, Βερόνικα, Βέρα, Βερενίκη

Παΐσιος, Παΐσης, Παϊσία, Ιλάριος 

Ύστερα από τις γεω-
λογικές και γεωτεχνικές
µελέτες που πραγµατο-
ποιήθηκαν πέρσι, καθώς
και την ανάγκη επικαιρο-
ποίησης της µελέτης που
προέκυψε στην πορεία,
ξεκίνησαν πριν από
λίγες ηµέρες και οι χωµα-
τουργικές εργασίες του
έργου : «Μερική Εκτρο-
πή του Ρέµατος Αγίας
Παρασκευής (Έξω
Βρύσης) προς το ρέµα
Μαυρατζά», στον ∆ήµο
Μεγάρων.

Το έργο υλοποιείται µε
χρηµατοδότηση, από
ιδίους πόρους της Περ-
ιφέρειας Αττικής, προϋ-
πολογισµού ύψους
4.450.000,00 ευρώ, η
οποία έχει αναλάβει και
την επίβλεψη του έργου.

Με την εξέλιξη του έργου της µερικής εκτροπής προς
το ρέµα Μαυρατζά, έπεται και η έναρξη εργασιών για την
«∆ιευθέτηση του Ρέµατος της Έξω Βρύσης», µε χρηµα-
τοδότηση, επίσης από ιδίους πόρους της Περιφέρειας
Αττικής, προϋπολογισµού 4.400.000,00 ευρώ.

Η Περιφέρεια Αττικής, υλοποιεί ένα ακόµη αντιπ-
ληµµυρικό έργο, ο σχεδιασµός του οποίου ξεκίνησε από
την δεκαετία του 2000, ενώ αναµένεται µε την ολοκλήρ-
ωση του, να δοθεί λύση στο αντιπληµµυρικό πρόβληµα
που αντιµετωπίζει η συγκεκριµένη περιοχή.

ΆΆρρχχιισσαανν  οοιι  χχωωµµααττοουυρργγιικκέέςς  εερργγαασσίίεεςς
γγιιαα  ττηη    ΜΜεερριικκήή  ΕΕκκττρροοππήή  ττοουυ  ΡΡέέµµααττοοςς  

((ΈΈξξωω  ΒΒρρύύσσηηςς))  σστταα  ΜΜέέγγααρραα

Το Υπουργείο Υπο-
δοµών και Μεταφο-
ρών και ο Υφυπο-

υργός Νίκος Μαυραγάνης,
συνεχίζοντας την προσπάθεια
για ολοένα και εντατικότερη
εισαγωγή των ψηφιακών
µέσων (ψηφιοποίηση) στις
δράσεις του και θέλοντας να
καταστήσει δικαιότερους, διαυ-
γέστερους, αλλά και ευκολότε-
ρους τους καθ’ οδόν ελέγχους
αυτών, προχώρησε στην πιλο-
τική εφαρµογή Ελληνικής
Σχεδίασης (Πολυτεχνείο Κρήτ-
ης) του ψηφιακού συστήµατος
PROTEAS για τον έλεγχο των
φορτηγών επικίνδυνων εµπορ-
ευµάτων (ADR). Στο πλαίσιο της πιλοτικής αυτής εφαρµογής την Τετάρτη 4 Ιουλίου διενεργήθηκαν έλεγχοι σε φορτ-
ηγά µεταφοράς επικίνδυνων εµπορευµάτων στα διόδια της Ελευσίνας.

Στην ηλεκτρονική αυτή πλατφόρµα εµφανίζονται όλα τα στοιχεία των οχηµάτων, αλλά και ολόκληρη η σχετική νοµοθ-
εσία, ώστε αφενός να µην αδικούνται οι χρήστες των οδών και αφετέρου να διευκολύνεται το βεβαρυµµένο έργο των
ολιγάριθµων ελεγκτών.

Συγκεκριµένα, κατά την διαδικασία των ελέγχων, οι ελεγχόµενοι προσκοµίζουν στους ελεγκτές τα απαιτούµενα έγγρ-
αφα, µέσα από τα οποία εισάγονται ως δεδοµένα στην εφαρµογή συγκεκριµένα στοιχεία. Στην συνέχεια και µετά από
επεξεργασία, η εφαρµογή παρέχει ως εξαγόµενα αποτελέσµατα τις συγκεκριµένες προδιαγραφές για το εκάστοτε
όχηµα.

Σε ό,τι αφορά τους πιλοτικούς ελέγχους της Τετάρτης, αυτοί διενεργήθηκαν στα διόδια της Ελευσίνας από την
Τροχαία, την λιµενική αστυνοµία, τελωνιακούς υπαλλήλους, και παρουσία υπαλλήλων του Υπουργείου Υποδοµών και
Μεταφορών, της ∆ιεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών του Κεντρικού Τοµέα Αθηνών και το Πολυτεχνείου Κρήτ-
ης. Κατά την διαδικασία ελέγχθηκαν 7 οχήµατα και διαπιστώθηκε µε ικανοποίηση η οµαλή λειτουργία της πλατφόρµας
ADR - PROTEAS σε πραγµατικές συνθήκες.

ADR - PROTEAS: Έλεγχος φορτηγών 
µε επικίνδυνα εµπορεύµατα

Στο πλαίσιο της πιλοτικής αυτής εφαρµογής στις 4 Ιουλίου 
διενεργήθηκαν πολλοί έλεγχοι σε φορτηγά στα διόδια Ελευσίνας.



ΕΕννττααττιικκέέςς  εερργγαασσίίεεςς  κκααθθααρριισσµµοούύ
σστταα  ΝΝεεόόκκττιισστταα  ΑΑσσππρροοππύύρργγοουυ  

Ο ∆ήµος Ασπροπύργου, ενηµερώνει τους ∆ηµότες ότι, πραγµατοποιήθηκε
σειρά παρεµβάσεων στην περιοχή Νεοκτίστων. Οι παρεµβάσεις αφορούσαν
την αποψίλωση, την αποκοµιδή και τον καθαρισµό φυτικών υπολειµµάτων,
στην οδό ∆ωδεκανήσου, στην κεντρική πλατεία, στην Ηρώων Πολυτεχνείου
και στους παρακείµενους δρόµους.  
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Πολλά είναι τα έργα που έχουν προχωρήσει
στον τοµέα της Παιδείας από τη σηµερινή
διοίκηση του Χρήστου Παππού στον τοµέα της

Παιδείας. Σύµφωνα µε ενηµερωτικό δελτίο του ∆ήµου
Φυλής :

Α.  Αναφορικά µε τις ενέργειες για την ανέγερση του
8ου ∆ηµοτικού Σχολείου Άνω Λιοσίων, στη συνοικία της
Ζωφριάς πρέπει να αναφερθεί ότι η διοίκηση του
∆ηµάρχου Χρήστου Παππού:
� Έλαβε  την έγκριση της Επιτροπής Αναγκαιότ-

ητας για την ανέγερση του Σχολείου.
� Απαλλοτρίωσε την έκταση που προορίζεται για

την ανέγερση του σχολείου και πλήρωσε τους ιδιοκτή-
τες.
� Σύνταξε τη µελέτη ανέγερσης του Σχολείου.
� Υπέβαλε τη µελέτη και όλα τα δικαιολογητικά

στην ΚΤΥΠ ΑΕ (πρώην ΟΣΚ) προκειµένου να ενταχθεί
και να χρηµατοδοτηθεί  το έργο από το ΕΣΠΑ.

Β. Εξάλλου, στο θέµα της σχολικής στέγης, στην παρ-
ούσα διοίκηση Παππού:
� Αποπερατώθηκε, εξοφλήθηκε, εξοπλίστηκε και

αδειοδοτήθηκε το 10ο ∆ηµοτικό Σχολείο Άνω Λιοσίων.
� Αποπερατώθηκε, ηλεκτροδοτήθηκε, αδειοδο-

τήθηκε και εντάχθηκε στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΖΩΗΣ ο Βιοκ-
λιµατικός Παιδικός Σταθµός της Ζωφριάς, που είχε
ενταχθεί στο ΕΣΠΑ από τη διοίκηση Παππού την περίο-
δο 2007-2010.
� Θεµελιώθηκε ο νέος Παιδικός Σταθµός Ζεφ-

υρίου.

� Εγκρίθηκε η ένταξη στο ΕΣΠΑ του νέου Παιδικού
Σταθµού στη συνοικία ∆ροσούπολη Άνω Λιοσίων (Οικο-
δοµικό Τετράγωνο 835).
� Εντάχθηκε στο ΕΣΠΑ και υπογράφηκε η σύµβα-

ση της ΚΤΥΠ ΑΕ µε τον εργολάβο για την ανέγερση του
Ειδικού Γυµνασίου Άνω Λιοσίων στο Πάρκο Πόλης. 
� Βρίσκεται στη φάση της υπογραφής Προγραµ-

µατικής Σύµβασης µε την Περιφέρεια το έργο ανέγερσης
Παιδικού Σταθµού στη ∆ηµοτική Ενότητα Φυλής, στη
θέση ΖΑΪΤΟ.
� Βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία τοποθέτησης

νέων αιθουσών βαρέος τύπου στο 10ο ∆ηµοτικό Άνω
Λιοσίων.
� Ανακατασκευάζεται το διδακτήριο του πρώην

ΕΠΑΛ που αναµένεται να στεγάσει το 11ο ∆ηµοτικό Σχο-
λείο Άνω Λιοσίων.

� Προγραµµατίζεται ανακατασκευή των σχολικών
αυλών µέσω του Προγράµµατος ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ του
Υπουργείου Εσωτερικών.

Γ. Στο θέµα της ανακατασκευής-επισκευής σχολικών
µονάδων, επί της σηµερινής διοίκησης ανακατασκευά-
στηκαν το 3ο ∆ηµοτικό Σχολείο Άνω Λιοσίων (Ζωφριά),
το 2ο και το 4ο ∆ηµοτικό Σχολείο Ζεφυρίου και διαµορ-
φώθηκε ο αύλειος χώρος του 3ου ∆ηµοτικού Σχολείου
Ζεφυρίου. Επίσης ανακατασκευάστηκαν πλήρως το 1ο
νηπιαγωγείο, το 8ο-10ο νηπιαγωγείο στα Άνω Λιόσια
και το 4ο νηπιαγωγείο Ζεφυρίου. 

∆. Εργασίες τακτικής συντήρησης, επισκευών και
αντικατάστασης εξοπλισµού έγιναν σε όλες τις σχολικές
µονάδες του ∆ήµου και στις τρεις ∆ηµοτικές Ενότητες.

συνεχίζεται στη σελ. 13

ΧΧωωρρίίςς  αασσφφααλλιισσττιικκήή  κκάάλλυυψψηη  σσππίίττιιαα  
κκααιι  εεππιιχχεειιρρήήσσεειιςς  σσττηη  ΜΜάάννδδρραα

Οι ασφαλιστικές εταιρείες φαίνεται πως πλέον µετά και τα τελευταία
γεγονότα µε τις νέες πληµµύρες στην Μάνδρα δεν ασφαλίζουν
επιχειρήσεις αλλά ούτε και σπίτια στην ευρύτερη περιοχή.

Σύµφωνα µε το ρεπορτάζ που µετέδωσε ο ΣΚΑΙ οι µεγάλες πολυεθνικές δεν
προχωρούν καθόλου σε εκτίµηση ασφάλισης ενώ οι µικρότερες εταιρείες
ελέγχουν την περιοχή και προχωρούν σε προτάσεις στις οποίες υπάρχουν
πάρα πολλές εξαιρέσεις που καθιστούν την κάλυψη των ενδιαφεροµένων
ασύµφορη.

Ο Κωνσταντίνος Μπερτσιάς, Εκπρόσωπος Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλά-
δος, παρουσίασε την θέση των εταιρειών η οποία είναι σαφής αλλά και λογι-
κή: «οι ασφαλιστικές εταιρείες προχωρούν σε καλύψεις σε περιοχές όπου
υπάρχει πιθανότητα καταστροφής. Στην Μάνδρα δεν προχωρούν σε καλύψεις
καθώς η καταστρoφή δεν είναι πιθανότητα αλλά βεβαιότητα».

ΑΑΠΠΟΟΠΠΕΕΡΡΑΑΤΤΩΩΘΘΗΗΚΚΑΑΝΝ  ΠΠΑΑΙΙ∆∆ΙΙΚΚΟΟΙΙ  ΣΣΤΤΑΑΘΘΜΜΟΟΙΙ,,  ΠΠΡΡΟΟΧΧΩΩΡΡΗΗΣΣΑΑΝΝ  ΠΠΟΟΛΛΛΛΕΕΣΣ  ΜΜΕΕΛΛΕΕΤΤΕΕΣΣ
ΚΚΑΑΙΙ  ΥΥΠΠΟΟΓΓΡΡΑΑΦΦΗΗΚΚΑΑΝΝ  ΣΣΥΥΜΜΒΒΑΑΣΣΕΕΙΙΣΣ  ΓΓΙΙΑΑ  ΑΑΝΝΕΕΓΓΕΕΡΡΣΣΗΗ  ΝΝΕΕΩΩΝΝ  ΚΚΤΤΗΗΡΡΙΙΩΩΝΝ

ΤΤοο  έέρργγοο  ττηηςς  ∆∆ιιοοίίκκηησσηηςς  ττοουυ  ΧΧρρήήσσττοουυ  ΠΠααπππποούύ  σσττοονν  ττοοµµέέαα  ττηηςς  σσχχοολλιικκήήςς  σσττέέγγηηςς  &&  ΠΠααιιδδεείίααςς
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Π
εριοχές της Αττικής, στις
οποίες υπάρχει η µεγαλύτε-
ρη πιθανότητα για µια κατα-

στροφική πληµµύρα, εντοπίζει το
Σχέδιο ∆ιαχείρισης Κινδύνων
Πληµµύρας που εγκρίθηκε από το
υπουργείο Περιβάλλοντος. Πρόκειται
για το τελευταίο από τα 15 σχέδια
που εγκρίνεται και περιλαµβάνει
εκτός από τον εντοπισµό των πιο 

ευάλωτων περιοχών, προτάσεις
µέτρων για την αντιµετώπιση των
προβληµάτων.

Το σχέδιο εξετάζει µεταξύ άλλων τη
χαµηλή ζώνη Μεγάρων – Νέας
Περάµου και τη χαµηλή ζώνη Ασπρ-
οπύργου – Ελευσίνας,

Στη ζώνη Ασπροπύργου – Ελευ-
σίνας, το ρέµα Γιαννούλας εκτιµάται 

ότι µπορεί να δηµιουργήσει προβ-
λήµατα στο κοµµάτι από τον Ασπρ-
όπυργο «δεδοµένου ότι η κοίτη
µειώνεται και σχεδόν εξαφανίζεται»,
ενώ το ρέµα Αγίας Αικατερίνης υπό
ακραίες συνθήκες µπορεί να οδηγή-
σει σε πληµµύρα το παραλιακό κοµ-
µάτι. 

Σε πληµµύρα 50ετίας, οι πιο ευά-
λωτες περιοχές είναι οι οικισµοί Μάν

δρας και Ελευσίνας, καθώς και η 
περιοχή ανατολικά της Μαγούλας

και του Ασπροπύργου.Στη ζώνη
Μεγάρων – Νέας Περάµου, σε
πληµµύρα 50ετίας επηρεάζεται η
περιοχή των οικισµών Μεγάρων,
Λάκκας Καλογήρου και Βλυχάδας,
ενώ πολύ υψηλός θεωρείται ο
κίνδυνος σε τµήµατα των δύο
πρώτων οικισµών.

ΥΥπποουυρργγεείίοο  ΠΠεερριιββάάλλλλοοννττοοςς::  SSOOSS  γγιιαα  ππλληηµµµµύύρρεεςς
σσεε  ΑΑσσππρρόόππυυρργγοο  ––  ΕΕλλεευυσσίίνναα--  ΜΜάάννδδρραα  &&  ΜΜέέγγααρραα



Σύµφωνα µε το καταστατικό
διενεργήθηκε προ ηµερών
η ΓΣ του σωµατείου µας,

όπου εγκρίθηκε οµόφωνα ο ∆ιοικ-
ητικός και Οικονοµικός Απολογι-
σµός 2017-18 και ο Προϋπολογι-
σµός της νέας σεζόν. Αλλαγές στην
σύσταση του ∆Σ δεν υπάρχουν
δεδοµένου ότι η θητεία του λήγει
τον Ιούνιο του 2019 αφενός και
αφετέρου χαίρει της εµπιστοσύνης
των «λιγοστών» µελών και φίλων
του συλλόγου. 

Μετά από τα παραπάνω το ∆Σ προ-
βαίνει στον σχεδιασµό της νέας σεζόν µε
το ίδιο σκεπτικό και µε µέληµα την ανα-
νέωση του βασικού κορµού των αθλητών
της περσινής αγωνιστικής περιόδου.
Επιπρόσθετα βρίσκετε σε προχωρηµένο
στάδιο συνοµιλιών για την συµπλήρωση
του προπονητικού τιµ (Γυµναστή και
Προπονητή Τερµατοφυλάκων).    

Πέραν αυτών και σε συνέχεια προγενέ-
στερου ∆Τ θα θέλαµε να εκφράσουµε
δηµοσίως τις ευχαριστίες µας για την
αµεσότατη υποστήριξη στην κατά γενική
οµολογία επιτυχηµένης εκδήλωσης
Στέψης της Πρωταθλήτριας οµάδας µας.  

1.  Εµπόριο Λιπασµάτων ΑΦΟΙ
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΙ (Μαγούλα)

2.  Μεσιτικό Γραφείο ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΙ∆ΗΣ (Μαγούλα)

3. Εµπορείο Φρούτων
ΦΡΟΥΤΟΜΑΝΙΑ (Μαγούλα)

4. Εστιατόριο LA PASTA DI NONA
(Ελευσίνα)

5. Τυροκοµικά Προϊόντα ΡΟΚΑΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ (Μαγούλα)

6. Καφέ COSI (Μαγούλα)
7. Καφέ VIVENDI (Μαγούλα)
8. Καφέ Η ΣΤΟΑ (Μαγούλα)
9. Ψητοπωλείο Σ’ ΑΝΑΜΕΝΑ

ΚΑΡΒΟΥΝΑ (Μαγούλα)
10. Ταβέρνα Η ΠΛΑΤΕΙΑ (Μαγούλα)
11. Ταβέρνα Ο ΘΑΝΑΣΗΣ (Μαγούλα)
12. Ταβέρνα ΤΟ ΤΑΒΕΡΝΑΚΙ

(Μαγούλα)
13. Τέντες Π. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ

(Μαγούλα) 
14. Φροντιστήριο Αγγλικών ΜΑΝΤΗ

ΚΑΛΑΪΤΖΗ (Ελευσίνα) 
15. Τυπογραφείο ΑΩΤΟΝ (Ασπρόπυρ-

γος)
16. Το ΚΤΗΜΑ ΣΤΡΑΤΗΓΗ  (Μαγούλα)
17. Ζαχαροπλαστείο ΕΛΕΥΣΙΝΙΑ
18. Ζαχαροπλαστείο CARAMEL

Κλείνοντας θα ήταν παράληψη να µην
ευχαριστήσουµε το επί σειρά ετών µέλος
και φίλο του σωµατείου κ. Αριστοτέλη
∆ηµητριάδη για την Μουσική επιµέλεια
των εντός έδρας αγώνων της οµάδος
µας.   

Μαγούλα 07-9-2018      
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Εκδήλωση (13-14/7),  διοργανώνεται στις 13-14/7), από το Σύλλογο
"ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗ" και το Εικαστικό εργαστήρι της κας Όλγας Σωτ-
ηράκη, σε συνεργασία µε το Ν.Π.∆.∆ Π.Α.Κ.Π.Π.Α ∆ήµου Ελευσίνας,

µε εγκαίνια την Παρασκευή 13 Ιουλίου και ώρα 20.00, στον προαύλιο χώρο του
Πολιτιστικού Κέντρου "Λεωνίδας Κανελλόπουλος". 

ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ:
Εγκρίθηκε οµόφωνα ο ∆ιοικητικός και Οικονοµικός 

Απολογισµός 2017-18 και ο Προϋπολογισµός της νέας σεζόν. 

Έκτακτη Γενική Συνέλευση συγκαλεί σήµερα η ΚΕ∆Ε 
H KΕ∆Ε, σήµερα Πέµπτη, 12 Ιουλίου και ώρα 12.00, συγκαλεί Έκτακτη Γενική Συνέλευση στην Αθήνα

(Ξενοδοχείο Τιτάνια), εν όψει της ψήφισης του νοµοσχεδίου του υπ. Εσωτερικών «Κλεισθένης Ι». Θα ακο-
λουθήσει µετάβαση όλων των αιρετών στη Βουλή.

Σε µήνυµά του ο Πρόεδρος της ΚΕ∆Ε Γ. Πατούλης επισηµαίνει: «Αύριο η Αυτοδιοίκηση θα δώσει ένα
δυναµικό παρόν στη Βουλή προκειµένου να στείλουµε ένα ξεκάθαρο µήνυµα πως είµαστε απέναντι σε αυτό
το καταστροφικό νοµοσχέδιο που θα απορρυθµίσει τους ∆ήµους και θα φέρει χάος στη χώρα, υπονο-
µεύοντας τη ζωή χιλιάδων πολιτών.

Καλούµε την κυβέρνηση να αντιληφθεί έστω και την ύστατη στιγµή πως η χώρα χρειάζεται µεταρρυθµίσεις
που θα αφήνουν πίσω τους το µοντέλο του συγκεντρωτικού κράτους, δίνοντας θέση στην αυτοδιοικητική
διακυβέρνηση. Καλούµε επίσης όλους τους βουλευτές την αυριανή πολύ κρίσιµη µέρα, να αντιληφθούν
το µέγεθος της ιστορικής τους ευθύνης και να µην συνυπογράψουν µε την ψήφο τους, την καταδίκη της
αυτοδιοίκησης».

Τ
ροπολογία που, σύµφων α µε πληροφορίες,
κατατέθηκε σε συν εν ν όηση µε το Μέγαρο
Μαξίµου, προβλέπει ότι ο α΄ γύρος των  δηµο-

τικών  και περιφερειακών  εκλογών  θα πραγµατοποιηθ-
εί στις 19 Μαΐου 2019 και ο β΄ στις 26 Μαΐου µαζί µε τις
ευρωεκλογές.Όλα δείχ ν ουν  ότι για την  συγκεκριµέν η

ηµεροµην ία προγραµµατίζον ται και οι εθν ικές εκλογές
µε στόχ ο ν α οι εκλογές ν α γίν ουν  τριπλές και ν α στηθ-
ούν  στην  ουσία πέν τε κάλπες: Εθν ικών , ευρωεκ-
λογών , δηµοτικών , περιφερειακών  και εκλογών  για τις
τοπικές κοιν ότητες.

Ν
α σηµειωθεί ότι υπάρχ ουν  πληροφορίες και
σεν άρια που αν αφέρουν  ότι πιθαν όν  ν α
υπάρξει αλλαγή στην  ηµεροµην ία που προ-

τείν ουν  οι βουλευτές και, τελικώς, ν α διεξαχ θεί ο α΄και
όχ ι ο β΄γύρος των  αυτοδιοικητικών  εκλογών  στις 25
Μαΐου 2019 µαζί µε τις ευρωεκλογές και τις εθν ικές
εκλογές, µε τον  β, γύρο δηµοτικών  και περιφερειακών
εκλογών  ν α µετακιν είται στις 2 Ιουν ίου.

Είν αι κάτι που, σύµφων α µε όλες τις εν δείξεις,
βολεύει το κυβερν ών  κόµµα που βρίσκεται πίσω στις
δηµοσκοπήσεις καθώς:

Πρώτον , οι πολλές κάλπες είν αι προφαν ές ότι µπε-
ρδεύουν  τους ψηφοφόρους.

∆εύτερον , ο ΣΥΡΙΖΑ, στις δηµοτικές και περιφερεια-
κές εκλογές, καθώς δεν  έχ ει παρά ελάχ ιστες δυν άµεις
στην  Αυτοδιοίκηση, αν αµέν εται ν α «παίξει» το
παιχ ν ίδι των  συµµαχ ιών  µε υποψήφιους της κεν τροα-
ριστεράς (βλ. ΠΑΣΟΚ) προκειµέν ου, εκτός των  άλλων ,
ν α µειώσει και τις διαρροές προς το Κίν ηµα Αλλαγής σε
επίπεδο εθν ικών  εκλογών .

Τρίτον , αιρετοί της Αυτοδιοίκησης τόσο από τη
∆ηµοκρατική Συµπαράταξη όσο, ακόµη και από τη Ν∆,
καθώς µε την  απλή αν αλογική θα χ ρειάζον ται συν ερ-
γασίες µε παρατάξεις από άλλους πολιτικούς χ ώρους
για ν α εκλεγούν  δήµαρχ οι ή περιφερειάρχ ες στον
β΄γύρο αλλά και στη συν έχ εια ν α ασκήσουν  διοίκηση,
δεν  πρόκειται ν α ασχ οληθούν  µε τις εθν ικές εκλογές.
Πόσο µάλλον  ν α στηρίξουν  τα κόµµατα από τα οποία
προέρχ ον ται, «µπλοκάρον τας» µε αυτό τον  τρόπ ο
τυχ όν  συν εργασίες µε υπ οψηφίους άλλων  κοµ-
µµάτων  στο β΄γύρο.

«Κλείδωσαν» τριπλές εκλογές για τον Μάιο του 2019
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Υπ. Παιδείας: "Προκαταβολή 
του 80% του ποσού του 
Erasmus+ σε φοιτητές"

Με αφορµή την  απόφαση του ΕΜΠ και του
Παν επιστηµίου Αιγαίου, που επικαλούν ται ασά-
φειες στον  ν όµο για ν α µην  χ ορηγήσουν  προ-
καταβολικά το 80% του ποσού που δικαιούν ται
όσοι φοιτητές συµµετέχ ουν  στο πρόγραµµα
Erasmus+, σε αν τίθεση µε τα υπόλοιπα παν ε-
πιστηµιακά ιδρύµατα, το 

Υπουργείο Παιδείας, Έρευν ας και Θρησκευµά-
των  διευκριν ίζει:

Η σχ ετική διάταξη είν αι σαφής και δεν  επι-
δέχ εται παρερµην είας. Όπως και στα υπόλοιπα
παν επιστηµιακά ιδρύµατα, έτσι και στο ΕΜΠ και
στο Παν επιστήµιο Αιγαίου, ο ν όµος τους
παρέχ ει τη δυν ατότητα ν α προκαταβάλουν  ως
είθισται στους φοιτητές το 80% για το πρόγραµ-
µα Erasmus+. 

Παρόλα αυτά το Υπουργείο θα επαν εξετάσει,
εφόσον  είν αι απαραίτητο, τη διατύπωση στη
σχ ετική διάταξη.

ΕΕΛΛΛΛΗΗΝΝΟΟΚΚΟΟΥΥΒΒΑΑΝΝΙΙΚΚΟΟΣΣ  ΣΣΥΥΝΝ∆∆ΕΕΣΣΜΜΟΟΣΣ
ΦΦΙΙΛΛΙΙΑΑΣΣ  &&  ΑΑΛΛΛΛΗΗΛΛΕΕΓΓΓΓΥΥΗΗΣΣ  

&&  ∆∆ΗΗΜΜΟΟΣΣ  ΧΧΑΑΪΪ∆∆ΑΑΡΡΙΙΟΟΥΥ
Προβολή της ταινίας KANGAMBA: 

Η βοήθεια της Κούβας στην Αφρική
Τη ∆ευτέρα 23 Ιουλίου 2018 στις 8:00 µµ.

Στο ΣΙΝΕ «ΚΑΤΕΡΙΝΑ»

Θα προηγηθ-
ούν οµιλίες, ενώ
την εκδήλωση θα
«ντύσει» µουσικά
ο Γιώργος
Σαρρής µε την
κιθάρα του.

Υ Π Ο Θ Ε Σ Η
ΤΗΣ ΤΑΙΝΙΑΣ

Η ταινία
K a n g a n b a
(2008), σε
σκηνοθεσία του
Ροχέλιο Παρίς,
είναι µια παραγω-
γή του ICAIC µε
θέµα τη διεθνιστι-
κή συµµετοχή
κ ο υ β α ν ι κ ώ ν
ενόπλων δυνά-
µεων (FAR) στον
αν τι απ ο ι κ ι ακ ό
αγώνα της Αγκόλας. 

Είναι Αύγουστος του 1983 όταν µια µικρή οµάδα κου-
βανών και αγκολέζων µαχητών µε ελάχιστα εφόδια, στην
τοποθεσία Καγκάµπα στα νότια της χώρας, κρατούν τις θέσεις
τους για πάνω από µια βδοµάδα απέναντι στις επιθέσεις
ισχυρότατων δυνάµεων της UNITA, που έχουν εκπαιδευτεί
και εξοπλιστεί από τα ρατσιστικό καθεστώς της Νότιας Αφρι-
κής.

Η ανάπτυξη που γνώρισε ο κουβανικός κινηµατογράφος
µετά την κουβανική επανάσταση οδήγησε στην παραγωγή
σηµαντικών ταινιών ποιότητας και αύξησε κατακόρυφα το
κοινό του, κάνοντάς τον πιο προσιτό. 

O κουβανικός κινηµατογράφος µέσω του ICAIC, κατάφερε
να ενσωµατώσει την Κουβανική και  Λατινοαµερικάνικη
διανόηση δηµιουργώντας έναν πραγµατικά αυτόχθονα κιν-
ηµατογράφο µε έντονο διδακτικό χαρακτήρα, που έδινε στους
δηµιουργούς τη δυνατότητα απεριόριστης καλλιτεχνικής ελε-
υθερίας. ΕΙΣΟ∆ΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

Άδεια αιµοδοσίας και για τους εργαζόµενους στον ιδιωτικό τοµέα

Η
υπουργός Εργασίας Έφη Αχ τσιόγλου
κατά τη συζήτηση στην  Ολοµέλεια του
ν οµοσχ εδίου για την  αδήλωτη εργασία

δήλωσε οτι θα αποδεχ τεί την  τροπολογία για τη
χ ορήγηση ειδικής άδειας αιµοδοσίας στον  ιδιω-
τικό τοµέα.

Η τροπολογία του Ποταµιού προτείν ει δικαίω-
µα ειδικής άδειας απουσίας 1 ηµέρας - αποκλει-
στικά της ηµέρας αιµοληψίας-για τους εργαζόµε-
ν ους στον  ιδιωτικό τοµέα, οι οποίοι είτε αν τα-
ποκρίν ον ται σε πρόσκληση από υπηρεσία
αιµοληψίας για κάλυψη έκτακτης αν άγκης, είτε µετέχ ουν  σε οργαν ωµέν η οµαδική αιµοληψία, είτε
προσέρχ ον ται σε οποιοδήποτε κέν τρο αιµοληψίας µε δική τους πρωτοβουλία για ν α προσφέρουν
αίµα ή αιµοπετάλια.

Σε κάθε περίπτωση ο εργαζόµεν ος οφείλει ν α προσκοµίσει στον  εργοδότη τη σχ ετική βεβαίωση
από το ν οσηλευτικό ίδρυµα στο οποίο πραγµατοποιήθηκε η αιµοληψία.

Η άδεια συν οδεύεται µε πλήρεις αποδοχ ές και δεν  συµψηφίζεται καθ' οιον δήποτε τρόπο µε το
σύν ολο των  ηµερών  αδείας του εργαζόµεν ου και δεν  γίν εται ν α γίν ει χ ρήση πέραν  από 2 φορές
ετησίως.
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Ο
λοκληρώθηκαν  το Σάββατο 30/6/2018 στο
Πάρκο Μαγούλας τα εργαστήρια µαρµαρογ-
λυπτικής τέχ ν ης που διοργαν ώθηκαν  από

την  Κοιν ωφελή Επιχ είρηση ∆ήµου Ελευσίν ας
(Κ.Ε.∆.Ε.), σε συν εργασία µε το Κέν τρο Τέχ ν ης
“Marble Art Center”, µε συµµετοχ ή κατοίκων  Ελευ-
σίν ας-Μαγούλας και των  γύρω περιοχ ών .

Τα εργαστήρια αποτελούν  µέρος εν ός συν όλου
πολιτιστικών  δράσεων  εκπαιδευτικού χ αρακτήρα.
Συγκεκριµέν α, από τις 12/5/2018 µέχ ρι τις 30/6/2018.
πραγµατοποιήθηκαν  5 εργαστήρια µαρµαρογλυπτικής
κατά τη διάρκεια των  οποίων  οι συµµετέχ ον τες,
ξεκιν ών τας από µηδεν ική βάση, επέλεξαν  και σχ εδία-
σαν  αρχ ικά το αν άγλυφο που επιθυµούν  ν α επεξερ-
γαστούν , εν ώ στη συν έχ εια ακολούθησε η πρακτική
εφαρµογή κι επεξεργασία στο µάρµαρο, µε τη χ ρήση
εργαλείων  χ ειρός. 

Η θεµατολογία των  εργαστηρίων  επικεν τρώθηκε στη
δηµιουργία αν τιγράφων  σπουδαίων  αρχ αιολογικών
ευρηµάτων  της Ελευσίν ας αλλά και σύγχ ρον ων
λογοτύπων  που έχ ουν  σχεδιαστεί εµπν εόµεν α από
ελευσιν ιακούς αρχ αιολογικούς θησαυρούς.

Ωστόσο, η διαδικασία κατάρτισης των  συµµετεχ όν -
των  δεν  περιορίστηκε µόν ο στην  συν ήθη εκπαίδευ-
ση, στο πλαίσιο διεν έργειας εν ός εργαστηρίου, αλλά
βελτιώθηκε κι εν ισχ ύθηκε µε παράλληλες δράσεις,
όπως η προαιρετική επίσκεψη στον  Αρχ αιολογικό
Χώρο και Μουσείο της Ελευσίν ας στις 18/5/2018., στο
πλαίσιο της ∆ιεθν ούς Ηµέρας Μουσείων .

Με τον  τρόπο αυτό, οι συµµετέχ ον τες βοηθήθηκαν
στο ν α εµβαθύν ουν  στην  ιστορική σηµασία κι ερµ-
ην εία των  συµβόλων , καταν οών τας σε µεγάλο βαθµό
την  µον αδική τεχ ν οτροπία της ελλην ικής µαρµαρογ-
λυπτικής, προσεγγίζον τας τις δηµιουργίες στο µάρµα-
ρο περισσότερο “βιωµατικά”, από την  οπτική πλέον
του δηµιουργού.  

Οι ερασιτέχ ν ες καλλιτέχ ν ες εν τυπωσίασαν  ήδη διο-
ργαν ωτές κι εκπαιδευτές µε τις δηµιουργίες τους, αποτ-
υπών ον τας  τους συµβολισµούς στα έργα τους ο καθ-
έν ας µε την  ιδιαίτερη οπτική του. Οι δράσεις άφησαν
τις καλύτερες εν τυπώσεις τόσο σε σχ έση µε την  εν ε-
ργή συµµετοχ ή τους, όσο και αν αφορικά µε τον  τρόπο
αν ταπόκρισης του ευρύτερου κοιν ού σε αυτήν , κατά
τη διάρκεια της διαδικασίας των  εργαστηρίων  στο
Πάρκο Μαγούλας.

H Πρόεδρος της  Κ.Ε.∆.Ε. κα Μαρούγκα Κων σταν -
τίν α και η Αν τιπρόεδρος κα Λιν άρδου Σοφία ευχ α-

ρίστησαν  τους συµµετέχ ον τες για τη συν ολική τους
προσπάθεια και τα εξαιρετικά αποτελέσµατα των
δηµιουργιών  τους. Σύµφων α και µε τα όσα αν αφέρ-
θηκαν  από την  Πρόεδρο, κα Μαρούγκα, η προσπάθ-
εια των  καλλιτεχ ν ών  αν αβαθµίζει την  ποιοτική  εξέ-
λιξη των  δυν ατοτήτων  σε ατοµικό και κοιν ων ικό
επίπεδο.

Αν αµέν ουµε στη συν έχ εια το τελευταίο µέρος της
σειράς δράσεων  κατάρτισης που θα ολοκληρωθεί µε
την  παρουσίαση των  έργων  των  συµµετεχ όν των
αλλά και σηµαν τικών  αρχ αιολογικών  αν τιγράφων , σε
έκθεση που θα πραγµατοποιηθεί και θα αν ακοιν ωθεί
στο προσεχ ές διάστηµα.

Έπειτα από την  αν ταπόκριση και το ιδιαίτερο
εν διαφέρον  που παρατηρήθηκε για τη συγκεκριµέν η
τέχ ν η, οι δράσεις µαρµαρογλυπτικής αν αµέν εται ν α
συν εχ ιστούν  . Ευχ αριστούµε θερµά τους ερασι-
τέχ ν ες καλλιτέχ ν ες και τους εκπαιδευτές που συµµε-
τείχ αν  στις δράσεις για τις µον αδικές δηµιουργίες που
µας πρόσφεραν !

Η Πρόεδρος της Κ.Ε.∆.Ε. 

Κων σταν τίν α Μαρούγκα

ΟΟλλοοκκλληηρρώώθθηηκκαανν  τταα  εερργγαασσττήήρριιαα  ΜΜααρρµµααρροογγλλυυππττιικκήήςς  ττηηςς
ΚΚοοιιννωωφφεελλοούύςς  ΕΕππιιχχεείίρρηησσηηςς  ∆∆ήήµµοουυ  ΕΕλλεευυσσίίννααςς

Στάση εργασίας των εργαζοµένων 
στο Μετρό σήµερα Πέµπτη

Στάση εργασίας θα πραγµατοποιήσουν σήµερα
Πέµπτη, οι εργαζόµενοι στο µετρό.
Σύµφωνα µε το Σωµατείο Ηλεκτροδηγών του
µετρό, οι συρµοί των γραµµών 2 και 3 θα µείνουν
ακινητοποιηµένοι από τις 11:00 το πρωί έως τις
17:00 το απόγευµα.
Η στάση εργασίας, γίνεται στα πλαίσια της έκτακτης
γενικής συνέλευσης του Σωµατείου των εργαζο-
µένων, στην οποία µεταξύ άλλων θεµάτων, θα
συζητηθεί και το ενδεχόµενο κήρυξης 24ωρης
απεργίας.
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ΞΞεεκκίίννηησσεε  ττοο  ΟΟλλοοκκλληηρρωωµµέέννοο  ΠΠρρόόγγρρααµµµµαα  ΑΑννττααπποοδδοοττιικκήήςς  
ΑΑνναακκύύκκλλωωσσηηςς  σσττιιςς  ΣΣΤΤΑΑΘΘΕΕΡΡΕΕΣΣ  ΣΣΥΥΓΓΚΚΟΟΙΙΝΝΩΩΝΝΙΙΕΕΣΣ

ππρροοσσφφέέρροοννττααςς  δδωωρρεεάάνν  µµηηννιιααίίεεςς  κκάάρρττεεςς  δδιιααδδρροοµµώώνν  κκααιι  εειισσιιττήήρριιααππρροοσσφφέέρροοννττααςς  δδωωρρεεάάνν  µµηηννιιααίίεεςς  κκάάρρττεεςς  δδιιααδδρροοµµώώνν  κκααιι  εειισσιιττήήρριιαα

Τ
ο Εθνικό Συλλογικό Σύστηµα
Α Ν Τ Α Π Ο ∆ Ο Τ Ι Κ Η
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ και οι
ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

(ΣΤΑ.ΣΥ Α.Ε.), ξεκίνησαν το «Ολοκληρω-
µένο Πρόγραµµα Ανταποδοτικής
Ανακύκλωσης στα Μέσα Σταθερής
Τροχιάς».

Ο σκοπός του καινοτόµου αυτού Προ-
γράµµατος είναι:

ü   Η ενηµέρωση και η ευαισθητοποίηση
των εκατοµµυρίων πολιτών που κυκλοφο-
ρούν καθηµερινά µε τα οικολογικά µέσα σταθερής
τροχιάς (ΜΕΤΡΟ, ΤΡΑΜ, ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ
ΣΙ∆ΗΡΟ∆ΡΟΜΟΣ) για τα οφέλη της ανακύκλωσης στην
προστασία του περιβάλλοντος.

ü   Να δοθεί η δυνατότητα ανακύκλωσης συσκευασιών
για τους επιβάτες -και όχι µόνο- στα «Σπιτάκια Ανταπο-
δοτικής Ανακύκλωσης» που τοποθετήθηκαν αρχικά
στους σταθµούς «∆άφνη» και «∆ουκίσσης Πλακεντίας»
του Μετρό, ενώ άµεσα θα τοποθετηθούν στη στάση
«Αγία Φωτεινή» του Τραµ αλλά και σε άλλους κεντρικούς
σταθµούς των Μέσων Σταθερής Τροχιάς.

Στο πλαίσιο του Προγράµµατος Ανακύκλωσης εγκαι-
νιάστηκε σήµερα ο 1ος παγκοσµίως «συρµός της
ανακύκλωσης» που µεταφέρει το µήνυµα της ανακύκλω-
σης και της προστασίας του περιβάλλοντος.

Το ανταποδοτικό αντίτιµο (το οποίο είναι 3 € λεπτά ανά
1 συσκευασία) που παρέχει το Εθνικό Συλλογικό
Σύστηµα «ΑΝΤΑΠΟ∆ΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ» στα Σπιτά-
κια της Ανακύκλωσης για τις συλλεγόµενες συσκευασίες
στους επιβάτες και τους πολίτες, προορίζεται είτε για
δωρεάν αγορές τους σε συνεργαζόµενα καταστήµατα
είτε για την ενίσχυση ενός εξαιρετικά σηµαντικού κοινω-
νικού σκοπού παροχής καθηµερινών «Γευµάτων Αγάπ-
ης» από τον φιλανθρωπικό οργανισµό  της Ιεράς Αρχιε-
πισκοπής Αθηνών «Αποστολή».

Παράλληλα, οι επιβάτες των αστικών συγκοινωνιών
θα έχουν τη δυνατότητα, µέσω της ανακύκλωσης στα
«Σπιτάκια Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης» που λειτουρ-
γούν στους σταθµούς των µέσων σταθερής τροχιάς, να
κερδίζουν επιπλέον, κάθε µήνα:

10 δωρεάν προσωποποιηµένες µηνιαίες κάρτες
ATH.ENA CARD

100 δωρεάν ενιαία εισιτήρια (διάρκειας 90 λεπτών)

Τονίζεται ότι το ΜΕΤΡΟ της Αθήνας είναι το 2ο
ΜΕΤΡΟ σε όλο τον κόσµο (µετά το ΜΕΤΡΟ του Πεκίνου)
και το 1ο στην Ευρώπη που εφαρµόζει πρόγραµµα
ανακύκλωσης συσκευασιών στους σταθµούς µε ανταπό-
δοση δωρεάν κάρτες διαδροµών και εισιτήρια.

Οι Σταθερές Συγκοινωνίες αποτελούν την 1η ∆ηµόσια
Επιχείρηση Κοινής Ωφέλειας της χώρας µας αλλά και το
2ο Φορέα στη χώρα µας, µετά την Ελληνική Αστυνοµία,
που εκπληρώνει τη νοµική υποχρέωση ανακύκλωσης
των συσκευασιών που απορρέει από το Νόµο
4496/2017 για τη «∆ιαλογή στην Πηγή», σε συνεργασία
µε τον Εθνικό Φορέα, Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα,
ΑΝΤΑΠΟ∆ΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ.

Κατά τη διάρκεια της Εκδήλωσης Ανακοίνωσης της
Έναρξης του Προγράµµατος Ανταποδοτικής Ανακύκλω-
σης, ο Υπουργός Υποδοµών και Μεταφορών κ. Χρήστος
Σπίρτζης δήλωσε: «Είναι πολύ χρήσιµο, κάθε ηµέρα οι
επιβάτες να έχουν την ευκαιρία, που είχαµε εµείς σήµε-
ρα, να ανακυκλώνουν τις άδειες µεταλλικές, πλαστικές
και γυάλινες συσκευασίες τους και να λαµβάνουν δωρε-
άν µηνιαίες κάρτες διαδροµών και δωρεάν εισιτήρια.

Είναι πράγµατι εξαιρετικό, να συνδέονται τα οικολογι-
κά µέσα µαζικής µεταφοράς, που είναι το ΜΕΤΡΟ, ο
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΣΙ∆ΗΡΟ∆ΡΟΜΟΣ και το ΤΡΑΜ, µε την
ανάπτυξη της οικολογικής συνείδησης και την προ-
στασία του περιβάλλοντος, µέσω της ανακύκλωσης.

Είναι πολύ σηµαντικό, που οι ΣΤΑΘΕΡΕΣ
ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ συνεργάζονται µε το Εθνικό Φορέα, µη
κερδοσκοπικού χαρακτήρα, της ΑΝΤΑΠΟ∆ΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ, που εφαρµόζει τόσο την κείµενη Εθνι-
κή και Κοινοτική Νοµοθεσία όσο και τις «καλές πρακτι-
κές» που έχει αναδείξει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή».

Στο πλαίσιο της Εκδήλωσης, ο ∆ιευθυντής ε.τ. της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Γιώργος Κρεµλής τόνισε ότι:

«Όταν ενηµερωθήκαµε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για
τη σηµαντική ∆ράση Ανακύκλωσης του “ΜΕΤΡΟ του
Πεκίνου”, που συνδυάζει τη χρήση των οικολογικών
Μέσων Μαζικής Μεταφοράς µε την ανακύκλωση συσκε-
υασιών, είπαµε ότι σύντοµα αναµέναµε να το δούµε να
εφαρµόζεται από µια Εταιρία ∆ιαχείρισης του ΜΕΤΡΟ
µιας µεγάλης Ευρωπαϊκής Πρωτεύουσας. Άρα, σήµερα
είµαι διπλά περήφανος:

Καταρχήν, πράγµατι ξεκίνησε αντίστοιχη ∆ράση
Ανακύκλωσης σε ένα ΜΕΤΡΟ µιας Ευρωπαϊκής Πρω-
τεύουσας

Και δεύτερον, αυτή η Ευρωπαϊκή Πρωτεύουσα είναι η
Αθήνα µας, η δική µας Πρωτεύουσα !!

∆εν µπορώ να µη σηµειώσω, µε τη σηµερινή ευκαιρία,
ότι βλέπω το τελευταίο διάστηµα να γίνονται εξαιρετικά
σηµαντικά βήµατα από το Εθνικό Συλλογικό Σύστηµα
της ΑΝΤΑΠΟ∆ΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ:

Από τη δηµιουργία και λειτουργία του 1ου Πανευρω-
παϊκά «Πάρκου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και
Ανακύκλωσης», έως το νέο υψηλό προσφερόµενο αντα-
ποδοτικό αντίτιµο (των 3 € λεπτών ανά 1 συσκευασία),
όταν π.χ. στη Γαλλία (µε αρκετά υψηλότερο οικονοµικό
εισόδηµα) το ανταποδοτικό αντίτιµο είναι 2 € λεπτά, αλλά
και την εφαρµογή της «∆ιαλογής στην Πηγή» µε χρήση
εξοπλισµού υψηλής τεχνολογίας και τη συλλογή καθα-
ρών ανακυκλωσίµων υλικών».

Στο πλαίσιο της Εκδήλωσης, ο Πρόεδρος του ∆ιοικητι-
κού Συµβουλίου της ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε. κ. Σταύρος Στεφόπου-
λος δήλωσε: «Είµαστε ευτυχείς που οι ΣΤΑΘΕΡΕΣ
ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ συµβάλλουν ενεργά στην προστασία
του περιβάλλοντος και στην ανάπτυξη της ανακύκλωσης
στη χώρα µας που αποτελεί εθνική νοµική υποχρέωση,
έναντι της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Είµαστε περήφανοι που οι ΣΤΑΘΕΡΕΣ
ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ συµβάλλουν τόσο στην αύξηση της
αγοραστικής δύναµης των επιβατών, όσο και στην
ενίσχυση σηµαντικών κοινωνικών σκοπών.

Είµαστε χαρούµενοι που οι ΣΤΑΘΕΡΕΣ
ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ είναι ο 1ος Φορέας του Υπουργείου
Υποδοµών και Μεταφορών που αναπτύσσει οικολογικές
δράσεις, καθόσον αποτελούµε τα Οικολογικά Μέσα
Σταθερής Τροχιάς.

Για αυτό σας θέλουµε όλους µαζί µας, ώστε να µεγι-
στοποιήσουµε τη συµµετοχή των πολιτών στη διαδι-
κασία της ανακύκλωσης, αξιοποιώντας το “Ολοκληρωµέ-
νο Πρόγραµµα Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης στις
ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ”».

Στην Τελετή Έναρξης του Προγράµµατος Ανταποδοτι-
κής Ανακύκλωσης, ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος της ΣΤΑ.ΣΥ.
Α.Ε. κ. Γιώργος Θωµόπουλος δήλωσε:«Είναι σήµερα
µια σηµαντική ηµέρα, καθόσον ξεκινάµε το «Ολοκληρω-
µένο Πρόγραµµα Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης στις
ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ».

Ξεκινάµε ένα Πρόγραµµα Ανταποδοτικής Ανακύκλω-
σης µε το οποίο θα συµβάλλουµε στην προστασία του
περιβάλλοντος, που αποτελεί µια εθνική αλλά και παγ-
κόσµια προτεραιότητα.

Είναι σηµαντικό να παραδώσουµε τον πλανήτη µας
στην επόµενη γενιά, τουλάχιστον στην κατάσταση που
τον παραλάβαµε !

Για αυτό, όλοι µας πρέπει να συµβάλλουµε µε πράξεις
προς την κατεύθυνση αυτή και εµείς ως ΣΤΑΘΕΡΕΣ
ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ θα συµβάλλουµε τόσο στην ενηµέρωση
και ευαισθητοποίηση των επιβατών, όσο και στη διευ-
κόλυνση των πολιτών ώστε να αυξήσουµε την
ανακύκλωση µέσω της τοποθέτησης των Κέντρων Αντα-
ποδοτικής Ανακύκλωσης σε ΣΤΑΣΕΙΣ των Μέσω Σταθε-
ρής Τροχιάς».

Στο πλαίσιο της Εκδήλωσης, ο Πρόεδρος του ∆ιοικ-
ητικού Συµβουλίου της ΑΝΤΑΠΟ∆ΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ, κ. Παύλος Ραβάνης τόνισε ότι:«Είµα-
στε ιδιαίτερα περήφανοι, που µε τη συνεισφορά του
Φορέα µας, του Εθνικού Συλλογικού Συστήµατος Εναλ-
λακτικής ∆ιαχείρισης Συσκευασιών ΑΝΤΑΠΟ∆ΟΤΙΚΗ
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ, γίνεται πράξη αυτό το πρωτοποριακό
Πρόγραµµα Ανακύκλωσης.Είµαστε ιδιαίτερα χαρούµε-
νοι, που η ΑΝΤΑΠΟ∆ΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ, που έχει
εγκριθεί από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας
για την ανάπτυξη της ανακύκλωσης συσκευασιών στη
χώρα µας, συµβάλλει στην Εφαρµογή του 1ου Ολοκληρ-
ωµένου Προγράµµατος Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης σε
ΜΕΣΑ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ σε όλη την Ευρώπη.

Στον Εθνικό Φορέα της ΑΝΤΑΠΟ∆ΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ νιώθουµε την υποχρέωση και έχουµε
την ευθύνη να συµβάλλουµε στην αλλαγή της περιβαλ-
λοντικής συµπεριφοράς και στην καθηµερινή συµµετοχή
όλων των πολιτών στη διαδικασία της ανακύκλωσης,
µέσα από ένα νέο µοντέλο ανταποδοτικότητας».
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Πράγµατι το αγαπάει,  καθώς οι δυσοίωνες προβ-
λέψεις για βροχές δεν επιβεβαιώθηκαν στο
Ζεφύρι, κι έτσι  ο κόσµος απόλαυσε το “θερινό

σινεµά”, χωρίς αναβολές κι απρόοπτα.  

Ο λόγος για τις νύχτες Κινηµατογράφου για µικρούς και
µεγάλους στη ∆ηµοτική Ενότητα Ζεφυρίου και στο Πάρκο
“Κώστας Λιάρος” όπου το βράδυ της ∆ευτέρας 9 Ιουλίου
οι µικροί ∆ηµότες παρακολούθησαν δωρεάν τη θρυλική
ταινία κινουµένων σχεδίων “Η εποχή των Παγετώνων”
και στη συνέχεια οι ενήλικες σινεφίλ  την επική ταινία του
σπουδαίου Έλληνα δηµιουργού Γιάννη Σµαραγδή, “Ο
Θεός αγαπάει το χαβιάρι” 

Ο κόσµος του Ζεφυρίου γέµισε τις καρέκλες που είχαν
στηθεί στην πλατεία του Πάρκου, αποδεικνύοντας, πως
τόσο η επιλογή των ταινιών όσο και της  ηµέρας, απο-
δείχθηκαν εύστοχες.  

Ο Αντιδήµαρχος Γιάννης Μαυροειδάκος ο οποίος
βρέθηκε στο Πάρκο “Κώστας Λιάρος” δεν θέλησε να πει
πολλά παρά µόνο να καλωσορίσει τον κόσµο και να
µεταφέρει τις ευχές του ∆ηµάρχου Φυλής Χρήστου Παπ-
πού για ένα καλό και ξένοιαστο καλοκαίρι. 

Αξίζει επίσης να σηµειωθεί ότι η πρωτοβουλία του
∆ήµου Φυλής για δωρεάν προβολές στο Ζεφύρι
απλώθηκε το προηγούµενο διάστηµα και σε άλλες γειτο

νιές και πιο συγκεκριµένα στις πλατείες Γρηγορίου
Λαµπράκη και Ηρώων Πολυτεχνείου. 

Ανάλογες προβολές υπήρξαν επίσης µε θερµή
ανταπόκριση στην Κεντρική Πλατεία της ∆ηµοτικής ενότ-
ητας Φυλής καθώς και στην Πλατεία Ηρώων, στα  Άνω
Λιόσια. 

Το βέβαιο είναι, ότι στις δύσκολες εποχές που διανύο-
υµε, η δυνατότητα για ποιοτικές πολιτιστικές και ψυχαγω-
γικές επιλογές χωρίς κόστος είναι πολύτιµες! 

Ξεκίνησαν οι εργασίες ανάπλασης της πλα-
τείας Καράβου, οι οποίες περιλαµβάνουν,
την ενοποίηση χώρων πρασίνου, την

επισκευή ή/και αντικατάσταση κυβόλιθων, την
απελευθέρωση χώρων, τον φωτισµό της πλατείας
και την ειδική κατασκευή σιντριβανιού, από την
Τεχνική Υπηρεσία του ∆ήµου Αχαρνών 

Ο ∆ήµαρχος Αχαρνών κ. Γιάννης Κασσαβός,
συνοδευόµενος από τον Γενικό Γραµµατέα του
∆ήµου Αχαρνών κ. Θανάση Κατσιγιάννη, επισκέφ-
θηκαν την πλατεία Καράβου, ώστε να ενηµερωθ-
ούν για τις εργασίες που πραγµατοποιούνται εκφ-
ράζοντας την ικανοποίηση τους για τις εργασίες
ανάπλασης της πλατείας Καράβου, που έχουν σαν
σκοπό τον εκσυγχρονισµό και την αισθητική ανα-
βάθµιση σε µια από τις κεντρικότερες και ιστορικές
πλατείες του ∆ήµου Αχαρνών.

ΣΣττηηνν  ππλλααττεείίαα  ΚΚααρράάββοουυ  ββρρέέθθηηκκεε  οο  δδήήµµααρρχχοοςς  γγιιαα  νναα  εεννηηµµεερρωωθθεείί  γγιιαα  ττηηνν  εεξξέέλλιιξξηη  ττωωνν  εερργγαασσιιώώνν  

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΣΕ ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΙΟ
ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΠΛΑΤΕΙΕΣ ΤΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ 

““ΟΟ  ΘΘεεόόςς  ααγγααππάάεειι  ττοο  ΖΖεεφφύύρριι......””
κκααιι  ττοουυςς  σσιιννεεφφίίλλ  ττοουυ  
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«Θα απαν τήσουµε
αν αλόγως στην  απέλαση
των  δύο ρώσων
διπλωµατών » είν αι η
πρώτη αν τίδραση του
ρωσικού ΥΠΕΞ σύµφων α
µε το Interf ax  µετά το
δηµοσίευµα της «Κ»
σύµφων α µε το οποίο η
Αθήν α απελαύν ει ρώσους
διπλωµάτες. 

Σύµφων α µε το RIA
ρώσος βουλευτής δήλωσε
ότι η Ρωσία θα απελάσει
δύο Ελλην ες διπλωµάτες.

H Eλλάδα δεν  θα
αν εχ τεί καµία
συµπεριφορά που
παραβιάζει την  διεθν ή
ν οµοθεσία δήλωσε ο
κ υ β ε ρ ν η τ ι κ ό ς
εκπρόσωπος ∆ηµήτρης
Τζαν ακόπουλος. 

Η Ελλάδα έχ ει αποδείξει
ότι στο πλαίσιο µιας
πολυδιάστατης εξωτερικής
πολιτικής θέλει καλές
σχ έσεις µε όλα τα κράτη,
όλα τα κράτη θα πρέπει
ν α σέβον ται και το
διεθν ές δίκαιο αλλά και
εµάς την  ελλην ική
κυβέρν ηση και το
ελλην ικό κράτος» ήταν  η
απάν τηση του
κ υ β ε ρ ν η τ ι κ ο ύ
εκπροσώπου, ∆ηµήτρη
Τζαν ακόπουλου όταν
ρωτήθηκε για την
απέλαση των  Ρώσων
διπλωµατών  υπόθεση
που αποκάλυψε η «Κ».

Μιλών τας στον  ΣΚΑΪ ο
κ. Τζαν ακόπουλος
πρόσθεσε ότι «δεν  θα
αν εχ θεί οποιαδήποτε
συµπεριφορά που
παραβιάζει το διεθν ές
δίκαιο». Σηµείωσε ότι
«στο πλαίσιο αυτό και
όποτε έχ ει χ ρειαστεί
έχ ουν  ληφθεί µέτρα και
αυτό έχ ει γίν ει και αυτή τη
φορά». 

Σηµειών εται ότι η
απάν τηση της ρωσικής
πλευράς στην  απέλαση
των  Ρώσων  διπλωµατών
από τις ελλην ικές αρχ ές
ήταν  άµεση. Όπως
αν ακοίν ωσε το ρωσικό
πρακτορείο Interf ax, το
οποίο επικαλείται το
Reuters, το ρωσικό
υπουργείο Εξωτερικών
αν αφέρει ότι «θα υπάρξει
απάν τηση στην  απέλαση
από την  Ελλάδα των
Ρώσων  διπλωµατών  µε
τον  ίδιο τρόπο».

∆ιπλωµατικές πηγές:
Υπάρχουν στοιχεία

Η Ελλάδα, όταν  είχ ε
προκύψει η υπόθεση
Σκριπάλ, δεν  είχ ε
απελάσει Ρώσους
διπλωµάτες καθώς δεν
υπήρχ αν  αποδείξεις, εν ώ
τώρα υπάρχ ουν  στοιχ εία
που αφορούν  την  εθν ική
ασφάλεια και λαµβάν ον ται
µέτρα, τον ίζουν  από την
πλευρά τους ελλην ικές
διπλωµατικές πηγές στο
ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Το δηµοσίευµα της
Καθηµερινής

Η Αθήν α προχ ωρά
στην  απέλαση δύο
Ρώσων  διπλωµατών  και
την  απαγόρευση εισόδου
στην  Ελλάδα σε άλλους
δύο για παράν οµες
εν έργειες κατά της
εθν ικής ασφάλειας.  Το
δηµοσίευµα της
«Καθηµεριν ής», που
επικαλείται υψηλόβαθµες
διπλωµατικές πηγές
αν αφέρει ότι τα µέτρα
αυτά αποτελούν
απάν τηση της Αθήν ας σε
παράν οµες εν έργειες
εν τός της ελλην ικής
επικράτειας, οι οποίες
συν ιστούν  παρέµβαση
στις εσωτερικές
υποθέσεις της χ ώρας. 

Μεταξύ άλλων  η Αθήν α

κατηγορεί τους Ρώσους
διπλωµάτες για απόπειρα
αλίευσης και διακίν ησης
πληροφοριών , αλλά και
χ ρηµατισµού κρατικών
λειτουργών . 

Όπως αν αφέρει το
δηµοσίευµα, η υπόθεση
αυτή φέρν ει στην
επιφάν εια µια υπόγεια
έν ταση που υπάρχ ει
αν άµεσα στην  Αθήν α και
τη Μόσχ α τα τελευταία
δύο χ ρόν ια για λόγους
που έχ ουν  ν α κάν ουν  µε
την  ασφάλεια στην
ευρύτερη περιοχ ή. 

Η κίν ηση αυτή από
ελλην ικής πλευράς
έρχ εται ως απάν τηση σε
σ υ ν τ ο ν ι σ µ έ ν ε ς
προσπάθειες της Ρωσίας
ν α αυξήσει την  επιρροή
της στη χ ώρα µας και έν α
µήν υµα προς τη Μόσχ α
ότι όλες αυτές οι
προσπάθειες δε θα
µείν ουν  αν απάν τητες
αν αφέρει η «Κ».

Ωστόσο, οι ίδιες
διπλωµατικές πηγές
επισηµαίν ουν  ότι η
Ελλάδα επιθυµεί τη
διατήρηση των  καλών
σχ έσεων  µε τη Ρωσία και
προωθεί τη φιλία και τη
συν εργασία µεταξύ των
δύο λαών . Όµως, όπως
διευκριν ίζουν , αυτό
πρέπει ν α γίν ει στη βάση
της ισοτιµίας, µε αµοιβαίο

σεβασµό στην  κυριαρχ ία
και την  αν εξαρτησία των
δύο χ ωρών . 

Υπογραµµίζουν  ακόµα
ότι η Αθήν α ήταν  πάν τα
προσεκτική στον  τρόπο
διαχ είρισης των  ελλην ορ

ωσικών  σχ έσεων  και
καταγγέλλουν  ότι παρά τις
προσπάθειες από
ελλην ικής πλευράς ν α
διατηρηθούν  οι σχ έσεις
µεταξύ των  δύο χ ωρών
σε καλό επίπεδο,
διάφοροι µηχ αν ισµοί που
συν δέον ται µε ρωσικά
συµφέρον τα στην
Ελλάδα, επιχ ειρούν  ν α
αν αµειχ θούν  στα
εσωτερικά ζητήµατα της
χ ώρας. 

Συγκεκριµέν α, οι
διπλωµατικές πηγές
αν έφεραν  ότι µέσω
χ ρηµατισµού, επιχ ειρούν
ν α επηρεάσουν  δήµους
και µητροπολίτες, αλλά και
ν α αποκτήσουν  επιρροή
στο Άγιον  Όρος, εν ώ
τόν ισαν  ότι κατεγράφη
απόπειρα εξαγοράς
κρατικών  λειτουργών , η
οποία απέτυχ ε. 

Τέλος καταγγέλλεται η
προσπάθεια παρέµβασης
της Μόσχ ας σε ευαίσθητα
εθν ικά ζητήµατα και
συµφέρον τα της Ελλάδας
στα Βαλκάν ια και
συγκεκριµέν α στο θέµα
της ον οµασίας της ΠΓ∆Μ.

∆ιευκριν ίζεται επίσης

∆∆ύύοο  λληησσττεείίεεςς  σσεε  
ππρραακκττοορρεείίοο  ΟΟΠΠΑΑΠΠ  κκααιι  σσεε
ββεεννζζιιννάάδδιικκοο  σσττηηνν  ΑΑττττιικκήή

ΑΑγγννωωσσττοοιι  δδιιέέππρρααξξαανν  δδύύοο  λληησσττεείίεεςς
ττηη  ννύύχχτταα,,  σσεε  ππρραακκττοορρεείίοο  ΟΟΠΠΑΑΠΠ
σσττοο  ΗΗρράάκκλλεειιοο  ΑΑττττιικκήήςς  κκααιι  σσεε

ππρρααττήήρριιοο  υυγγρρώώνν  κκααυυσσίίµµωωνν  σσττοο  ΚΚααππαανν--
δδρρίίττιι..

ΕΕιιδδιικκόόττεερραα,,  µµιισσήή  ώώρραα  µµεεττάά  τταα  µµεεσσάάνν--
υυχχτταα,,  ττηηςς  ΤΤρρίίττηηςς  ττέέσσσσεερραα  άάττοοµµαα
ααππεείίλληησσαανν  λλεεκκττιικκάά  ιιδδιιοοκκττήήττηη  ππρραακκττοορρ--
εείίοουυ  ΟΟΠΠΑΑΠΠ  σσττηηνν  οοδδόό  ΑΑγγίίοουυ  ΝΝεεκκττααρρίίοουυ
κκααιι  ααφφοούύ  ππήήρραανν  όόσσαα  χχρρήήµµαατταα  υυππήήρρχχαανν
σσττοο  ττααµµεείίοο  ττρράάππηηκκαανν  σσεε  φφυυγγήή..  ΛΛίίγγεεςς
ώώρρεεςς  ααρργγόόττεερραα,,  σσττιιςς  0055::0000,,  ίίδδιιοοςς
ααρριιθθµµόόςς  δδρραασσττώώνν  λλήήσσττεεψψαανν  ππρρααττήήρριιοο
υυγγρρώώνν  κκααυυσσίίµµωωνν,,  σσττοο  ΚΚααππααννδδρρίίττιι  κκααιι
ααµµέέσσωωςς  µµεεττάά  εεξξααφφααννίίσσττηηκκαανν..

ΗΗ  αασσττυυννοοµµίίαα  δδιιεεννεερργγεείί  έέρρεευυννεεςς  γγιιαα  ττοονν
εεννττοοππιισσµµόό  κκααιι  ττηη  σσύύλλλληηψψηη  ττωωνν  κκαακκοο--
πποοιιώώνν..
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∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Η ∆ήµαρχος Μάνδρας-Ειδυλλίας:
διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνι-
σµό µε τίτλο «Προµήθεια υδραυ-
λικών ειδών για την αποκατάστα-
ση βλαβών δικτύου ύδρευσης»
του ∆ήµου Μάνδρας - Ειδυλλίας,
µε σφραγισµένες προσφορές. Η
δαπάνη θα καλυφθεί από χρηµα-
τοδότηση του Υπουργείου Εσωτε-
ρικών και έχει προϋπολογισθεί
στο ποσό των 73.800,00 Ευρώ
συµπεριλαµβανοµένου και του
Φ.Π.Α. 24%,  µε κριτήριο κατακύρ-
ωσης την πλέον συµφέρουσα από
οικονοµική άποψη προσφορά
βάσει τιµής σε Ευρώ. Η προσφο-
ρά  αφορά το σύνολο των ειδών
του διαγωνισµού όπως περιγράφ-
ονται και προδιαγράφονται στην
υπ’αριθµ. ∆21/2018 µελέτη της
Τεχνικής Υπηρεσίας του ∆ήµου
Μάνδρας – Ειδυλλίας

Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί την
30.7.2018 ηµέρα ∆ευτέρα και
ώρα 9:00πµ µε ώρα λήξης απο-
δοχής προσφορών στις 9:30 πµ
ενώπιον της αρµόδιας επιτροπής
του ∆ήµου στο ∆ηµοτικό Κατά-
στηµα (Αίθουσα ∆ηµοτικού
Συµβουλίου) επί της οδού Στρ.
Νικ. Ρόκα 45, ΤΚ19600, Μάνδρα
από την αρµόδια Επιτροπή ∆ιε-
νέργειας ∆ιαγωνισµών.
∆εκτοί στο διαγωνισµό µε δικαίω-
µα υποβολής προσφοράς γίνονται
αναγνωρισµένες ατοµικές ή εταιρ-
ικές επιχειρήσεις των παρακάτω
κατηγοριών:Έλληνες και αλλοδα-
ποί,
Νοµικά πρόσωπα ηµεδαπά και
αλλοδαπά,Συνεταιρισµοί και
Ενώσεις
Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται
υποχρεωτικά από εγγύηση συµµε-
τοχής υπέρ του συµµετέχοντος για
ποσό που θα καλύπτει το 2% του
προϋπολογισµού της µελέτης
χωρίς  ΦΠΑ 24% ήτοι 1.190,32
Ευρώ, και βεβαιώνεται µε ισόπο-
σο γραµµάτιο του ΤΠ&∆ ή επιταγή
αναγνωρισµένης Τράπεζας κατά
τα προβλεπόµενα στο άρθρο 72
του Ν 4412/2016.
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να
ζητούν πληροφορίες για τα
ισχύοντα τεύχη του διαγωνισµού
τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες και
έως και την προηγούµενη ηµέρα
του διαγωνισµού από το Τµήµα
Προϋπολογισµού, Λογιστηρίου και
Προµηθειών του ∆ήµου Μάνδρας
– Ειδυλλίας και στο τηλέφωνο
2132014904.
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να
παραλάβουν τα τεύχη της διακήρ-
υξης από το ∆ηµοτικό Κατάστηµα
Στρ. Νικ. Ροκα 45 ή να τους απο-
σταλούν µέσω e-mail µετά από
συνεννόηση µε την Υπηρεσία
µέχρι και την προηγούµενη ηµέρα
της δηµοπρασίας  εργάσιµες
ηµέρες και ώρες από 9:00 έως
13:00.        

Η ∆ήµαρχος

Ιωάννα Κριεκούκη

Ρωσικό ΥΠΕΞ: Θα απαντήσουµε ανάλογα στις απελάσεις διπλωµατών

Γ. Σγουρός : Η κυβέρνηση αντιµετωπίζει την αυτοδιοίκηση µε σηµαία ευκαιρίας

Μ
ε αφορµή την χθεσινή τροπολογία που κατατέθηκε από Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, ώστε οι αυτο-
διοικητικές εκλογές να γίνουν ως αρχικώς προβλεπόταν και η θητεία περιφερειαρχών και
δηµάρχων να µην ξεπεράσει τα πέντε χρόνια ο Γιάννης Σγουρός σηµείωσε τα κάτωθι :«Σε

κανένα σοβαρό ευρωπαϊκό κράτος έναν χρόνο πριν από τις αυτοδιοικητικές εκλογές δεν θα ήταν
ακόµη ανοικτός ο χρόνος και ο τρόπος διεξαγωγής τους. 

Σε κανένα σοβαρό ευρωπαϊκό κράτος δεν θα συζητούνταν, καν το ενδεχόµενο, η θητεία ενός
δηµάρχου ή περιφερειάρχη να είναι τη µία τριάµισι και την άλλη πεντέµισι χρόνια, ξεπερνώντας ακόµη
και αυτή του Προέδρου της ∆ηµοκρατίας.

∆υστυχώς, εδώ και χρόνια στην χώρα µας οι περισσότερες κυβερνήσεις επιδιώκουν να φέρουν τις
αυτοδιοικητικές εκλογές στα µέτρα τους. 

Το ίδιο πράττει και η σηµερινή υψώνοντας σηµαία ευκαιρίας για να ικανοποιήσει συγκυριακές πολι-
τικές σκοπιµότητες,  όπως εν προκειµένω µε την καταστροφική επιλογή της απλής αναλογικής και µε
τα µπρος πίσω µε τον χρόνο των εκλογών.

Αυτό το ράβε ξήλωνε πρέπει επιτέλους να σταµατήσει. 
Το ίδιο και η πασαρέλα των κοµµατικών υποψηφίων, που µε την πρώτη ευκαιρία την κάνουν για την

Βουλή, αφήνοντας ακέφαλες τις παρατάξεις τους και ανύπαρκτο τον αντιπολιτευτικό λόγο.
Η αυτοδιοίκηση είναι πολύ σοβαρή υπόθεση για να αντιµετωπίζεται µε τέτοια προχειρότητα».
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Υπ. Τουρισµού:
ΝΝέέοο  ππρρόόγγρρααµµµµαα  γγιιαα

4444  εειιδδιικκόόττηηττεεςς
Κατάρτιση για ανέργους 
- εργαζοµένους

Νέο πρόγραµµα κατάρτισης ανέργων και εργαζο-
µένων που δραστηριοποιούνται στον τοµέα του
Τουρισµού προωθεί το αρµόδιο υπουργείο.

Η υπουργική απόφαση προβλέπει θεωριτική και
πρακτική εκπαίδευση για προσωπικό 44 διαφορε-
τικών ειδικοτήτων.

Τις προσεχείς ηµέρες αναµένεται να εκδοθεί σχε-
τική προκήρυξη που θα καθορίζει την µοριοδότηση
και τις προϋποθέσεις συµµετοχής.

Η διαδικασία αφορά τις ειδικότητες:

Υπηρεσία Υποδοχής: Υπάλληλος Υποδοχής -
Βοηθός Υποδοχής - Υπάλληλος τήρησης λογαρια-
σµών πελατών - Αποθηκάριος - Θυρωρός, Θυρωρ

ός Β΄ , Βοηθός Θυρωρού, Νυκτοθυρωρός - Εξω-
τερικός Θυρωρός (Dorman) - Τηλεφωνητής / Τηλεφ-
ωνήτρια - Προϊστάµενος/η Υπνοδωµατίων και
κοινόχρηστων χώρων – Γκρουµ

Επισιτισµός: Εστίαρχος (Maitre) - Υποµαίτρ (Sous
- Maitre) - Αρχισερβιτόρος (Captain) - Σερβιτόρος
Τραπεζαρίας - Σαλονιού ή Ορόφων (θαλαµηπόλος)
- Σερβιτόρος - Σερβιτόρος Bar - Βοηθός Σερβιτόρου
- Σερβιτόρος- Σερβιτόρος Bar - Ταµίας - Ελεγκτής
(Ταµπλίστας) - Μπάρµαν και Βοηθός Μπάρµαν

Μαγειρική τέχνη: Αρχιµάγειρας - Μάγειρας Α΄ και
Β΄ - Μάγειρας Γ' - Μπουφετζής - Μπουφετζής Α΄ -
Ψήστης - Τηγανιέρης - Τεχνίτης Πιτσαρίας – Ντονε-
ρτζής

Ζαχαροπλαστική τέχνη: Ζαχαροπλάστης - Αρτο-
ποιός - Τεχνίτης Ζαχαροπλαστικής - Βοηθός Τεχνίτη
Ζαχαροπλαστικής

Οροφοκοµία: Προϊστάµενος/η Υπνοδωµατίων και
κοινόχρηστων χώρων - Προϊστάµενος/η -Λινοθήκη
και πλυντηρίου - Καµαριέρα - Οροφοκόµος (Βαλές)

ΓΑΜΟΣ 
Ο ΝΙΚΟΛΑΪ∆ΗΣ ΣΑΒΒΑΣ ΤΟΥ ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΑΡΙΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙ∆ΟΥ ΠΟΥ ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ ΣΤΟΝ ΚΟΡΥ∆ΑΛΛΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΟΙΚΕΙ
ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ ΚΑΙ Η FATMIRA ΧΗΕΒΕΧΗΙΑ 

TOY HALIL ΚΑΙ ΤΗΣ SHKURTE ΤΟ ΓΕΝΟΣ PECA ΠΟΥ ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ ΣΤΟ PER-
OLLAJ ΑΛΒΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΟΙΚΕΙ ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ ΘΑ ΠΑΝΤΡΕΥΤΟΥΝ ΜΕ

ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΓΑΜΟ ΣΤΟ ∆ΗΜΑΡΧΕΙΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 

ΓΑΜΟΣ 
Ο ΑΝΤΕΚΕΛΙ∆ΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΒΕΤΛΑΝΑ ΤΟ ΓΕΝΟΣ

ΝΤΑΝΙΛΟΒΑ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣ ΣΤΗΝ ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ
Η ΣΙ∆ΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΕΛΑΓΙΑ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΛΓΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ

ΠΑΡΧΑΡΙ∆ΟΥ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣΑ ΣΤΗ ΝΙΚΑΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΕΛΘΟΥΝ ΣΕ ΓΑΜΟ ΠΟΥ ΘΑ ΤΕΛΕΣΤΕΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ.

Κάτοικοι Κερατσινίου-∆ραπετσώνας 
και Περάµατος ζητούν 
την αποµάκρυνση των 

δεξαµενών πετρελαιοειδών

Σ
υγκέντρωση διαµαρτυρίας πραγµατοποίησαν χθες κάτοι-
κοι και φορείς των δήµων Κερατσινίου-∆ραπετσώνας και
Περάµατος έξω από το υπουργείο Περιβάλλοντος και

Ενέργειας, ζητώντας την αποµάκρυνση των δεξαµενών πετρελαι-
οειδών από τις κατοικηµένες περιοχές.

Στη συγκέντρωση συµµετείχαν τουλάχιστον 100 κάτοικοι των
δήµων, στους οποίους παραµένουν έως σήµερα οι πετρελαιο-
δεξαµενές. Αντιπροσωπεία των διαδηλωτών συναντήθηκε µε τον
γγ Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών, Μιχάλη Βερροιόπου-
λο, στον οποίο εξέφρασε τις αντιρρήσεις και τις αγωνίες της. Ο
κ. Βερροιόπουλος, σύµφωνα µε πληροφορίες, ανέφερε πως
δεν µπορεί ο ίδιος να δώσει κάποια απάντηση στα αιτήµατά τους
και δεσµεύτηκε να τα µεταφέρει στον αρµόδιο υπουργό, Γιώργο
Σταθάκη.

Ο δήµαρχος Περάµατος, Γιάννης Λαγουδάκης, δήλωσε στο
Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ότι η διαµαρτυρία
πραγµατοποιήθηκε λόγω της ψήφισης του άρθρου 70, πριν από λίγες ηµέρ-
ες στη Βουλή, µέσα στο πολυνοµοσχέδιο για τα προαπαιτούµενα. Σύµφωνα
µε τους διαδηλωτές, η ψήφιση του συγκεκριµένου άρθρου αντί να δίνει λύση
διαιωνίζει το πρόβληµα, µε αποτέλεσµα να απειλείται η υγεία των κατοίκων
των παραπάνω δήµων, και όχι µόνο.

«Πρέπει ο πρωθυπουργός, εδώ και τώρα, να παρέµβει και να αποσυρθεί
αυτό το άρθρο, το οποίο όχι µόνο δηµιουργεί µεγάλα προβλήµατα στη λειτο-
υργικότητα των πόλεων, αλλά βάζει υποθήκη την υγεία των πολιτών και

βεβαίως στην περίπτωση ενός βιοµηχανικού ατυχήµατος ολόκληρος ο
δυτικός Πειραιάς θα µεταβληθεί σε ένα σεληνιακό τοπίο. Αυτή είναι η περι-
γραφή που δίνεται µέσα στις µελέτες επιπτώσεων» τόνισε ο δήµαρχος Περά-
µατος.

Επίσης, ο κ. Λαγουδάκης ζήτησε την παρέµβαση του πρωθυπουργού,
αφού «είναι δίκαιο και ώριµο το αίτηµα, οι εγκαταστάσεις αυτές πλέον να µετα-
φερθούν εκτός οικιστικού ιστού». Οι διαδηλωτές δεν απέκλεισαν το ενδεχό-
µενο, εάν δεν υπάρξει λύση στο πρόβληµά τους, να προχωρήσουν σε νέες
κινητοποιήσεις.
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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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Συνεχίζεται από τη σελ. 3
Ε. ∆ηµιουργήθηκε και λειτουργεί το Κέντρο Εκµάθησης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών που απευθύνεται σε όλους

τους δηµότες.
ΣΤ. Τέλος, επί διοίκησης Παππού, την περίοδο 2007-2010, ανεγέρθηκαν 3 σχολεία και συγκεκριµένα το 4ο  Γυµνά-

σιο, το 2ο Λύκειο και το ΕΠΑΛ Άνω Λιοσίων.
«Έχουµε παρουσιάσει ένα πολύ σηµαντικό έργο στην Παιδεία. Συνεχίζουµε την προσπάθεια για να επιλύσουµε

όλα τα προβλήµατα που απασχολούν την Εκπαιδευτική Κοινότητα. Η Παιδεία είναι η µεγάλη προτεραιότητά µας, γιατί
από αυτή εξαρτάται το µέλλον του ∆ήµου µας» δήλωσε σχετικά ο ∆ήµαρχος Χρήστος Παππούς.

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η
∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                           

Ν Ο Μ Ο Σ
ΑΤΤΙΚΗΣ

∆ Η Μ Ο Σ
ΦΥΛΗΣ                                                                        

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ &
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ταχ. ∆ιεύθυν ση :  Πλατεία
Ηρώων , Άν ω Λιόσια

Τηλ.: 2132042716
FAX: 2132042714
e - m a i l

:dperiouspromhth@fyli.gr
Άν ω Λιόσια,  11/07/2018
Αριθ. Πρωτ.:  23659

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ
∆ΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΜΕ ΤΙΤΛΟ: 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΕΙ∆ΩΝ

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ -
ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΙ∆ΩΝ

ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ
ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ

ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΑΥΤΟΥ»

Ο ∆ήµαρχος Φυλής διακ-
ηρύσσει ∆ηµόσιο Ανοικτό  Ηλεκ-
τρονικό  ∆ιαγωνισµό, σύµφωνα µε
τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και
µε κριτήριο κατακύρωσης την
πλέον συµφέρουσα από οικονο-
µική άποψη προσφορά βάσει
τιµής, σε συνάρτηση µε τα τεχνικά
χαρακτηριστικά των υπό  προ-
µήθεια  ειδών, για την ανάδειξη
αναδόχου για την “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΕΙ∆ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ -
ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΙ∆ΩΝ
ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ
ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ
ΑΥΤΟΥ”, συνολικού ενδεικτικού
προϋπολογισµού 77.603,87 €

χωρίς Φ. Π. Α. 24%  (96.228,79€
µε Φ.Π.Α.24%) για τις ανάγκες
του ∆ήµου και των νοµικών
προσώπων αυτού.

Η διαδικασία θα διενεργηθεί µε
χρήση της πλατφόρµας του Εθνι-
κού Συστήµατος Ηλεκτρονικών
∆ηµοσίων Συµβάσεων
(Ε.Σ.Η.∆.Η.Σ.), η οποία είναι προ-
σβάσιµη µέσω της ∆ιαδικτυακής
πύλης www.promitheus.gov.gr ,
την 08/08/2018, ηµέρα Τετάρτη
και ώρα 11:00

∆ικαίωµα συµµετοχής στη δια-
δικασία σύναψης της παρούσας
σύµβασης έχουν φυσικά ή νοµικά
πρόσωπα και, σε περίπτωση
ενώσεων οικονοµικών φορέων, τα
µέλη αυτών, που είναι εγκατε-
στηµένα σε:

α) κράτος-µέλος της Ένωσης,
β) κράτος-µέλος του Ευρωπαϊ-

κού Οικονοµικού Χώρου
(Ε.Ο.Χ.),

γ) τρίτες χώρες που έχουν
υπογράψει και κυρώσει τη Σ∆Σ,
στο βαθµό που η υπό ανάθεση
δηµόσια σύµβαση καλύπτεται
από τα Παραρτήµατα 1, 2, 4 και
5 και τις γενικές σηµειώσεις του
σχετικού µε την Ένωση Προσα-
ρτήµατος I της ως άνω Συµφ-
ωνίας, καθώς και 

δ) σε τρίτες χώρες που δεν
εµπίπτουν στην περίπτωση γ  ́της
παρούσας παραγράφου και
έχουν συνάψει διµερείς ή πολυµε-
ρείς συµφωνίες µε την Ένωση σε
θέµατα διαδικασιών ανάθεσης
δηµοσίων συµβάσεων.

Για την έγκυρη συµµετοχή στη
διαδικασία σύναψης της παρ-
ούσας σύµβασης, κατατίθεται
από τους συµµετέχοντες οικονο-
µικούς φορείς (προσφέροντες),
εγγυητική επιστολή συµµετοχής,

που ανέρχεται στο ποσό των
χιλίων πεντακοσίων πενήντα δύο
ευρώ και δέκα λεπτών (1.552,10
€) ήτοι ποσοστού 2% επί του
προϋπολογισµού της προµήθει-
ας µη συµπεριλαµβανοµένου του
Φ.Π.Α. 

Στην περίπτωση ένωσης οικο-
νοµικών φορέων, η εγγύηση
συµµετοχής περιλαµβάνει και τον
όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις
υποχρεώσεις όλων των οικονο-
µικών φορέων που συµµετέχουν
στην ένωση.

Η εγγύηση συµµετοχής πρέ-
πει να ισχύει τουλάχιστον για
τριάντα (30) ηµέρες µετά τη λήξη
του χρόνου ισχύος της προσφο-
ράς του άρθρου 2.4.5 της δια-
κήρυξης, ήτοι µέχρι εκατόν
πενήντα (150) ηµέρες από την
επόµενη της διενέργειας του δια-
γωνισµού, άλλως η προσφορά
απορρίπτεται. Η αναθέτουσα
αρχή µπορεί, πριν τη λήξη της
προσφοράς, να ζητά από τον
προσφέροντα να παρατείνει, πριν
τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος
της προσφοράς και της εγγύησης
συµµετοχής.

Προσφορές θα υποβληθούν
σύµφωνα µε την αναλυτική δια-
κήρυξη. 

Γενικές πληροφορίες παρέχον-

ται και από το Τµήµα Προµηθειών
του ∆ήµου Φυλής, ∆ιεύθυνση
Πλατεία Ηρώων, Τ .Κ 13341,
Τηλ. 213 2042716, Fax. 213
2042714 Οι ενδιαφερόµενοι οικο-
νοµικοί φορείς µπορούν να έχουν
πλήρη πρόσβαση στα τεύχη του
διαγωνισµού επισκεπτόµενοι την
ιστοσελίδα του ∆ήµου Φυλής
http://www.fyli.gr. καθώς και  την
επίσηµη  πλατφόρµα του Εθνι-
κού Συστήµατος Ηλεκτρονικών
∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ)
µέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr.

Η περίληψη της ∆ιακήρυξης,
αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον
ι σ τ ό τ ο π ο
http://et.diavgeia.gov.gr/  και
ιστοσελίδα της αναθέτουσας
αρχής, στη διεύθυνση (URL):
www.fyli.gr, δηµοσιεύεται επίσης
στον Ελληνικό Τύπο, σύµφωνα
µε το άρθρο 66 του Ν.
4412/2016. 

Οι δαπάνες δηµοσίευσης της
διακήρυξης και τα λοιπά έξοδα
του διαγωνισµού, αρχικού και
τυχόν επαναληπτικού, που
προβλέπονται από το ισχύον
νοµοθετικό πλαίσιο, βαρύνουν
τον Ανάδοχο.

O ∆ΗΜΑΡΧΟΣ
ΠΑΠΠΟΥΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
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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
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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  ΤΤΗΗΛΛΕΕΦΦΩΩΝΝΑΑ
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 ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ  ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ 

ΚΚΚΚΑΑΑΑΘΘΘΘΗΗΗΗΜΜΜΜΕΕΕΕΡΡΡΡΙΙΙΙΝΝΝΝΗΗΗΗ    ΕΕΕΕΝΝΝΝΗΗΗΗΜΜΜΜΕΕΕΕΡΡΡΡΩΩΩΩΣΣΣΣΗΗΗΗ    ΣΣΣΣΤΤΤΤΟΟΟΟ
WWWWWWWWWWWW....TTTTHHHHRRRRIIIIAAAASSSSSSSSIIIIOOOO....GGGGRRRR        



16-θριάσιο Πέµπτη 12 Ιουλίου 2018 

«Ship for World Youth»
Πρόγραµµα της Ιαπωνικής Κυβέρνησης για νέους

∆ιαδικασία Επιλογής των µελών της Ελληνικής Αποστολής

Ο
∆ήµαρχος Ασπροπύργου και Μέλος του ∆.Σ. της Κ.Ε.∆.Ε., κ. Νικόλαος Μελετίου,
ενηµερώνει τις Νέες και τους Νέους της πόλης ότι, η Γεν ική Γραµµατεία Νέας Γεν ιάς
και ∆ιά Βίου Μάθησης, αναζητά 11 νέους και νέες για να εκπροσωπήσουν  την

Ελλάδα στο πρόγραµµα της Ιαπων ικής Κυβέρνησης, «Ship for World Youth».
Το πρόγραµµα απευθύνεται σε 242 νέους και νέες από την  Ιαπων ία και από άλλες 11

χώρες του κόσµου. Οι δράσεις του υλοποιούνται τόσο στη στεριά όσο και στο πλοίο που
ταξιδεύει, από την  Ιαπων ία, στη ∆ηµοκρατία του Παλάου, την  Αυστραλία και τα νησιά του
Σολοµώντος. 

Οι νέοι που θα λάβουν  µέρος, θα έχουν  την  ευκαιρία να γνωρίσουν  τον  ιαπων ικό
πολιτισµό και τα επιτεύγµατα της Ιαπων ίας στον  τοµέα της τεχνολογίας, να αναπτύξουν  ή
να βελτιώσουν  τις ηγετικές, διοικητικές, συνεργατικές και διαπραγµατευτικές τους ικανότητες
µέσα από τις δράσεις του προγράµµατος, τις συζητήσεις, τις οµάδες εργασίας, τις πολιτιστικές
εκδηλώσεις, στις οποίες θα κληθούν  να συµµετάσχουν  και να οργανώσουν.

Τα έξοδα µετάβασης και επιστροφής, η διαµονή και η διατροφή καλύπτονται από την
Ιαπων ική Κυβέρνηση. Η ελλην ική αντιπροσωπεία, που αποτελείται από τον  αρχηγό και 11
µέλη, θα ξεκινήσει το µοναδικό σε εµπειρία και γνώση ταξίδι της, στις 15 Ιανουαρίου 2019
και θα επιστρέψει την  1η Μαρτίου 2019. Η γλώσσα εργασίας είναι η αγγλική και οι
συµµετέχοντες θα πρέπει να είναι 18-30 ετών, (Ηµ. Γέν . από 02.04.1987 και 01.04.2000).  

Οι αιτήσεις συµµετοχής υποβάλλον ται στη διεύθυν ση
http://forms.minedu.gov .gr./ShipWorldYouth από 09.07.2018 έως 31.07.2018, 24:00 ώρα
Ελλάδας. Η επιλογή των συµµετεχόντων θα γίνει από την  Ιαπων ική Πρεσβεία σε
συνεργασία µε τη Γεν ική Γραµµατεία Νέας Γεν ιάς και ∆ιά Βίου Μάθησης και τον  Ελλην ικό
Σύλλογο Συµµετεχόντων στο «Πλοίο για τους Νέους του Κόσµου», (SWYAA Greece). 

Τον  Αύγουστο, σύµφωνα µε την  πρώτη φάση της διαδικασίας επιλογής, οι υποψήφιοι που
θα ενηµερωθούν  µέσω ηλεκτρον ικού ή γραπτού τηλεφων ικού µηνύµατος, θα πρέπει να
αποστείλουν  βιογραφικό σηµείωµα καθώς και δοκίµιο (θέµα – έκταση κειµένου θα
ανακοινωθούν  προσεχώς), στην  αγγλική γλώσσα. Μετά την  εξέταση των βιογραφικών, θα
ακολουθήσει η επιλογή 30 υποψηφίων που θα κληθούν  σε συνέντευξη. Μετά την
ολοκλήρωση των συνεντεύξεων θα γίνει η τελική επιλογή των µελών της Ελλην ικής
Αποστολής. 

Το πρόγραµµα υλοποιείται ως εναρκτήρια δράση του εορτασµού της 120ης Επετείου των
Ελληνο-Ιαπων ικών Σχέσεων Φιλίας το 2019.

Περισσότερες πληροφορίες µπορείτε να λάβετε από: 
- Πρεσβεία της Ιαπων ίας, Μορφωτικό Τµήµα, τηλ: 210 67099001, e-mail:

ekaterini.tsagaraki@at.mofa.go.jp
- Γεν ική Γραµµατεία Νέας Γεν ιάς και ∆ιά Βίου Μάθησης, ∆ιεύθυνση Νέας Γεν ιάς,

Τµήµα Υλοποίησης ∆ιεθνών Προγραµµάτων, Συνεργασιών και Εκπροσώπησης για τη
Νεολαία, τηλ: 210 3443840/2898 e-mail: nkaraiskos@minedu.gov .gr, vbernikou@mine-
du.gov .gr 

- SWYAA Greece, e-mail: info@swygreece.gr, 
website: http://www.swygreece.gr.


