
Πανεπιστήµιο
∆υτικής Αττικής
Άνοιξε τις πόρτες του για
τους φοιτητές, αλλά δεν
µπορεί να λειτουργήσει

ακόµη οµαλά.

ΣΕ ΕΙ∆ΙΚΗ ΤΕΛΕΤΗ, ΣΤΟ ΡΩΣΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ
ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ
Οι µαθητές των Τµηµάτων Εκµάθησης Ρωσικής Γλώσσας του
Ασπρόπυργου, παρέλαβαν τα ∆ιπλώµατά τους
• Θερµά συγχαρητήρια από το ∆ήµαρχο Ασπροπύργου,Νικόλαο Μελετίου

Αντιπληµµυρικό έργο προϋπολογισµού
7.504.000 ευρώ στον ∆ήµο Αχαρνών

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚ∆ΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕ∆ΙΟΥ & ΑΤΤΙΚΗΣ
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ΤΙΣ ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΗΜΕΡΕΣ/
Σήµανση απαγόρευσης κυκλοφορίας για

οχήµατα µικτού βάρους άνω των 3,5 τόνων
στους δρόµους του Ασπρόπυργου

Με στόχο την αποτροπή επιβάρυνσης του οικιστικού 
περιβάλλοντος και την αποφυγή της καταπόνησης και ταχείας

φθοράς του οδικού δικτύου
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ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΥΣ ΟΤΑ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ - ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΚΑΙ ΜΑΝ∆ΡΑΣ - ΕΙ∆ΥΛΛΙΑΣ 

‘’Κινδυνεύει η σωµατική και ψυχική υγεία των εργαζοµένων 
Ελλιπή µέτρα υγιεινής και ασφάλειας‘’
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««ΕΕνν  δδυυννάάµµεειι  φφέέρρεεττρραα»»  
τα περισσότερα αστυνοµικά τµήµατα της Αττικής 

Σύµφωνα µε  δηλώσει ς του πρόεδρου της Ένωσης 
Αστυνοµι κών Υπαλλήλων ∆υτι κής Αττι κής Γ. Σταµατάκη
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ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ 3Η
ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΗ ΧΡΟΝΙΑ

ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΣΕ
ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΜΑΘΗΤΕΣ 

ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΟΥ
∆ΗΜΟΥ ΧΑΪ∆ΑΡΙΟΥ!
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ιδιοκτησία:

ΛΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.
Εφηµερίδα - Εκδόσεις - Εκτυπώσεις

Εκδότης- ∆ιευθυντής - Αρχισυντάκτης:
Ευάγγελος Λιάκος

Συντάκτες - Συνεργάτες:
Φλώρα Κριεκούκη, Βαγγέλης Νικολακάκης
Αλέξιος Καπελιώτης, Χρήστος Ρούσσος
Nοµικός σύµβουλος: Μιχάλης Κοντίνος

τηλ.: 6977982173

∆ιεύθυνση: Σ. Μακρυγιάννη & Θερµοπυλών
- Πατριάρχου Γρηγορίου 4 19300 

Ασπρόπυργος Αττικής
Τηλ - fax: 210 5571855 Κιν: 6977410968

Συνδροµές Ετήσιες: 20€ 
ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ:

ΛΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 
Εθνική Τράπεζα

IBAN: GR 65011020000000
20060191531

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

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

κη τις απόψεις της εφηµερίδας

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

2-θριάσιο Παρασκευή 19 Οκτωβρίου 2018  

Ασπρόπυργος

Χατζή Μαρία Ι. Θεµιστοκλέους 49,
2105575331

Ελευσίνα
ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ

ΚΟΝΤΟΥΛΗ 8Α
Τηλέφωνο  : 210-5548208

Μάνδρα

Αθανασοπούλου Χρυσάνθη Χ. Εργατικές Κατοικίες, 
2105541721
08:00-23:00

Ανω Λιόσια
ΑΝ∆ΡΙΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΧΟΝΤΙΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ Τσακάλωφ
Αθανασίου 14 & Λεβέντη, Έναντι ΙΚΑ, Άνω Λιόσια,

2102484070

Χαιδάρι
Σακόπουλος Θεόδωρος Κ.) Παπαν δρέου 
Γεωργίου 4, Χαϊδάρι - ∆άσος Χαϊδαρίου,

2105813912
08:00-23:00

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ
Αραιή συννεφιά     

Η θερµοκρασία έως 23 
βαθµούς Κελσίου 

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

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

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Κλεοπάτρα, Κλειώ, Πάτρα, Φήλιξ,

Φίληκας, Φίληξα, Φιλήκη, Φηλικίτη 

Πραγµατοποιήθηκε  τη ∆ευτέρα, 15 Οκτωβρίου 2018
στο Ρωσικό Πολιτιστικό και Επιστηµονικό Κέντρο στην
Αθήνα, η λαµπρή τελετή απονοµής των Πιστοποιητικών
του Κρατικού Πανεπιστηµίου “Λοµονόσοφ” σε όσους
πέτυχαν στις κρατικές εξετάσεις της Ρωσικής Γλώσσας,
ως ξένης τον Ιούνιο 2018.

Τους παραβρισκόµενους καλωσόρισε ο ∆ιευθυντής του
Ρωσικού Πολιτιστικού και Επιστηµονικού Κέντρου στην
Αθήνα, κ. Αλεξάντερ Χοµένκο συγχαίροντας τους µαθη-
τές που εργάστηκαν σκληρά, όλο αυτόν τον καιρό 

για την απόκτηση των Πιστοποιητικών και ευχήθηκε
κάθε επιτυχία στις µελλοντικές τους προσπάθειες.

Η βραδιά ξεκίνησε µε µια µικρή συναυλία, στην οποία
ακούστηκαν ρωσικές µουσικές συνθέσεις από την
Αλµπίνα Ζαχαριάδη µε την συνοδεία της Ιρίνα Καρ-
πούχινα-Βαλεντίνοβα ενώ οι µαθητές της Ρωσικής
Γλώσσας του ΡΠΕΚ, Βασίλειος Μπίλλας (κλαρίνο) και
Ελένη Χόλεβα (πιάνο) έπαιξαν ένα µέρος από τη συναυ-
λία του Ρίµσκι-Κόρσακοφ.

ΣΕ ΕΙ∆ΙΚΗ ΤΕΛΕΤΗ, ΣΤΟ ΡΩΣΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ 
ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ
Οι µαθητές των Τµηµάτων Εκµάθησης Ρωσικής Γλώσσας του 
Ασπρόπυργου, παρέλαβαν τα ∆ιπλώµατά τους
• Θερµά Συγχαρητήρια από το ∆ήµαρχο Ασπροπύργου, κ. Νικόλαο Μελετίου

O
∆ήµος  ΧΑΪ∆ΑΡΙΟΥ
καλωσορί ζει  τους
π ρ ό σ φ υ γ ε ς

µαθητές, που ξεκί νησαν τα
µαθήµατά τους σε σχολεί α
της πόλης. 

Με µι α όµορφη γι ορτή
από τους µαθητές και  τι ς
µαθήτρι ες του 4ου
Γυµνασί ου και  Λυκεί ου,
πραγµατοποι ήθηκε η
υποδοχή των προσφύγων
µαθητών που θα
παρακολουθήσουν τα φετι νά
µαθήµατά τους σε τµήµα της
δ ι α π ο λ ι τ ι σ µ ι κ ή ς
εκπαί δευσης λει τουργεί  στο
συγκεκρι µένο σχολεί ο.

Νωρί τερα, µοι ράστηκαν
συµβολι κά σχολι κά εί δη, κατά την εί σοδο των νέων µαθητών,
από την κοι νωνι κή υπηρεσί α του ∆ήµου.

Τα προηγούµενα χρονι ά ανέδει ξαν, ότι  τα παι δι ά µας µόνο
οφέλη µπορούν να έχουν από τη φοί τηση σε σχολεί α µαζί  µε
προσφυγόπουλα. Γι ατί  έµαθαν τι ς αξί ες της αλληλεγγύης, της
φι λοξενί ας, της συναδέλφωσης, γνωρί ζουν νέους φί λους, εφόδι α
που δεν τα γράφουν τα βι βλί α, ούτε υπάρχουν στα καλύτερα
σχολεί α του κόσµου.

Η δηµοτι κή αρχή επι σηµαί νει : Η συµµετοχή προσφύγων
µαθητών στα σχολεί α µας, δι δάσκει  µι κρούς και  µεγάλους.
Ανέδει ξε σε όλους ότι , η προσφυγι ά εί ναι  αποτέλεσµα των
ι µπερι αλι στι κών πολέµων, των επεµβάσεων των
καπι ταλι στών γι α το µοί ρασµα των αγορών, των ενεργει ακών
δρόµων και  του ορυκτού πλούτου. Ο πόλεµος στη Συρί α µπορεί
να φτάνει  στο τέλος του, αλλά το Αι γαί ο βάφτηκε κόκκι νο, ενώ θα
συνεχί σει  γι α και ρό η Μεσόγει ος να θαλασσοπνί γει
ανθρώπους που έφυγαν από τη χώρα τους γι α να γλι τώσουν
από τον πόλεµο, αλλά βρήκαν το θάνατο παλεύοντας µε τα
κύµατα.

Σήµερα, η εµπλοκή της Ελλάδας στην επαναχάραξη συνόρων
στα Βαλκάνι α, ως πρωτοψάλτης των ΝΑΤΟαµερι κάνων,
δι αµορφώνει  πολύ επι κί νδυνα ενδεχόµενα γι α τι ς ζωές των
λαών της ευρύτερης περι οχής. 

Καλούµε γι α µί α ακόµα χρονι ά τους Χαϊ δαρι ώτες, µε µι α
φωνή, να απαι τήσουν να σταµατήσουν οι  ι µπερι αλι στι κές
επεµβάσει ς, να στηρί ξουν και  να υποδεχθούν τα
προσφυγόπουλα στα σχολεί α τους, όπως έκαναν όλα τα
προηγούµενα χρόνι α, δί νοντας έµπρακτη απάντηση στο
ρατσι σµό και  την ξενοφοβί α.

ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ  ΓΙΑ 3Η ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΗ ΧΡΟΝΙΑ
ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΣΕ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΜΑΘΗΤΕΣ 

ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΧΑΪ∆ΑΡΙΟΥ!

συν εχ ίζεται στη σελ. 4
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«Εν  δυν άµει φέρετρα» χ αρακτηρίζει
τα περισσότερα αστυν οµικά τµήµατα
της Αττικής ο πρόεδρος της Έν ωσης
Αστυν οµικών  Υπαλλήλων  ∆υτικής
Αττικής Γιώργος Σταµατάκης, µε
δηλώσεις του στην  Realnews.

Σύµφων α µε το ρεπορτάζ της
εφηµερίδας, πολλά εξ αυτών ,
στεγάζον ται σε ακατάλληλα κτήρια
χ ωρίς συστήµατα πυρασφάλειας,
αυθαίρετα, αφού δεν  διαθέτουν
οικοδοµικές άδειες,  µε αν ύπαρκτη
πρόσβαση για τα άτοµα µε ειδικές
αν άγκες όπου η καθαριότητα είν αι
άγν ωστη λέξη.

Το πλέον  δε αν ησυχ ητικό είν αι ότι
και τα κρατητήρια τους είν αι παν τελώς
ακατάλληλα και για λόγους ασφάλειας

αλλά και για λόγους που σχ ετίζον ται µε
τις συν θήκες κράτησης.  Όπως
σηµειών ει ο κ. Σταµατάκης:

Οι συνθήκες είναι τριτοκοσµικές 

«Οι συν θήκες είν αι τριτοκοσµικές.
∆εν  ν οείται εν  έτει 2018 σε έν α
ευρωπαϊκό κράτος ν α λειτουργούν
αστυν οµικές υπηρεσίες σε χ ώρους που
είν αι επικίν δυν οι  τόσο για τους
Αστυν οµικούς όσο και για τους πολίτες. 

Εν δεικτικά ν α σας πω ότι η  Τροχ αία
Περιστερίου-Αιγαλέου στεγάζεται σε
έν α κτήριο που παραχ ώρησε ο ∆ήµος
Περιστερίου, κτισµέν ο προ του 1955,
χ ωρίς οικοδοµική άδεια και χ ωρίς
πυροπροστασία αφού ο τελευταίος

φάκελος που είχ ε κατατεθεί στις
αρµόδιες υπηρεσίες αφορά την  εξέταση
του χ ώρου ως φαν οποιείο.»

Σε αν αφορά της Έν ωσης τον
περασµέν ο Απρίλιο προς τον  πρώην
υπουργό προστασίας του Πολίτη Νίκο
Τόσκα και τον  τέως αρχ ηγό της
Ελλην ικής  Αστυν οµίας επισηµαίν εται
ότι στο συγκεκριµέν ο κτήριο δεν  έχ ει
τοποθετηθεί ούτε πυροσβεστική φωλιά
ούτε πυροσβεστήρες εν ώ είν αι
«ευάλωτο» σε όποια επίθεση. 

Αξιοσηµείωτο επίσης είν αι  ότι δίπλα
ακριβώς υπάρχ ει παιδική χ αρά όπου
καθηµεριν ά παίζουν  εκεί παιδιά.

«Το κτήριο γειτν ιάζει µε αφύλακτη
παιδική χ αρά από την  οποία µάλιστα
χ ωρίζεται απλώς µε συρµάτιν ο

διαχ ωριστικό που προσοµοιάζει µόν ο
µε θύρα, αρκετά χ αµηλή όµως σε ύψος
και προσπελάσιµη εξαιτίας του υλικού
της, πολύ εύκολα από επιτήδειους
δράστεςL 

Αν τιλαµβάν εται συν επώς καν είς ότι η
διέλευση στο κτήριο από την  αφύλακτη
γειτον ική παιδική χ αρά ουδόλως
δύσκολο εγχ είρηµα για τον  καθέν α
αποτελεί, εν ώ εξαιτίας της κρισιµότητας
της κατάστασης, διακυβεύον ται ακόµα
και αν θρώπιν ες ζωές, καθώς η θέση και
οι ελλείψεις του κτηρίου ευν οούν  την
έξαρση της εγκληµατικότητας»,
σηµειών εται µεταξύ άλλων  στην  εν
λόγω αν αφορά. Μέχ ρι σήµερα βέβαια
τίποτα δεν  έχ ει αλλάξειL

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ ΣΤΟ Γ.
ΤΣΟΥΚΑΛΑ: 

"Ο ΣΥΡΙΖΑ στις ∆ΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ του
Μαίου θα υποστηριξει µε όλες του τις δυνάµεις
στην πόλη µας, τον ΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟ ΕΝΩΤΙΚΟ
ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟ και τον νυν ∆ΗΜΑΡΧΟ ΓΙΩΡΓΟ
ΤΣΟΥΚΑΛΑ. 

Η ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ η οποία
επηλθε ανάµεσα στο ΣΥΡΙΖΑ και  στο
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟ του οποίου ηγείται ο
κ. ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ, πιστεύουµε πως δηµιουργεί
τις κατάλληλες προϋποθέσεις γι  αυτή την
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ. Θα αγωνιστούµε συστηµάτικα
προκειµενου το ΜΕΤΩΠΟ των
ΠΡΟΟ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ∆ΥΝΑΜΕΩΝ στην πόλη µας,
να µπορεσει να βελτιωσει τη συνολική λειτο-
υργία του ∆ΗΜΟΥ µας προς όφελος των

ΣΥΜΠΟΛΙΤΩΝ µας, διορθώνοντας λαθη και παρ-
αλειψεις του παρελθόντος. 

Θεωρουµε ότι η συσπειρωση ευρύτατων κοι-
νωνικων δυναµεων που επιτυγχάνεται  στον
συνδυασµό του κ. ΤΣΟΥΚΑΛΑ, στον οποίο
συµµετέχουν ικανά και έµπειρα αυτοδιοικητικά
στελέχη από όλο το πολιτικό φασµα του δηµοκρ-
ατικού τόξου, αποτελεί  την καλύτερη
ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ πρόταση για την πόλη µας.
Προκειµενου αφενος µεν να µπορέσει να συνεχι-
στεί  και  να διευρυνθει  στον ενιαιο ∆ΗΜΟ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ - ΜΑΓΟΥΛΑΣ το έργο που άφησε ο
αειµνηστος ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΜΠΑΤΖΟΓΛΟΥ, αφετέρ-
ου δε να µπορέσει να διοργανωθει µε επιτυχία
για την πόλη µας η ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ
ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ Eleusis 2021." 

Ο.Μ. ΣΥΡΙΖΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ - ΜΑΓΟΥΛΑΣ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ
ΣΥΡΙΖΑ ΣΤΟN Γ. ΤΣΟΥΚΑΛΑ 

««ΕΕνν  δδυυννάάµµεειι  φφέέρρεεττρραα»»  
τα περισσότερα αστυνοµικά 

τµήµατα της Αττικής 
Σύµφωνα µε δηλώσεις του πρόεδρου της Ένωσης 

Αστυνοµικών Υπαλλήλων ∆υτικής Αττικής Γ. Σταµατάκη

ΤΙΣ ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΗΜΕΡΕΣ/
Σήµανση απαγόρευσης 

κυκλοφορίας για οχήµατα µικτού
βάρους άνω των 3,5 τόνων 

στους δρόµους του Ασπρόπυργου

•Με ειδική άδεια θα επι-
τρέπεται η κυκλοφορία

για τους ∆ηµότες, 
για τα οχήµατα που
απασχολούνται σε

δηµόσια και ιδιωτικά
έργα, για αυτά που

εξυπηρετούν
αγροτοκτηνοτροφικές
δραστηριότητες και σε
οχήµατα επιχειρήσεων. 

•Απ’ την απαγόρευση
εξαιρούνται, τα 

λεωφορεία των ΚΤΕΛ,
όσα µεταφέρουν µαθητές

και τα τουριστικά 
λεωφορεία. 

Σ
ε εφαρµογή των νόµων 3769/2017 και 4388/2016, που
θέσπισε την απαγόρευση χρήσης συγκεκριµένων δρό-
µων από φορτηγά και άλλα µεγάλα οχήµατα, για λόγους

οδικής ασφάλειας, αποτροπής της επιβάρυνσης και υποβάθ-
µισης του οικιστικού περιβάλλοντος και αποφυγής της έντον-
ης καταπόνησης και ταχείας φθοράς του οδικού δικτύου, ο
∆ήµος Ασπροπύργου, τις επόµενες ηµέρες θα τοποθετήσει τις
σχετικές απαγορευτικές πινακίδες, στο οδικό δίκτυο του
∆ήµου. 
Συγκεκριµένα, αναφέρουµε τα δικαιολογητικά, για την έκδοση
άδειας διέλευσης, των πέντε κατηγοριών που είναι τα κάτωθι: 
• Για µόν ιµο κάτοικο ∆ήµου που είναι όµορος του οδι-
κού άξονα στον οποίο απαγορεύεται η διέλευση ή τέµνονται
τα όρια του ∆ήµου µε τον οδικό άξονα στον οποίο απαγορ-
εύεται η διέλευση και δεν υπάρχει εναλλακτική όδευση προ-
σέγγισης.
∆ικαιολογητικά: 
- Βεβαίωση του ∆ήµου Μόνιµης Κατοικίας.
- Βεβαίωση καταβολής τελών Οχήµατος.
- Άδεια Κυκλοφορίας Οχήµατος.

συν εχ ίζεται στη σελ. 8
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Αιµοδοσία στον Αγ.
Νεκτάριο Άνω Λιοσίων

Εθελοντική αιµοδοσία 
θα πραγµατοποιηθεί στον Ιερό 

Προσκυνηµατικό Ναό Αγίου Νεκταρίου 
Άνω Λιοσίων την Κυριακή 21 Οκτωβρίου

2018, από 10 π.µ. έως 1 µ.µ.

∆ΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ
∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ  ΣΧΟΛΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ

«ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΒΙΩΣΗΣ
ΕΛΛΗΝΟΪΤΑΛΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ 1940

& Β΄ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ  ΠΟΛΕΜΟΥ»

Σας  προσκαλούµε στην  έκθεση,  «ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΑΝΑΒΙΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΟΪΤΑΛΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ 1940 & Β΄
ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ  ΠΟΛΕΜΟΥ»,  στο σχ ολικό συγκρότηµα του  Αγίου Νικολάου  στα  Άν ω  Λιόσια ( δηµοτικό γυµν α-
στηρίο,  οδος Κων /ν ου Παρθέν η έν αν τι  Ι.Ν. Αγίου  Λουκά) την  Κυριακή 21 Οκτωβρίου 2018 ( από 11:00 π.µ.
έως 4:00µ.µ.) 
Εν όψει της εθν ικής µας επετείου της “28ης Οκτωβρίου 1940”, δίδεται  η  δυν ατότητα σε  µαθητές, γον είς και όσους
δηµότες επιθυµούν , ν α δουν  και ν α θαυµάσουν   από  κον τά ιστορικά κειµήλια, υλικά, στρατιωτικά οχ ήµατα, οπλι-
σµό (οµοιώµατα), καθώς  και  ν τυµέν οι αν αβιωτές µε στολές της  εποχ ής εκείν ης.  
Σας  περιµέν ουµε όλους.  Είσοδος Ελεύθερη                                      

Ο ∆ήµαρχ ος Φυλής                                               Ο Πρόεδρος  
∆ευτεροβάθµιας Σχ ολικής Επιτροπής

Χρήστος Παππούς                                        Νίκος  Χατζητρακόσιας  

Εκδήλωση για τα παιδιά διοργανώνει την Κυριακή 21 Οκτωβρίου 2018, 
το Σωµατείο Εργαζοµένων ΘΡΙΑΣΙΟΥ Νοσοκοµείου, 

µε τη θεατρική παράσταση «Η µαύρη πεταλούδα», βασισµένο στο οµώνυµο
παραµύθι της Έρης Ρίτσου, από τη θεατρική οµάδα του ΠΑΜΕ.

Έπειτα, ακολούθησε η απονοµή των Πιστο-
ποιητικών και στους αριστούχους που συγκέν-
τρωσαν στις εξετάσεις, πάνω από  95% απονε-
µήθηκαν αναµνηστικά δώρα – βιβλία µε εικόνες
ρωσικών εκκλησιών και συλλογές του Κρατικού
Μουσείου “Ερµιτάζ”. Αξίζει να σηµειωθεί ότι, οι
µαθητές των Τµηµάτων Εκµάθησης της Ρωσι-
κής Γλώσσας του Ασπρόπυργου σηµείωσαν
µεγάλα ποσοστά επιτυχίας στις εξετάσεις,
γεγονός που αποδεικνύει τη σπουδαία δουλειά
που κάνουν Καθηγητές και Μαθητές. 

Ο ∆ήµαρχος Ασπροπύργου εξέφρασε, για
µια ακόµη φορά,  τα θερµά του συγχαρητήρ-
ια στους Μαθητές της Ρωσικής Γλώσσας
του Ασπρόπυργου και τους παρότρυνε να
συνεχίσουν δυναµικά, τα µαθήµατά τους
αποκτώντας το ανώτερο επίπεδο γλωσσο-
µάθειας στη Ρωσική Γλώσσα.     

Οι κρατικές εξετάσεις της Ρωσικής Γλώσσας ως ξένης πραγµατοποιήθηκαν τον Ιούνιο 2018 στην Αθήνα,
στην Θεσσαλονίκη, στο Ηράκλειο Κρήτης και στην Ρόδο. Οι µαθητές εξετάστηκαν σύµφωνα µε τα διεθνή
πρότυπα γλωσσοµάθειας στα επίπεδα Α1, Α2, Β1, Β2, C1, C2 για τις γνώσεις τους πάνω στην γραµµατι-
κή, στο λεξιλόγιο, στην κατανόηση γραπτού και προφορικού λόγου. Οι κρατικές εξετάσεις στη ρωσική
γλώσσα που διεξάγονται από το Ρωσικό Πολιτιστικό και Επιστηµονικό Κέντρο στην Αθήνα µε τη συµµε-
τοχή καθηγητών του MGU θεωρούνται αυτόνοµος έλεγχος της ποιότητας της παρεχόµενης εκπαίδευσης
και µεγάλο πλεονέκτηµα στην εξεύρεση εργασίας. Τα πιστοποιητικά αναγνωρίζονται από τον ΑΣΕΠ. Το
Ρωσικό Πολιτιστικό και Επιστηµονικό Κέντρο στην Αθήνα είναι εξουσιοδοτηµένο για την οργάνωση και διε-
ξαγωγή των κρατικών εξετάσεων της Ρωσικής Γλώσσας ως ξένης στην Ελλάδα µε βάση την Συµφωνία
µεταξύ των Κυβερνήσεων της Ρωσικής Οµοσπονδίας και της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας. Κάθε χρόνο αυτές
τις εξετάσεις τις δίνουν µε επιτυχία πάνω από 500 άτοµα.

Η συνέχεια από τη σελ. 2
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Συνελήφθησαν, πρωινές ώρες
της 12-10-2018 στους Αγίους
Αναργύρους, από αστυνοµι-

κούς του Τµήµατος Ασφάλειας Αγίων
Αναργύρων-Καµατερού, ένας 46χρο-
νος αλλοδαπός και ένας 54χρονος
ηµεδαπός, για κατοχή και διακίνηση
λαθραίων καπνικών προϊόντων. 

Ειδικότερα, έπειτα από κατάλληλη
αξιοποίηση πληροφοριών σχετικά µε
την δράση αλλοδαπού στην απόκρυ-
ψη λαθραίων τσιγάρων σε αποθήκη
στην περιοχή των Αγίων Αναργύρων
µε σκοπό την περαιτέρω διάθεση
µεγάλων ποσοτήτων σε άλλους
συνεργούς του, αστυνοµικοί του Τµή-
µατος Ασφάλειας Αγίων Αναργύρων-
Καµατερού εντόπισαν τους προανα-
φερόµενους και πιστοποίησαν την
εγκληµατική τους δράση. 

Συγκεκριµένα, ο 46χρονος διατηρ-
ούσε αποθηκευτικό χώρο τον οποίο

προσέγγιζε ο 54χρονος µε
αυτοκίνητο και από εκεί παραλάµβα-
νε κατόπιν παραγγελίας, µεγάλες
ποσότητες λαθραίων καπνικών
προϊόντων µε σκοπό την διάθεση
τους σε τρίτους στην περιοχή των
Αγίων Αναργύρων. 

Έπειτα από την έρευνα σε οικίες,
χώρους καθώς και σε ένα αυτοκίνητο,
βρέθηκαν και κατασχέθηκαν -3.858-
πακέτα τσιγάρα και -355- συσκε-
υασίες καπνού τα οποία δεν έφεραν
την προβλεπόµενη από το νόµο
ταινία ειδικού φόρου κατανάλωσης
καπνού. Επιπλέον, κατασχέθηκαν το
χρηµατικό ποσό -225- ευρώ, πέντε
(5) κινητά τηλέφωνα καθώς και το
αυτοκίνητο ως µέσο µεταφοράς. Οι
συλληφθέντες, οδηγήθηκαν στον κ.
Εισαγγελέα Πληµµελειοδικών Αθη-
νών ο οποίος τους παρέπεµψε στον
Ανακριτή.

∆ύο συλλήψεις για λαθραία καπνικά 
προϊόντα στους Αγίους Αναργύρους

Συµπληρωµατικός ψεκασµός στην ΨΑΘΑ 
για την αντιµετώπιση των κουνουπιών
- Το βράδυ της Παρασκευής 19 Οκτωβρίου 2018

Στα πλαίσια της καταπολέµησης των  κουν ουπιών  το Τµήµα Υγειον οµικού και Περ-
ιβαλλον τικού Ελέγχ ου της ∆ιεύθυν σης Υγειον οµικού Ελέγχ ου και Περιβαλλον τικής
Υγιειν ής της Περιφέρειας, θα διεν εργήσει συµπληρωµατικό και προληπτικό ψεκασµό
στην  περιοχ ή της Ψάθας της ∆Ε Βιλίων . 

Για το λόγο αυτό παρακαλούν ται οι πολίτες ν α εν ηµερωθούν  σχ ετικά  και ν α ακο-
λουθήσουν  τα ακόλουθα µέτρα προστασίας. 

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΥΣ ΟΤΑ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ - ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΚΑΙ ΜΑΝ∆ΡΑΣ - ΕΙ∆ΥΛΛΙΑΣ 

‘’Κινδυνεύει η σωµατική και ψυχική υγεία των εργαζοµένων 

Ελλιπή µέτρα υγιεινής και ασφάλειας‘’



2 ταιν ίες µυθοπλασίας, 1 βίν τεο προσχ έδιο και 1
ν τοκιµαν τέρ –από το 1959 έως το 2010- αποτελούν  τις
ελλην ικές συµµετοχ ές στο αφιέρωµα «Μυήσεις» του
9ου Φεστιβάλ Πρωτοποριακού Κιν ηµατογράφου
Αθήν ας

Με έν αρξη την  17η Οκτωβρίου -και διάρκεια έως τις
29- θα πραγµατοποιηθεί στην  Αθήν α, η 9η
διοργάν ωση του Φεστιβάλ Πρωτοποριακού
Κιν ηµατογράφου. 

Το Φεστιβάλ εστιάζει στην  παρουσίαση ν έων
ερευν ητικών  εγχ ειρηµάτων  στον  κιν ηµατογράφο που
πέρα από τις µορφολογικές αν αζητήσεις διερευν ούν  τη
δυν ατότητα της εικόν ας ν α προτείν ει όχ ι έν αν
εφησυχ ασµό αλλά έν α άν οιγµα στο άγν ωστο.

4 Έλλην ες δηµιουργοί –η Αν τουαν έττα Αγγελίδη, ο

Άγγελος Φραν τζής, η Βουβούλα Σκούρα
και ο Ρούσσος Κούν δουρος- οι οποίοι
–όπως επισηµαίν ει η Μαρία Κοµν ην ού
- ∆ιευθύν τρια του Φ.Π.Κ- διερευν ούν
το στάδιο του καθρέπτη και το διάλογο
µεταξύ της ελλην ικής και της
παγκόσµιας µυθολογίας» αποτελούν
την  ελλην ική συµµετοχ ή στο αφιέρωµα
«Μυήσεις» το οποίο πραγµατοποιείται
µε αφορµή την  επιλογή της Ελευσίν ας
ως Πολιτιστικής Πρωτεύουσας για το
2021. 

Η ίδια σηµειών ει στο εισαγωγικό
σηµείωµα του αφιερώµατος: «Η
αν ακήρυξη της Ελευσίν ας σε
Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης

για το 2021 µε έκαν ε ν α σκεφτώ πώς θα µπορούσε ν α
συν δεθεί µε τα φεστιβάλ µας: Η Ταιν ιοθήκη της
Ελλάδος είν αι χ τισµέν η πάν ω στην  Ιερά Οδό, τον  ιερό
δρόµο που οδηγούσε τους πιστούς από την  Αθήν α
στην  Ελευσίν α, για ν α µυηθούν  στη λατρεία της
∆ήµητρας και της Περσεφόν ης. Ο κιν ηµατογράφος,
άλλωστε, έχ ει το χ αρακτήρα εν ός ιερού τελετουργικού,
που παραλληλίζεται είτε ως σύγχ ρον η εκδοχή του
σπηλαίου του Πλάτων α, είτε ως πρόσληψη εν
περισπάσει (Μπέν γιαµιν ), είτε ως επιστροφή στο
στάδιο του καθρέφτη (Metz)». 

Οι 4 συµµετοχ ές αποτελούν ται από 2 ταιν ίες
µυθοπλασίας, 1 βίν τεο προσχ έδιο και 1 ν τοκιµαν τέρ. 

Αν τουαν έττα Αγγελίδη - «Ο κλέφτης ή η
πραγµατικότητα», 2001, 83': Η πραγµατικότητα κλέβει

τα όν ειρά σου κι εσύ κλέβεις την  πραγµατικότητα για
ν α ον ειρευτείς. Μια σκοτειν ά αισιόδοξη ταιν ία. Τρεις
εκδοχ ές µιας και µόν ης ηµέρας. Τρεις χ αρακτήρες
παγιδευµέν οι σε παράλληλα σύµπαν τα. Η εισβολή του
Κλέφτη θα τους εν ώσει. Κάθε βλέµµα δηµιουργεί µία
διαφορετική ιστορία: µοίρα – τύχ η – ελεύθερη
βούληση. Τι έχ ουν  κοιν ό; Ο Κλέφτης γν έφει προς µιαν
απάν τηση. Η θν ητότητα εν ών ει τις
κατακερµατισµέν ες οπτικές. Η µυστική αλληλεγγύη της
αν θρώπιν ης κατάστασης.

Άγγελος Φραν τζής - «Μέσα στο δάσος», 2010, 97':
«∆υο αγόρια και έν α κορίτσι. Ίσως ν εκροί, ίσως
ζων ταν οί. Ολοµόν αχ οι. Γύρω τους, µεγάλοι κορµοί
δέν τρων , διάφαν α ποτάµια, µια αποµον ωµέν η
παραλία, τα βουν ά, κι έν α παράξεν ο κόκκιν ο σπίτι
βαθιά κρυµµέν ο στην  καρδιά του δάσους. Έν α
µυητικό ταξίδι στην  άλλη πλευρά. Στις ρίζες των
επιθυµιών , τη φύση των  φύλων  και την  πολλαπλή
υπόσταση των  σεξουαλικών  ταυτοτήτων . Έν α ταξίδι
στο άγν ωστο, κάτι σαν  έν α άγριο υπαρξιακό
παραµύθι».

Βουβούλα Σκούρα - «Τα τέσσερα στάδια της
σκληρότητας για τον  Antonin Artaud», 2008, 13': «H
ταιν ία αυτή γυρίστηκε 60 χ ρόν ια µετά το θάν ατο του
Αρτώ. Επιστρέφει στην  παιδική του ηλικία για ν α
συν αν τηθεί εκ ν έου µε τις ιδέες, τις εξαρτήσεις και τα
πρόσωπα που επηρέασαν  το δηµιουργικό του έργο».

Ρούσσος Κούν δουρος - «Αν αστεν άρια», 1959, 15':
«Αυτό το ευρέως αν αγν ωρισµέν ο εθν ολογικό φιλµ
καταγράφει έν α παραδοσιακό ελλην ικό έθιµο, που,
παρότι πλέον  εκχ ριστιαν ισµέν ο, αν άγεται στα αρχ αία

6-θριάσιο Παρασκευή 19 Οκτωβρίου 2018  

Ο Σύλλογος Ηπειρωτών Θριασίου Πεδίου Ο Σύλλογος Ηπειρωτών Θριασίου Πεδίου 
εγκαινιάζει το νέο του "σπίτι"εγκαινιάζει το νέο του "σπίτι"

Ο Σύλλογος Ηπειρωτών Θριασίου Πεδίου εγκαινιάζει το νέο του
"σπ ίτι", δίπλα στο παλιό σιδηροδροµικό σταθµό του ΟΣΕ. 

Σάββατο 20 Οκτωβρίου 2018 στις 6:00 το απόγευµα. 
Ένα κτίριο που ανακαινίστηκε µε πολύ µεράκι και προσωπική 

δουλειά των µελών του.

Η Ελευσίνα, οι µύστες και η Ιερά Οδός 
στο Avant-garde Film Festival

www.filmandtheater.gr
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Ξεκίνησαν οι εργασίες για τη διάνοιξη της οδού Ελαιών στην Πετρούπολη

Ο
ι εργασίες για την  διάν οιξη της
οδού Ελαιών , έν α από τα
πλέον  σηµαν τικά έργα για την

αν αβάθµιση της ποιότητας ζωής των
κατοίκων  του ∆ήµου Πετρούπολης
ξεκίν ησε την  ∆ευτέρα 8 Οκτωβρίου
2018.

Πρόκειται για το πολύ σπουδαίο
έργο που αφορά την  διάν οιξη της
οδού Ελαιών , το οποίο χ ρηµατοδο-
τείται από ιδίους πόρους (ύψος προϋ-
πολογισµού: 474.500 ευρώ).

Οι εργασίες υλοποιούν ται στα
πλαίσια της µελέτης µε τίτλο
“∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΖΟ∆ΡΟΜΙΩΝ

ΕΠΙ ΤΗΣ Ο∆ΟΥ  ΕΛΑΙΩΝ” (Α΄
φάση), την  οποία συν έταξε η ∆ιεύθυ-
ν ση Τεχ ν ικών  Υπηρεσιών  του ∆ήµου
Πετρούπολης.

Ειδικότερα, το έργο ξεκίν ησε από
τις οδούς Αν τιστάσεως – Πρωταγόρα,
θα επεκταθεί έως την  οδό Ζαλόγγου
και περιλαµβάν ει την  επισκευή της
φθοράς του οδοστρώµατος, τη διαµόρ-

φωση των  πεζοδροµίων , την  εµφύτευ-
ση δέν τρων  κατά µήκος αυτών , την
πλακόστρωση όδευσης τυφλών , την
τοποθέτηση ραµπών  εξυπηρέτησης
ΑΜΕΑ, αλλά και την  υπόγεια κατασκε-
υή της απαιτούµεν ης υποδοµής για
την  τοποθέτηση φωτιστικών  σωµά-
των .

Η σηµασία υλοποίησης του συγκε-
κριµέν ου έργου, το οποίο εκκρεµεί επί
σειρά ετών , είν αι αν αµφισβήτητα
τεράστια για την  Πετρούπολη, αφού
πρόκειται ν α συµβάλει στην  ασφαλή
διέλευση πεζών  και οχ ηµάτων  σε
έν αν  από τους κεν τρικούς δρόµους
της πόλης, πέριξ του οποίου στεγά-
ζον ται σχ ολεία, αθλητικοί και πολιτι-
στικοί σύλλογοι, το ∆ηµοτικό Κολ-
υµβητήριο κλπ.

Το έργο για την  διάν οιξη της Ελαιών
έρχ εται ν α προστεθεί σε µία σειρά
από πολύ σηµαν τικά τεχ ν ικά έργα,
που έχ ουν  υλοποιηθεί το τελευταίο

χ ρον ικό διάστηµα, όπως για παράδειγ-
µα οι ασφαλτοστρώσεις στους κεν τρι-
κούς και µη δρόµους, η κατασκευή –
αν ακατασκευή µπετοδρόµων  σε
οδούς µε έν τον η κλίση κατωφέρειας
στην  περιοχ ή της Αγ. Τριάδας, πλήθ-
ος επισκευών  στα σχ ολεία, όλα µε
απώτερο στόχ ο την  συν ολική ποιοτι-
κή, µορφολογική και λειτουργική αν α-
βάθµιση του ∆ήµου.

Ο ∆ήµος Πετρούπολης αν αφέρει:
«Ως ∆ιοίκηση του ∆ήµου Πετρούπολης
δεν  σταµατούµε εδώ. Συν εχ ίζουµε ν α
διεκδικούµε γεν ν αίες και επαρκής
αυξήσεις των  κρατικών  δαπαν ών  και
γεν ικότερα προσπαθούµε ν α διεκδική-
σουµε κον δύλια και χ ρηµατοδοτήσεις
από διάφορους φορείς (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ,
ΑΣ∆Α, ΟΣΚ, ΓΓΑ κλπ.), για την  επίτε-
υξη έργων  που θα παρέχ ουν  υπηρ-
εσίες υψηλού επιπέδου (αν αψυχ ής,
πολιτισµού, άθλησης, µετακίν ησης
κλπ.) στους κατοίκους της πόλης».

Βρέθηκε αστυνοµικός δεµένος 
σε διαµέρισµα στη Νίκαια

Όλα ξεκίνησαν όταν η αστυνοµία έλαβε 
περίπου στις 3:00 περίπου τηλεφώνηµα

Αστυνοµικός, που υπηρετεί στην Ασφάλεια Αττι-
κής, εντοπίστηκε τα ξηµερώµατα  δεµένος σε
διαµέρισµα στη Νίκαια, όπου διαµένουν Πακι-

στανοί.
Σύµφωνα µε πληροφορίες από αστυνοµικές πηγές,

λίγο πριν από τις 4:00 τα ξηµερώµατα πολίτης τηλε-
φώνησε στην Άµεση ∆ράση και είπε ότι άκουσε φωνές
από το συγκεκριµένο διαµέρισµα. Στο σηµείο έσπευσαν
αστυνοµικοί της Οµάδας ∆ΙΑΣ, οι οποίοι µόλις έφθασαν
στο σηµείο δέχθηκαν επίθεση από οµάδα Πακιστανών.

Μόλις οι αστυνοµικοί κατάφεραν να ακινητοποιήσουν
τους αλλοδαπούς διαπίστωσαν ότι µέσα στο διαµέρισµα
βρισκόταν δεµένος και χτυπηµένος σε κακή κατάσταση
ένας συνάδελφός τους.

Ο αστυνοµικός, που σύµφωνα µε πληροφορίες δεν

ήταν σε θέση να µιλήσει, διακοµίστηκε µε ασθενοφόρο
του ΕΚΑΒ στο 401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκοµείο Αθη-
νών, όπου και νοσηλεύεται. Η αστυνοµία διενεργεί έρευ-
να για το περιστατικό.Σύµφωνα µε πληροφορίες ο
αστυνοµικός είναι ο οδηγός του διευθυντή του τµήµατος
Αθλητικής Βίας της Ασφάλειας Αττικής.

Οι Πακιστανοί συνελήφθησαν και στη συνέχεια υπέ-
βαλλαν µήνυση κατά του αστυνοµικού µε την κατηγορία
ότι επιχείρησε να τους ληστέψει, ενώ µε τη σειρά του ο
αστυνοµικός µήνυσε τους έξι Πακιστανούς για παρα-
κράτηση και άσκηση σωµατικής βίας.

Ποιες ώρες ακινητοποιείται 
σήµερα το µετρό

Χωρίς µετρό θα µείν ει σήµερα η Αθήν α ν ωρίς το
πρωί και αργά το βράδυ, καθώς το Σωµατείο
Εργαζοµέν ων  Λειτουργίας Μετρό Αθην αίων

(ΣΕΛΜΑ) προχ ωρεί σε προειδοποιητικές στάσεις
εργασίας.

Την  Παρασκευή οι συρµοί του µετρό θα αρχ ίσουν
ν α κυκλοφορούν  στις 9 το πρωί και δροµολόγια θα
εκτελούν ται έως τις 11 το βράδυ. ∆ηλαδή το µετρό θα
µείν ει ακιν ητοποιηµέν ο από την  έν αρξη της βάρδιας
έως τις 9 το πρωί και από τις 11 το βράδυ έως τη λήξη
της βάρδιας- την  Παρασκευή ισχ ύει καν ον ικά δίωρη
παράταση στη λειτουργία του.

Όπως αν αφέρει το ΣΕΛΜΑ, οι λόγοι των  κιν ητοποι-
ήσεων  σχ ετίζον ται µε τις ελλείψεις σε προσωπικό και
υλικά συν τήρησης συρµών  και εγκαταστάσεων , την
έλλειψη µέσων  ατοµικής προστασίας, τις άσχ ηµες
συν θήκες εργασίας για το προσωπικό που έχ ει απο-
µείν ει και γεν ικά απαξίωση του µέσου.

Το Τµήµα Αθλητισµού του ΝΠ∆∆
ΠΑΚΠΠΑ συµµετέχει στην
οργάνωση του αγώνα για 

ιστορικά αυτοκίνητα «24 ΩΡΕΣ
ΕΛΛΑ∆Α».

Η εκκίνηση για τα 102 ιστορικά αυτοκίνητα
που συµµετέχουν θα γίνει το Σάββατο το πρωί

στις 10:00 (Παλιό Λιµάνι-Άγαλµα Λάσκου) 
και θα τερµατίσει στο ίδιο σηµείο την Κυριακή

µετά τις 9 το πρωί.

Για το Ν.Π.∆.∆.  Π.Α.Κ.Π.Π.Α.
Ο Πρόεδρος

Αγριµάκης Κ. Βασίλης
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Πανεπιστήµιο ∆υτικής Αττικής
Άνοιξε τις πόρτες του για τους φοιτητές, αλλά δεν µπορεί να λειτουργήσει ακόµη οµαλά.

∆ύσκολη αρχή για το Πανεπιστή-
µιο ∆υτικής Αττικής, το οποίο αν
και άνοιξε στις 15 Οκτωβρίου

τις πόρτες του για τους φοιτητές, είναι
ανέτοιµο ακόµα να λειτουργήσει οµαλά.

Ελλειψη σε αίθουσες, ανυπαρξία
επαγγελµατικών δικαιωµάτων και
ασυνεννοησία µεταξύ καθηγητών είναι
µερικά από τα προβλήµατα που έχει να
αντιµετωπίσει το νεοϊδρυθέν Ιδρυµα. Οι
πρωτοετείς φοιτητές των νέων 26
τµηµάτων του Πανεπιστηµίου σε ορι-
σµένες περιπτώσεις δεν βρήκαν ούτε
αίθουσες που να χωρούν τόσο µεγάλο
όγκο σπουδαστών µε αποτέλεσµα το
ίδιο τµήµα να µοιραστεί σε πολλά αµφ-
ιθέατρα.

Γκρίνια υπάρχει και στους φοιτητές
που εισήχθησαν στο Ιδρυµα όταν ακόµα
ήταν ΤΕΙ, καθώς τα νέα προγράµµατα
σπουδών προβλέπουν µαθήµατα διαφ-
ορετικής φύσης από την αρχική τους
επιλογή, µε αποτέλεσµα να µη
γνωρίζουν ποια θα είναι τα επαγγελµατι-
κά τους δικαιώµατα βάσει του νέου
πανεπιστηµιακού πτυχίου που θα
λάβουν, τα οποία ακόµα δεν έχουν ορι-
στεί.

Τα νέα πανεπιστηµιακά τµήµατα του
Πανεπιστηµίου ∆υτικής Αττικής 

προέρχονται από τα 42 τµήµατα και
κατευθύνσεις των ΤΕΙ Αθήνα και Πειρ-
αιά. Σε ορισµένες περιπτώσεις ο
αριθµός εισακτέων τριπλασιάστηκε µετά
τη συνένωση των τµηµάτων, µε αποτέ-
λεσµα το Ιδρυµα να µην έχει αίθουσες
που να χωρούν 300 και 400 άτοµα.
Ενδεικτικά το τµήµα Βιοϊατρικών επι-
στηµών προέρχεται από τη συνένωση 5
τµηµάτων ΤΕΙ µε τον αριθµό εισακτέων
να φτάνει τα 400 άτοµα, όγκο που δεν
µπορεί να δεχτεί καµία από τις
υπάρχουσες αίθουσες στις υποδοµές
των δύο πρώην ΤΕΙ.

Αντίστοιχα, το τµήµα ∆ιοίκησης Επιχει-
ρήσεων δέχτηκε φέτος 350 άτοµα.
«Μουρµούρα» υπάρχει και µεταξύ των
καθηγητών, καθώς δεν διαφαίνεται
σύµπνοια µεταξύ ορισµένων ακαδηµαϊ-
κών από διαφορετικά τµήµατα ΤΕΙ που
τώρα καλούνται να συνεργαστούν στο
ίδιο πανεπιστηµιακό τµήµα µετά τη
συνένωση. Το πρόβληµα είναι
µεγαλύτερο για τους φοιτητές στο 3ο και
4ο έτος, καθώς καλούνται να παρακολο-
υθήσουν µαθήµατα βάσει των νέων
προγραµµάτων, για τα οποία δεν έχουν
το αντίστοιχο υπόβαθρο.

Οι fast track διαδικασίες µε τις οποίες 
το υπουργείο Παιδείας ίδρυσε «στα 

χαρτιά» ένα νέο Πανεπιστήµιο στην
Αττική δεν µπόρεσαν να ακολουθηθούν
στην πράξη, µε το τεράστιο βάρος όλων
των διαδικασιών µετάβασης να πέφτει
στην πλάτη της διοίκησης του Πανεπι-
στηµίου. «Η πρώτη εβδοµάδα είναι
δύσκολη για εµάς. Σήµερα (σ.σ.: χθες)
ήταν ένα πρώτο κρας τεστ καθώς υπο-
δεχτήκαµε τους πρώτους φοιτητές του
Πανεπιστηµίου. 

∆εν είχαµε ακόµα αίθουσες που να
υποδεχτούν το νέο όγκο και αναγκαστή-
καµε να τους µοιράσουµε σε αίθουσες. 

Προσπαθούµε µε τον καλύτερο τρόπο
να προχωρήσουµε όλες τις απαραίτητες
ενέργειες ώστε να οµαλοποιηθεί η κατά-
σταση», σηµείωσε ο πρύτανης του
Πανεπιστηµίου ∆υτικής Αττικής στον
«Ε.Τ.» Κώστας Μουντζούρης υπογραµ-
µίζοντας: «Πάντως δεν είχαµε µεγάλες
δυσλειτουργίες για πρώτη µέρα, είµαστε
όµως σε επιφυλακή για οτιδήποτε
προκύψει τις επόµενες εβδοµάδες».

Από την έντυπη έκδοση του
Ελεύθερου Τύπου 

Πανεπιστήµιο ∆υτικής Αττικής: 
Σηµαντική ενηµέρωση για τις µετεγγραφές 
Η ∆ιεύθυν ση Υποστήριξης Σπουδών  του Παν επιστηµίου ∆υτικής Αττικής εν ηµε-

ρών ει τους φοιτητές του Παν επιστηµίου ότι οι Τεχ ν ικές Υπηρεσίες του Ιδρύµατος
εργάζον ται για την  συγχ ών ευση των  Πληροφοριακών  Συστηµάτων  των  πρώην  ΤΕΙ
Αθήν ας και ΤΕΙ Πειραιά σε έν α εν ιαίο Πληροφοριακό Σύστηµα για το ν εοσύστατο
Παν επιστήµιο ∆υτικής Αττικής. 

Στην  περίπτωση που δεν  καταστεί εφικτή η ολοκλήρωση των  απαιτούµεν ων  εν ε-
ργειών  προς αυτή την  κατεύθυν ση µέχ ρι τις 19/10/2018 ηµεροµην ία λήξης της δια-
δικασίας υποβολής αιτήσεων  µετεγγραφής, δεν  θα θεωρηθεί λόγος απόρριψης της
αίτησης για µετεγγραφή, η έλλειψη δήλωσης αποποίησης από µέρους του αδελφού
που είν αι φοιτητής του ΠΑ∆Α. Για τους φοιτητές Τµηµάτων  του ΠΑ∆Α που επιθ-
υµούν  ν α υποβάλουν  αίτηση µετεγγραφής, παρακαλούµε απευθυν θείτε στη Γραµ-
µατεία του Τµήµατός σας.

• Για όποιον  εκτελεί ∆ηµόσιο έργο σε ∆ήµο που
είν αι όµορος του οδικού άξον α στον  οποίο απαγορεύε-
ται η διέλευση ή τέµν ον ται τα όρια του ∆ήµου µε τον
οδικό άξον α στον  οποίο απαγορεύεται η διέλευση και
δεν  υπάρχ ει εν αλλακτική όδευση προσέγγισης.

∆ικαιολογητικά:
- Σύµβαση µε την  αν αθέτουσα αρχ ή του έργου και έγγρ-
αφο επικυρωµέν ο από αυτήν , στο οποίο θα αν αφέρ-
ον ται τα στοιχ εία κυκλοφορίας των  οχ ηµάτων  και
µηχ αν ηµάτων  που χ ρησιµοποιούν ται για την  εκτέλεση
του έργου καθώς και η χ ρον ική διάρκεια χ ρήσης τους
µε βάση το χ ρον οδιάγραµµα εκτέλεσης του έργου και το
είδος εργασιών .
- Βεβαίωση καταβολής τελών  Οχ ήµατος.
- Άδεια Κυκλοφορίας Οχ ήµατος.

• Για όποιον  εκτελεί Ιδιωτικό έργο σε ∆ήµο που
είν αι όµορος του οδικού άξον α στον  οποίο απαγορεύε-
ται η διέλευση ή τέµν ον ται τα όρια του ∆ήµου µε τον
οδικό άξον α στον  οποίο απαγορεύεται η διέλευση και

δεν  υπάρχ ει εν αλλακτική όδευση προσέγγισης.

∆ικαιολογητικά:
- Άδεια δόµησης και τη Σύµβαση αν άθεσης εκτέλεσης
ιδιωτικού έργου.
- Βεβαίωση καταβολής τελών  Οχ ήµατος.
- Άδεια Κυκλοφορίας Οχήµατος.
• Για όποιον  έχ ει έδρα της επιχ είρησης, υποκα-
τάστηµα, εργοστάσιο ή αποθήκη σε ∆ήµο που είν αι
όµορος του οδικού άξον α στον  οποίο απαγορεύεται η
διέλευση ή τέµν ον ται τα όρια του ∆ήµου µε τον  οδικό
άξον α στον  οποίο απαγορεύεται η διέλευση και δεν
υπάρχ ει εν αλλακτική όδευση προσέγγισης.
∆ικαιολογητικά:
- Αν τίγραφο εν τύπου Ε1 (ή έν τυπο Ν) και καταστατικό
της επιχ είρησης από το οποίο προκύπτει η έδρα ή
σχ ετικά δικαιολογητικά έγγραφα για τις λοιπές περι-
πτώσεις.
- Βεβαίωση καταβολής τελών  Οχ ήµατος.
- Άδεια Κυκλοφορίας Οχήµατος.
• Για όποιον  κατέχ ει αγροκτην οτροφική έκταση
και χ ρησιµοποιεί οχ ήµατα αγροτικής χ ρήσης ή τροχ ή-
λατα µηχ αν ήµατα σε ∆ήµο  που είν αι όµορος του οδι

κού άξον α στον  οποίο απαγορεύεται η διέλευση ή τέµ-
ν ον ται τα όρια του ∆ήµου µε τον  οδικό άξον α στον
οποίο απαγορεύεται η διέλευση και δεν  υπάρχ ει εν αλ-
λακτική όδευση προσέγγισης.

∆ικαιολογητικά:
- Βεβαίωση ∆ήµου στην  οποία αν αγράφεται ότι, η θέση
της έκτασης βρίσκεται εν τός των  γεωγραφικών  ορίων
του.
- Βεβαίωση καταβολής τελών  Οχ ήµατος.
- Άδεια Κυκλοφορίας Οχήµατος.
Επίσης, από την  απαγόρευση εξαιρούν ται τα λεωφορ-
εία των  ΚΤΕΛ, τα οχ ήµατα µεταφοράς µαθητών  και τα
τουριστικά λεωφορεία. 

Οι αιτήσεις για την  έκδοση άδειας διέλευσης, υποβάλ-
λον ται στη ∆ιεύθυν ση Λειτουργίας Συν τήρησης και
Εκµετάλλευσης Υποδοµών  µε Σύµβαση Παραχ ώρησης
της Γεν ικής ∆ιεύθυν σης Συγκοιν ων ιακών  Υποδοµών
που βρίσκεται στη διεύθυν ση Παν όρµου 70, στην
Αθήν α 11523, τηλέφων ο: 210 6999400, Φαξ: 210
6927640 και ηλεκτρον ική διεύθυν ση:
ey ed.lsep@ggde.gr
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Η
ΚΕ∆Ε καλεί τους δήµους
να προσφύγουν στο ΣτΕ µε
αίτηµα ακύρωσης της παρ-

αχώρησης ακινήτων στο Υπερτα-
µείο

Αναρτήθηκε: 17.10.2018
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της

ΚΕ∆Ε, σε συνέχεια του προη-
γούµενου ψηφίσµατός του για την
παραχώρηση των ακινήτων του
δηµοσίου στις τοπικές κοινωνίες
και όχι στο Υπερταµείο, επανέρχε-
ται στο θέµα και προτρέπει τις
∆ηµοτικές Αρχές να προβούν στην
άµεση κατάθεση αίτησης ακυρότ-
ητας της σχετικής απόφασης.

Ειδικότερα η ΚΕ∆Ε ζητά οι
δήµοι να προσφύγουν στο ΣτΕ
προκειµένου να µην  ισχύσει το ΦΕΚ Β 2320/19-
6-2018 µε το οποίο παραχωρούνται στην Ελληνι-
κή  Εταιρεία Ακινήτων του ∆ηµοσίου ακίνητα που
ανήκουν στην Αυτοδιοίκηση ή έχουν ξεκινήσει οι
διαδικασίες για να περάσουν στην ιδιοκτησία
τους.

Επιπλέον στο ψήφισµα προτείνεται τα ∆ηµοτικά
Συµβούλια να κοινοποιήσουν το αργότερο µέχρι
την 25η Οκτωβρίου 2018 την απόφασή τους στην

ΚΕ∆Ε, ώστε να αναληφθεί και να υποστηριχθεί
από την Ένωση η σχετική νοµική διαδικασία προ-
σφυγής στο ΣτΕ.

Ο πρόεδρος της ΚΕ∆Ε Γ. Πατούλης κατά τη
διάρκεια της συζήτησης του θέµατος στη συνε-
δρίαση του ∆.Σ. υπογράµµισε ότι η Τοπική Αυτο-
διοίκηση θα πράξει ό,τι είναι αναγκαίο και σε
επίπεδο δικαιοσύνης προκειµένου να επιτευχθεί
ο στόχος, η ακίνητη περιουσία να αξιοποιηθεί

προς όφελος των τοπικών κοινω-
νιών.

Ακολουθεί αν αλυτικά το κείµεν ο
του οµόφων ου ψηφίσµατος :

Σε συνέχεια του οµόφωνου
ψηφίσµατός µας την 05/10/18, για
την παραχώρηση των ακινήτων του
δηµοσίου στις τοπικές κοινωνίες και
στους πολίτες και όχι στο Υπερτα-
µείο, απαιτούµε από την κυβέρνηση
την ακύρωση του ΦΕΚ Β 2320/19-6-
2018 µε το οποίο παραχωρούνται.

Επίσης καλούµε τις δηµοτικές
αρχές όλης της χώρας, να λάβουν
απόφαση για αίτηση ακυρότητας στο
ΣΤΕ, για τους Κ.Α.Ε.Κ. που περι-
λαµβάνονται στο ΦΕΚ Β 2320/19-6-

2018 και αφορούν ακίνητα που βρίσκονται στην
ιδιοκτησία τους ή υπάρχουν δροµολογηµένες
διαδικασίες να περάσουν στην ιδιοκτησία τους.

Καλούνται τα ∆ηµοτικά Συµβούλια αυστηρά έως
την 25η Οκτωβρίου 2018 να έχουν αποστείλει την
απόφασή τους στην ΚΕ∆Ε, ώστε να αναληφθεί και
να υποστηριχθεί από την Κεντρική Ένωση ∆ήµων
Ελλάδος η σχετική νοµική διαδικασία προσφυ-
γής. 

Η ΚΕ∆Ε καλεί τους δήµους να προσφύγουν στο ΣτΕ 
µε αίτηµα ακύρωσης της παραχώρησης ακινήτων στο Υπερταµείο

Τ
ην έγκρι ση της χρηµατοδότησης και  την ένταξη της
στο Πρόγραµµα Εκτελεστέων Έργων της Περι φέρ-
ει ας Αττι κής 2018 έλαβε η Αντι πληµµυρι κή Μελέτη

µε τί τλο "Ορι στι κή Μελέτη Συλλεκτήρα Σ2 και  ∆εξαµενής
Ανάσχεσης ∆2 στον παλαι ό  οι κι σµό του ∆ήµου Αχαρνών"
που κατέθεσε ο ∆ήµος Αχαρνών στην Περι φέρει α Αττι κής. 

Πι ο συγκεκρι µένα, το Περι φερει ακό Συµβούλι ο της Περ-
ι φέρει ας Αττι κής κατά την 32η Συνεδρί αση του στι ς 11
Οκτωβρί ου 2018, µε την απόφαση 276/2018 (Α∆Α: 67Τ67Λ7-
36∆), εντάσσει , στο Πρόγραµµα Εκτελεστέων Έργων Περ-
ι φέρει ας Αττι κής 2018, αντι πληµµυρι κό έργο στο Κεντρι κό
Μενί δι , που αποτελεί ται  από δί κτυο αγωγών οµβρί ων
υδάτων (Συλλεκτήρας Σ2) και  ∆εξαµενή Ανάσχεσης (∆εξα-
µενή ∆2) συνολι κού όγκου ανάσχεσης 14.000 m³ και  προϋ-
πολογι σµού του έργου 7.504.000 ευρώ. 

Το συγκεκρι µένο έργο αποτελεί  το ένα εκ των δυο σηµαν-
τι κών αντι πληµµυρι κών έργων, που δύναται  να δώσουν
ορι στι κή λύση στα πληµµυρι κά φαι νόµενα που εκδηλώνον-
ται  στον ∆ήµο Αχαρνών. 

Το δεύτερο και  εξί σου σηµαντι κό έργο, που αφορά την αντι π-
ληµµυρι κή θωράκι ση του ∆ήµου Αχαρνών, εί ναι  επί σης σε εξέ-
λι ξη καθώς έχει  ανακηρυχθεί  ο ανάδοχος γι α την Μελέτη του
έργου και  µόλι ς ολοκληρωθεί  η Μελέτη τότε και  αυτό το έργο θα
λάβει  τη "οδό" ένταξης του στο Πρόγραµµα Εκτελεστέων Έργων
της Περι φέρει ας Αττι κής. 

Πι ο συγκεκρι µένα, πρόκει ται  γι α τη "Μελέτη αντι πληµµυρι -
κής προστασί ας ευρύτερης περι οχής παλαι ού οι κι σµού Αχα-
ρνών και  κατασκευή δεξαµενών ανάσχεσης" προϋπολογι σµού
619.504,52 ευρώ, η δηµοπράτηση της οποί ας έληξε στι ς 18 Ιου-
νί ου 2018 από την Περι φέρει α Αττι κής. 

Χαι ρετί ζοντας την απόφαση του Περι φερει ακού Συµβουλί ου

γι α την ένταξη στο Πρόγραµµα Εκτελεστέων Έργων αντι π
ληµµυρι κού έργου στον ∆ήµο Αχαρνών, ο ∆ήµαρχος

Αχαρνών κ. Γι άννης Κασσαβός δήλωσε: "Με την ένταξη της
αντι πληµµυρι κής Μελέτης "Ορι στι κή Μελέτη Συλλεκ-
τήρα Σ2 & ∆εξαµενής Ανάσχεσης ∆2 στον παλαι ό  οι κι σµό
του ∆ήµου Αχαρνών" στο Πρόγραµµα Εκτελεστέων έργων
της Περι φέρει ας Αττι κής, ο ∆ήµος Αχαρνών, την περί οδο
Σεπτεµβρί ου 2014 – Οκτωβρί ου 2018, έχει  εγκεκρι µένα
έργα στο Πρόγραµµα Εκτελεστέων έργων της Περι φέρ-
ει ας Αττι κής συνολι κού προϋπολογι σµού 16.361.000
ευρώ, τη στι γµή που την προηγούµενη δηµοτι κή  περί οδο
2010-2014, το ποσό αυτό ήταν µόλι ς 500.000 ευρώ (δηλαδή
αύξηση 3.172.20%)! 

Αυτό καταδει κνύει  το γεγονός ότι  η παρούσα, δηµοτι κή
και  περι φερει ακή αρχή εργάζονται , αρµονι κά, µεθοδι κά
και  συστηµατι κά, γι α την υλοποί ηση µεγάλων έργων υπο-
δοµών στον ∆ήµο Αχαρνών. 

Καταδει κνύει  επί σης τον επαγγελµατι σµό και  την απο-
τελεσµατι κότητα των στελεχών και  υπαλλήλων τόσο του

∆ήµου Αχαρνών, όσο και  της Περι φέρει ας Αττι κής. 
Και  τέλος καταδει κνύει  την ανεπάρκει α και  την έλλει ψη πολι -

τι κής βούλησης των προηγούµενων δι οι κούντων, πολλοί  εκ των
οποί ων σήµερα, "επενδύοντας" στη λήθη των πολι τών και  την
πολι τι κή παραγραφή της ανεπάρκει ας τους, εµφανί ζονται  εκ
νέου ως "Μεσσί ες" και  "Σωτήρες" του ∆ήµου Αχαρνών." 

Αντιπληµµυρικό έργο προϋπολογισµού 7.504.000 ευρώ στον ∆ήµο Αχαρνών
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Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η
∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                                              
∆ΗΜΟΣ    ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ                                                                                   
∆/ΝΣΗ ΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

∆ήµος Ελευσίν ας,
15/10/2018                    

Α.Π.: 13639              

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ

∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ
ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ  «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ –
ΑΠΟΨΙΛΩΣΗ ΞΕΡΩΝ ΧΟΡΤΩΝ

– ΑΠΟΚΟΜΙ∆Η ΚΑΙ
ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

ΠΡΑΣΙΝΟΥ»
προϋπολογισµού

549.444,00€  

συµπεριλαµβαν οµέν ου ΦΠΑ
24% . 

Ο ∆ήµος Ελευσίνας
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΧΤΟ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟ
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ
ενδεικτικού προϋπολογισµού
549.444,00€ συµπεριλαµβανοµέ-
νου του Φ.Π.Α. για την υλο-
ποίηση της «Υπηρεσίες ευπρε-
πισµού καθαρισµού κοιν όχρη-
στων  χώρων  – αποψίλωση
ξερών  χόρτων  - αποκοµιδή και
κοµποστοποίηση πρασίν ου»
µε κριτήριο κατακύρωσης την
πλέον συµφέρουσα από οικονο-
µική άποψη προσφορά µόνο
βάσει της τιµής ( χαµηλότερη τιµή
) όπως προδιαγράφεται στην µε
αρ. 83/18 τεχνική περιγραφή της
∆/νσης Καθαριότητας,
Ανακύκλωσης Περιβάλλοντος &
Πρασίνου  του ∆ήµου Ελευσίνας
και αποτελεί αναπόσπαστο µέρος
της παρούσης. 

Ο διαγωνισµός θα πραγµα-
τοποιηθεί µε χρήση της πλατφόρ-

µας του Εθνικού Συστήµατος
Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβά-
σεων ( Ε.Σ.Η.∆.Η.Σ. ) µέσω της
διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr του
συστήµατος.  
Ηµεροµην ία και ώρα έν αρξης

υποβολής των  προσφ ορών  23
/ 11  /2018  και ώρα: 07:00
Καταληκτική ηµεροµην ία και

ώρα υποβολής των  προσφ ο-
ρών : 28  / 11 /2018  και ώρα:
15:00.
Η διάρκεια της σύµβασης  ορίζε-

ται για δώδεκα (12) µήν ες µε
δικαίωµα παράτασης εφόσον δεν
έχει καλυφθεί το ποσό της
σύµβασης.  

Στον διαγωνισµό γίνονται
δεκτά φυσικά ή  νοµικά πρόσωπα
ηµεδαπά ή αλλοδαπά, ενώσεις
των ανωτέρω φυσικών ή νοµικών
προσώπων.

Η Εγγύηση συµµετοχής
ορίζεται στο ποσοστό 2%  της
προϋπολογισµέν ης δαπάν ης
χωρίς το Φ.Π.Α. ήτοι στο ποσό
των  8.862,00€.

Ο ∆ιαγωνισµός δηµοσιοποιείται
ηλεκτρονικά µε την ανάρτηση της
∆ιακήρυξης στην εφηµερίδα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο
ΚΗΜ∆ΗΣ, στη ∆ΙΑΥΓΕΙΑ και στη
διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr του Εθνι-
κού Συστήµατος Ηλεκτρονικών
∆ηµοσίων Συµβάσεων
(Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.). 
Το πλήρες κείµενο της ∆ιακήρ-

υξης µε τα συνηµµένα µέρη της
(σε ηλεκτρονική µορφή) διατίθεται
επίσης στην ιστοσελίδα του δήµου
στη διεύθυνση:http://
www.eleusina.gr/diag_diak.aspx
?sflang=el. 
Τα έξοδα δηµοσίευσης της παρ-

ούσας και τυχόν επαναληπτικών
βαρύνουν τον ανάδοχο.  

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ     

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                              
NOMΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ  ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ                             
∆/ΝΣΗ           Οικονοµική
ΤΜΗΜΑ          Προµηθειών                                                                                                    
Πληροφορίες  :  Νίνου Αθηνά    
Τηλέφωνο       :  2105537237
Fax                : 2105537268
email             : prom@elefsi-

na.gr

∆ήµος Ελευσίνας, 16-10-2018    
Α.Π., οικ: 13757

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΓΙΑ 
« Προµήθεια Ιστών  

Φωτιστικών  Σωµάτων »
Προϋπολογισµού  δαπάν ης

44.993,40 € συµπεριλαµβαν ό-
µεν ου και ΦΠΑ 24%   

ΚΑΕ 20.7135.0010

Ο  ∆ήµαρχος  Ελευσίνας
προκηρύσσει διαγωνισµό µε 

Συνοπτική ∆ιαδικασία , µε σφρ-
αγισµένες προσφορές για  «Προ-
µήθεια Ιστών Φωτιστικών Σωµά-
των», προϋπολογισµού δαπάνης
44.993,40 € σύµφωνα µε την µε
αρ. 100/2018 τεχνική περιγραφή
του τµήµατος ∆ιαφάνειας, Προγρ-
αµµατισµού Οργάνωσης & Πληρ-
οφορικής  του ∆ήµου Ελευσίνας,
που αποτελεί αναπόσπαστο
µέρος της παρούσης.  

Ο Ανάδοχος  θα επιλεγεί
σύµφωνα µε την πλέον συµφέρ-
ουσα από οικονοµική άποψη
προσφορά αποκλειστικά βάσει
τιµής για το σύνολο της προµήθ-
ειας και  µετά τον έλεγχο των
δικαιολογητικών συµµετοχής και
της τεχνικής προσφοράς.  

Τυχόν αποκλίσεις προσφοράς
από τις Τεχνικές Προδιαγραφές
θα οδηγούν σε αυτόµατο αποκ-
λεισµό της.

Η διάρκεια της σύµβασης ορίζε-
ται σε δώδεκα  µήνες, µε δικαίωµα
παράτασης, έως ότου απορροφ-
ηθούν όλα τα ποσά  των προϋ-
πολογισµών προσφοράς του
αναδόχου, µετά από απόφαση
των θεσµοθετηµένων οργάνων και
εφόσον υπάρχει υπόλοιπο στο
προϋπολογισµό. 

Ο διαγων ισµός θα διεξαχθεί  

την  07/11 / 2018   ηµέρα
Τετάρτη και  ώρα 10:00 π.µ. (
ώρα λήξης παράδοσης των προ-
σφορών ) στο ∆ηµαρχείο  Ελευ-
σίνας  - 2ο Όροφο , που   βρίσκε-
ται   στην  διεύθυνση  Χατζηδάκη
41 και  ∆ήµητρος , ενώπιον της
αρµόδιας Επιτροπής   διενέργειας
διαγωνισµών  ∆ηµοσίων Συµβά-
σεων υπηρεσιών .

Στο διαγωνισµό δικαιούνται να
συµµετάσχουν  φυσικά ή  νοµικά
πρόσωπα ηµεδαπά ή αλλοδαπά,
ενώσεις των ανωτέρω φυσικών ή
νοµικών προσώπων που να
ασκούν νόµιµα την εν λόγω δρα-
στηριότητα.

Οι συµµετέχοντες θα πρέπει
να προσκοµίσουν τα απαραίτητα
έγγραφα όπως αυτά περιλαµβά-
νονται στην διακήρυξη του διαγω-
νισµού. 

Η τεχνική περιγραφή και η δια-
κήρυξη θα παραλαµβάνονται
ηλεκτρονικά από το  site του
∆ήµου και συγκεκριµένα από το
l ink :
http://www.elefsina.gr/diag_diak
.aspx?sflang=el    όπου θα
παρέχονται ελεύθερα , άµεσα και
δωρεάν.

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ   ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                            
NOMΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ  ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ                                                                 
∆/ΝΣΗ   Οικονοµικών Υπηρε-

σιών                                                   
ΤΜΗΜΑ          Προµηθειών                                                              
Πληροφορίες  :  Νίνου Αθηνά    
Τηλέφωνο       :  2105537237
Fax                : 2105537268
email             : prom@elefsi-

na.gr

∆ήµος Ελευσίνας, 16-10-2018     
Α.Π.: 13722                                                                                       

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΓΙΑ 
« Συν τήρηση και επισκευή

λοιπού κεφ αλαιακού µηχαν ολο-
γικού εξοπλισµού, ξυλουργικών

µηχ/των  κ.λ.π. »
Προϋπολογισµού  δαπάν ης

7.006,00 € συµπεριλαµβαν όµε-
ν ου και ΦΠΑ 24%   

ΚΑΕ 20.6264.0001

Ο  ∆ήµαρχος  Ελευσίνας

προκηρύσσει διαγωνισµό µε
Συνοπτική ∆ιαδικασία , µε σφρα-
γισµένες προσφορές για
«Συντήρηση και επισκευή λοιπού
κεφαλαιακού µηχανολογικού
εξοπλισµού, ξυλουργικών
µηχ/των κ.λ.π.», προϋπολογι-
σµού δαπάνης 7.006,00 € σύµφ-
ωνα µε την µε αρ. 105/2018 τεχνι-
κή περιγραφή του τµήµατος ∆ια-
φάνειας, Προγραµµατισµού
Οργάνωσης & Πληροφορικής
του ∆ήµου Ελευσίνας,   που απο-
τελεί αναπόσπαστο µέρος της
παρούσης.  

Ο Ανάδοχος  θα επιλεγεί
σύµφωνα µε την πλέον συµφέρ-
ουσα από οικονοµική άποψη
προσφορά αποκλειστικά βάσει
τιµής για το σύνολο της προµήθ-
ειας και  µετά τον έλεγχο των
δικαιολογητικών συµµετοχής και
της τεχνικής προσφοράς.  

Τυχόν αποκλίσεις προσφοράς
από τις Τεχνικές Προδιαγραφές
θα οδηγούν σε αυτόµατο αποκ-
λεισµό της.

Η διάρκεια της σύµβασης ορίζε-
ται σε δώδεκα  µήνες, υπο-
λογίζονται από την υπογραφή
της σύµβασης µέχρι εξαντλήσεως
όλων των ποσοτήτων  του ενδεικ-
τικού προϋπολογισµού έτους
2018.

Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί

την   06 /11 / 2018   ηµέρα Τρίτη
και  ώρα 10:00 π.µ. ( ώρα λήξης
παράδοσης των προσφορών )
στο ∆ηµαρχείο  Ελευσίνας  - 2ο
Όροφο , που  βρίσκεται   στην
διεύθυνση  Χατζηδάκη 41 και
∆ήµητρος , ενώπιον της αρµόδιας
Επιτροπής διενέργειας  διαγωνι-
σµών  ∆ηµοσίων Συµβάσεων
υπηρεσιών .

Στο διαγωνισµό δικαιούνται να
συµµετάσχουν  φυσικά ή  νοµικά
πρόσωπα ηµεδαπά ή αλλοδαπά,
ενώσεις των ανωτέρω φυσικών ή
νοµικών προσώπων που να
ασκούν νόµιµα την εν λόγω δρα-
στηριότητα.

Οι συµµετέχοντες θα πρέπει
να προσκοµίσουν τα απαραίτητα
έγγραφα όπως αυτά περιλαµβά-
νονται στην διακήρυξη του διαγω-
νισµού. 

Η τεχνική περιγραφή και η δια-
κήρυξη θα παραλαµβάνονται
ηλεκτρονικά από το  site του
∆ήµου και συγκεκριµένα από το
l ink :
http://www.elefsina.gr/diag_diak
.aspx?sflang=el    όπου θα
παρέχονται ελεύθερα , άµεσα και
δωρεάν.

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ   ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                          
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                         
∆ΗΜΟΣ ΜΑΝ∆ΡΑΣ-ΕΙ∆ΥΛΛΙΑΣ
Ταχ. ∆/ν ση:  Στρ.Ν.Ρόκα 45
Τηλέφ ων ο:  2132014904                                                                                      
Φαξ:             2105555880
Ταχ.Κώδ.:    19600  Μάν δρα

Μάν δρα 17.10.2018
Αριθµ. Πρωτ.17564

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Η ∆ήµαρχος Μάν δρας - Ειδ-

υλλίας προκηρύσσει Αν οικτό,
Ηλεκτρον ικό ∆ιαγων ισµό άν ω
των  ορίων , για την  "Προµήθεια
και εγκατάσταση εξοπλισµού για
την  ασφ αλή επίβλεψη και λειτο-
υργία του συστήµατος υδροδότ-

ησης των  παραλιακών  
περιοχών  του ∆ήµου 
Μάν δρας - Ειδυλλίας".

Η παρούσα χρηµατοδοτείται από
την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊ-
κό Ταµείο Περιφερειακής Ανά-
πτυξης) και από εθνικούς πόρους
µέσω του Π∆Ε (αριθ. ενάριθ.
έργου 2017ΕΠ08510062) στο
πλαίσιο της Πράξης : «Προµήθεια
και εγκατάσταση εξοπλισµού για
την ασφαλή επίβλεψη και λειτο-
υργία του συστήµατος υδροδότ-
ησης των παραλιακών περιοχών
του ∆ήµου Μάνδρας - Ειδυλλίας»

η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχει-
ρησιακό Πρόγραµµα «ΑΤΤΙΚΗ
2014-2020» µε βάση την απόφα-
ση ένταξης µε αρ. πρωτ. 5467/23-
05-2017 της Ειδικής Υπηρεσίας
∆ιαχείρισης Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ 2014 -2020 και έχει
λάβει κωδικό MIS/ ΟΠΣ 5003999.
Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί µε την
ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27
του ν. 4412/16. Η καταληκτική
ηµεροµηνία παραλαβής των προ-
σφορών είναι η 26/11/2018 και
ώρα 12:00 Η διαδικασία θα διενε-
ργηθεί µε χρήση της πλατφόρµας
του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρ-
ονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων
(Ε.Σ.Η.∆.Η.Σ.), µέσω της ∆ιαδικ-
τυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr του ως
άνω συστήµατος, την 30.11.2018,
ηµέρα Παρασκευή και ώρα
10:30πµ.
Το φυσικό αντικείµενο της πράξης
περιλαµβάνει:

ΤΜΗΜΑ 1 
Προµήθεια, εγκατάσταση και θέση
σε λειτουργία επτά (7) Τοπικών
Σταθµών Ελέγχου (Τ.Σ.Ε.) για την
παρακολούθηση όλων των κρίσι-
µων παραµέτρων (ποιοτικά χαρ-
ακτηριστικά, παροχή, πίεση, στά-
θµη, λειτουργία αντλιών και άλλες

κρίσιµες παραµέτρους) σε υφιστά-
µενες υποδοµές του δικτύου.
Μέσω των σταθµών αυτών θα
δηµιουργηθεί ένα υπόβαθρο παρ-
ακολούθησης των κρίσιµων φυσι-
κοχηµικών παραµέτρων,
απολύµανσης του παρεχόµενου
νερού και εντοπισµού των απω-
λειών του δικτύου, θα δοθούν τα
απαραίτητα δεδοµένα για τον
υπολογισµό του υδατικού ισο-
ζυγίου και η Υπηρεσία θα
οδηγηθεί στην αποδοτικότερη λει-
τουργία του, µειώνοντας δραστικά
το κατασπαταλούµενο νερό και το
κόστος λειτουργίας των γεωτρή-
σεων και των αντλιοστασίων. 
Προµήθεια, εγκατάσταση και θέση
σε λειτουργία έξι (6) Σταθµών
Ελέγχου Ποιότητας  και Πίεσης
(Σ.Ε.Π.) για την παρακολούθηση
όλων των κρίσιµων παραµέτρων
(ποιότητας, πίεση) σε κρίσιµα
σηµεία του εσωτερικού δικτύου.
Μέσω των σταθµών αυτών θα επι-
τευχθεί η παρακολούθηση των
κρίσιµων αυτών παραµέτρων σε
πραγµατικό χρόνο και η άµεση
ενηµέρωση σε περίπτωση υπέρ-
βασης των δοσµένων ορίων. 
Προµήθεια, εγκατάσταση και θέση
σε λειτουργία δύο (2) Σταθµών
Ελέγχου Παροχής και ∆ιαχείρισης
Πίεσης  (Σ.Ε.Π.Π.) για την παρα

κολούθηση όλων των κρίσιµων
παραµέτρων (παροχή, πίεση) και
την εξελιγµένη διαχείριση της πίε-
σης σε κρίσιµα σηµεία του εσωτερ-
ικού δικτύου. Μέσω των σταθµών
αυτών θα επιτευχθεί η παρακο-
λούθηση σε πραγµατικό χρόνο
της λειτουργίας του εσωτερικού
δικτύου και η εξελιγµένη διαχείρι-
ση της πίεσης σύµφωνα µε τις
πραγµατικές ανάγκες µε άµεσο
σκοπό την δραστική µείωση των
διαρροών και των θραύσεων. 
Προµήθεια και εγκατάσταση ενός
(1) Κεντρικού Σταθµού Ελέγχου
και εποπτείας του συνολικού
συστήµατος. Στον κεντρικό
σταθµό ελέγχου θα αναπτυχθεί
σύστηµα εξυπηρετητών στο οποίο
θα εγκατασταθούν οι απαραίτητες
εφαρµογές και τα απαραίτητα
λογισµικά ελέγχου και διαχείρισης
του συνολικού συστήµατος.
Επίσης θα υπάρχει ο απαραίτητος
εξοπλισµός διαχείρισης επικοινω-
νιών, ο οποίος θα συγκεντρώνει το
σύνολο των δεδοµένων από τους
αποµακρυσµένους σταθµούς,
αλλά και θα επιτηρεί το επικοινω-
νιακό δίκτυο για την ορθή και αδιά-
λειπτη λειτουργία του.
Προµήθεια Φορητού Εξοπλισµού
Ελέγχου ∆ιαρροών (Φ.Σ.Ε.), για
το ενεργό εντοπισµό διαρροών
που περιλαµβάνει:
Ψηφιακό συσχετιστή (1 τµχ), 
Τηλεµετρικές διατάξεις ανίχνευσης
διαρροών και εκποµπής συναγε-
ρµών (10 τµχ) 
Εκπαίδευση του προσωπικού της
Υπηρεσίας 
Τεκµηρίωση και τη δοκιµαστική 

λειτουργία του συνολικού προσφ-
ερόµενου συστήµατος

ΤΜΗΜΑ 2 
Προµήθεια Φορητού Εξοπλισµού
Ελέγχου ∆ιαρροών (Φ.Σ.Ε.), για
το ενεργό εντοπισµό διαρροών
που περιλαµβάνει:
Ακουστικό γαιόφωνο (1 τµχ) 

Αναλυτικά στοιχεία και προδιαγρ-
αφές των προς προµήθεια ειδών
και υλικών καθώς και οι εργασίες
ενσωµάτωσης τους, περιγράφον-
ται στα τεύχη Τεχνικής Περιγραφ-
ής και Τεχνικών Προδιαγραφών. 
Τα προς προµήθεια είδη κατατάσ-
σονται στους ακόλουθους κωδι-
κούς του Κοινού Λεξιλογίου
δηµοσίων συµβάσεων (CPV) :
32441100-7 και 32441200-8. 
Η εκτιµώµενη αξία της σύµβασης
ανέρχεται στο ποσό των
849.400,00 € συµπεριλαµβανοµέ-
νου ΦΠΑ 24 % (προϋπολογισµός
χωρίς ΦΠΑ: 685.000,00 €,   ΦΠΑ
: 164.400,00 €). Αναλυτικά ανά
τµήµα η αξία της σύµβασης είναι :
Τµήµα 1: 838.860,00€ συµπερι-
λαµβανοµένου ΦΠΑ 24 % (προϋ-
πολογισµός χωρίς ΦΠΑ:
676.500,00 €,   ΦΠΑ :
162.360,00 €)
Τµήµα 2: 10.540,00€ συµπερι-
λαµβανοµένου ΦΠΑ 24 % (προϋ-
πολογισµός χωρίς ΦΠΑ: 8.500,00
€,   ΦΠΑ : 2.040,00 €)
Η σύµβαση χρηµατοδοτείται από
Πιστώσεις του Προγράµµατος
∆ηµοσίων Επενδύσεων (αριθ.
ενάριθ. έργου
2017ΕΠ08510062). Η σύµβαση 

περιλαµβάνεται στο υποέργο Νο
1 της Πράξης : «Προµήθεια και
εγκατάσταση εξοπλισµού για την
ασφαλή επίβλεψη και λειτουργία
του συστήµατος υδροδότησης
των παραλιακών περιοχών του
∆ήµου Μάνδρας - Ειδυλλίας» η
οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρη-
σιακό Πρόγραµµα «ΑΤΤΙΚΗ
2014-2020» µε βάση την απόφα-
ση ένταξης µε αρ. πρωτ. 5467/23-
05-2017 της Ειδικής Υπηρεσίας
∆ιαχείρισης Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ και έχει λάβει κωδικό
MIS/ ΟΠΣ 5003999.
Για την έγκυρη συµµετοχή στη
διαδικασία σύναψης της παρούσας
σύµβασης, κατατίθεται από τους
συµµετέχοντες οικονοµικούς φορ-
είς (προσφέροντες), εγγυητική επι-
στολή συµµετοχής, που αντι-
στοιχεί σε ποσοστό 2% επί της
εκτιµώµενης αξίας της σύµβασης
εκτός ΦΠΑ.
Η διάρκεια της σύµβασης για το
τµήµα 1 ορίζεται  σε δώδεκα (12)
µήνες από την ηµεροµηνία υπογρ-
αφής της και για το τµήµα 2 τρεις
(3) µήνες από την ηµεροµηνία
υπογραφής της. Η σύµβαση θα
ανατεθεί µε το κριτήριο της πλέον
συµφέρουσας από οικονοµική
άποψη προσφοράς, βάσει βέλτι-
στης σχέσης ποιότητας - τιµής µε
συντελεστή βαρύτητας τόσο για
την τεχνική όσο και για την οικονο-
µική προσφορά.

Μάν δρα, 17.10.2018

Η ∆ήµαρχος 
Ιωάν ν α Κριεκούκη

«Πρόσκληση σε έκτακτη συνεδρίαση
της Οικονοµικής  Επιτροπής»  

∆ήµου Ελευσίνας              
Έχοντας υπόψη τι ς δι ατάξει ς του άρθρου 75 παρ. 6 του Ν.
3852/10, αρ. 77 4555/18 καλεί στε σε έκτακτη συνεδρί αση
σήµερα ηµέρα Παρασκευή 19 Οκτωβρί ου 2018 και  ώρα 8:30,
στο ∆ηµοτι κό Κατάστηµα Ελευσί νας, προκει µένου ως αρµό-
δι α Επι τροπή να συζητήσουµε και  να πάρουµε  απόφαση στο
παρακάτω θέµα της ηµερήσι ας δι άταξης. 
Το εν λόγω θέµα έχει  κατεπεί γοντα χαρακτήρα δι ότι  αφορά
στην άµεση έκδοση εντάλµατος προπληρωµής γι α έξοδα
µετακί νησης προκει µένου να εξασφαλι σθούν σηµαντι κότερα
χαµηλότερες τι µές αεροπορι κών ει σι τηρί ων. 

1. Λήψη απόφασης γι α την έγκρι ση έκδοσης εντάλµα-
τος προπληρωµής και  ορι σµό υπολόγου γι α τη δαπάνη µε
τί τλο : «Συµµετοχή υπαλλήλων του ∆ήµου στην 3η εκπαι δευτι -
κή συνάντηση εργασι ών στο Barcelos της Πορτογαλί ας»

Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
ΤΣΑΤΣΗΣ ΑΛ. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ          
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Μ
ε αφορµή την
Π αν ε υ ρ ωπ α ϊ κ ή
Ηµέρα κατά της

Εµπορίας Αν θρώπων
που τιµάται κάθε χ ρόν ο
στις 18 Οκτωβρίου «Το
Χαµόγελο του Παιδιού»
συµµετέχ ει εν εργά στις
προσπάθειες όλων  των
εµπλεκόµεν ων  φορέων
και αρχ ών  σε ευρωπαϊκό
και διεθν ές επίπεδο προ-
κειµέν ου ν α ευαισθητο-
ποιήσει γύρω από το
φαιν όµεν ο της εµπορίας
αν θρώπων  και ν α προ-
σφέρει µέσα από τις δρά-
σεις του υποστήριξη σε
θύµατα ή δυν ητικά θύµα-
τα της σύγχ ρον ης αυτής
µάστιγας.
Η εµπορία ως έν α είδος

µον τέρν ας δουλείας και
µέρος του οργαν ωµέν ου
εγκλήµατος δεν  γν ωρίζει
σύν ορα αν ά τον  κόσµο.
Με στόχ ο την  εκµετάλ-
λευση εν ός ατόµου για
οικον οµικούς ή άλλους
λόγους η εµπορία συν ε-
πάγεται βάν αυση στέρη-
ση της αν θρώπιν ης ελε-
υθερίας, καταπάτηση της
αν θρώπιν ης αξιοπρέπει-
ας και κατάφορη παρ-
αβίαση των  αν θρωπίν ων
δικαιωµάτων .

Η εµπειρία του Οργαν ι-
σµού δείχ ν ει ότι όλοι οι
αν ήλικοι αποτελούν
δυν ητικά θύµατα των
κιν δύν ων  εµπορίας, είτε
λόγω συν θηκών  κοιν ων ι-
κού αποκλεισµού και
φτώχ ειας που µπορούν
ν α οδηγήσουν  σε παιδι-
κή εκµετάλλευση, επαι-
τεία και σεξουαλική εκµε-
τάλλευση ή άλλες µορφές
εκµετάλλευσης που
πηγάζουν  από παράγον -
τες όπως παραµέληση,
προβλήµατα που
προκύπτουν  από διαπρ-
οσωπικές σχ έσεις, εν δο-
οικογεν ειακή βία και

εξάρτηση σε ουσίες. Οι
παραπάν ω παράγον τες
µπορούν  ν α οδηγήσουν
σε φυγές παιδιών  και
εποµέν ως σε µεγάλο
κίν δυν ο θυµατοποίησής
τους.
Στο πλαίσιο της εξελισ-

σόµεν ης προσφυγικής
κρίσης στην  Ευρώπη
είδαµε παιδιά και κυρίως
ασυν όδευτους αν ηλίκο-
υς, που έχ ουν  χ ωριστεί
από τις οικογέν ειές τους,
ν α εκτίθεν ται στους κιν -
δύν ους της εµπορίας, της
παράν οµης διακίν ησης
και κάθε είδους εγκληµα-
τικής δραστηριότητας στη
προσπάθειά τους ν α
φτάσουν  σε έν αν  ασφα-
λή προορισµό σε κάποια
ευρωπαϊκή χ ώρα.
Όπως επιβεβαιών ουν

µια σειρά από εκθέσεις
και αν αφορές τόσο από
διεθν είς φορείς και Οργα-
ν ισµούς, όσο και επαγγε-
λµατίες στην  πρώτη
γραµµή του ζητήµατος, οι
έµποροι βάζουν  συχ ν ά
στο στόχ αστρο µεταν ά-
στες και πρόσφυγες σε
χ ώρους υποδοχ ής και
φιλοξεν ίας, εν ώ οι περισ-
σότεροι πρόσφυγες και
αιτούν τες άσυλο, συµπε-
ρ ι λ α µ β α ν ο µ έ ν ω ν
αν ηλίκων , στηρίζον ται
στη βοήθεια των  διακιν -
ητών  προκειµέν ου ν α
φτάσουν  στον  τελικό
τους προορισµό.

Την  ίδια στιγµή, όπως
έχ ει επισηµάν ει επαν ειλ-
ηµµέν ως «Το Χαµόγελο
του Παιδιού» η συν τρι-
πτική πλειοψηφία των
περιστατικών  παιδιών
προσφύγων  και µεταν α-
στών  που εξαφαν ίζον ται
από δοµές προσωριν ής
φιλοξεν ίας δεν  καταγγέλ-
λον ται µε αποτέλεσµα ν α
µην  εν εργοποιούν ται οι
µηχ αν ισµοί αν αζήτησης

και εν τοπισµού τους,
όπως είν αι η «Ευρωπαϊ-
κή Γραµµή για τα Εξαφα-
ν ισµέν α Παιδιά 116000»
και το Amber Alert Hellas
που λειτουργεί ο Οργαν ι-
σµός σε συν εργασία µε
όλες τις αρµόδιες αρχ ές.

«Το Χαµόγελο του Παι-
διού» πρεσβεύει ότι όλα
τα παιδιά είτε πρόκειται
για αν ήλικους πρόσφυγες
και µεταν άστες, είτε για
παιδιά ελλην ικής ή άλλης
καταγωγής που βρίσκον -
ται στη χ ώρα µας και
έχ ουν  αποµακρυν θεί
από τους βιολογικούς
τους γον είς λόγω κακο-
ποίησης παραµέλησης ή
εµπορίας θα έχ ουν  όχ ι
µόν ο στέγη και τροφή,
αλλά ολιστική υποστήρ-
ιξη, πραγµατική φρον τίδα
και ν έες ευκαιρίες στη
ζωή τους. Ωστόσο κάτι
τέτοιο είν αι εφικτό µόν ο
µέσα από την  υλοποίηση
ποιοτικών  δράσεων ,
ώστε ν α προλαµβάν ον -
ται τα περιστατικά φυγών
παιδιών  από χ ώρους
φιλοξεν ίας τα οποία
κατόπιν  γίν ον ται εύκολη
λεία στα χ έρια εµπόρων
και διακιν ητών .
Προς επίτευξη αυτού

του στόχ ου, «Το Χαµόγε-
λο του Παιδιού» βρίσκε-
ται διαχ ρον ικά δίπλα στα
παιδιά θύµατα εµπορίας
παρέχ ον τας προστασία
σε αν ηλίκους µέσα από
την  «Εθν ική Τηλεφων ική
Γραµµή για Παιδιά SOS
1056», την  «Ευρωπαϊκή
Γραµµή Υποστήριξης για
Παιδιά 116111» καθώς
και την  «Ευρωπαϊκή
Γραµµή για τα Εξαφαν ι-
σµέν α Παιδιά 116000»,
όπως επίσης µέσα από
το παν ελλαδικό ∆ίκτυο
Σπιτιών  Φρον τίδας για
Παιδιά και τα Κέν τρα
Στήριξης Παιδιού και

Οικογέν ειας. Επίσης, ο
Οργαν ισµός λειτουργεί το
Κέν τρο Ηµέρας Εξατοµι-
κευµέν ης Παροχ ής
Υπηρεσιών  Ψυχ ικής
Υγείας σε Παιδιά και Εφή-
βους, «Το Σπίτι του Παι-
διού», το οποίο ως το
µον αδικό πρότυπο Κέν -
τρο στην  Ελλάδα
παρέχ ει εξατοµικευµέν ες
διαγν ωστικές και θερα-
πευτικές υπηρεσίες σε
παιδιά θύµατα εµπορίας
ή άλλων  µορφών  κακο-
ποίησης ή/και εκµετάλ-
λευσης.

Σε εθν ικό επίπεδο «Το
Χαµόγελο του Παιδιού»
συν εργάζεται σε σταθερή
βάση µε το Γραφείο του
Εθν ικού Εισηγητή για
την  Καταπολέµηση της
Εµπορίας Αν θρώπων , τις
αστυν οµικές και εισαγγε-
λικές αρχ ές, τους αρµό-
διους θεσµικούς φορείς,
υπηρεσίες και οργαν ι-
σµούς της κοιν ων ίας
πολιτών  στο πεδίο της
πρόληψης και της κατα-
πολέµησης του φαιν οµέ-
ν ου, εν ώ αυτό το διά-
στηµα συµβάλλει στη
δηµιουργία του Εθν ικού
Μηχ αν ισµού παραποµ-
πής θυµάτων  (ΕΜΑ) που
συν τον ίζεται από το
ΕΚΚΑ στην  προσπάθεια
ν α δηµιουργηθεί έν ας
µηχ αν ισµός όπου τα
θύµατα όχ ι µόν ο θα
εν τοπίζον ται, αλλά θα
δέχ ον ται και την  κατάλ-
ληλη βοήθεια.

Σε διεθν ές επίπεδο «Το
Χαµόγελο του Παιδιού»
συµµετέχ ει στην  Πλατφ-
όρµα της Κοιν ων ίας των
Πολιτών  της Ευρωπαϊκής
Έν ωσης κατά της Εµπο-
ρίας Αν θρώπων , αλλά και
στην  παγκόσµια προ-
σπάθεια κατά της εµπο-
ρίας ως οργαν ισµός µε
συµβουλευτικό καθεστώς
στο Οικον οµικό και Κοι-
ν ων ικό Συµβούλιο του
ΟΗΕ (ECOSOC), δια-
συν δεδεµέν ο µέλος του
Γραφείου ∆ηµόσιας Πληρ-
οφόρησης του ΟΗΕ (UN
DPI), συν εργαζόµεν ος
φορέας µε το Γραφείο του
ΟΗΕ για τα Ναρκωτικά
και το Έγκληµα
(UNDOC), µέλος του ∆Σ
του ∆ιεθν ούς Κέν τρου
για τα Εξαφαν ισµέν α και
υπό Εκµετάλλευση Παι-
διά (ICMEC), µέλος του
∆Σ της Ευρωπαϊκής Οµο-
σπον δίας για τα Εξαφα-
ν ισµέν α και υπό Σεξουα-
λική Εκµετάλλευση Παιδιά
(MCE).

Με αφορµή την  Παν ευρ-
ωπαϊκή Ηµέρα κατά της
Εµπορίας Αν θρώπων  και
στο πλαίσιο ευαισθητο-
ποίησης του κοιν ού και
για τις πτυχ ές και τους
κιν δύν ους της εµπορίας
από µαθητές εθελον τές
του Ευρωπαϊκού Μαθητι-
κού Εθελον τικού ∆ικτύου
YouSmile πραγµατοποι-
ούν  ζων ταν ή διαδικτυα-
κή εκποµπή.

Στη διάρκεια της εκποµ-
πής που θα µεταδοθεί
ζων ταν ά στις 17.00 στη
σελίδα του Οργαν ισµού
στο f acebook
https://www.f acebook.co
m/hamogelo.org/ θα
συζητηθούν  τρόποι
πρόληψης και προ-
στασίας των  παιδιών ,
εν ώ θα απαν τηθούν
ερωτήσεις του κοιν ού
από το εξειδικευµέν ο
προσωπικού του Οργαν ι-
σµού.

Για περισσότερες πληρ-
οφορίες, µπορείτε ν α
επικοιν ων είτε µε το Γρα-
φείο Τύπου στο
press@hamogelo.gr ή
στο +210 3306 140.

Η διάσταση της Εµπο-
ρίας Αν θρώπων  σε διεθ-
ν ές επίπεδο
● Η εµπορία αν θρώπων

αποτελεί µια από τις πιο
κερδοφόρες παγκόσµιες
βιοµηχ αν ίες που αγγίζει
όλες τις χ ώρες σύµφων α
µε τον  ΟΗΕ
● Ειδικότερα η εµπορία

γυν αικών  και παιδιών
αποτελεί το πλέον
αυξαν όµεν ο έγκληµα σε
όλο τον  κόσµο
● Πάν ω από το 70%

των  θυµάτων  είν αι
γυν αίκες και κορίτσια
● Εν ώ η πλειοψηφία των

θυµάτων  είν αι γυν αίκες,
οι άν δρες πέφτουν
επίσης θύµατα εµπορίας
● Πάν ω από το 50%

των  θυµάτων  εµπορίας
έχ ουν  κακοποιηθεί σεξο-
υαλικά
● Η πιο συχ ν ή µορφή

εµπορίας αν θρώπων
είν αι η σεξουαλική εκµε-
τάλλευση
● 40.3 εκατοµµύρια άν θ-

ρωποι έχ ουν  πέσει
θύµατα εµπορίας, µε τους
επιστήµον ες ν α
πιστεύουν  ότι είν αι µόν ο
το 2% των  θυµάτων  που
εµπλέκον ται στα δίκτυα
της αν θρώπιν ης εµπο-
ρίας
● Παρά το γεγον ός του

µεγάλου αριθµού περι-
στατικών  και θυµάτων

εµπορίας ο αριθµός των
ποιν ικών  διώξεων  παρα-
µέν ει χ αµηλός. Σύµφων α
µε την  τελευταία Παγκό-
σµια Έκθεση για την
Εµπορία του State
Department των  ΗΠΑ το
2016 καταγράφηκαν  σε
όλο τον  κόσµο µόν ο
14.894 διώξεις για εµπο-
ρία και 9.071 καταδικα-
στικές αποφάσεις.

Πηγή - Οργανισµός
Ηνωµένων Εθνών, Παγ-

κόσµιος Οργανισµός
Εργασίας, Γραφείο του

ΟΗΕ για την καταπολέµ-
ηση του εγκλήµατος και

των Ναρκωτικών

Συνοπτικά οι προτά-
σεις του Οργανισµού

για την καταπολέµηση
της Εµπορίας

1. Να ληφθεί υπόψη η
ζωτικής σηµασίας αν άγκη
για µια ολοκληρωµέν η,
συν ολική, συν τον ισµέν η
και πολύ-τοµεακή προ-
σέγγιση µε επίκεν τρο τα
δικαιώµατα του παιδιού
από όλους τους εµπλεκό-
µεν ους φορείς σε εθν ικό,
περιφερειακό και διεθν ές
επίπεδο.

2. Να αν αγν ωρισθεί η
σηµασία της εφαρµογής
ήδη υπαρχ όν των  εργα-
λείων  και καλών  πρακ-
τικών  από το πεδίο.

3. Η εν θάρρυν ση περ-
ιφερειακών  φορέων  ως
προς την  εν αρµόν ιση
στη συλλογή δεδοµέν ων
και στατιστικών
στοιχ είων  σχ ετικά µε
υποθέσεις εµπορίας παι-
διών .

4. Να ληφθεί υπόψη η
αν άγκη παροχ ής
συν εχ ιζόµεν ης κατάρτι-
σης για αστυν οµικούς,
δικαστές, εισαγγελείς,
επαγγελµατίες υγείας, κοι-
ν ων ικούς λειτουργούς και
το προσωπικό των  ΜΚΟ
που δραστηριοποιούν ται
στον  τοµέα, καθώς και
όλους τους άλλους επαγ-
γελµατίες που θα µπορ-
ούσαν  πιθαν όν  ν α έρθ-
ουν  σε επαφή µε παιδιά-
θύµατα ή εν  δυν άµει
θύµατα εµπορίας.

5. Η βελτίωση των  δρά-
σεων  που αφορούν
στην  προστασία των
ιδιαίτερα ευάλωτων  οµά-
δων  παιδιών , λόγω του
αυξηµέν ου κιν δύν ου
έκθεσής τους στους δια-
κιν ητές.

«Το Χαµόγελο του Παιδιού» υποστηρίζει
την πανευρωπαϊκή προσπάθεια
κατά της Εµπορίας Ανθρώπων
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ΓΓρρααφφεείίοο  ΑΑππαασσχχόόλληησσηηςς
∆∆ήήµµοουυ  ΑΑσσππρροοππύύρργγοουυ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ-ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
Α Κ Τ Ι Ν Ο Λ Ο Γ Ι Κ Ω Ν
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
Επιθυµητά Προσόντα: 
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Πτυχιούχοι
ΤΕΙ
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Ξένες Γλώσσες : Αγγλικά 
ΓΝΩΣΗ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

ΖΗΤΕΙΤΑΙ
ΒΟΗΘΟΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
Α Κ Τ Ι Ν Ο Λ Ο Γ Ι Κ Ω Ν
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
Επιθυµητά Προσόντα: 
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: ΙΕΚ µε Πιστο-
ποίηση κ΄ Επάρκεια Ακτινοπρο-
στασίας (Ε.Ε.Α.Ε)
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Ξένες Γλώσσες : Αγγλικά 
ΓΝΩΣΗ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

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

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΒΟΗΘΟΙ
ΤΕΧΝΙΤΕΣ-ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ-
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ- ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΣ
Αριθµός Υποψηφίων:10
Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: Από 25 έως 40 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Επιθυµητή
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΕΡΓΑΤΕΣ
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ
ΤΖΑΜΙΩΝ
Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: έως 40 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Επιθυµητή
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΕΡΓΑΤΡΙΕΣ ΓΙΑ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ
Επιθυµητά Προσόντα:

Ηλικία: έως 45 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Επιθυµητή όχι Απαρ-
αίτητη
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΕΡΓΑΤΕΣ
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: έως 40 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη στην
Βιοµηχανία
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 Απαρ-
αίτητη
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 ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΚΛΑΡΚ
(ΜΕ Α∆ΕΙΑ)
Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: έως 45 ετών
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

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

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΚΑΦΟΣ 6,60 Μ. ΜΗΚΟΣ,
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟ, ΞΥΛΙΝΟ ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΟ ΜΕ

ΜΗΧΑΝΗ 46 HP, Y∆ΡΑΥΛΙΚΗ ΡΕΒΕΡΣΑ
ΚΑΙ ΠΛΗΡΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΟ 6979578032 
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Άλλη χ αρακτηριστική
περίπτωση  είν αι το
Αστυν οµικό Τµήµα Ιλίου
που από το 2007 έχ ει
κριθεί «παν τελώς ακα-
τάλληλο» από το αρµό-
διο τµήµα της Ελλην ικής
Αστυν οµίας. Κατόπιν
αυτοψίας που είχ ε γίν ει
τότε διαπιστώθηκε
µεταξύ άλλων  ότι «τα
κρατητήρια δεν  αν ταπο-
κρίν ον ται των  προϋ-
ποθέσεων », πως είν αι
απροσπέλαστο στα
ΑµΕΑ και πως δεν  διαθ-
έτει υπόγειο ή χ ώρους
στάθµευσης για την
ασφαλή φύλαξη των
υπηρεσιών  οχ ηµάτων .   

Ωστόσο, 11 χ ρόν ια
µετά, ακόµη λειτουργεί
και το µόν ο που έγιν ε
ήταν  ν α κλείσουν  τα
κρατητήρια όταν  έν ας
κρατούµεν ος αυτοκτόν -
ησε.

Σε τρώγλη  επίσης
παραπέµπει η εικόν α
του  κτηρίου   όπου στε-
γάζεται το τµήµα Μεγάρ-
ων  µε τις  ρωγµές βάθο-
υς 4 και πλέον

δαχ τύλων  ν α  αποτε-
λούν  «ν τεκόρ» όλου του
κτίσµατος.

Η Έν ωση µάλιστα
των  Αστυν οµικών
Υπαλλήλων  προειδοποι-
εί το Αρχ ηγείο µε  προ-
σφυγή στη δικαιοσύν η
εάν  µέχ ρι τις 15 Οκτω-
βρίου δεν  έχ ει αν ατεθεί
η καθαριότητα των
υπηρεσιών  σε εργολάβο.
Και τούτο γιατί όπως επι-
σηµαίν εται   «και παρά
τις φιλότιµες προσπάθει-
ες των  αστυν οµικών
που πληρών ουν  ακόµα
και  οι ίδιοι για την  προ-
µήθεια αν αλώσιµων
ειδών  καθαριότητας, η
κατάσταση είν αι τόσο
τραγική που θα έπρεπε
οι έχ ον τες την  ευθύν η
κατά τον  ν όµο, ν α ν τρέ-
πον ταιL»

Όσον  αφορά τέλος
την  καθαριότητα, οι
σχ ετικές φωτογραφίες
είν αι αποκαλυπτικές..

www.dikastiko.gr

Η συνέχεια από τη σελ. 3

Τ
ην  Κυριακή 7 Οκτωβρίου 2018, ο σύλλογος
Επταν ησίων  και Φίλων  δήµου Φυλής ,πραγµατο-
ποίησε τον  αγιασµό του συλλόγου για την  έν α-

ρξη της ν έας χ ρον ιάς στο 2ο γεν ικό λύκειο Άν ω
Λιοσίων  όπου πραγµατοποιούν ται οι δράσεις του
συλλόγου.

Το ∆.Σ του συλλόγου ευχ αριστεί θερµά τα µέλη του
συλλόγου για την  παρουσία τους, τον  ∆ήµαρχ ο φυλής
κ. Χρήστο Παππού και τον  πρόεδρο του ΝΠΠ∆ Αθλ-
ητισµού και Πολιτισµού του ∆ήµου Φυλής «Η Πάρν -
ηθα» κ. Γιώργο Μαυροειδή γιατί είν αι πάν τα αρωγοί του
συλλόγου µας.

Είχ αµε την  ιδιαίτερη τιµή και χ αρά ν α παρευρίσκεται
µαζί µας ο βουλευτής του Σύριζα Αττικής κ. Γιώργιος
Πάν τζας, όπου χ άρη  στη δική του πολύτιµη προ-
σπάθεια έχ ει συσταθεί η θεατρική οµάδα του συλλόγου
µας  «ΙΘΑΚΗ».

Ευχ αριστούµε θερµά τον  κ. Γιώργο Αν των όπουλο,
Αν απληρωτή ∆ήµαρχ ο Κοιν ων ικής Πολιτικής για την
πολύτιµη βοήθεια του στη διοργάν ωση της εκδήλωσης.

Ευχ αριστούµε τον  κ. Νίκο Χατζητρακόσια, πρόεδρο
δευτεροβάθµιας σχ ολικής επιτροπής δήµου Φυλής διότι
µας παραχ ωρεί το χ ώρο του σχ ολείου για τις δράσεις
του συλλόγου µας.

Ευχ αριστούµε θερµά τον  κ. Μιχ άλη Ζουρίδη, πρόε-
δρο του συλλόγου ∆ροσούπολης και το ∆.Σ 

του συλλόγου του για την  άριστη συν εργασία µας στο
κοιν ό χ ορευτικό µας τµήµα.

Ευχ αριστούµε την  υπεύθυν η της θεατρική µας οµάδα
Ιωάν ν α Σουλιώτη και τις θεατρικές επιµελήτριες Κατε-
ρίν α  Ματρακούκα και Μαρκέλλα Ζώη καθώς και τη
δασκάλα του χ ορευτικού µας τµήµατος Σύλβια Σκαρ-
µούτσου.

Ευχ αριστούµε για την  παρουσία τους τον  κ. Γιώργο
Κούρκουλο πρόεδρο παιδικών  σταθµών  Ζεφυρίου,
την  κ. Τζέν η Μπάρα Αν απληρωτή ∆ήµαρχ ο Κοιν ων ι-
κής Πρόν οιας, τον  κ.∆ηµήτριο Μπουραίµη επικεφαλής
της παράταξης «∆ύν αµη Συµµετοχ ής» και το επιτελείο
του, την  Γιώτα Παππά περιφεριακή  σύµβουλο ∆υτικής
Αττικής, τον  κ. Νίκο Νικολόπουλο πρόεδρο του συλλό-
γου Τσουκλιδίου, τον  κ. Γιώργο Καραϊσκάκη πρόεδρο
του Συλλόγου Αρβαν ιτών  «Γρίζα», τον  κ. Αχ ιλλέα Λώλη
αν τιπρόεδρο του συλλόγου Ηπειρωτών  Άν ω Λιοσίων
και τον  συν τον ιστή της ΟΜ Σύριζα Ζεφυρίου-Φυλής κ.
Τριαν τάφυλλο Βαδεβούλη.

Ευχ αριστούµε όλους θερµά για την  παρουσία σας
και καλή αρχ ή στις δράσεις του συλλόγου µας µε υγεία
και επιτυχ ίες.

Με εκτίµηση για το ∆.Σ του συλλόγου
Η πρόεδρος
Κατερίν α ∆ελλαπόρτα

ΟΟ  σσύύλλλλοογγοοςς  ΕΕππττααννηησσίίωωνν  κκααιι  ΦΦίίλλωωνν  δδήήµµοουυ  ΦΦυυλλήήςς,,
ππρρααγγµµααττοοπποοίίηησσεε  ττοονν  ααγγιιαασσµµόό  γγιιαα  ττηη  ννέέαα  χχρροοννιιάά  
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ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ
Ενοικιάζεται στον Ασπρόπυρ-
γο Λεωφόρος ΝΑΤΟ 222,
επαγγελµατικός χώρος (1ος
όροφος) 160τ.µ. για κέντρο
ξένων γλωσσών. Τιµή
συζητήσιµη. 
Βασιλική, τηλ. επικοινωνίας 
6970878514, 2105598748

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

Τηλέφωνο επικοινωνίας
6974792931 κος Σταύρος

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 

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

Ενοικιάζεται στην Μάνδρα
ισόγειος επαγγελµατικός
χώρος 67τµ  πλησίον 2ου 
∆ηµοτικού σχολείου.  ∆ιαθέτει
πατάρι, αποθήκη και θέση
στάθµευσης. Κατάλληλο για
γραφείο ή mini market.  Τιµή
συζητήσιµη. 6977982173

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΣΤΟΝ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ
(ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ ΚΑΙ

ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ) 
ΑΚΙΝΗΤΟ ΙΣΟΓΕΙΟ 160τµ.
∆ΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ ΧΩΡΟΣ
ΜΕ ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ 
( ΠΡΩΗΝ ΒΡΕΦΙΚΟΣ
ΣΤΑΘΜΟΣ). ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 6973823418.

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

AIRCONDITION,
ΣΥΝΑΓΕΡΜΟ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
6946288952

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 
Μονοκατοικία 60 τµ. στα Νεόκ-
τιστα Ασπροπύργου στη θέση
∆εµερτζή 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 µονοκατοικία 80
τ.µ., ισόγεια, 2 υ/δ

, 
κατασκευή

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

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
master, κατασκευή '17, µπάνιο,
προκασκευασµενο, µεταφέρεται
στο χωρο σας, τιµή 6.500€,
συζητήσιµη , 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 γκαρσο-
νιέρα 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 Παράδεισος, ηµιτε-
λής µεζονέτα 162 τ.µ., 2 επίπε-
δα, ισόγεια, γωνιακή, 4 υ/δ (το
1 master), 2 µπάνια, σε οικόπε-
δο 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
Νεαρή νοσοκόµα ζητεί ερ-
γασία για φύλαξη παιδιών σε
Μάνδρα - Μαγούλα & Ελευ-
σίνα. Κιν. 6979244790

Απόφοιτος Λυκείου αναζητά
εργασία πενθήµερη πρωινό
ωράριο (4-5 ώρες) σε Ασπρ-
όπυργο- Ελευσίνα. Τηλ.
6986753486

Ζητείται εργασία ως
ανειδίκευτος εργάτης, για
µετακοµίσεις ή σε αποθή-
κες (υπάρχει προυπηρ-
εσία), στην περιοχή του
Θριασίου. Τηλ
6947882562

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

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

ΒΡΕΦΟΚΟΜΟΣ ΕΤΩΝ 38
ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΗ ΦΥΛΑΞΗ
ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙ∆Α ΒΡΕΦΩΝ. 
ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ 10 ΕΤΩΝ ΣΕ
ΒΡΕΦΗ ΕΩΣ 3 ΕΤΩΝ
ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑ -
ΜΑΓΟΥΛΑ ΚΑΙ ΓΥΡΩ ∆ΗΜΟΙ.
ΠΡΩΙΝΟ ΩΡΑΡΙΟ. 
ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΕΣ.
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:
6977403342

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

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

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

Τηλέφωνο: 210-5573042.
Fax: 210-5576988

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 
Ζητούνται συνεργάτες για
πωλήσεις προϊόντων σε εκθ-
εσιακούς χώρους, ηλικίας
από 20 έως 35 ετών. Ώρες ε-

πικοινωνίας: 11 π.µ. έως 1
µ.µ. – κος Ηλίας - Τηλ.: 210
24 70 341 - 694 43 88 304
–email: ifonitonamea@g-
mail.com  

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

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

Ζητούνται ηλεκτροσυγκολ-
λητές, µε πτυχίο, ανεξαρτή-
τως ηλικίας για µόνιµη ερ-
γασία σε επιχείρηση στην
Ελευσίνα Τηλ.  6955242052 
κα Μαρία 

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΕΡΙΒΟΛΙ ΓΙΑ
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ & ΠΑΡΑΓΩΓΗ
ΑΓΡΟΤΙΚΏΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΤΟΝ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ ΚΑΙ ΓΥΡΩ ΠΕΡΙΟΧΕΣ
ΤΗΛ. 210 5570555, 6939115146

ΖΗΤΕΙΤΑΙ  µικρό διαµέρισµα σε
πολυκατοικία προς ενοικίαση .
Τηλ. 6977257165

ΖΗΤΕΙΤΑΙ µονοκατοικία στην
Ελευσίνα ή τον Ασπρόπυργο
6985960067

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

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

Ζητούνται συνεργάτες για πωλήσεις προϊόντων σε εκθεσιακούς χώρους,
ηλικίας από 20 έως 35 ετών. 

Ώρες επικοινωνίας: 11 π.µ. έως 1 µ.µ. – κος Ηλίας - 
Τηλ.: 210 24 70 341 - 694 43 88 304 –email: ifonitonamea@gmail.com  

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

τηλέφωνα 6947-264784 
και 6985066463>>.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Η ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ DI TORRE 
ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ Ι.Ν.

ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΟ
∆ΗΜΑΡΧΕΙΟ.ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΚΑΙ

ΓΙΑ ΟΠΟΙΑ∆ΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΧΡΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΣΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ 6977426279

Ενοικιάζεται στον Ασπρόπυργο 
Λεωφόρος ΝΑΤΟ 222, επαγγελµατικός χώρος

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

τηλ. επικοινωνίας 6970878514, 2105598748

Ενοικιάζεται Επαγγελµατικός Χώρος 
-  Περιοχή Ασπρόπυργος

Ενοικιάζεται Επαγγελµατικός Χώρος 1ου Ορόφου,
για γραφείο ή κατάστηµα επι της Λεωφόρου

∆ηµοκρατίας, στη διασταύρωση Ασπροπύργου (µε
θέα την  Εθνική Οδό). 60 τετραγωνικά µέτρα, µε

θέση πάρκινγκ. Ενοίκιο 300 ευρώ
τηλέφωνο επικοινωνίας:

2105574070 & 6974668763ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΝΟΗ ΑΤΤΙΚΗΣ  ΕΞΟΧΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ
ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΗ, ΕΝΤΟΣ ΚΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΟΣ ΣΤΡΕΜΜΑΤΟΣ ΜΕ

ΟΠΩΡΟΦΟΡΑ ∆ΕΝΤΡΑ, ΦΩΣ-ΝΕΡΟ-ΤΗΛΕΦΩΝΟ, ΜΕ ∆ΥΟ
ΕΙΣΟ∆ΟΥΣ, ΠΕΡΙΦΡΑΓΜΕΝΟ ΜΕ ΕΙ∆ΙΚΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 2105561050, 6945913999
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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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Ελεύθερη είσοδος για 4 ηµέρες σε µουσεία και αρχαιολογικούς χώρους
ΑΑΑΑφφφφοοοορρρρµµµµήήήή    ηηηη    δδδδρρρράάάάσσσσηηηη    ««««ΠΠΠΠεεεερρρριιιιββββάάάάλλλλλλλλοοοονννν    κκκκααααιιιι     ΠΠΠΠοοοολλλλιιιιττττιιιισσσσµµµµόόόόςςςς»»»»

Σ
τις 18, 19, 20 και 21 Οκτωβρίου 2018 θα πραγµατοποιηθούν  σε 63 αρχ αιολογικούς χ ώρους, µουσεία και µν ηµεία αν ά την  επικράτεια ποικίλες εκδηλώσεις, όπως
εκπαιδευτικά προγράµµατα για σχ ολικές οµάδες και οικογέν ειες, θεµατικές ξεν αγήσεις σε αρχ αιολογικούς χ ώρους και µουσεία, διαλέξεις και εν ηµερωτικές παρου-
σιάσεις, καλλιτεχ ν ικές εκδηλώσεις, εικαστικά εργαστήρια, προβολές, δράσεις αν άδειξης αρχ αιολογικών  χ ώρων .

Οι εκδηλώσεις γίν ον ται στο πλαίσιο της επικοιν ων ιακής δράσης παν ελλαδικής εµβέλειας µε τίτλο «Περιβάλλον  και Πολιτισµός», που από το 2008 σχ εδίασε και έθεσε
σε εφαρµογή το Τµήµα Εκπαιδευτικών  Προγραµµάτων  και Επικοιν ων ίας της ∆ιεύθυν σης Αρχ αιολογικών  Μουσείων , Εκθέσεων  και Εκπαιδευτικών  Προγραµµάτων  του
υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού, όπως αν αφέρει το Αθην αϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων .

Κεν τρικός άξον άς της είν αι η προβολή του δεσµού των  τεσσάρων  στοιχ είων  της φύσης (γη, ν ερό, φωτιά, αέρας) µε την  αν θρώπιν η σκέψη και δηµιουργία διαχ ρον ικά.
Όπως εν ηµερών ει το ΥΠΠΟΑ µε αν ακοίν ωσή του, «φέτος ολοκληρών εται ο κύκλος της προβολής των  τεσσάρων  στοιχ είων  της φύσης µε την  υλοποίηση για δεύτερη
συν εχ ή χ ρον ιά δράσεων  εµπν ευσµέν ες από τη θεµατική του "αέρα", µε τον  γεν ικό τίτλο "Πν οές Αν έµων "».

«Ο αέρας αποτελεί βασικό συστατικό της ατµόσφαιρας και συν επώς δοµικό στοιχ είο της φύσης και της ίδιας της ζωής. Οι αρχ αίοι Έλλην ες φιλόσοφοι θεωρούσαν  τον
αέρα έν α από τα κυριότερα κοσµογον ικά στοιχ εία, εν ώ η υπαρξιακή αν αγκαιότητα και η λυτρωτική εν έργειά του συν αν τών ται στη φυσική αλλά και στην  ψυχ ική ζωή»,
σηµειών ει το ΥΠΠΟΑ.

Στις εκδηλώσεις συµµετέχ ουν  40 φορείς από 30 Περιφερειακές Εν ότητες από όλη την  επικράτεια. Κατά τη διάρκεια των  εκδηλώσεων , 18 - 21 Οκτωβρίου 2018, η είσο-
δος στους αρχ αιολογικούς χ ώρους, τα µουσεία και τα µν ηµεία του κράτους είν αι ελεύθερη για τους επισκέπτες που θα συµµετέχ ουν  στις προγραµµατισµέν ες εκδηλώσεις.


