
∆∆ύύοο  ττααχχυυττήήττωωνν  οοιι  ββάάσσεειιςς  σσχχοολλώώνν
- Χάσµα Αθήνας µε την περιφέρεια. Πώς το 

Πανεπιστήµιο ∆υτικής Αττικής άλλαξε τις ισορροπίες 

Εργαστήριο ∆ηµιουργικής Γραφής στο Πνευµατικό
Κέντρο ∆ήµου Ασπροπύργου

Η πρώτη συνάντηση θα γίνει στις 8 Σεπτεµβρίου 2018 
και ώρα 11:00π.µ. – 14:00µ.µ.,

ΤΤΗΗ  ΝΝΕΕΑΑ  ΣΣΧΧΟΟΛΛΙΙΚΚΗΗ  ΧΧΡΡΟΟΝΝΙΙΑΑ  ΤΤΗΗ  ΝΝΕΕΑΑ  ΣΣΧΧΟΟΛΛΙΙΚΚΗΗ  ΧΧΡΡΟΟΝΝΙΙΑΑ  
«ΣΧΟΛΙΚΑ ΓΕΥΜΑΤΑ» σε όλα τα ∆ηµοτικά Σχολεία του

Ασπρόπυργου, της Ελευσίνας και της Μάνδρας

Στις Αχαρνές στο Στρατόπεδο «Καποτά»
ο τραυµατισµός του αρχιλοχία στο Τάγµα

Εκκαθάρισης Ναρκοπεδίων

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

Κ 2239

ΕΕννττοοππίίσσττηηκκεε
φφυυττεείίαα  550077  
δδεεννδδρρυυλλλλίίωωνν  

κκάάννννααββηηςς  σσττοονν
ΑΑσσππρρόόππυυρργγοο

ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

ΝΝΕΕΕΕΣΣ  ΘΘΕΕΣΣΕΕΙΙΣΣ  ΕΕΡΡΓΓΑΑΣΣΙΙΑΑΣΣΝΝΕΕΕΕΣΣ  ΘΘΕΕΣΣΕΕΙΙΣΣ  ΕΕΡΡΓΓΑΑΣΣΙΙΑΑΣΣ
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΒΟΗΘΟΙ ΤΕΧΝΙΤΕΣ-ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ-ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ-

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΣ, ΕΡΓΑΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΖΑΜΙΩΝ, 
ΕΡΓΑΤΡΙΕΣ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ σσεελλ..  1100

ΣΣΥΥΓΓΧΧΑΑΡΡΗΗΤΤΗΗΡΡΙΙΑΑ  ΤΤΟΟΥΥ
∆∆ΗΗΜΜΑΑΡΡΧΧΟΟΥΥ  ΝΝ..  ΜΜΕΕΛΛΕΕΤΤΙΙΟΟΥΥ

ΣΣΤΤΟΟΥΥΣΣ  ΕΕΠΠΙΙΤΤΥΥΧΧΟΟΝΝΤΤΕΕΣΣ  
‘’Ο Ασπρόπυργος, που για µια ακόµη χρονιά, 
πανηγυρίζει για το πλήθος των επιτυχόντων,

δικαιούται να ατενίζει το µέλλον,
µε ελπίδα και αισιοδοξία’’

Αρ. Φύλλου 3496 Tετάρτη 29 Αυγούστου 2018 Έτος 24ο email: info@thriassio.gr www.thriassio.gr

σσεελλ..  99

σσεελλ..    22

σσεελλ..  33--44

σσεελλ..  33

ΛΛηησσττεείίαα  µµεε  
ττρρααυυµµααττιισσµµόό  σσεε
κκααττάάσσττηηµµαα  σσττοο  

κκέέννττρροο  ττοουυ  
ΑΑσσππρροοππύύρργγοουυ

ΟΟΑΑΕΕ∆∆::  ΕΕππίίδδοοµµαα
δδιιααθθεεσσιιµµόόττηηττααςς  

σσεε  εερργγααζζόόµµεεννοουυςς
ττηηςς  εεττααιιρρεείίααςς  

««ΧΧααλλυυββοουυρργγιικκήή»»
Αφορά όσους έχουν τεθεί 

σε διαθεσιµότητα και παραµένουν
άνεργοι κατά τη διάρκεια αυτής.

σσεελλ..    22--1111

σσεελλ..  33

σσεελλ..    55

σσεελλ..  33



Θ Ρ Ι Α Σ Ι Ο
ιδιοκτησία:

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

Εκδότης- ∆ιευθυντής - Αρχισυντάκτης:
Ευάγγελος Λιάκος

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

τηλ.: 6977982173

∆ιεύθυνση: Πατριάρχου Γρηγορίου 4 19300
Ασπρόπυργος Αττικής

Τηλ - fax: 210 5571855 Κιν: 6977410968
Συνδροµές Ετήσιες: 20€ 

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ:
ΛΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

Εθνική Τράπεζα
IBAN: GR 65011020000000

20060191531

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

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

κη τις απόψεις της εφηµερίδας

���������

2-θριάσιο Τετάρτη 29 Αυγούστου 2018   

Ασπρόπυργος

Βλαζάκη Σµαραγδή Ε. 17ο χλµ Εθνικής Οδού 
Αθηνών - Κορίνθου, ∆ιασταύρωση Ασπροπύργου -

Παραπλεύρως ΙΚΑ, 2105575911

Ελευσίνα
Μπαρδής Μελέτιος Ι. Βενιζέλου Ελευθερίου 8,

2105546633

Μάνδρα

Μαρτζέλης Χρήστος Ι. Στρατηγού Ρόκκα 
Νικολάου 56, 2105555550

Άνω Λιόσια
ΣΑΝΙ∆Α ΧΡΥΣΟΥΛΑ

ΛΕΩΦ.ΦΥΛΗΣ 47-ΦΥΛΗ
Τηλέφωνο  : 210 2411522

Αχαρν ές
∆ΙΑΜΑΝΤΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ 

Φιλαδελφείας 237-239, - Κόκκιν ος Μύλος, 13671,
2102316737

Χαιδάρι
ΣΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ

Παπαν δρέου Γεωργίου 4- ∆άσος

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ
Η θερµοκρασία από

20 έως 32 βαθµούς Κελσίου 

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

1,5,9,13,17,21,25,29

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Αποτοµή κεφαλής του Τιµίου

Προδρόµου

ΕΕννττοοππίίσσττηηκκεε  φφυυττεείίαα  550077  δδεεννδδρρυυλλλλίίωωνν
κκάάννννααββηηςς  σσττοονν  ΑΑσσππρρόόππυυρργγοο

Φυτεία, µε 507 δεν-
δρύλλια κάνναβης,
εντοπίστηκε και εκρ-

ιζώθηκε από την ΕΛ.ΑΣ. στην
περιοχή του Ασπροπύργου.

Πιο συγκεκριµένα η Υπο-
διεύθυνση ∆ίωξης Ναρκω-
τικών της ∆ιεύθυνσης Ασφά-
λειας Αττικής, στο πλαίσιο
ειδικών δράσεων, εξερ-
εύνησης περιοχών πρόσφορ-
ων για καλλιέργεια δενδρυ-
λλίων κάνναβης και καταστο-
λής της δράσης καλλιεργητών,
εντόπισε στην περιοχή Ξηρόρ-
εµα Ασπροπύργου, φυτεία µε
δενδρύλλια κάνναβης.

Συγκεκριµένα εντοπίσθηκε,
εντός δασικής έκτασης στην
προαναφερόµενη περιοχή,
χώρος στον οποίο καλλιερ-
γούντο δενδρύλλια κάνναβης, ύψους από 10 εκατοστά
έως 2 µέτρα.

Η Υποδιεύθυνση ∆ίωξης Ναρκωτικών, συνέστησε
άµεσα ειδική οµάδα αστυνοµικών για την φυσική επι-
τήρηση του χώρου και την συλλογή πληροφοριών και
πρωινές ώρες της 25ης Αυγούστου προέβη στην εκρίζω-

ση και κατάσχεση των δενδρυλλίων.
Συνολικά εκριζώθηκαν 507 δενδρύλλια κάνναβης και

κατασχέθηκε ο εξοπλισµός που χρησιµοποιείτο από
τους καλλιεργητές (λάστιχα ποτίσµατος, σκαπτικά εργα-
λεία, λιπάσµατα κλπ).Οι έρευνες για τον εντοπισµό και
σύλληψη των καλλιεργητών συνεχίζονται.

ΕΕππεεκκττεείίννεεττααιι  φφέέττοοςς  ττοο  ππρρόό--
γγρρααµµµµαα  ««ΣΣΧΧΟΟΛΛΙΙΚΚΑΑ
ΓΓΕΕΥΥΜΜΑΑΤΤΑΑ»»  ,,  εεννώώ  σσύύµµφφωω--

νναα  µµεε  ττιιςς  λλίίσσττεεςς  ττοουυ  δδηηµµοοσσιιεευυθθηη--
κκαανν  σσεε  ΦΦΕΕΚΚ  ππεερριιλλααµµββάάννοοννττααιι
όόλλαα  τταα  δδηηµµοοττιικκάά  σσχχοολλεείίαα  ττοουυ
ΑΑσσππρρόόππυυρργγοουυ  ,,    ττηηςς  ΕΕλλεευυσσίίννααςς,,
κκααιι  ττηηςς  ΜΜάάννδδρρααςς  ..  
Συγκεκριµένα, δηµοσιεύτηκε σε ΦΕΚ η
Υπουργική Απόφαση για τα σχολικά
γεύµατα που θα δοθούν τη νέα σχολική
χρονιά.
Σύµφωνα µε το Ωρολόγιο Πρόγραµµα

Ενιαίου Τύπου Ολοήµερου ∆ηµοτικού
Σχολείου, το πρόγραµµα «Σχολικά
Γεύµατα» θα υλοποιηθεί ως εξής: Οι
µαθητές που συµµετέχουν στο πρόγρ-
αµµα «Σχολικά Γεύµατα» µεταβαίνουν
στις οριζόµενες από το Σύλλογο ∆ιδασ-
κόντων αίθουσες σίτισης.
Ο χρόνος υλοποίησης του προγράµ-

µατος «Σχολικά Γεύµατα» διαρκεί ως
τις 13.45 για τους µαθητές που δεν
παρακολουθούν το Ολοήµερο Πρόγρ-
αµµα, οπότε και αποχωρούν από το
σχολείο. 
Για τους µαθητές που είναι εγγεγραµ-

µένοι στο Ολοήµερο Πρόγραµµα, το
πρόγραµµα «Σχολικά Γεύµατα» λήγει,
όπως προβλέπεται από το ισχύον πρό-
γραµµα του Ολοηµέρου, στις 14.00.

σσυυννεεχχίίζζεεττααιι  σσττηη  σσεελλ..  1111

ΤΤΗΗ  ΝΝΕΕΑΑ  ΣΣΧΧΟΟΛΛΙΙΚΚΗΗ  ΧΧΡΡΟΟΝΝΙΙΑΑ  ΤΤΗΗ  ΝΝΕΕΑΑ  ΣΣΧΧΟΟΛΛΙΙΚΚΗΗ  ΧΧΡΡΟΟΝΝΙΙΑΑ  
««ΣΣΧΧΟΟΛΛΙΙΚΚΑΑ  ΓΓΕΕΥΥΜΜΑΑΤΤΑΑ»»  σσεε  όόλλαα  τταα  

∆∆ηηµµοοττιικκάά  ΣΣχχοολλεείίαα  ττοουυ  ΑΑσσππρρόόππυυρργγοουυ,,  
ττηηςς  ΕΕλλεευυσσίίννααςς  κκααιι  ττηηςς  ΜΜάάννδδρρααςς  



Τετάρτη 29 Αυγούστου 2018 θριάσιο-3

ΣΣΥΥΓΓΧΧΑΑΡΡΗΗΤΤΗΗΡΡΙΙΑΑ  ΤΤΟΟΥΥ
∆∆ΗΗΜΜΑΑΡΡΧΧΟΟΥΥ  ΝΝ..  ΜΜΕΕΛΛΕΕΤΤΙΙΟΟΥΥ

ΣΣΤΤΟΟΥΥΣΣ  ΕΕΠΠΙΙΤΤΥΥΧΧΟΟΝΝΤΤΕΕΣΣ  
Ο Ασπρόπυργος, που για µια ακόµη χρονιά, 
πανηγυρίζει για το πλήθος των επιτυχόντων,

δικαιούται να ατενίζει το µέλλον,
µε ελπίδα και αισιοδοξία.

Ο∆ήµαρχος Ασπροπύργου και Μέλος του ∆.Σ.
της Κ.Ε.∆.Ε., κ Νικόλαος Μελετίου εξ αφορµής
της  ανακοίνωσης των Βάσεων Εισαγωγής στα

Α.Ε.Ι. και στα Α.Τ.Ε.Ι. της χώρας, έκανε την ακόλουθη
δήλωση: «Με ιδιαίτερη χαρά, απευθύνω τα θερµά και
ειλικρινή συγχαρητήριά µου, στις Νέες και τους Νέους
του Ασπρόπυργου, που πέτυχαν την εισαγωγή τους στα
Ανώτατα Ιδρύµατα της χώρας.
Εύχοµαι ολόψυχα, η φοίτησή τους σ΄ αυτά να είναι
γόνιµη και δηµιουργική. Να συµβάλλει καθοριστικά στην
υλοποίηση των µορφωτικών τους ονείρων και στην
πραγµάτωση των επαγγελµατικών οραµάτων τους.
Συγχαίρω, επίσης, τους Γονείς, τους Εκπαιδευτικούς
των Σχολείων της πόλης µας, κι όσους στάθηκαν
συµπαραστάτες και στυλοβάτες των Παιδιών, µέχρι την
κρίσιµη δοκιµασία των Εξετάσεων.
Ο Ασπρόπυργος, που για µια ακόµη χρονιά, παν-
ηγυρίζει για το πλήθος των επιτυχόντων, δικαιούται να
ατενίζει το µέλλον, µε ελπίδα και αισιοδοξία. Με τη
βεβαιότητα πως η πόλη µας, θα εξακολουθήσει να
συµβάλλει καθοριστικά, στην ανόρθωση της
Πατρίδας!».

Η πρώτη συνάντηση θα γίνει 
στις 8 Σεπτεµβρίου 2018, και ώρα 

11:00π.µ. – 14:00µ.µ.,

Ο Πρόεδρος του  Πνευµατικού Κέντρου του ∆ήµου
Ασπροπύργου, κ. Μελέτιος Μπουραντάς ενηµερώνει
τους ∆ηµότες ότι, στη ∆ηµοτική Βιβλιοθήκη θα λειτο-
υργήσει Εργαστήριο ∆ηµιουργικής Γραφής, το µήνα
Σεπτέµβριο, για όσους επιθυµούν να ασχοληθούν µε τη
συγγραφή. Η πρώτη συνάντηση θα γίνει στις 8 Σεπτεµ-
βρίου 2018, και ώρα 11:00π.µ. – 14:00µ.µ., στον 3ο
όροφο του Πνευµατικού Κέντρου, ενώ το εργαστήρι θα
συνεχιστεί και τα υπόλοιπα τρία (3) Σάββατα του µήνα
τις ίδιες ώρες. Το Εργαστήριο είναι δωρεάν, απευθύνε-
ται σε ενήλικες και µαθητές Λυκείου και θα υλοποιηθεί
από το Συγγραφέα και Καθηγητή ∆ηµιουργικής Γραφής,
κ. Βαγγέλη Προβιά. Για δηλώσεις συµµετοχής οι ενδια-
φερόµενοι µπορούν να απευθύνονται στην υπεύθυνη
της ∆ηµοτική Βιβλιοθήκης, κ. Ασηµίνα Φούφα –
Κορώνη, στον 3ο όροφο του Πνευµατικού Κέντρου Αλέ-
κου Παναγούλη 13, στο τηλέφωνο 210-5577593 & στο
e-mail: asiminafou@gmail.com.

Στόχος-Σκοπός του Εργαστηρίου
Η µυθοπλασία, η γραπτή αφήγηση, είναι µια διαδικασία

δηµιουργίας  που ολοκληρώνεται σε δύο αλληλένδετα
επίπεδα. Καταρχήν στο τεχνικό, που έχει να κάνει µε τα
δοµικά στοιχεία και τα απαραίτητα χαρακτηριστικά κάθε
ολοκληρωµένης ιστορίας. Και κατά δεύτερον στο ψυχικό,
που αφορά στις προθέσεις του ανθρώπου που γράφει και
στις ικανότητες και δεξιότητες που χρειάζεται για να αφη-
γείται ολοκληρωµένα. Με αφετηρία διηγήµατα σηµαν-
τικών Ελλήνων και ξένων Συγγραφέων, το εργαστήριο θα
προσφέρει στους συµµετέχοντες πρακτική γνώση για τις
δεξιότητες, που απαιτούνται, τις αποφάσεις που πρέπει
να πάρουν και τις επιλογές που βρίσκονται στην διάθεση
τους, όταν αποφασίσουν να µπουν στο γεµάτο συγκινή-
σεις, δρόµο της µεθοδικής γραφής. Παράλληλα, θα µάθ-
ουν τα απαραίτητα στοιχεία και τις τεχνικές της ολοκληρ-
ωµένης γραπτής αφήγησης, καθώς και τους βασικούς
ορισµούς της µυθοπλασίας. 

Περιγραφή
Πρώτη τρίωρη συνάντηση:

• Tα βασικά «δοµικά συστατικά» µιας αφήγησης:
Τόπος, χρόνος, ήρωας, διάρκεια, σύγκρουση - πρόκ-
ληση, αλλαγή, έκβαση. Σκοπός, να συνειδητοποιήσουν οι
συµµετέχοντες τι είναι «ιστορία». 

• Είναι η γραφή «προνόµιο» για λίγους; Τι είναι
και, κυρίως, τι κάνει ένας συγγραφέας. Πώς γινόµαστε
περισσότερο δηµιουργικοί, πώς βρίσκουµε ιδέες, πώς
πειθαρχούµε. Το παιδί - ο ιεροεξεταστής. Πώς ξεκινάµε,
πώς συνεχίζουµε το γράψιµο. 

∆εύτερη τρίωρη συνάντηση: 
• Τα εργαλεία του Συγγραφέα, για να γεµίσει, µε

αυτό που θέλει πραγµατικά να πει, τις σελίδες του και να
ταξιδέψει τον αναγνώστη: ∆ράση. ∆ιάλογος. Περιγραφή.
Εσωτερικός µονόλογος και αισθήµατα. Αναδροµή. Αισθη-
τηριακή γραφή. Το ύφος. 

συνεχίζεται στη σελ. 4

Εργαστήριο ∆ηµιουργικής Γραφής στο 
Πνευµατικό Κέντρο ∆ήµου Ασπροπύργου

Ο συγγραφέας Βαγγέλης Προβιάς. 

ΟΟΑΑΕΕ∆∆::  ΕΕππίίδδοοµµαα  δδιιααθθεεσσιιµµόόττηηττααςς  σσττοουυςς
εερργγααζζόόµµεεννοουυςς  ττηηςς  ««ΧΧααλλυυββοουυρργγιικκήήςς»»

Επίδοµα διαθεσιµότητας πρόκειται να λάβουν οι εργαζόµενοι στην «Χαλ-
υβουργική ΑΕ».
Η απόφαση αυτή ελήφθη από το υπουργείο Εργασίας και αφορά όσους

εργαζόµενους της εταιρίας έχουν τεθεί σε διαθεσιµότητα και παραµένουν
άνεργοι κατά τη διάρκεια αυτής.
Το ποσό που θα λάβουν αντιστοιχεί στο 30% του µέσου όρου των τακτικών

αποδοχών των εργαζοµένων, που έλαβαν τους δύο τελευταίους µήνες που
εργάστηκαν στην επιχείρηση υπό καθεστώς πλήρους απασχόλησης.
Η δαπάνη για την καταβολή του συγκεκριµένου επιδόµατος ανέρχεται σε
258.816 ευρώ και θα επιβαρύνει τον προϋπολογισµό του ΟΑΕ∆.

Ληστεία µε τραυµατισµό σε κατάστηµα
στο κέντρο του Ασπροπύργου

Ληστεία σηµειώθηκε χθες λίγο µετά τη 1 το µεσηµέρι σε κατάστηµα δίπλα
απο την εκκλησία του Αγίου ∆ηµητρίου Ασπροπύργου.
Σύµφωνα µε τις πρώτες πληροφορίες, 2 ανήλικοι ροµά αφού λήστεψαν κατά-
στηµα οικιακών ειδών, επιτέθηκαν στην ιδιοκτήτρια,, την τραυµάτισαν και
αφαίρεσαν την καδένα απο τον λαιµό της.
Αυτή τη στιγµή βρίσκονται επι τόπου 4 αστυνοµικοί καθώς και ασθενοφόρο.
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• Η σηµασία της επιµέλειας, της διόρθωσης, του
ξαναγραψίµατος. Τι προσέχουµε, όταν έρθει η ώρα της
επιµέλειας. Η λίστα µε όλα όσα πρέπει να ελέγξουµε ότι
λειτουργούν. Πώς και γιατί δεν υπάρχει "µπλοκάρισµα
του συγγραφέα".

  Τρίτη και τέταρτη, τρίωρες συναντήσεις:
• Οι συµµετέχοντες θα φέρουν την ιστορία που

έγραψαν, µετά τις πρώτες δύο συναντήσεις. 
Θα διαβάσουν το κείµενό τους, θα εκτεθούν και θα

ακούσουν την αξιολόγηση του, από τον Εισηγητή και από
τους υπόλοιπους συµµετέχοντες. Επανάληψη των
βασικών όρων και συζήτηση, σχετικά µε την ανάπτυξη
της ικανότητας για αυτο-επιµέλεια.  

• Με αφορµή τα κείµενα θα υπάρξει συζήτηση
σχετικά µε: Τι κάνει και τι πρέπει να κάνει ο συγγραφέας,
όταν δεν γράφει. Η σηµασία της ανάγνωσης. Η σηµασία
του χώρου και του χρόνου εργασίας. Η έρευνα. Η παρα-
τήρηση του κόσµου γύρω µας. Η προετοιµασία. Πώς
πάµε παρακάτω, όταν νιώθουµε απογοητευµένοι. Πώς
προστατεύουµε και ενισχύουµε την συγγραφική ταυτότ-
ητα. Παγίδες: πώς τις αποφεύγουµε. Ποια είναι τα επό-
µενα βήµατα. 

Πώς κάνουµε γνωστό το έργο µας. Πώς προσεγγίζο-
υµε εκδότες. Τα κείµενα µας, ως φορείς κοινωνικής αλλα-
γής. 

Βιογραφικό Βαγγέλη Προβιά

Οι συλλογές διηγηµάτων του Βαγγέλη Προβιά, «Τα
Μαύρα Παπούτσια της Παρέλασης» και «Πλατεία Μεσο-
λογγίου», κυκλοφορούν από τις εκδόσεις “Ολκός”. Έχει
µεταφράσει το αυτοβιογραφικό χρονικό, του Bill Hayes,
«Ξάγρυπνη πόλη - Η Νέα Υόρκη, ο Όλιβερ Σακς και εγώ»
- εκδόσεις “Ροπή”. Συµµετέχει, στο συλλογικό τόµο, «Τα
κορόµηλα δεν θέλουν ζέσταµα», που κυκλοφόρησε, το
2017, από τις εκδόσεις “Καστανιώτη”. Από το 2013, είναι
συντονιστής των οµάδων συγγραφής πεζογραφίας του
British Council και υπήρξε Εισηγητής του διαδικτυακού
προγράµµατος δηµιουργικής γραφής, στο Πανεπιστήµιο
Πειραιώς. Είναι υπότροφος του προγράµµατος “Study of
the U.S. Institute on Contemporary American Literature”,
που πραγµατοποιήθηκε το καλοκαίρι του 2016 στο
University of Louisville, στο Κεντάκι των Ηνωµένων Πολι-
τειών.

Μήνυµα ∆ηµήτρη Μπουραΐµη
προς τους επιτυχόντες µαθητές
στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση

«Εκ των γραµµάτων γεννάται η προκοπή µε την οποίαν
λάµπουν τα ελεύθερα έθνη»

Ρήγας Φεραίος

Αγαπητά µου παιδιά,

Θα ήθελα να σας εκφράσω τα πιο θερµά µου συγχαρητήρια
για την εισαγωγή σας στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση και την
αρχή της ακαδηµαϊκής σας πορείας.

Είναι η δική σας σειρά να εκµεταλλευτείτε τα όπλα που σας
παρέχονται για να προχωρήσετε στη βαθιά, επεξεργασµένη
γνώση, εκείνη που είναι κτήµα ες αεί και διαµορφώνει γνώµη
και άποψη. Μη φοβηθείτε την πρόκληση. Στα απαιτητικά χρόνια
που έρχονται, τολµήστε να κάνετε τη διαφορά και να είστε σίγο-
υροι ότι θα ανταµειφθείτε. 

Αλλά και όσοι δεν καταφέρατε να εισαχθείτε σε σχολές της
αρεσκείας σας, είναι σηµαντικό να γνωρίζετε ότι τίποτε δεν 

τ ε λ ε ι ώ ν ε ι
εδώ. Οι ευκαι-
ρίες είναι πάντα
µπροστά, αρκεί
να συνεχίζετε
να ονειρεύεστε
και να στοχεύετε
ψηλά.

Οι γονείς, οι
δάσκαλοι και
όλοι εµείς που
ακολουθούµε το
κάθε σας βήµα,
θα είµαστε
πάντα στο πλε-
υρό σας.

∆ε σας εύχοµαι καλή επιτυχία γιατί θα έµοιαζε σαν να αµφι-
βάλλω για αυτήν. Εύχοµαι όµως να τη διαχειριστείτε σωστά για
να στήσετε το δικό σας κόσµο, καλύτερο από αυτόν που θα σας
παραδώσουµε. 

Καλή δύναµη!
∆ηµήτρης Μπουραΐµης

Συνεχίζεται από τη σελ. 3

"Ηπειρώτικη Βραδιά"  
στην πλατεία Ηρώων στα Άνω Λιόσια

Ο Σύλλογος Ηπειρωτών  Άν ω Λιοσίων  σας προσκα-
λεί στην  Ηπειρώτικη βραδιά που διοργαν ών ει τo
ΣΑΒΒΑΤΟ 15/09/2018 & ώρα έν αρξης 21:00 στην
Πλατεία Ηρώων  (δηµαρχ είο) Άν ω Λιοσίων .

Σήµερα οι κρίσιµες αποφάσεις της ΠΝΟ 
για την 24ωρη πανελλαδική απεργία 

Σ
υνεδρι άζει  σήµερα Τετάρτη 28/09 η εκτελεστι κή επι -
τροπή της Πανελλήνι ας Ναυτι κής Οµοσπονδί ας
(ΠΝΟ), προκει µένου να λάβει  τι ς τελι κές αποφάσει ς

της γι α την 24ωρη πανελλαδι κή απεργί α των πληρωµάτων
των πλοί ων της ακτοπλοΐ ας τη ∆ευτέρα 3 Σεπτεµβρί ου, µετά
και  τη χθεσι νή  πρόταση των ακτοπλόων (ΣΕΕΝ) γι α αύξηση
1% στι ς συλλογι κές συµβάσει ς εργασί ας.

Στην συνεδρί αση αναµένεται  να συµµετέχει  και  ο πρόεδρ-
ος του ΣΕΕΝ Μι χάλης Σακέλης ο οποί ος θα έχει  συνοµι λί ες
µε τους εκπροσώπους των ναυτεργατι κών σωµατεί ων.

Μεταξύ της ΠΝΟ και  των ακτοπλόων, προηγήθηκε δι άλο-
γος στο υπουργεί ο Ναυτι λί ας µε τον αρµόδι ο υπουργό
Παναγι ώτη Κουρουµπλή. Ο υπουργός Ναυτι λί ας µι λώντας
πρόσφατα στο ΑΠΕ-ΜΠΕ γι α το θέµα εί χε εκφράσει  την
αι σι οδοξί α του ότι  τελι κά θα βρεθεί  λύση στο θέµα των
συλλογι κών συµβάσεων εργασί ας µεταξύ της Ένωσης των
ακτοπλόων και  της Πανελλήνι ας Ναυτι κής Οµοσπονδί ας,
προκει µένου να µην πραγµατοποι ηθεί  η 24ωρη πανελλαδι -
κή απεργι ακή κι νητοποί ηση που έχει  εξαγγεί λει  το συνδι κα-
λι στι κό σωµατεί ο των ναυτι κών.

«Εµεί ς θεωρούµε ότι  πρέπει  να υπάρξει  κάποι α αύξηση
-θεωρούµε λογι κό το αί τηµα της ΠΝΟ, στο πλαί σι ο ωστόσο
των δυνατοτήτων που υπάρχουν. 

Το ποσοστό εί ναι  ένα θέµα που θα ορι στεί  µέσα από δι α-
πραγµατεύσει ς µεταξύ των δύο πλευρών» εί χε τονί σει  ο κ.
Κουρουµπλής.Σηµει ώνεται  ότι  η ΠΝΟ ζητά 5% αύξηση στι ς
συλλογι κές συµβάσει ς εργασί ας των πληρωµάτων της
ακτοπλοΐ ας µε το επι χεί ρηµα ότι  εδώ και  8 χρόνι α δεν έχουν
λάβει  καµί α αύξηση παρά τι ς δυσκολί ες του επαγγέλµατος,
ενώ οι  ακτοπλόοι  από την πλευρά τους ι σχυρί ζονται  ότι  δεν
µεί ωσαν τους µι σθούς των ναυτι κών όπως έγι νε σε άλλους
κλάδους.
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ΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ∆ΟΜΕΣ, ΤΟ Ο∆ΙΚΟ ∆ΙΚΤΥΟ ΚΙ Η ΣΤΕΓΑΣΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 
Θα απασχολήσουν τη συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αχαρνών, την Παρασκευή 31/8

Στις 31/08/2018 ηµέρα Παρ-
ασκευή και ώρα 19:00 θα
πραγµατοποιηθεί η Συνε-

δρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου
Αχαρνών µε συνολικά 39 θέµατα
στην ηµερήσια διάταξη :

A. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
B. ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ

ΤΗΣ 31ης/08/2018
1 Έκθεση αποτελεσµάτων εκτέλεσης

του προϋπολογισµού εσόδων - εξόδων Α΄
τριµήνου οικονοµικού έτους 2018

2 Έκθεση αποτελεσµάτων εκτέλεσης
του προϋπολογισµού εσόδων - εξόδων Β΄
τριµήνου οικονοµικού έτους 2018.

3 Έγκριση Ισολογισµού του Ν.Π.∆.∆.
“∆ηµοτική Φροντίδα Αχαρνών” και των
οικονοµικών καταστάσεων Αποτελέσµατα
χρήσεως 2013 και Πίνακα ∆ιαθέσεως

Αποτελεσµάτων – την Έκθεση διαχείρι-
σης και το Προσάρτηµα Ισολογισµού.

4 Έγκριση Ισολογισµού του Ν.Π.∆.∆.
“∆ηµοτική Φροντίδα Αχαρνών” και των
οικονοµικών καταστάσεων Αποτελέσµατα
χρήσεως 2014 και Πίνακα ∆ιαθέσεως
Αποτελεσµάτων – την Έκθεση διαχείρι-
σης και το Προσάρτηµα Ισολογισµού.

5 Αίτηµα κάλυψης τριών (3) κενών
θέσεων µονίµου προσωπικού, κατ’ εφαρ-
µογή του άρθρου 82 του ν. 4483/2017.

6 «Έγκριση της υπ΄αριθµ. 23/07-07-
2018 απόφασης του ∆ιοικητικού Συµβου-
λίου του Κέντρου Ατόµων µε ειδικές Ανάγ-
κες “ΑΡΩΓΗ” και ορισµός από το ∆ηµοτικό
Συµβούλιο α) επιτροπής αγορών –
αξιολόγησης προσφορών για το διαγωνι-
σµό και β) επιτροπής παραλαβής για την
αγορά λεωφορείου για την µεταφορά των
παιδιών της “ΑΡΩΓΗΣ”»

7 ∆ωρεά (ή δωρεάν παραχώρηση) του
οχήµατος µάρκας STAYER µε αρ. κυκλ.
ΚΗΟ 5982 (πυροσβεστικό όχηµα) του
∆ήµου µας στην εθελοντική οµάδα ∆ασο-
προστασίας – ∆ιάσωσης Βαρυµπόµπης.

8 Ορισµός Μηχανισµού Πιστοποίησης
Εκτέλεσης της Πράξης «∆οµή Παροχής
Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπω-
λείο, ∆ήµου Αχαρνών», µε κωδικό ΟΠΣ
(MIS) 5001330» στο Επιχειρησιακό πρό-
γραµµα ¨Αττική 2014 – 2020¨.

9 Απόφαση υλοποίησης µε ίδια µέσα
του Υποέργου «∆οµή Παροχής Βασικών
Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο ∆ήµου
Αχαρνών», της Πράξης «∆οµή Παροχής

Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπω-
λείο, Κοινωνικό Φαρµακείο ∆ήµου Αχα-
ρνών», µε κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5001330

10 Λήψη Απόφασης για την έγκριση του
Τεχνικού ∆ελτίου Έργου-Προµήθειας της
χρηµατοδότησης από το Πρόγραµµα
ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ ΙΙ του Υπουργείου Εσωτερ-
ικών στον Άξονα Προτεραιότητας «η τοπι-
κή ανάπτυξη και η προστασία περιβάλ-
λοντος» µε τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ Ή/ΚΑΙ
ΣΥΝΟ∆ΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» µε
ανώτατο όριο χρηµατοδότησης, 195.000 €
και κάλυψη του υπολειπόµενου ποσού
ύψους 9.600 € από ιδίους πόρους.

11 Λήψη απόφασης για την έγκριση
Προγραµµατικής Σύµβασης και των Όρων
αυτής για το έργο: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ Ο∆ΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ Ο∆ΙΚΟ ∆ΙΚΤΥΟ ΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ» συνολικού
προϋπολογισµού 28.000.000,00€
(συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.)

12 «Ορισµός Επιτροπής της παρ.5

άρθρου 186 του Ν.3463/06.»

13 Ορισµός επιτροπής παραλαβής
υπηρεσιών αποµαγνητοφώνησης και επι-
µέλειας έκδοσης των πρακτικών των
συνεδριάσεων του ∆ηµοτικού Συµβου-
λίου, για τοέτος 2018.

14 Έγκριση παραχώρησης ή µη
κοινόχρηστου χώρου εντός της Πλατείας
Καράβου (8Χ8) για αναψυκτήριο του κ.
Σαλαχίδη Ρουστανµπεκ.

15 Λήψη απόφασης για την αµοιβή του
δικαιούχου δικηγόρου Πέτρου ∆ηµ. Σελέ-
κου ποσού 16.973,84€ πλέον ΦΠΑ για
παραστάσεις σε δικαστήρια σύµφωνα µε
την υπ αριθ. 292/26-6-2018 Απόφαση
Οικ. Επιτροπής περί ορισµού του.

16 Αναγκαίες µονοδροµήσεις στην Π.Ε.
ΛΑΘΕΑ Β.

17 Μερική ανάκληση ή µη της υπ’
αριθµ. 276/10-06-2010 Απόφασης ∆ηµο-
τικού Συµβουλίου περί αποκατάστα-
σης ιδιοκτησίας, και δηµιουργία
υποχρέωσης αποζηµίωσης για την
ιδιοκτησία µε Κ.Α. 28.11.11 και Ο.Τ.ΚΧ
Γ1527 στην Π.Ε Λαθέα Α’.

18 ∆ιαµόρφωση διάβασης πεζών
επί της οδού Φιλαδελφείας στο ύψος
της οδού 25ης Μαρτίου.

19 Παραχώρηση & Οριοθέτηση
Θέσης στάθµευσης ΑΜΕΑ – κ.
ΚΟΠΑΛΑ ΚΩΝ/ΝΟΥ

20 Παραχώρηση & Οριοθέτηση
Θέσης στάθµευσης ΑΜΕΑ – κ.
ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΕΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

21 Παραχώρηση & Οριοθέτηση
Θέσης στάθµευσης ΑΜΕΑ – ΜΙΧΑΕΛΑ
ΚΑΠΠΑ  (ΜΗΤΕΡΑ ΑΝΗΛΙΚΟΥ
∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΥ: ΒΕΡΤΖΟΒΙΤΗ ΓΕΩΡΓ
ΙΑ)

22 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΙ∆ΩΝ
ΣΗΜΑΝΣΗΣ Ρ-40 ΓΙΑ ΦΟΡΤΗΓΑ ΑΝΩ
ΤΩΝ 3,5 Τ ΣΤΗΝ Ο∆Ο ΗΛΕΚΤΡΑΣ
(ΠΡΩΗΝ ΘΡΑΚΗΣ) ΣΤΗΝ ΠΕ
“ΑΓΡΙΛΕΖΑ”

23 Σύµφωνη γνώµη σχετικά επί της
προτάσεως του κ. Σπ. Ντάνου, εκπρ-
οσώπου της Εταιρείας «Μυτιληναίος»
και λήψη σχετικής απόφασης.

24 Έγκριση απολογισµού οικονοµι-
κού έτους 2017 (01-01-2017 έως 31-
12-2017) του Ν.Π.∆.∆. µε την επων-
υµία: «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθ-
µιας Εκπαίδευσης ∆ήµου Αχαρνών»

25 «Έγκριση απολογισµού οικονοµι-
κού έτους 2017 (01-01-2017 έως 31-

12-2017) του Ν.Π.∆.∆. µε την επων-
υµία:«Σχολική Επιτροπή ∆ευτεροβάθµιας
Εκπαίδευσης ∆ήµου Αχαρνών»

26 Έγκριση της διενέργειας διαγωνι-
σµού για την προµήθεια ανταλλακτικών
για τα οχήµατα – µηχανήµατα του ∆ήµου,
συνολικού ποσού 587.760,00 € και της
διαδικασίας εκτέλεσής του.

27 Έγκριση της διενέργειας διαγωνι-
σµού για την προµήθεια τροφίµων για τις
ανάγκες των Νοµικών Προσώπων του
∆ήµου και φρέσκου πλήρους γάλακτος
για το εργατοϋπαλληλικό προσωπικό του
∆ήµου, συνολικού ποσού 634.289,22 €
και της διαδικασίας εκτέλεσής του.

28 Έγκριση της διενέργειας διαγωνι-
σµού για την προµήθεια ειδών ατοµικής
προστασίας και στολών ∆ηµοτικής
Αστυνοµίας, συνολικού ποσού
517.700,50 € και της διαδικασίας εκτέλε-
σής του.

29 Έγκριση προµήθειας ενός αγροτικού
µηχανήµατος (τρακτέρ µικρού όγκου) από
το ελεύθερο εµπόριο.

30 Λήψη απόφασης για εκ νέου παρά-
ταση της υπάρχουσας σύµβασης µίσθω-
σης για τη στέγαση του 3ου Νηπιαγω-
γείου Αχαρνών για το σχολικό έτος 2018-
2019

31 Λήψη απόφασης για εκ νέου παρά-
ταση της υπάρχουσας σύµβασης µίσθω-
σης για τη στέγαση του 17ου Νηπιαγω-
γείου Αχαρνών για το σχολικό έτος 2018-
2019

32 Λήψη απόφασης για εκ νέου παρά-
ταση της υπάρχουσας σύµβασης µίσθω-
σης για τη στέγαση του 21oυ Νηπιαγω-
γείου Αχαρνών για το σχολικό έτος 2018-
2019

33 Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής
παραλαβής των εργασιών τοποθέτησης
ανταλλακτικών για τα οχήµατα του ∆ήµου.

34 Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής
παραλαβής των εργασιών τοποθέτησης
ανταλλακτικών για τα οχήµατα του ∆ήµου.

35 Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής
παραλαβής εργασιών για την Μίσθωση
δύο (2) γερανοφόρων – καλαθοφόρων
οχηµάτων για κλάδεµα υψηλών δένδρων.

36 Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής
παραλαβής των εργασιών τοποθέτησης
ανταλλακτικών για τα οχήµατα του ∆ήµου.

37 Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής
παραλαβής υπηρεσιών τεχνικού ασφα-
λείας του ∆ήµου.

38 Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής
παραλαβής των εργασιών τοποθέτησης
ανταλλακτικών για τα οχήµατα του ∆ήµου.

39 Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής
παραλαβής εργασιών συντήρησης ανελ-
κυστήρων στους χώρους στέγασης των
υπηρεσιών του ∆ήµου.

O ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.
ΡΟΥΣΣΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Στο αριστερό χ έρι του τραυµατίστηκε
σοβαρά έν ας 37χ ρον ος εθελον τής
µακράς θητείας (ΕΜΘ), αρχ ιλοχ ίας

Μηχ αν ικού, που υπηρετεί στο Τάγµα
Εκκαθάρισης Ναρκοπεδίων  Ξηράς
(ΤΕΝΞ).
Το ατύχ ηµα σηµειώθηκε στις Αχ αρν ές 

Αττικής, στο Στρατόπεδο «Αν τ/γου 
Βασίλειου Καποτά».

Ο 37χ ρον ος, που είν αι έγγαµος και
πατέρας δύο παιδιών , διακοµίστηκε
εσπευµέν α στο 401 Γεν ικό Στρατιωτικό
Νοσοκοµείο Αθην ών , όπου υποβλήθηκε
σε χ ειρουργική επέµβαση.
Σύµφων α µε το Γεν ικό Επιτελείο Στρα-
τού, οι συν θήκες του τραυµατισµού του
παραµέν ουν  µέχ ρι στιγµής αδιευκρίν ι-
στες.

Στις Αχαρνές στο Στρατόπεδο «Καποτά»
ο τραυµατισµός του αρχιλοχία στο Τάγµα

Εκκαθάρισης Ναρκοπεδίων
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ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ
∆ΗΜΑΡΧΟΥ

ΧΡΗΣΤΟΥ ΠΑΠΠΟΥ
ΣΤΟΥΣ

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ

Με την ιδιότητα του εκπαιδευτικού θέλω να
συγχαρώ όσους πέτυχαν να εισαχθούν στην
τριτοβάθµια εκπαίδευση. Η επιτυχία αποτελεί
δικαίωση της προσπάθειας των ίδιων, των δασ-
κάλων και των γονιών τους.

Όσοι δεν τα κατάφεραν µπορούν να ξαναπρο-
σπαθήσουν ή να αλλάξουν προσανατολισµό. Η
ζωή δεν σταµατά εδώ και  άλλωστε οι Πανελλα-
δικές δεν αποτελούν µονόδροµο για την επιτ-
υχία στη ζωή.

Σε όλους θα ευχηθώ υγεία, τύχη και σωστές
αποφάσεις για τη συνέχεια.

Χρήστος Παππούς
∆ήµαρχος Φυλής

Γιάν ν ης Κασσαβός ∆ήµαρχος Αχαρν ών
Καλή δύναµη και καλή Ακαδηµαϊκή 
σταδιοδροµία σε όλα τα παιδιά

Με την  αν ακοίν ωση των  Βάσεων  εισαγωγής στην
Τριτοβάθµια Εκπαίδευση, ξεκιν ά για πολλούς µαθη-
τές η Ακαδηµαϊκή τους σταδιοδροµία.

Η "πορεία" φοίτησης στην  Τριτοβάθµια Εκπαίδευ-
ση είν αι µια ν έα πρόκληση για τους µαθητές – τους
φοιτητές πλέον  - που και πάλι µε όπλα τους την
προσπάθεια και τον  προσωπικό αγών α, καλούν ται
ν α κατακτήσουν  την  επιστηµον ική εκπαίδευση,
την  κατάρτιση και την  εξειδίκευση.

Καλή δύν αµη και καλή Ακαδηµαϊκή σταδιοδροµία
σε όλα τα παιδιά που σε λίγες µέρες θα κληθούν  ν α
αν ταποκριθούν  στις ν έες προκλήσεις της Τριτοβάθ-
µιας Εκπαίδευσης και µακάρι µέσα από τη φοίτηση
ν α βρουν  "δρόµους" για ν α υλοποιήσουν  τα όν ειρα
τους.

Το Κοινωνικό έργο ''Προσφέρω'' συγκεντρώνει σχολικά είδη

Οι καλοκαιρινές δια-
κοπές σιγά σιγά
τελειώνουν και τα

σχολεία θα αρχίσουν µε
νέους και παλιούς µαθητές.
Στη σχολική χρονιά που θα
ξεκινήσει σε µερικές µέρες,
θα χρειαστούν σχολικά είδη
που πολλές οικογένειες,
αδυνατούν να προσφέρουν
στα παιδιά τους.

Το Κοινωνικό έργο ''Προ-
σφέρω'', Οµάδα Εθελοντών
Πολιτών Αχαρναί συγκεν-
τρώνει σχολικά είδη για τους
µικρούς µας φίλους.

Όποιος επιθυµεί να προσφέρει τετράδια, µολύβια, στυλούς, τσάντες σχολικές, κασετίνες κ.τ.λ., ας επι-
κοινωνήσει στα τηλ. 6937191968 - 6971724357 Παρασκευάς Γαρυφάλλου.ΜΟΙΡΑΣΤΕ
ΧΑΜΟΓΕΛΑ.....∆ΩΣΤΕ ΑΓΑΠΗ ΣΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ !!!

Ο
Κωστής Μαραβέγιας έχει
αποδείξει ότι είναι από
εκείνους τους καλλιτέχνες

που αγαπάει να εκφράζεται µέσα
από τη µουσική και χαίρεται τις
συναυλίες όσο και το κοινό που
τον παρακολουθεί. Και θα έχουµε
τη µία και µοναδική ευκαιρία να
ζήσουµε το µεγαλύτερο πάρτι του
καλοκαιριού. Ο Κωστής Μαραβέ-
γιας στο Παλαιό Ελαιουργείο για
πρώτη φορά, για µία µεγάλη
συναυλία! Πάρτε το κέφι σας, τους
ανθρώπους σας, πάρτε λεωφορ-
εία και τρένα, πάρτε το αυτοκίνητό
σας και όσους κάνουν οτοστόπ και
ελάτε να ζήσουµε ένα βράδυ απ.ό
αυτά που γίνονται µία φορά και
επανάληψη δεν έχουν.

Ένα πολύχρωµο πολιτισµικό
µουσικό πάρτι  από αυτά που
ξέρει να φτιάχνει ο Κωστής µε κάθε ευκαιρία. Απλόχερη αληθινή µουσική γιορτή που µας παρασύρει,
εµπλουτίζοντας τις αισθήσεις µας, την ψυχή και την καρδιά µας.

Ένα πρόγραµµά γεµάτο τραγούδια από τα πρώτα του χρόνια στη δισκογραφία όπως το χαρακτηριστικό
«∆ε ζητάω πολλά», το ελκυστικό «Που να βρω µια να σου µοιάζει», την παιχνιδιάρικη «Λόλα», επιλο-
γές από το τελευταίο του album «Κατάστρωµα» όπως το «Φάρος», το µεθυστικό «Ζεστό Κρασί», το
«Συγχωροδοπέταλα» αλλά και ένα µουσικό παιχνίδι µε τραγούδια που ο Κωστής αγαπά πολύ ερµηνε-
υµένα µε το µοναδικό τρόπο του και µε τη βοήθεια των εξαιρετικών µουσικών της µπάντας του: Νίκο
Αγγλούπα (ηλεκτρική κιθάρα, ηλεκτρικό µπάσο), Άγγελο Αγγελίδη (ηλεκτρική και ακουστική κιθάρα),
Jim Staridas (τροµπόνι) και Κρίτωνα Μπελλώνια (κρουστά, τύµπανα).

Ο Κωστής Μαραβέγιας ετοιµάζει µια ακόµα εξαιρετική συναυλία
στο Παλαιό Ελαιουργείο στα πλαίσια του φεστιβάλ «Αισχύλεια» 
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ΜΜ
ε εντατικούς ρυθµούς προχωρούν οι εργασίες
επισκευών και συντηρήσεων στο 18ο ∆ηµοτικό
Σχολείο Αχαρνών στην περιοχή τους Αγίου

Πέτρου, καθώς σε λίγες µέρες θα χτυπήσει το κου-
δούνι της νέας σχολικής χρονιάς . 

Οι εργασίες επισκευής και συντήρησης στο 18ο
∆ηµοτικό Σχολείο Αχαρνών εντάσσονται στο έργο
"Επισκευή και Ενεργειακή Αναβάθµιση Σχολικών
Κτιρίων και Προαύλιων Χώρων ∆ήµου Αχαρνών"
προϋπολογισµού 1.300.000 ευρώ που αφορά πάνω
από 50 σχολικά κτίρια του ∆ήµου Αχαρνών, ενώ στο
συγκεκριµένο σχολείο εκτελούνται εργασίες, τοποθέτ-
ησης πλακιδίων στις αίθουσες, διαµόρφωσης και
ανάπλασης χώρων, επισκευής ή αντικατάστασης κιγ-

κλιδωµάτων, καθώς και ασφαλτόστρωση των προ-
αύλιων χώρων του σχολείου. 

Το πρόγραµµα επισκευών που περιλαµβάνει το
έργο "Επισκευή και Ενεργειακή Αναβάθµιση Σχολικών
Κτιρίων και Προαύλιων Χώρων ∆ήµου Αχαρνών"
προϋπολογισµού 1.300.000 ευρώ, εκτελείται κανονικά
και βάσει του χρονοδιαγράµµατος που έχει καταρτιστεί
από την εργολήπτρια εταιρεία σε συνεργασία µε την
Τεχνική Υπηρεσία του ∆ήµου Αχαρνών και τις Σχολικές
Επιτροπές Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας
Εκπαίδευσης του ∆ήµου Αχαρνών και έχει σαν στόχο
το µεγαλύτερο µέρος των επισκευών να έχουν ολοκ-
ληρωθεί µέχρι την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ
ΒΡΕΦΩΝ ΜΕ VOUCHER 

Σας ανακοινώνουµε, πως το Γραφείο Προσχο-
λικής Αγωγής που εδρεύει στον Β’ Παιδικό

Σταθµό Ελευσίνας (Εθνικής Αντιστάσεως 15),
θα λειτουργήσει την Πέµπτη 30 και την Παρασ-

κευή 31 Αυγούστου και ώρα 09.00 έως 12.00
αποκλειστικά για την εγγραφή βρεφών και

νηπίων, µέσω του Προγράµµατος ΕΣΠΑ «Ενα-
ρµόνιση Οικογενειακής και Επαγγελµατικής

Ζωής 2018-2019».

Στην ∆ιάθεση σας για κάθε διευκρίνιση,
Εκ µέρους του Ν.Π.∆.∆. Π.Α.Κ.Π.Π.Α.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΈΝΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΟΛΙΟΦΩΤΗ

Στόχος ληστών για 2η φορά 
κατάστηµα ψιλικών στη Ζωφριά 

Στόχος ληστών έγινε πριν µερικε΄ς ηµέρες
κατάστηµα ψιλικών ειδών στη Ζωφριά Άνω
Λιοσίων, στην οδό Μεγάλου Αλεξάνδρου 49.

Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, τέσσερις (4)
άγνωστοι δράστες εισέβαλλαν στο κατάστηµα και
µε την απειλή κατσαβιδιών ακινητοποίησαν τον
ιδιοκτήτη, αφαιρώντας µεγάλες ποσότητες πακέτων
τσιγάρων και καρτών κινητής τηλεφωνίας, µια τηλε-
όραση καθώς και χρηµατικό ποσό.
Το εν λόγω κατάστηµα γίνεται στόχος ληστείας για

δεύτερη φορά , καθώς πριν από δύο χρόνια  είχαν
εισβάλλει πάλι στο χώρο κλέφτες, µε τις ενέργειές
τους µάλιστα να καταγράφονται καρέ-καρέ από την
κάµερα ασφαλείας.
Την υπόθεση εξετάζει το τµήµα ασφαλείας Φυλής.

ΜΜεε  εεννττααττιικκοούύςς  ρρυυθθµµοούύςς  ππρροοχχωωρροούύνν  οοιι  εερργγαασσίίεεςς  σσυυννττηηρρήήσσεεωωνν  
σσττοο  1188οο  ∆∆ηηµµοοττιικκόό  σσττηηνν  ππεερριιοοχχήή  ττοουυςς  ΑΑγγίίοουυ  ΠΠέέττρροουυ  ΑΑχχααρρννώώνν  



8-θριάσιο Τετάρτη 29 Αυγούστου 2018 

∆ηµοσιεύτηκε η Απόφαση για την επιδότηση ενοικίου/συγκατοίκησης στους πληγέντες από τις 
πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018, σε Αττική και  Περιφέρεια Πελοποννήσου

∆ηµοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 3654/27-8-
2018 η Κοινή Υπουργική Απόφα-
ση για την επιδότηση

ενοικίου/συγκατοίκησης, για την κάλυψη
δαπανών στέγασης κατοίκων, οι κατοικίες
των οποίων κρίθηκαν είτε προσωρινά
ακατάλληλες για χρήση, είτε κατεδαφι-
στέες, από τις πυρκαγιές της 23ης και
24ης Ιουλίου 2018, σε περιοχές της Περ-
ιφέρειας Αττικής και της Περιφέρειας
Πελοποννήσου.

Επιδοτούνται οι πληγέντες, των οποίων
η πληγείσα κατοικία αποτελούσε τη
µόνιµη και κύρια κατοικία τους και οι
οποίοι θα ενοικιάσουν ή θα φιλοξενηθούν
σε κατοικία εντός της ίδιας Περιφερειακής
Ενότητας που βρίσκεται το πληγέν κτίριο,
εφόσον δε διαθέτουν κενή ή δευτερεύου-
σα κατοικία σε απόσταση µικρότερη των
50 χιλιοµέτρων από την πυρόπληκτη κατοικία τους, που
να καλύπτει τις στεγαστικές τους ανάγκες.

Η επιδότηση για µεν τους ιδιοκτήτες, που διέµεναν στις
κατοικίες που υπέστησαν βλάβες, χορηγείται µέχρι την
επισκευή ή ανακατασκευή της κατοικίας τους και µε
ανώτατο χρονικό διάστηµα τα δύο (2) χρόνια, για δε τους
ενοικιαστές των κατοικιών που υπέστησαν βλάβες, για
έξι (6) µήνες.

Αναλυτικά επιδοτούνται οι πληγέντες ως εξής:

· Μεµονωµένα άτοµα µε 300 ευρώ το µήνα
· Οικογένεια ∆ύο ατόµων µε 350 ευρώ το µήνα
· Οικογένεια Τριών ατόµων µε 400 ευρώ το µήνα
· Οικογένεια Τεσσάρων ατόµων µε 450 ευρώ το µήνα
· Οικογένεια Άνω των τεσσάρων ατόµων µε 500 ευρώ

το µήνα
Για κάθε µέλος της οικογένειας που είναι άτοµο µε ειδι-

κές ανάγκες, ο αριθµός των µελών της οικογένειας, για
τον υπολογισµό του ποσού της επιδότησης, προσαυξά-
νεται κατά ένα (1) µέλος.

Η επιδότηση χορηγείται ανά τρίµηνο. Η επιδότ-
ηση του πρώτου τριµήνου θα χορηγηθεί αµέσως
µετά την έκδοση Απόφασης ∆ικαιούχου της εν
λόγω επιδότησης.

∆εν απαιτείται από µέρους του δικαιούχου η
προσκόµιση στοιχείων, τα οποία έχουν ήδη δια-
τεθεί στην αρµόδια Υπηρεσία του Υπουργείου
Υποδοµών και Μεταφορών, ως συνηµµένα της
αίτησης του δικαιούχου για τη διαδικασία χορήγ-
ησης της έκτακτης εφάπαξ ενίσχυσης µε τη
µορφή επιδόµατος του άρθρου 1 της από 26ης
Ιουλίου 2018 ΠΝΠ (Α΄ 138).

Ορίζεται προθεσµία έξι (6) µηνών, ήτοι µέχρι τις
27-02-2018, για την υποβολή αίτησης στους
αρµόδιους Τ.Α.Ε.Φ.Κ. και συγκεκριµένα:

1.    στον ΤΑΕΦΚ Ανατολικής Αττικής καταθέ-
τουν οι πληγέντες των περιοχών Ανατολικής Αττι-
κής και Βόρειου Τοµέα Αθηνών

2.    στον ΤΑΕΦΚ ∆υτικής Αττικής καταθέτουν οι
πληγέντες των περιοχών ∆υτικής Αττικής και Περιφερεια-
κής Ενότητας Κορινθίας

Επισηµαίνεται ότι η υποβολή των αιτήσεων στους
ΤΑΕΦΚ θα γίνεται στους χώρους όπου έχουν γίνει και οι
υποβολές των αιτήσεων για το εφάπαξ επίδοµα του Υπο-
υργείου Υποδοµών και Μεταφορών.

ΑΑΠΠΟΟΛΛΥΥΤΤΑΑ  ΚΚΑΑΛΛΟΟΚΚΑΑΙΙΡΡΙΙΝΝΟΟΣΣ  ΟΟ  ΚΚΑΑΙΙΡΡΟΟΣΣ
Μετά τις βροχές, επιστρέφει στους 37ο ο υδράργυρος

Μ
ετά τις βροχ ές... καύσων ας. Ή σχ εδόν  καύσων ας, αφού σύµφω-
ν α µε τον  µετεωρολόγο Γιάν ν η Καλλιάν ο η θερµοκρασία από αύριο
θα πάρει την  αν ηφόρα. 

Βάσει της ίδιας πρόβλεψης το Σαββατοκύριακο θα είν αι απόλυτα καλο-
καιριν ό, κατάλληλο για εξορµήσεις. Η καλοκαιρία θα συν εχ ιστεί τουλάχ ι-
στον  µέχ ρι την  ερχ όµεν η Τρίτη. 

ΕΡΧΕΤΑΙ ΠΑΛΙ ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΜΕ 35-36 ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΆ 37°C
Σύµφων α µε τα ν εότερα προγν ωστικά στοιχ εία, µέχ ρι και τις 4-5

Σεπτέµβρη, ο καιρός θα είν αι θαυµάσιος µε τις θερµοκρασίες µάλιστα ν α
αν εβαίν ουν  σε καλοκαιριν ά και πάλι επίπεδα. Έτσι λοιπόν , δεν  αποκ-
λείεται τις επόµεν ες ηµέρες ν α σηµειωθούν  και πάλι 36-37°C στη δυτική
και βόρεια Ελλάδα (στις ευπαθείς στη ζέστη περιοχ ές) και 35-36°C στις
αν ατολικές και ν ότιες αν τίστοιχ α ηπειρωτικές περιοχ ές. Στα ν ησιά µας,
τόσο στο Ιόν ιο, όσο και στο Αιγαίο, η θερµοκρασία θα αγγίξει τους 30-32°C
κατά µέσο όρο.

ΤΟ ΜΕΛΤΕΜΙ ΘΑ ∆ΡΟΣΙΖΕΙ ΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΚΑΙ ΝΟΤΙΑ
Το µελτέµι θα επιστρέψει στο Αιγαίο και µάλιστα θα πν έει µε έν ταση 5-6

και πολύ τοπικά ακόµη και 7 µποφόρ στα κεν τρικά τµήµατα του για τις
επόµεν ες ηµέρες, δροσιζον τας έτσι τα περισσότερα αν ατολικά και ν ότια
τµήµατα της Ελλάδας.

ΟΙ ΘΑΛΑΣΣΕΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΖΕΣΤΕΣ
Οι θερµοκρασίες των  θαλασσών  τις επόµεν ες ηµέρες θα βρεθούν  στα

επίπεδα των  26-27°C και τοπικά στους 28°C στην  περιοχ ή των  ∆ωδεκα-
ν ήσων , καθιστών τας έτσι τις θάλασσες µας αρκετά ζεστές για ν α
συν εχ ίσετε ευχ άριστα τα µπάν ια σας.

ΣΧΕΤΙΚΗ ΖΕΣΤΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ
Στην  Αθήν α ή θερµοκρασία θα αρχ ίσει ν α "τραβάει" την  αν ηφόρα, και

έτσι τις επόµεν ες ηµέρες ο υδράργυρος θα "φλερτάρει" καθηµεριν ά µε τους
34-35°C κάν ον τας τις µέρες µας µέχ ρι και τουλάχ ιστον  τις 4-5 Σεπτέµβρη
καθαρά καλοκαιριν ές.

ΠΑΝΩ ΑΠΟ 30.000 (!!!) ΚΕΡΑΥΝΟΙ ΣΗΜΕΙΩΘΗΚΑΝ ΤΟ 2ΗΜΕΡΟ ΤΗΣ
ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑΣ - ΕΠΗΡΕΑΣΤΗΚΕ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΚΑΙ Η ΑΤΤΙΚΗ

Για την  ιστορία πάν τως, από αυτή την  διήµερη κακοκαιρία που πέρασε,
οι περιοχ ές της Αττικής που επηρεάστηκαν  περισσότερο από τις
καταιγίδες ήταν  τα δυτικά, τα βορειοαν ατολικά και τα αν ατολικά τµήµατα
του ν όµου. Στις υπόλοιπες περιοχ ές τα φαιν όµεν α των  βροχ οπτώσεων
ήταν  κατά βάση εξασθεν ηµέν α. Πάν τως, από τον  σχ ετικό χ άρτη
καταιγίδων , φαίν εται ξεκάθαρα ότι έν α µεγάλο µέρος του ν όµου Αττικής
δέχ τηκε πλήθος ηλεκτρικών  εκκεν ώσεων  (κεραυν ών ). Αξιζει τέλος ν α
σηµειωθεί, ότι κατά τη διάρκεια της 2ηµερης κακοκαιρίας που έπληξε τη
χ ώρα, σηµειώθηκαν  πάν ω από 30.000 κεραυν οί σε όλη την  επικράτεια!
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∆
ύο ταχυτήτων οι  βάσει ς 2018 και
στροφή στι ς παραγωγι κές σχολές
καταδει κνύει  η ανακοί νωση των

βάσεων ει σαγωγής στην Τρι τοβάθµι α
Εκπαί δευση.

Στην ατζέντα των φετι νών Πανελλαδι κών
περι λαµβάνεται  επί σης η µεγάλη δι αφορά
ανάµεσα στι ς σχολές της Αθήνας και  της
Θεσσαλονί κης το Πανεπι στήµι ο ∆υτι κής
Αττι κής που φαί νεται  οτι  κερδί ζει  το
στοί χηµα ενώ σύµφωνα µε τους ει δι κούς η
ί δρυση νέου Πανεπι στηµί ου ευθύνεται  γι α
την µεγάλη πτώση των σχολών στην περι φ-
έρει α.

Πι ο αναλυτι κά, στο πρώτο πεδί ο, των
Ανθρωπι στι κών Σπουδών, οι  πι ο περι ζήτ-
ητες παραδοσι ακά σχολές εί ναι  οι  νοµι κές,
οι  οποί ες φέτος παρουσί ασαν ορι ακές δι α-
φορές στι ς βάσει ς τους, σε σχέση µε πέρυ-
σι . Ει δι κότερα, ορι ακή άνοδο παρουσί ασαν
οι  νοµι κές Αθηνών και  Θεσσαλονί κης, µε 20
και  12 µόρι α παραπάνω αντί στοι χα και
βάση ει σαγωγής 18.219 (Αθήνα) και  17.965
(Θεσσαλονί κη). Η νοµι κή Κοµοτηνής,
«έπεσε» κατά 50 µόρι α στα 17.465 µόρι α.

Εξάλλου, πτωτι κά κι νήθηκαν οι  βάσει ς
στι ς ι ατρι κές σχολές, µε την Ιατρι κή Αθηνών
να κρατάει  ωστόσο τη βάση της πάνω από
τα 19.000 µόρι α, στα 19.029. Ψηλά κράτ-
ησαν τον πήχυ και  οι  πολυτεχνι κές σχολές,
παρά την ορι ακή πτώση σε ορι σµένες από
αυτές.

Ενδει κτι κά, η Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχα-
νι κών και  Μηχανι κών Υπολογι στών (ΕΜΠ)
«έχασε» 176 µόρι α, κατεβαί νοντας στα
18.240 µόρι α από 18.416 που εί χε πέρυσι .

Όσον αφορά τι ς Αρχι τεκτονι κές Σχολές,
κι νήθηκαν πτωτι κά, µε το τµήµα της Αθήνας
να εί ναι  το µόνο που κράτησε σε δι ψήφι ο
αρι θµό µορί ων την πτώση σε σχέση µε
πέρυσι  (19.334 µόρι α, µε πτώση 43
µορί ων).

Επί σης υπάρχει  µεγάλη στροφή στι ς
παραγωγι κές σχολές και  αποστροφή σε
Φι λοσοφι κές και  Μαθηµατι κές Σχολές µε
τρανταχτό παράδει γµα το Μαθηµατι κό
τµήµα Σάµου η βάση του οποί ου «έπεσε»
κατά περί που 2000 µόρι α. Επί σης
σηµει ώνεται  µεγάλη άνοδος στα Παι δαγω-
γι κά τµήµατα περί που 1000 µόρι α και  ανο-
δι κή τάση στι ς στρατι ωτι κές σχολές, ενώ
στον αντί ποδα σηµει ώνεται  µεγάλη πτώση
στην Αρχι τεκτονι κή σχολή ει δι κά στην επα-
ρχί α.

Οι  καθηγητές εστι άζουν στην πτώση των

βάσεων και  στη µεγάλη ζήτηση που συνδυά-
ζεται  µε ανοδι κή τάση σε σχολές που εξα-
σφαλί ζουν επαγγελµατι κή αποκατάσταση,
όπως η σχολή Πυροσβεστών και  οι  Παι δα-
γωγι κές σχολές. Χαρακτηρι στι κό παρά-
δει γµα που αποτυπώνει  το ενδι αφέρον γι α
τι ς ευκαι ρί ες σταδι οδροµί ας σε συνδυασµό
µε την αγορά εργασί ας εί ναι  η πτώση των
Φι λοσοφι κών σχολών και  η άνοδος τµηµά-
των Λογι στι κής.

«Απογείωση» για τα Παιδαγωγικά

Ξεκάθαρη άνοδο - όπως αναµενόταν, µετά
την κατάργηση του σχετι κού επι στηµονι κού
πεδί ου - σηµεί ωσαν τα παι δαγωγι κά τµή-
µατα. Μάλι στα, το Παι δαγωγι κό Νηπι α-
γωγών του Πανεπι στηµί ου Ιωαννί νων,
κατέγραψε άνοδο κατά 2.007 µόρι α (βάση
ει σαγωγής: 12.840 µόρι α). Άνοδο της
τάξεως άνω των 1.100 µορί ων κατέγραψαν
και  τα υπόλοι πα τµήµατα. Ενδει κτι κά, οι
µεγαλύτερες άνοδοι  καταγράφηκαν στα
εξής τµήµατα:

Άνοδος κατά 1.986 µόρι α γι α το τµήµα
Προσχολι κής αγωγής ΤΕΙ Ηπεί ρου στα
Ιωάννι να (12.126 µόρι α βάση ει σαγωγής)

Άνοδος κατά 1.900 µόρι α γι α το Παι δαγω-
γι κό Προσχολι κής Εκπαί δευσης Βόλου
(13.314 µόρι α βάση ει σαγωγής)

Άνοδος κατά 1.836 µόρι α γι α το Παι δαγω-
γι κό προσχολι κής Εκπαί δευσης (12.495
µόρι α βάση ει σαγωγής)

Άνοδος κατά 1.803 µόρι α, γι α το τµήµα
Επι στηµών Εκπαί δευσης και  Αγωγής στην
Προσχολι κή ηλι κί α του Πανεπι στηµί ου
Πατρών (13.618 µόρι α βάση ει σαγωγής)

Άνοδος κατά 1.799 µόρι α, γι α το Παι δα-
γωγι κό ∆ηµοτι κής Εκπαί δευσης στα Ιωάννι -
να (14.267 βάση ει σαγωγής)

Άνοδος κατά 1.722 µόρι α γι α το Παι δαγω-
γι κό ∆ηµοτι κής Εκπαί δευσης Ρεθύµνου
(Πανεπι στήµι ο Κρήτης), µε βάση ει σαγω-
γής 13.782 µόρι α.

Οι κορυφαίες σχολές και οιB ουραγοί

Ιδι αί τερο ενδι αφέρον παρουσι άζουν, η
καλύτερη και  η χει ρότερη πεντάδα σχολών.
Στι ς κορυφαί ες σχολές, µε την υψηλότερη
βάση ει σαγωγής, βρί σκονται  η Αγγλι κή
Γλώσσα και  Φι λολογί α Θεσσαλονί κης µε
20.039 µόρι α, και  το αντί στοι χο τµήµα της
Αθήνας µε 19.708 µόρι α. Ακολουθούν η Αρχι -
τεκτονι κή Αθηνών µε 19.334 µόρι α και  η
Ιατρι κή Αθηνών µε 10.029 µόρι α. Την
καλύτερη πεντάδα συµπληρώνει  η Ιατρι κή
ΣΑΣΣ µε 18.915 µόρι α.

Στον αντί ποδα, πολύ κάτω από τη βάση -
κυρι ολεκτι κά - παί ρνει  το τµήµα ∆ι οί κησης
Επι χει ρήσεων του ΤΕΙ Ηπεί ρου, µε 3.034
µόρι α. Από κοντά, δυστυχώς, ακολουθούν το
τµήµα ∆ι οί κησης Επι χει ρήσεων του ΤΕΙ
Ιονί ων Νήσων στη Λευκάδα, µε 3.072 µόρι α,
το τµήµα ∆ι οί κησης Επι χει ρήσεων του ΤΕΙ
∆υτ. Μακεδονί ας στα Γρεβενά, µε 4.064
µόρι α και  το τµήµα Τεχνολόγων Περι βάλ-
λοντος του ΤΕΙ Ιονί ων Νήσων στη Ζάκυνθο, µε
4.738 µόρι α. Λί γο πι ο ψηλά, αλλά πολύ
µακρι ά από τη βάση, το τµήµα ∆ι οί κησης,
Οι κονοµί ας και  Επι κοι νωνί ας Πολι τι στι κών
και  Τουρι στι κών Μονάδων (ΤΕΙ ∆υτι κής
Ελλάδας), µε 5.285 µονάδες.

Μεγαλύτερη άνοδος και πτώση

Ενδει κτι κό της µει κτής ει κόνας που παρ-
ουσί ασαν οι  βάσει ς φέτος, εί ναι  και  το
γεγονός ότι  σηµει ώθηκαν εξί σου θεαµατι -
κές δι αφορές µορί ων προς τα πάνω και

προς τα κάτω. Αναλυτι κότερα, τη µεγαλύτε-
ρη δι αφορά προς τα πάνω παρουσί ασε η
σχολή της Ισπανι κής Γλώσσας και  Φι λο-
λογί ας Αθήνας, µε άνοδο 5.681 µορί ων σε
σχέση µε πέρυσι  (10.891 µόρι α φέτος,
5.681 πέρυσι ), σχεδόν δι πλασι άζοντας τα
µόρι α βάσης ει σαγωγής της. Την πεντάδα
των σχολών µε τη µεγαλύτερη άνοδο
συµπληρώνουν το τµήµα Μουσι κών Σπου-
δών του ΑΠΘ (άνοδος κατά 2.520 µόρι α), το
τµήµα Προσχολι κής Αγωγής του ΤΕΙ Θεσ-
σαλονί κης (άνοδος 2.073 µορί ων), το Παι δα-
γωγι κό Νηπι αγωγών Πανεπι στηµί ου Ιωαν-
νί νων (άνοδος 2.007 µορί ων) και  το τµήµα
Προσχολι κής Αγωγής ΤΕΙ Ηπεί ρου (άνοδος
1.986 µορί ων).

Από την άλλη µερι ά, τη µεγαλύτερη
πτώση σηµεί ωσαν οι  εξής σχολές: Ιταλι κής
Γλώσσας και  Φι λολογί ας Αθηνών (3.882
µόρι α πτώση, 5.359 βάση ει σαγωγής),
Μηχανι κών Περι βάλλοντος Ξάνθης (∆ηµο-
κρί τει ο Πανεπι στήµι ο Θράκης), µε 2.323
µόρι α πτώση (9.561 βάση ει σαγωγής),
Μηχανι κών Ορυκτών Πόρων Χανί ων (Πολ-
υτεχνεί ο Κρήτης) µε 2.254 µόρι α πτώση
(9.034 βάση ει σαγωγής), Εφαρµοσµένων
Μαθηµατι κών Ηρακλεί ου (Πανεπι στήµι ο
Κρήτης) µε πτώση 2.211 µορί ων (10.021
βάση ει σαγωγής), και  Στατι στι κής Σάµου
(Πανεπι στήµι ο Αι γαί ου), µε 2.167 µόρι α
πτώση (8.525 βάση ει σαγωγής).

«Πρεµιέρα» για το Πανεπιστήµιο 
∆υτικής Αττικής

Η πρώτη του φορά στο µηχανογραφι κό
ήταν η φετι νή γι α το Πανεπι στήµι ο ∆υτι κής
Αττι κής, και  από τα 26 τµήµατα, τα 22 πέρ-
ασαν τι ς εξετάσει ς µε πάνω από 10.000
µόρι α. Ει δι κότερα, τα πέντε πι ο υψηλόβαθ-
µα τµήµατα εί ναι  αυτά της Φυσι κοθερα-
πεί ας (17.023 µόρι α), της Εργοθεραπεί ας
(16.473 µόρι α), της Κοι νωνι κής Εργασί ας
(16.284 µόρι α), της Μαι ευτι κής (15.490
µόρι α) και  της Νοσηλευτι κής (15.462
µόρι α).

Ωστόσο, οι  πέντε σχολές του Π∆Α που
«τερµάτι σαν» τελευταί ες εί ναι  της Συντήρη-
σης Αρχαι οτήτων και  Έργων Τέχνης (7.575
µόρι α), της Γραφι στι κής και  Οπτι κής Επι -
κοι νωνί ας (9.296 µόρι α), των Μηχανι κών
Τοπογραφί ας και  Γεωπληροφορι κής (9.768
µόρι α), της Εσωτερι κής Αρχι τεκτονι κής
(9.889 µόρι α) και  των Μηχανι κών Βι οµηχα-
νι κής Σχεδί ασης και  Παραγωγής (10.091
µόρι α).

∆∆ύύοο  ττααχχυυττήήττωωνν  οοιι  ββάάσσεειιςς  σσχχοολλώώνν
- Χάσµα Αθήνας µε την περιφέρεια. Πώς το Πανεπιστήµιο ∆υτικής Αττικής άλλαξε τις ισορροπίες 

ΕΕππόόππττεεςς  ΟΟΤΤΑΑ::  ΠΠοοιιοοιι  µµπποορροούύνν  
νναα  εείίννααιι  υυπποοψψήήφφιιοοιι  
- Τα προσόντα  και η  διαδικασία

Α
πόφαση του Υπ. Εσωτερι κών, Πάνου Σκουρλέτη, καθ-
ορί ζει  τα προσόντα και  τη δι αδι κασί α επι λογής
Εποπτών ΟΤΑ.

Γι α την επι λογή του Επόπτη ΟΤΑ εκδί δεται  πρόσκληση
εκδήλωσης ενδι αφέροντος-προκήρυξη από τον Υπουργό
Εσωτερι κών.

Η πρόσκληση δηµοσι εύεται  στι ς ι στοσελί δες του Υπουρ-
γεί ου Εσωτερι κών και  του ΑΣΕΠ γι α τουλάχι στον δέκα (10)
ηµέρες, καθώς και  στην ι στοσελί δα του Προγράµµατος
∆ΙΑΥΓΕΙΑ.

∆ι καί ωµα υποβολής αί τησης υποψηφι ότητας έχουν όσοι
υπηρετούν στο δηµόσι ο τοµέα (τακτι κοί  µόνι µοι  υπάλληλοι
και  υπάλληλοι  µε σχέση εργασί ας ι δι ωτι κού δι καί ου
αορί στου χρόνου), ανεξαρτήτως του αν εί ναι  εγγεγραµµένοι
στο Μητρώο Επι τελι κών Στελεχών ∆ηµόσι ας ∆ι οί κησης,
εφόσον δι αθέτουν σωρευτι κά τα εξής προσόντα:

α) πτυχί ο νοµι κού τµήµατος ή οι κονοµι κών επι στηµών ή

πολι τι κών επι στηµών ή
δηµόσι ας δι οί κησης
ελληνι κού ΑΕΙ ή ι σότι µο
της αλλοδαπής,

β) δι δακτορι κό ή µετα-
πτυχι ακό δί πλωµα ελληνι -
κού ΑΕΙ ή ι σότι µο της αλλο-
δαπής σε οποι οδήποτε
κλάδο του δι καί ου ή δεκαε-
τή δι κηγορι κή εµπει ρί α,

γ) άρι στη ή πολύ καλή γνώση µι ας τουλάχι στον ξένης
γλώσσας.

Επί σης, δι καί ωµα υποβολής υποψηφι ότητας έχουν και
όσοι  δεν υπηρετούν στον δηµόσι ο τοµέα, περι λαµβανοµέ-
νων των υπηρετούντων στο δηµόσι ο µε σχέση εργασί ας
ι δι ωτι κού δι καί ου ορι σµένου χρόνου ή µε σύµβαση έργου,
κατά την έννοι α του άρθρου 2 παρ. 1 περ. α’ του ν.4369/2016
(Α’ 33), εφόσον δι αθέτουν τα προσόντα της προηγούµενης
παραγράφου, ανεξαρτήτως του αν εί ναι  εγγεγραµµένοι  στο
Μητρώο Επι τελι κών Στελεχών ∆ηµόσι ας ∆ι οί κησης.

Η αί τηση υποψηφι ότητας υποβάλλεται  ηλεκτρονι κά στο

ΑΣΕΠ αποκλει στι κά µέσω του δι αδι κτυακού του τόπου
(www.asep.gr).

Η επι λογή των υποψηφί ων πραγµατοποι εί ται  από το
Ει δι κό Συµβούλι ο Επι λογής ∆ι οι κήσεων (ΕΣΕ∆).

Γι α την επι λογή Εποπτών ΟΤΑ λαµβάνονται  υπόψη τέσ-
σερι ς (4) οµάδες κρι τηρί ων:

α) µορι οδότηση βάσει  τυπι κών, εκπαι δευτι κών προσόν-
των και  προσόντων επαγγελµατι κής κατάρτι σης,

β) µορι οδότηση βάσει  εργασι ακής εµπει ρί ας και
άσκησης καθηκόντων ευθύνης,

γ) µορι οδότηση βάσει  αξι ολόγησης, γι α τους υποψήφι ους
που υπηρετούν στο δηµόσι ο τοµέα και

δ) µορι οδότηση βάσει  συνέντευξης.
Ο Υπουργός Εσωτερι κών επι λέγει  υποχρεωτι κά έναν (1)

από τους τρει ς (3) επι κρατέστερους υποψηφί ους γι α κάθε
θέση Επόπτη ΟΤΑ, σύµφωνα µε την ει σήγηση του ΕΣΕ∆.

Ο επι λεγεί ς γι α κάθε θέση δι ορί ζεται  Επόπτης ΟΤΑ και
τοποθετεί ται  ως προϊ στάµενος Αυτοτελούς Υπηρεσί ας
Εποπτεί ας ΟΤΑ µε Απόφαση του Υπουργού Εσωτερι κών, η
οποί α δηµοσι εύεται  στην Εφηµερί δα της Κυβερνήσεως.

Η θητεί α του Επόπτη ΟΤΑ εί ναι  τετραετής και  µπορεί  να
ανανεώνεται .
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ΓΓρρααφφεείίοο  ΑΑππαασσχχόόλληησσηηςς
∆∆ήήµµοουυ  ΑΑσσππρροοππύύρργγοουυ

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 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 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

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 Απαρ-
αίτητη
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 ∆ιπλώµα-
τος ADR
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

ΕΕππιικκοοιιννωωννίίαα::
ΓΓρρααφφεείίοο  

ΑΑππαασσχχόόλληησσηηςς  ∆∆ήήµµοουυ
ΑΑσσππρροοππύύρργγοουυ,,
ΣΣααλλααµµίίννοοςς  2200,,  

ΌΌππιισσθθεενν
∆∆ηηµµααρρχχεείίοουυ..
ΤΤηηλλέέφφωωνναα  

ΕΕππιικκοοιιννωωννίίααςς::
22113322000066448899  

&&  22110055557766770044  EEmmaaiill
γγιιαα  ααπποοσσττοολλήή  
ΒΒιιοογγρρααφφιικκώώνν::

iinnffoo@@aappaassxxoolliissiiaasspp..ggrr
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∆ωρεά κάδοι απορριµάτων 
από την Megara Resins
στον ∆ήµο Μεγαρέων

Τ
ην  ∆ευτέρα, 27 Αυγούστου 2018 πραγµατοποι-
ήθηκε ν ωρίς το πρωί στο χ ώρο των  αποθηκών
του εργοταξίου στο δρόµο του Περάµατος

(πρώην  Ελαιοδεξαµεν ές) η παράδοση σαράν τα οκτώ
(48) κάδων  απορριµµάτων  στον  ∆ήµο Μεγαρέων  από
την  εταιρεία Megara Resins , εν ώ την  προσεχ ή ∆ευ-
τέρα 3 Σεπτεµβρίου θα παραδοθούν  και οι υπόλοιποι
.

Εκ µέρους της επιχ είρησης Megara Resins, παρα-
βρέθηκαν  οι κ.κ. Χαράλαµπος Βαρελάς και Γιάν ν ης
Σακκέτος και εκ µέρους του ∆ήµου ο Αν τιδήµαρχ ος
Μεγαρέων  κ. Κώστας Φυλακτός, αρµόδιος του τοµέα
Καθαριότητας, ο οποίος εξέφρασε τις θερµές ευχ αρι-
στίες του ∆ήµου στους Αφούς Χρήστο και Κώστα
Φάν η για τη συγκεκριµέν η δωρεά.

Ο Αν τιδήµαρχ ος απευθυν όµεν ος στους εκπρ-
οσώπους της επιχ είρησης Megara Resins τόν ισε:

«Σήµερα µε µεγάλη χ αρά κ. Βαρελά, παραλάβαµε
σαράν τα οκτώ (48) κάδους απορριµµάτων , που θα
διατεθούν  στην  Κιν έττα σε αν τικατάσταση πολλών
κάδων , που καταστράφηκαν  από την  πυρκαγιά της
23ης Ιουλίου και εκ µέρους του ∆ηµάρχ ου µας κ. Γρη-
γόρη Σταµούλη, ο οποίος δεν  µπόρεσε ν α είν αι
παρών  εδώ αυτή την  στιγµή λόγω αν ειληµµέν ης
υποχ ρέωσης, εκφράζουµε πολλές και θερµές ευχ αρι-
στίες στην  Επιχ είρηση Megara Resins και προσωπι

κά στους Αφούς Χρήστο και Κώστα Φάν η για την
ευγεν ική τους χ ορηγία.

Αυτή την  ώρα που ο ∆ήµος δοκιµάζεται από την
πυρκαγιά της Κιν έττας κι έχ ει αυξηµέν ες αν άγκες η
προσφορά της εταιρείας σας σίγουρα προσφέρει
σηµαν τική βοήθεια.»

Ο Εκπρόσωπος της Εταιρείας Megara Resins κ.
Χαράλαµπος Βαρελάς αν έφερε τα εξής:

«Κύριε Αν τιδήµαρχ ε εκ µέρους της Εταιρείας µας
και προσωπικά εκ µέρους του κ. Χρήστου και του κ.
Κώστα ΦΑΝΗ, σας δηλών ουµε ότι η επιχ είρησή µας
εκτιµών τας την  αν άγκη υποστήριξης των  κατοίκων
της Κιν έττας από την  καταστρεπτική πυρκαγιά και τις
πολλαπλές αν άγκες του ∆ήµου Μεγαρέων  παραδίδει
σήµερα σαράν τα οκτώ (48) κάδους απορριµµάτων  και
την  προσεχ ή ∆ευτέρα 3 Σεπτεµβρίου άλλους σαράν -
τα οκτώ (48) ολοκληρών ον τας την  υπόσχ εση της 1ης
Σεπτεµβρίου 2016 για δωρεά συν ολικά διακοσίων
(200) κάδων .»

Ο κ. Γιάν ν ης Σακέττος συµπλήρωσε:
«Η εταιρεία Megara Resins στο πλαίσιο του εφικ-

τού εν ισχ ύει το ∆ήµο Μεγαρέων  και δράσεις, που
αφορούν  ολόκληρη την  Κοιν ων ία, τοπικούς αθλητι-
κούς και πολιτιστικούς φορείς, προσφέρον τας χ ορη-
γίες για κάλυψη δαπαν ών  Πολιτιστικών  εκδηλώσεων
και εν ίσχ υση ευπαθών  κοιν ων ικών  οµάδων .

Θα συν εχ ίσουµε και στο µέλλον  ν α είµαστε αρωγοί
και σε συν εχ ή επαφή και επικοιν ων ία και συν εργασία
µε το ∆ήµο Μεγαρέων  προκειµέν ου ν α υλοποιηθούν
και ν α βελτιωθούν  οι κοιν οί στόχ οι, όπως η τοπική
οικον οµική και πολιτιστική αν άπτυξη.»

Η συν έχ εια από τη σελ. 2
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∆ΕΛΤΙΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΑΚΤΟ
2018

Ο ΑΚΤΟ, ο µεγαλύτερος εκπαιδευ-
τικός όµιλος Τέχν ης, Design &
Media στην  Ελλάδα, αν α-
κοιν ών ει τη διάθεση τριών  υπο-
τροφ ιών  πλήρους φ οίτησης
στα προγράµµατα ΙΕΚ Αθήν ας
και Θεσσαλον ίκης των  εξής ειδι-
κοτήτων :

Πολυµέσα / Web designer –
Dev eloper / Videogames

Γραφ ιστική (Γραφ ίστας
Εν τύπου & Ηλεκτρον ικών
Μέσων )

Φωτογραφ ία (Τεχν ικός Λήψης
Φωτογραφ ίας)

∆ιακόσµηση (Τεχν ικός ∆ιακό-
σµησης)
Animation (Τεχν ικός Κιν ούµεν -
ης Εικόν ας & Ηλεκτρον ικής
Σχεδίασης Γραφ ήµατος
(Animator)

Marketing

Μόδα (Ειδικός Εν δυµατολογίας
& Σχεδίασης Μόδας)

Σκίτσο  (Σκιτσογράφ ος – Εικο-
ν ογράφ ος)

Τεχν ικός ∆οµικών  Έργων

Οι υποτροφ ίες αφ ορούν  στα
ολικά δίδακτρα της συν ολικής
διάρκειας σπουδών  (πλήρης
διετείς υποτροφ ίες) και θα χορη-
γηθούν  κατά την  κρίση τριµε-
λούς επιτροπής της σχολής, στο
πλαίσιο της εταιρικής κοιν ων ι-
κής ευθύν ης του ΑΚΤΟ.

Αιτήσεις συµµετοχής γίν ον ται
δεκτές έως και την  Τετάρτη 5
Σεπτεµβρίου 2018 αποκλειστικά
ηλεκτρον ικά στη διεύθυν ση
https://akto.gr/cLsEs

ΑΚΤΟ Α.Ε.

Αθήν α: Ευελπίδων  11Α Αθήν α
11362 | Τ/F 2105230130

Θεσσαλον ίκη: 26ης Οκτωβρίου
38-40 & Αν δρέου Γεωργίου 546
27 | Τ 2310 221 231 | F 2310 544
723

ΓΑΜΟΣ 

Ο ΖΕΡΖΕΛΙ∆ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΙΑΚΩΒΟΥ
ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΟΦΙΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΤΣΙΛΙΓΚΕΡΙ∆ΟΥ
ΠΟΥ ΚΑΤΟΙΚΕΙ ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ ΚΑΙ Η

ΠΕΤΡΙ∆Η ΕΥΤΥΧΙΑ ΤΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ
ΞΕΝΙΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΠΑΥΛΙ∆Η ΠΟΥ ΚΑΤΟΙΚΕΙ

ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ ΘΑ ΠΑΝΤΡΕΥΤΟΥΝ
ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ

ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ 

Τ
ην πλήρη και ολοκληρωτική ανυπαρξία της
Περιφέρειας Αττικής στη φονική πυρκαγιά
στο Μάτι επέκρινε µε σφοδρότητα κατά τη

σηµερινή ειδική συνεδρίαση του Περιφερειακού
Συµβουλίου Αττικής ο Γιάννης Σγουρός.

Η συζήτηση ήταν ειδική και µονοθεµατική και
έγινε µε καθυστέρηση πολλών ηµερών (36 µέρες
µετά την πυρκαγιά) παρά το γεγονός ότι όλες οι
παρατάξεις είχαν ζητήσει να γίνει αµέσως µετά τη
λήξη του τριήµερου εθνικού πένθους. 

Ο πρώην Περιφερειάρχης Αττικής τόνισε ότι οι
πολίτες δικαιούνται απαντήσεις για το τι συνέβη
εκείνη την αποφράδα ηµέρα, ότι ο ρόλος του περ-
ιφερειάρχη είναι να βγαίνει στην πρώτη γραµµή
της µάχης στο πλευρό των πολιτών και όχι να
κρύβεται στην οπισθοφυλακή ή να συµµετέχει σε
fake συσκέψεις καθ’ υπόδειξη του κόµµατος,
όπως εκείνη µε τον Πρωθυπουργό το βράδυ της
πυρκαγιάς.

«Οι καλοί  αιρετοί  είναι  όπως καπετάνιοι ,
ξεχωρίζουν στις στραβές και στα δύσκολα, στις
φουρτούνες, όχι στις µπουνάτσες» σηµείωσε,
ενώ σχολιάζοντας την αποστροφή της περιφερει-
άρχου ότι έτυχε η στραβή στη βάρδια της, σηµείω-
σε ότι «Αυτή ακριβώς είναι η πηγή του προβλή-
µατος. Αντιµετωπίζετε τη θητεία του αιρετού ως
βάρδια. Την αυτοδιοίκηση ως στρατιωτική θητεία.
Γι’ αυτό και βλέπετε τη διοίκηση της Περιφέρειας
ως αγγαρεία. Είστε στρατευµένη στην αυτο-
διοίκηση. Η Αυτοδιοίκηση είναι έργο, δεν είναι
πάρεργο».

Ο Γ. Σγουρός τόνισε ότι η Περιφέρεια δεν φαίνε-
ται να αξιολόγησε σωστά τον κίνδυνο της πυρκα-
γιάς, σύµφωνα µε το δελτίο της Πολιτικής Προ-
στασίας, αν και τα µηνύµατα είχαν ληφθεί ήδη από
τις πυρκαγιές του 2017, που ήταν οι δεύτερες

χειρότερες της δεκαετίας και ακόµη και αν και από
τις συνεδριάσεις των συντονιστικών οργάνων,
ήταν ορατές οι ελλείψεις της πυροσβεστικής
υπηρεσίας, των δασαρχείων και των δήµων,
εξαιτίας της κρατικής υποχρηµατοδότησης. 

Ακόµη ζήτησε στοιχεία για την επικοινωνία που
υπήρξε ανάµεσα στην πυροσβεστική υπηρεσία
και την Περιφέρεια Αττικής την 23η Ιουλίου και για
το εάν είχε δοθεί εισήγηση εκκένωσης στο Μάτι
κι αν ναι, από ποιόν, σε ποιον και πότε, προσθέ-
τοντας ότι η σύγκληση του Συντονιστικού Οργά-
νου στις 8 το βράδυ, όταν η πυρκαγιά είχε ολοκ-
ληρώσει το καταστροφικό της έργο, είναι χαρακ-
τηριστική ένδειξη της ανοργανωσιάς και του αλα-
λούµ που επικράτησε, καθώς την ίδια ώρα ο
κόσµος ήταν εγκλωβισµένος στις παραλίες και
αναζητούσε διέξοδο διαφυγής.

Στην τοποθέτησή του ο Γ. Σγουρός πρότεινε η
Περιφέρεια Αττικής να διαθέσει 50 εκ. € από το
αποθεµατικό των 350 εκ. € που ο ίδιος
δηµιούργησε για την αποκατάσταση των ζηµιών,
την προστασία από τις πληµµύρες και για έργα
υποδοµών στις πληγείσες περιοχές σε Ανατολι-
κή και ∆υτική Αττική. 

Ακόµη, πρότεινε µεταξύ άλλων ως µέτρο πρόλ-
ηψης των πυρκαγιών την υπογειοποίηση των
καλωδίων της ∆ΕΗ ΑΕ σε περιοχές υψηλού κιν-
δύνου στην Αττική, καθώς έχει διαπιστωθεί ότι
ένα µεγάλο ποσοστό προέρχεται από αυτή την
αιτία, ενώ αναφερόµενος στην «επόµενη µέρα»
εισηγήθηκε την εκπόνηση µελετών από πανεπι-
στηµιακά ιδρύµατα, αφενός µεν για τη διακρίβωση
των κινδύνων που υπάρχουν από τα καµένα µε
στόχο την προστασία της υγείας των κατοίκων και
την αποκατάσταση της περιβαλλοντικής ισορρ-
οπίας και αφετέρου για τον τύπο των δένδρων
που πρέπει να φυτευτούν στα πλαίσια της αναδά-
σωσης  για προστασία από µελλοντικές φωτιές.

Γ. Σγουρός : Η θητεία δεν είναι βάρδια
και η αυτοδιοίκηση δεν είναι αγγαρεία

Μεγάλες οι ευθύνες κυβέρνησης και περιφέρειας Αττικής για την τραγωδία στο Μάτι

Πρόταση να διατεθούν 50 εκ. € από το αποθεµατικό της Περιφέρειας 
για την αποκατάσταση των ζηµιών και έργα υποδοµών
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Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η
∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
∆ΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ
∆ / Ν Σ Η
Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ω Ν

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Άν ω Λιόσια :  28-8-18  
Αρ.Πρωτοκ.:  27892 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ

ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ
κάτω των  ορίων  του Ν.

4412/2016

1. Ο ∆ήµος ΦΥΛΗΣ Νοµού
ΑΤΤΙΚΗΣ προκηρύσσει ∆ηµόσιο
Αν οικτό Ηλεκτρον ικό ∆ιαγων ι-
σµό, µέσω του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ., µε
κριτήριο ανάθεσης την πλέον
συµφέρουσα από οικονοµική
άποψη προσφορά, αποκλειστικά
βάσει τιµής (χαµηλότερη τιµή), για
την ανάθεση του έργου
«ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ
∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΜΕ
ΥΠΟΓΕΙΟ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ
ΠΕΡΝΕΡΙ», Α.Μ. 215/2018, µε
εκτιµώµεν η συν ολική αξία
570.000,00 €. (µε Φ.Π.Α.)

2.  Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρ-
ης, άµεση και δωρεάν ηλεκτρονική
πρόσβαση στα έγγραφα της
σύµβασης στον ειδικό, δηµόσια
προσβάσιµο, χώρο “ηλεκτρονικοί
διαγωνισµοί” της πύλης
www.promitheus.gov.gr, στο
ΚΗΜ∆ΗΣ, καθώς και στην ιστο-
σελίδα της αναθέτουσας αρχής .
Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως,
ήτοι έως την 17η Σεπτεµβρίου
2018 η αναθέτουσα αρχή παρέχει
σε όλους τους προσφέροντες, που
συµµετέχουν στη διαδικασία
σύναψης σύµβασης, συµπληρω-
µατικές πληροφορίες, σχετικά µε
τις προδιαγραφές και οποιαδήπο-
τε σχετικά δικαιολογητικά, το
αργότερο στις 18/09/18.
Πληροφορίες στο τηλέφωνο
2131603481, FAX επικοινωνίας
2131603465, αρµόδιος υπάλ-
ληλος για επικοινωνία κ. Βουτσινά
Β. ή κ. Καραµπίνη.

3. Ο Τύπος Αναθέτουσας Αρχής &
∆ραστηριότητα που αυτή ασκεί
είναι [Αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης
/ Γενικές ∆ηµόσιες Υπηρεσίες.

4. Η σύµβαση δεν αφορά από κοι-
νού διαδικασία δηµόσιας σύµβασης
και δεν ανατίθεται από κεντρική
αρχή αγορών.

5. O Κωδικός Κύριου Λεξιλογίου
CPV είναι 45220000-2.

6. Ο Ανοικτός Ηλεκτρονικός ∆ια-
γωνισµός και η επιλογή Αναδόχου
θα γίνουν σύµφωνα µε τις διατάξεις
του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ
147/08.08.2016 τεύχος Α’) ∆ηµό-
σιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθ-
ειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή
στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και
2014/25/ΕΕ), όπως έχει τροπο-
ποιηθεί και ισχύει.

7. Οι προσφορές υποβάλλονται
από τους ενδιαφεροµένους ηλεκ-
τρονικά, µέσω της διαδικτυακής
πύλης www.promitheus.gov.gr
του ΕΣΗ∆ΗΣ. Εντός τριών 3
εργασίµων ηµερών από την ηλεκ-
τρονική υποβολή, προσκοµίζεται
υποχρεωτικά από τον οικονοµικό
φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε
έντυπη µορφή και σε σφραγισµένο
φάκελο, η πρωτότυπη εγγυητική
επιστολή συµµετοχής.

8. ΜΟΝΟ η ηλεκτρονική υποβολή
προσφορών, γίνεται δεκτή.

9. Για το χρόνο ισχύος προσφο-
ρών, κάθε υποβαλλόµενη προσφ-
ορά δεσµεύει- τον συµµετέχοντα
στον διαγωνισµό, κατά τη διάταξη
του άρθρου 97 του Ν.4412/2016,
για διάστηµα εννέα (9) µηνών, από
την ηµεροµηνία λήξης της προθε-
σµίας υποβολής των προσφορών.

10. Ηµεροµην ία και ώρα λήξης
της προθεσµίας υποβολής των
προσφ ορών  ορίζεται η 21η
Σεπτεµβριου 2018, ηµέρα Παρασ-
κευή και ώρα 10:00 π.µ.
Ως ηµεροµην ία και ώρα ηλεκτρο-
ν ικής αποσφ ράγισης των  προ-
σφ ορών  ορίζεται η 27η Σεπτεµ-
βρίου  2018, ηµέρα Πέµπτη και
ώρα 10:00 π.µ.

11. Το σύστηµα υποβολής προ-
σφορών είναι το επί µέρους ποσο-
στών έκπτωσης σε ακέραιες µονά-
δες επι της εκατό (%) κατά κατ-
ηγορία εργασιών.

12. Στο διαγωνισµό γίνονται δεκτοί:

α) Ηµεδαποί διαγωνιζόµενοι, µεµο-
νωµένοι ή σε κοινοπραξία, εγγεγρ-
αµµένοι στο Μ.Ε.ΕΠ, που
καλύπτουν τις κατηγορίες και
τάξεις του έργου, δηλαδή 1η και
άν ω τάξη του ΜΕΕΠ για έργα κατ-
ηγορίας ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΑ και Α1  και
άν ω τάξη του ΜΕΕΠ για έργα κατ-
η γ ο ρ ί α ς
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ.

β) Αλλοδαποί διαγωνιζόµενοι που
είναι εγκατεστηµένοι σε:
i) σε κράτος - µέλος της Ένωσης, 
ii) σε κράτος - µέλος του Ευρω-
παϊκού Οικονοµικού Χώρου
(Ε.Ο.Χ.), 
iii) σε 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 Προσαρτήµατος I
της ως άνω Συµφωνίας, καθώς και 
iv) σε τρίτες χώρες που δεν
εµπίπτουν στην περίπτωση (iii) της
παρούσας παραγράφου και έχουν
συνάψει διµερείς ή πολυµερείς
συµφωνίες µε την Ένωση σε θέµα-
τα διαδικασιών ανάθεσης δηµοσίων
συµβάσεων.

13. Οικονοµικός φορέας συµµε-
τέχει είτε µεµονωµένα είτε ως µέλος
ένωσης.
Οι ενώσεις Οικονοµικών φορέων
συµµετέχουν υπό τους όρους των
παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και
της παρ. 1 (ε) του άρθρου 76 του
Ν. 4412/2016. 

14. Το έργο χρηµατοδοτείται από
Ίδιους Πόρους από τον κωδικό
Κ.Α.Ε. 30.7311.10001 και προκα-
ταβολή δεν θα χορηγηθεί.

15. Για τη συµµετοχή στον διαγω-
νισµό απαιτείται η κατάθεση από
τους συµµετέχοντες οικονοµικούς
φορείς, κατά τους όρους της παρ.
1 α) του άρθρου 72 του Ν. 

4412/2016, εγγυητικής επιστολής
συµµετοχής, ύψους 2% επί του 
προϋπολογισµού χωρίς Φ.Π.Α.,
δηλ. ανέρχεται στο ποσό των
9.193,55 € και ισχύ τουλάχιστον
30 ηµερών, µετά τη λήξη του χρό-
νου ισχύος της προσφοράς. 

Στην περίπτωση ένωσης οικονο-
µικών φορέων, η εγγύηση συµµε-
τοχής περιλαµβάνει και τον όρο ότι
η εγγύηση καλύπτει τις υποχρ-
εώσεις όλων των οικονοµικών
φορέων που συµµετέχουν στην
ένωση.

16. Λόγοι αποκλεισµού ισχύουν
σύµφωνα µε το άρθρο 73 του
Ν.4412/16 και το άρθρο 22 της
διακήρυξης.

17. Απαγορεύονται οι εναλλακτι-
κές προσφορές

18. Θα πρέπει να κατατεθεί,
επίσης, το Τυποποιηµένο Έντυπο
Υπεύθυνης ∆ήλωσης (ΤΕΥ∆).

19. Η συνολική προθεσµία εκτέλε-
σης του έργου, ορίζεται σε δώδεκα
(12) µην ών από την ηµεροµηνία
υπογραφής της σύµβασης. 

20. Η έγκριση κατασκευής του
δηµοπρατούµενου έργου αποφ-
ασίστηκε µε την υπ' αριθµό 251/1-
8-18 απόφαση του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου του ∆ήµου. Έχει
εκδοθεί η υπ’ αριθµό 1.057/18
Απόφαση Ανάληψης Υποχρέω-
σης.
Το αποτέλεσµα της δηµοπρασίας

θα εγκριθεί, επίσης, από την Οικο-
νοµική Επιτροπή του ∆ήµου.

21. Αυτή η Προκήρυξη δηµοσιεύε-
ται στο ΚΗΜ∆ΗΣ, στον Ελληνικό
Τύπο, σύµφωνα µε το άρθρο 66
του Ν. 4412/2016, στην ιστοσελίδα
σύµφωνα µε το άρθρο 2 της παρ-
ούσας και αναρτάται στο πρόγραµ-
µα "∆ιαύγεια" diavgeia.gov.gr

ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ 28-8-2018

Ο   ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΦΥΛΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΟΥΣ
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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

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

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

<<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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΝΟΗ ΑΤΤΙΚΗΣ  ΕΞΟΧΙΚΗ
ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΗ, ΕΝΤΟΣ ΚΤΗΜΑΤΟΣ

ΕΝΟΣ ΣΤΡΕΜΜΑΤΟΣ ΜΕ ΟΠΩΡΟΦΟΡΑ ∆ΕΝΤΡΑ,
ΦΩΣ-ΝΕΡΟ-ΤΗΛΕΦΩΝΟ, ΜΕ ∆ΥΟ ΕΙΣΟ∆ΟΥΣ,

ΠΕΡΙΦΡΑΓΜΕΝΟ ΜΕ ΕΙ∆ΙΚΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 2105561050, 6945913999

ΕΕννοοιικκιιάάζζεεττααιι  ΕΕππααγγγγεελλµµααττιικκόόςς  ΧΧώώρροοςς  
--    ΠΠεερριιοοχχήή  ΑΑσσππρρόόππυυρργγοοςς

Ενοικ ιάζεται Επαγγελµατικ ός 
Χώρος 1ου Ορόφου, για γραφείο ή

κ ατάστηµα επι της Λεωφόρου 
∆ηµοκ ρατίας, στη διασταύρωση

Ασπροπύργου (µε θέα την  Εθνικ ή
Οδό). 60 τετραγωνικ ά µέτρα, µε θέση

πάρκ ινγκ . Ενοίκ ιο 300 ευρώ
τηλέφωνο επικ οινωνίας:

2105574070 & 6974668763
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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

48

ΕΕννοοιικκιιάάζζεεττααιι  ΕΕππααγγγγεελλµµααττιικκόόςς  ΧΧώώρροοςς  σσττοονν  ΑΑσσππρρόόππυυρργγοο

Ενοικιάζεται Επ αγγελµατικός Χώρος για γραφείο ή κατάστηµα
επ ί της οδού ΠΛΑΤΩΝΟΣ έναντι  Πλατείας Ηρώων 1ου ∆ηµοτι-

κού Σχολείου 60 τ.µ. Τηλέφωνο επ ικοινωνίας: 6974410178

Η έν αρξη των  τµηµάτων  του Κοιν ων ικού Φρον τιστηρίου προγραµµατίζεται για
τον  Οκτώβριο, σε 12µελή οµάδες, για το λόγο αυτό θα τηρηθεί σειρά προτεραιότ-
ητας.
Οι αιτήσεις εγγραφής θα υποβάλλον ται από 01.08.2018 έως 15.09.2018 και θα εξε-
τάζον ται από αρµόδια επιτροπή. Κατά τη διάρκεια της σχ ολικής χ ρον ιάς θα αξιο-
λογούν ται κατ’ εξαίρεση αιτήσεις, εφόσον  συν τρέχ ουν  σοβαροί λόγοι.  

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνον-
ται στην Κοινωνική Υπηρεσία του ∆ήµου
Ιλίου και συγκεκριµένα στο Κέντρο 
Κοινότητας (Νέστορος 101, 1ος όροφος), 
µε τηλέφωνα επικοινωνίας 2132030014,
2132030018 & 2132030027 (∆ευτέρα έως και
Παρασκευή, 08:30 - 14:30).
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∆. Αχαρνών: Προσλήψεις σε 
καλλιτεχνικούς τοµείς
Στην  πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση µίσθωσης
έργου µε την  διαδικασία του Π.∆.524/80 θα προχ ωρήσει
ο δήµος Αχ αρν ών  και ειδικότερα:

ΚΛΑΣΙΚΗΣ/ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΚΙΘΑΡΑΣ 3
ΝΤΡΑΜΣ 1
ΦΩΝΗΤΙΚΗΣ / ΟΡΘΟΦΩΝΙΑΣ 1
ΜΠΑΛΕΤΟΥ 2
ΜΟΝΤΕΡΝΩΝ ΧΟΡΩΝ / Ι ΑΤΙΝ 1
ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΩΝ ΧΟΡΩΝ 1
ΚΕΡΑΜΙΚΗΣ 1
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ 1
ΠΛΕΚΤΟΥ 1
ΚΟΠΤΙΚΗΣ ΡΑΠΤΙΚΗΣ 1
ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ 1
ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΑΣ - ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΩΝ 1
ΝΤΕΚΟΥΠΑΖ 1
ΖυΜΒΑ 1
ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗΣ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑΣ 1
ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ 18

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
1) Να έχ ουν  Ελλην ική ιθαγέν εια.
2) Να έχ ουν  συµπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας τους.
3) Να µην  έχ ουν  κώλυµα κατά το άρθρο 16 του υπαλ-
ληλικού κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συµπαρά-
σταση).
4) Οι άν δρες µέχ ρι τη λήξη της προθεσµίας υποβολής των
αιτήσεων  ν α έχ ουν  εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους
υποχ ρεώσεις ή ν α έχ ουν  απαλλαγεί ν όµιµα από αυτές.
∆εν  απαιτείται εκπλήρωση των  στρατιωτικών  υποχ ρ-
εώσεων  για τους πολίτες κράτους της Ευρωπαϊκής Έν ω-
σης στη χ ώρα των  οποίων  δεν  προβλέπεται η υποχ ρέω-
ση στράτευσης.
5) Να µην  είν αι συν ταξιούχ οι.

Λ
όγω εκτέλεσης εργασιών  συν τήρησης υπόγει-
ων  διαβάσεων  στο Πρωτεύον  Αστικό Οδικό
∆ίκτυο Περιφέρειας Αττικής, περιοχ ής ∆ήµων

Αθην αίων , Αµαρουσίου, Ελευσίν ας, Καλλιθέας,
Μοσχ άτου - Ταύρου, Π. Φαλήρου, Φιλοθέης - Ψυχ ι-
κού, Χαλαν δρίου, κατά το χ ρον ικό διάστηµα από 27-
8-2018 έως 26-8-2019, θα ισχ ύουν  προσωριν ές
κυκλοφοριακές ρυθµίσεις (κατάληψη οδοστρώµατος,
απαγόρευση προσπεράσµατος, περιορισµός ορίου
ταχ ύτητας), στις κατωτέρω υπόγειες διαβάσεις:

Υπόγεια διάβαση οχ ηµάτων  κόµβου Λ. Κηφισού -
Λ. Αθην ών , κατά τις ώρες 10:00΄ έως 17:00΄, ρεύµα
κυκλοφορίας προς Λαµία.

Υπόγεια διάβαση οχ ηµάτων  κόµβου Λ. Κηφισίας -
Κατεχ άκη, κατά τις ώρες 23:00΄ έως 06:00΄ της επο-
µέν ης, µε εξαίρεση τις Παρασκευές, τα Σάββατα, τις
αργίες, την  προηγούµεν η κάθε αργίας, καθώς και
κατά τα χ ρον ικά διαστήµατα 16-17.11.2018 κ΄ 05-
06.12.2018 και στα δύο ρεύµατα κυκλοφορίας.

Υπόγεια διάβαση οχ ηµάτων  κόµβου Λ. Κηφισίας -
25ης Μαρτίου (Φάρος Ψυχ ικού), κατά τις ώρες 09:30΄
έως 14:00΄ και 19:00΄ έως 06:00΄ της εποµέν ης και
στα δύο ρεύµατα κυκλοφορίας.

Υπόγεια διάβαση οχ ηµάτων  κόµβου Λ. Κηφισίας -
Αρτέµιδος (Παράδεισος Αµαρουσίου), κατά τις ώρες
09:30΄ έως 14:00΄ και 19:00΄ έως 06:00΄ της εποµέν -
ης και στα δύο ρεύµατα κυκλοφορίας.

Υπόγεια διάβαση οχ ηµάτων  κόµβου Λ. Μεσογείων
- Κατεχ άκη, κατά τις ώρες 23:00΄ έως 06:00΄ της επο-
µέν ης, µε εξαίρεση τις Παρασκευές, τα Σάββατα, τις

αργίες, την  προηγούµεν η κάθε αργίας, καθώς και τα
χ ρον ικά διαστήµατα 16-17.11.2018 κ΄ 05-06.12.2018
και στα δύο ρεύµατα κυκλοφορίας.

Υπόγεια διάβαση οχ ηµάτων  κόµβου Ν.Ε.Ο.Αθη-
ν ών  - Κορίν θου κ΄ Θηβών , κατά τις ώρες 10:00΄ έως
17:00΄ και στα δύο ρεύµατα κυκλοφορίας.

Υπόγεια διάβαση οχ ηµάτων  κόµβου (χ /θ 22,000)
Ν.Ε.Ο.Αθην ών  - Κορίν θου (Κόµβος Παραδείσου
Ελευσίν ας), κατά τις ώρες 07:30΄ έως 13:30΄, µε
εξαίρεση τα χ ρον ικά διαστήµατα 26 έως 28.10.2018,
21-22.12.2018, 24 έως 26.12.2018, 28-29.12.2018,
31.12.2018 έως 01.01.2019 και 04 έως 07.01.2019
και στα δύο ρεύµατα κυκλοφορίας.

Υπόγεια διάβαση πεζών  κόµβου Λ. Συγγρού - Λ.
Ποσειδών ος, κατά τις ώρες 10:00΄ έως 15:00΄ και στα
δύο ρεύµατα κυκλοφορίας.

Υπόγεια διάβαση οχ ηµάτων  κόµβου Ιπποδρόµου,
κατά τις ώρες 10:00΄ έως 15:00΄ και στα δύο ρεύµατα
κυκλοφορίας.

Υπόγεια διάβαση οχ ηµάτων  κόµβου Λ. Συγγρού -
Καλλιρρόης, κατά τις ώρες 10:00΄ έως 15:00΄ και στα
δύο ρεύµατα κυκλοφορίας.

Υπόγεια διάβαση οχ ηµάτων  κόµβου Πειραιώς -
Χαµοστέρν ας, κατά τις ώρες 09:30΄ έως 13:30΄ και
17:00΄ έως 22:00΄ και στα δύο ρεύµατα κυκλοφορίας.

Παρακαλούν ται οι οδηγοί των  οχ ηµάτων  ν α είν αι
ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά την  διέλευσή τους από τα
σηµεία των  εργασιών  και ν α ακολουθούν  την
υπάρχ ουσα οδική σήµαν ση.

Εργασίες συντήρησης υπογείων διαβάσεων στην Αττική 
- Κυκλοφοριακές ρυθµίσεις και στον Κόµβο Παραδείσου Ελευσίνας

Α
νακοινώθηκε η νέα κυβέρνηση
του Αλέξη Τσίπρα - η τρί τη από
το Σεπτέµβριο του 2015. Μια

κυβέρνηση που - πιθανότατα - θα
οδηγήσει  τον ΣΥΡΙΖΑ µέχρι  τι ς εθνικές
εκλογές.H θέση της Κατερί νας
Παπακώστα στην κυβέρνηση θεωρ-
ούταν από το πρωί  δεδοµένη µετά το
ραντεβού της µε τον Πάνο Καµµένο, ο
οποίος εί ναι  αµετακίνητος από την
θέση του στο υπουργεί ο Εθνι κής
Αµύνης. Ο ανασχηµατισµός στοχεύει
σε µί α ευρύτερη δι εύρυνση ι δί ως
προς την κεντροδεξιά αλλά και  την κεν-
τροαριστερά, αυτό έδει ξε η είσοδος
των Μαρι λί ζα Ξενογι αννακοπούλου
και  Μυρίνη Ζορµπά στο κυβερνητικό
σχήµα.

Την σύνθεση της νέας κυβέρνηση ανα-
κοίνωσε ο ∆ηµήτρης Τζανακόπόυλος.

Η σύνθεση της κυβέρνησης

Πρωθυπουργός: Αλέξης Τσίπρας
Αντιπρόεδρος της κυβέρνησης: Ιωάν-

νης ∆ραγασάκης
Υπουργείο Εσωτερικών
Υπουργός: Αλέξανδρος Χαρί τσης

Υφυπουργός: Μαρίνα Χρυσοβελώνη
Υπουργείο Προστασίας του Πολί τη

Υπουργός: Ολγα Γεροβασίλη
Υφ. : Κατερίνα Παπακώστα
Υφυπουργός Μακεδονίας Θράκης:

Κατερίνα Νοτοπούλου
Υπουργεί ο Οι κονοµί ας και  Ανά-

πτυξης

Υπουργός: Ιωάννης ∆ραγασάκης
Αναπληρωτής Υπουργός: Στέργιος

Πι τσιόρλας
Υφυπουργός: Στάθης Γιαννακίδης
Υπουργεί ο Ψηφι ακής Πολι τι κής,

Τηλεπικοινωνιών και  Ενηµέρωσης
Υπουργός: Νικόλαος Παππάς
Αναπληρωτής: Λευτέρης Κρέτσος

Υπουργείο Εθνικής Άµυνας
Υπουργός: Παναγιώτης Καµµένος
Αναπληρωτής Υπουργός: Πάνος

Ρήγας
Υφ.: Μαρία Κόλλια Τσαρουχά
Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και

Θρησκευµάτων
Υπουργός: Κωνσταντίνος Γαβρόγλου
Αναπληρωτής Υπουργός αρµόδιος

για την Έρευνα: Κωνσταντίνος Φωτάκης
Υφυπουργός: Μερόπη Τζούφη

Υπουργεί ο Εργασί ας Κοι νωνι κής
Ασφάλισης και  Κοινωνικής Αλληλεγ-
γύης

Υπουργός: Έφη Αχτσιόγλου
Αναπληρώτρια Υπουργός αρµόδια

για την Κοινωνική Αλληλεγγύη: Θεανώ
Φωτίου

Υφυπουργός αρµόδιος για θέµατα
Κοινωνικών Ασφαλίσεων: Αναστάσιος
Πετρόπουλος

Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και  Κοινωνικής Αλληλεγ-
γύης: Θάνος Ηλιόπουλος

Υπουργείο Εξωτερικών
Υπουργός: Νικόλαος Κοτζιάς
Αναπληρωτής Υπουργός αρµόδιος

για Ευρωπαϊκές Υποθέσεις: Γεώρ-
γιος Κατρούγκαλος

Υφυπουργός Θρησκευµάτων: Μάρ-
κος Μπόλαρης

Υφυπουργός αρµόδιος για τον Απόδ-
ηµο Ελληνισµό: Τέρενς Σπένσερ Κουίκ

Υπουργείο ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας
και  Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων

Υπουργός: Μιχάλης Καλογήρου
Αναπληρωτής Υπουργός για ∆ιαφθ-

ορά: ∆ηµήτριος Παπαγγελόπουλος

Υπουργείο Οικονοµικών
Υπουργός: Ευκλείδης Τσακαλώτος
Αναπληρωτής Υπουργός: Γεώργιος

Χουλιαράκης
Υφυπουργός: Κατερί να Παπανά-

τσιου

Υπουργείο Υγείας
Υπουργός: Ανδρέας Ξανθός
Αναπληρωτής Υπουργός: Παύλος

Πολάκης

Υπουργείο ∆ιοικητικής Ανασυγκρότ-
ησης:

Υπουργός: Μαριλί ζα Ξενογιαννακό-
πούλου

Υπουργείο Πολι τισµού και  Αθλητι -
σµού

Υπουργός: Μυρσίνη Ζορµπά
Υφυπουργός Πολι τισµού και  Αθλητι -

σµού: Κωνσταντίνος Στρατής
Υφυπουργός Αθλητισµού: Γεώργιος

Βασιλειάδης

Υπουργείο Περιβάλλοντος και  Ενέρ-
γειας

Υπουργός: Γιώργος Σταθάκης
Αναπληρωτής Υπουργός: Σωκράτης

Φάµελος
Υφυπουργός: Γιώργος ∆ηµαράς

Υπουργείο Υποδοµών και  Μεταφο-
ρών

Υπουργός: Χρήστος Σπίρτζης
Υφυπουργός: Νικόλαος Μαυραγάν-

ης

Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολι τι -
κής

Υπουργός: ∆ηµήτρης Βί τσας

Υφυπουργός: Ιωάννης Μπαλάφας
Υπουργείο Ναυτιλίας και  Νησιωτι -

κής Πολι τι κής

Υπουργός: Φώτης Κουβέλης
Αναπληρωτής υπουργός: Νεκτάριος

Σαντορινιός
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και

Τροφίµων

Υπουργός: Σταύρος Αραχωβί της
Υφυπουργός: Βασίλειος Κόκκαλης
Υφυπουργός: Ολυµπία Τελιγιορίδου

Υπουργείο Τουρισµού
Υπουργός: Έλενα Κουντουρά
Υπουργός Επικρατείας: Αλέξανδρος

Φλαµπουράρης

Υπουργός Επικρατείας: Χριστόφορ-
ος Βερναρδάκης

Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπο-
υργώ: ∆ηµήτριος Λιάκος

Υπουργός Επικρατείας και  Κυβερν-
ητικός Εκπρόσωπος: ∆ηµήτριος Τζα-
νακόπουλος

* Νέος γ.γ. της κυβέρνησης: Ακρί τας
Καϊ τατζής

* Ο Παναγιώτης Κουρουµπλής ανα-
κοι νώθηκε ότι  θα προταθεί  γι α
πρώτος κοινοβουλευτικός εκπρόσω-
πος του ΣΥΡΙΖΑ.

Με Μαριλίζα, Νοτοπούλου και Παπακώστα ο ανασχηµατισµός - Όλα τα ονόµατα


