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Ασπρόπυργος

Γκιόκας Αναστάσιος Γ. 
Λεωφόρος ∆ηµοκρατίας 20,2105573243

Ελευσίνα

Μιχαήλου Αρίστη - Γαβριέλα Α.
∆ήµητρος 54, 2105549968

Μάνδρα
Λουκόπουλος Σωτήριος Ν. 

Στρατηγού Ρόκα 84, 2105556375 , 08:00-23:00

Ανω Λιόσια
ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟ∆ΩΡΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ 

Αχαρνών 36, 2102472215

Αχαρν ές
ΛΥΒΙΖΟΥ ΜΑΡΙΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ 

Καραµαν λή 38-40, Εν τός Parking Καταστήµατος
ΑΒ Βασιλόπουλος, 2102446460

Χαιδάρι
Καλλέργης Άγγελος Επαύλεως 2 & Καραϊσκάκη,

2105983427,08:00-23:00

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ
Αραιή συννεφιά       

Η θερµοκρασία έως 21
βαθµούς Κελσίου 

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

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

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Άγγελος, Αγγελική,Γαβριήλ, Μιχάλης, 

Ραφαήλ, Ραφαέλα, Σταµάτης, 
Σταµατία, Στρατηγός, Στρατής,

Στρατηγούλα Ταξιάρχης, Ταξιαρχούλα

Μήνυση κατ' αγνώστων κατατέθηκε στο Α.Τ. Θηβών
από το ∆ήµο Θηβαίων µετά τη διαπίστωση κλοπής µπα-
ταριών οχηµάτων από το αµαξοστάσιο του ∆ήµου, που
βρίσκεται στην συνοικία Κοντίτο της Θήβας.

Συγκεκριµένα, την Παρασκευή 2/11/2018, άγνωστοι
δράστες εισήλθαν εντός του αµαξοστασίου και αφαίρε-
σαν συνολικά δώδεκα (12) µπαταρίες και είκοσι (20)
πόλους µπαταριών, από έξι (6) οχήµατα του ∆ήµου (τέσ-
σερα (4) απορριµµατοφόρα, µία (1) υδροφόρα και ένα
(1) φορτηγό). Η κλοπή εικάζεται ότι πραγµατοποιήθηκε
τα µεσάνυχτα και έγινε αντιληπτή περί τις 03:30 της ίδιας
ηµέρας, που πήγε στο αµαξοστάσιο ο πρώτος οδηγός.

Η συνολική αξία των κλοπιµαίων ανέρχεται
περίπου στο ποσό των 3.000 ευρώ.

Η ακινητοποίηση των οχηµάτων λόγω της κλοπής είχε
ως αποτέλεσµα να δηµιουργήσει προβλήµατα στην απο-
κοµιδή των απορριµµάτων στην πόλη της Θήβας, αφού
καθυστέρησαν να ξεκινήσουν τα απορριµµατοφόρα για
την περισυλλογή, µέχρι να αντικατασταθούν οι µπατα-
ρίες τους. Ωστόσο, η κατάσταση οµαλοποιήθηκε λίγες
ώρες αργότερα καθώς η αποκοµιδή πραγµατοποιήθηκε
κανονικά.Παράλληλα, σηµειώθηκαν νέες καταστροφές
και βανδαλισµοί σε έργα δηµόσιας ωφέλειας του ∆ήµου
Θηβαίων. Πρόσφατα ασυνείδητοι ξήλωσαν και έβαψαν 

µε κόκκινη µπογιά επτά (7) καινούρια φωτιστικά δαπέ-
δου, που ήταν τοποθετηµένα επί της οδού Επαµεινώνδα
καθώς και σε κάθετες οδούς της, όπως επίσης και στο
στενό πίσω από το Παλαιό ∆ηµαρχείο .

Σηµειώνεται ότι παρόµοια περισταστικά είχαν συµβεί
τον Φεβρουάριο του 2018, όπου εκλάπησαν παιχνίδια
από την Παιδική Χαρά στον Πούρο, τον Απρίλη του 2018
που εκλάπησαν τριάντα (30) µπαταρίες φωτιστικών που
λειτουργούσαν µε φωτοβολταϊκά από το Βιοκλιµατικό
Πάρκο Χρυσορρόα της Θήβας καθώς και µπαταρίες από
τα φωτιστικά στην Παιδική Χαρά στο Κοντίτο. Τον ίδιο
µήνα σηµειώθηκαν και βανδαλισµοί στην υπό κατασκευή
τότε Παιδική Χαρά.

Καπαρελλίου ενώ τον Νοέµβρη του 2017, άγνωστοι
ξήλωσαν δύο (2) φωτιστικά δαπέδου από στενό της
οδού Επαµεινώνδα καθώς και το κάγκελο του διαζώµα-
τος στην οδό Πινδάρου.

Η ∆ηµοτική Αρχή του ∆ήµου Θηβαίων καταδικάζει
απερίφραστα αυτές τις απαράδεκτες ενέργειες κλοπής,
δολιοφθοράς και βανδαλισµού δηµοτικής περιουσίας και
έργων δηµόσιας ωφέλειας, οι οποίες στρέφονται κατά
της νοµιµότητας και τη οµαλής λειτουργίας του ∆ήµου και
της κοινωνίας εν γένει.

Τα µαθήµατα του Κοιν ων ικού Φρον τιστηρίου
∆ήµου Ελευσίν ας έχ ουν  ξεκιν ήσει από τα µέσα
Οκτωβρίου µε τους µαθητές και τις µαθήτριες
όλων  των  εκπαιδευτικών  βαθµίδων  ν α έχ ουν
ξεπεράσει τους/τις 100. Ο ∆ήµος Ελευσίν ας
οργαν ών ει για 7η συν εχ όµεν η χ ρον ιά το θεσµό
του Κοιν ων ικού Φρον τιστηρίου, ο οποίος -όπως
ίσως ήδη γν ωρίζετε- αποσκοπεί στην  πρόσθετη
διδακτική υποστήριξη των  µαθητών  & µαθητρ-
ιών  της Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας
Εκπαίδευσης των  οικον οµικά αδύν αµων  οικογε-
ν ειών .

Τη φετιν ή σχ ολική χ ρον ιά παρατηρούν ται
ελλείψεις εκπαιδευτικών  µε αποτέλεσµα ν α µην
έχ ουν  ξεκιν ήσει τα µαθήµατα σε ορισµέν ες τάξεις.
Ειδικότερα, δεν  υπάρχ ει εκπαιδευτικός για την  στ΄
δηµοτικού, µαθηµατικός για την  α΄ και την  γ΄
γυµν ασίου και φιλόλογος για την  γ΄ γυµν ασίου. 

Σε αυτό τα πλαίσιο και λαµβάν ον τας υπόψη την
πολύτιµη συµβολή των  εθελον τών  εκπαιδευτικών  για
την  απρόσκοπτη συν έχ ιση αυτής της προσπάθειας,
σας καλούµε ν α συν δράµετε κατά το δυν ατό, από τον
ελεύθερο χ ρόν ο σας.

Όσοι/ες εκπαιδευτικοί, φοιτητές & φοιτήτριες επιθ-
υµείτε ν α βοηθήσετε, µπορείτε ν α απευθυν θείτε στο
Τµήµα ∆ιαφάν ειας, Προγραµµατισµού, Οργάν ωσης και
Πληροφορικής του ∆ήµου Ελευσίν ας (Χατζηδάκη 41 &
∆ήµητρος, 1ος όροφος), στο τηλέφων ο 210-5537332.

Σας ευχ αριστώ εκ των  προτέρων  και ευελπιστώ στη
θετική αν ταπόκρισή σας.

Γιώργος Τσουκαλάς

Έκλεψαν τις µπαταρίες από οχήµατα δήµου 
και τα απορριµατοφόρα δεν µπορούσαν 

να µαζέψουν τα σκουπίδια

ΝΝέέοο  κκάάλλεεσσµµαα  ττοουυ  ∆∆ηηµµάάρρχχοουυ  ΕΕλλεευυσσίίννααςς
ππρροοςς  εεκκππααιιδδεευυττιικκοούύςς  

γγιιαα  τταα  κκεεννάά  σσττοο  ΚΚοοιιννωωννιικκόό  ΦΦρροοννττιισσττήήρριιοο  
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Τέλεση ετήσιου µνηµοσύνου
από το ∆ήµο Μάνδρας

– Ειδυλλίας  για τα θύµατα της
φονικής πληµµύρας 

Την  Κυρι ακή 18 Νοεµβρί ου 2018 θα τελεστεί , από το ∆ήµο
Μάνδρας – Ει δυλλί ας, ετήσι ο µνηµόσυνο στον Ιερό Ναό Αγί ων
Κωνσταντί νου και  Ελένης γι α τα θύµατα της θεοµηνί ας της 15ης
Νοεµβρί ου 2017 που έπληξε την πόλη της Μάνδρας.
Το µνηµόσυνο θα τελεστεί  παρουσί α του Σεβασµι οτάτου Μητρ-
οπολί του Μεγάρων και  Σαλαµί νος,  κ.κ. Κωνσταντί νο.

Ήταν µέρα µεσηµέρι, τα εργαστήρια λειτουργούσαν εντός του κτιρίου και µπροστά υπήρχε κόσµος.
Κανένας δεν κατάλαβε ότι στην πίσω πλευρά του κτιρίου γινόταν αυτό το κακό. Ο κλέφτης ή οι
κλέφτες που προσπάθησαν να µπουν πρώτα στην έκθεση καταστρέφοντας πόρτες και παράθυρα

όπως βλέπετε στις φωτό αφού δεν κατάφεραν να µπουν στην έκθεση, παραβίασαν το τελευταίο εργαστήριο,
αρπάζοντας µικροπράγµατα. Εικόνες και διάφορα εργόχειρα µικρής αξίας προκαλώντας όµως µεγάλες ζηµι-
ές στις υποδοµές και στο εσωτερικό του εργαστηρίου. Βαρεθήκαµε να φτιάχνουµε πόρτες και παράθυρα που
καταστρέφουν κάθε τόσο, προσπαθώντας να µας κλέψουν. Μας έχει γίνει συνήθεια να αντιµετωπίζουµε τέτοι-
ες καταστάσεις. Ως πότε θα αντέξουµε άραγε;

Γιατί δεν έρχονται να µας πουν τι θέλουν για να τους τα δώσουµε εµείς, προκειµένου να αποφύγουµε τις
ζηµιές στο κτίριο αλλά και τις φοβίες των µελών µας για να µη πω ανεπανόρθωτες ψυχικές βλάβες, που κάθε
φορά που ζούµε παρόµοιες καταστάσεις πολλαπλασιάζονται. Τώρα, από την Πολιτεία δυστυχώς δεν περιµέ-
νουµε τίποτα. Για το λόγο αυτό µπαλώνουµε επισκευάζοντας µόνοι µας ότι µπορούµε.

Στην πίσω πλευρά του κτιρίου, τα τελευταία χρόνια αντί για πόρτα έχουµε µια λαµαρίνα που βρήκαµε πετα-
µένη στο δρόµο και τοποθετήσαµε µόνοι µας και όλα τα παράθυρα και οι βιτρίνες της έκθεσης είναι κολ-
ληµένα και βιδωµένα για να µην ανοίγουν εύκολα. Το πιο δύσκολο όµως είναι να δώσουµε πάλι κουράγιο και
σιγουριά στα µέλη µας και στις οικογένειές τους που ζουν µαζί µας όλες αυτές τις καταστάσεις. 

Η αστυνοµία βέβαια είναι πάντα κοντά µας όταν
τους καλέσουµε αλλά όταν έρχονται είναι ήδη
αργά. Το πρόβληµα είναι πως θα αποκαταστήσο-
υµε τα σπασµένα κάθε φορά.   

Κατά τα άλλα, όλοι µας δίνουν συγχαρητήρια,
ακόµα και ο Πρωθυπουργός όπως βλέπετε στη
φωτογραφία. Αυτό που µας λείπει  δεν είναι τα
συγχαρητήρια, τα χτυπήµατα στην πλάτη και τα
µπράβο, είναι η σιγουριά για το αύριο και η συµµε-
τοχή της Πολιτείας στα προβλήµατά µας που θα
έπρεπε να έχει πρωταρχικό ρόλο ιδιαίτερα στις
ευπαθείς κατηγορίες όπως εµείς.     

Γ.Ρ.

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΓΕΛ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
Ως πρόεδρος του συλλόγου γονέων του ΓΕΛ Ασπρ-

οπύργου σας ενηµερώνω ότι στις 4-11-18 πραγµατοποι-
ήθηκε όπως είχε αναγγελθεί ,εκλογοαπολογιστικη συνέ-
λευση προκειµένου να ενηµερωθούν οι γονείς για το
έργο που πραγµατοποιήσαµε ως σύλλογος. Κατά τη
διάρκειά της εγκρίθηκε από το σύνολο των παρισταµέ-
νων το έργο οµόφωνα όπως και οµόφωνα παρθηκε η
απόφαση για εκλογές την επόµενη Κυριακή 11-11-18 και
ώρα 12π.µ για εκλογή νέου ∆Σ . Καλώ ,λοιπόν , όλους
τους γονείς να συµµετάσχουν στην εκλογική διαδικασία
και ορίζω ως καταληκτική ηµεροµηνία υποψηφιοτήτων
την Τετάρτη 7-11-18.

Στραϊτούρη Παναγιωτα 
Η πρόεδρος του ∆.Σ. 

Μία σηµαντική πρωτοβουλία µε στόχο την κατα-
πολέµηση του κοινωνικού αποκλεισµού και
την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής, θα υλο-

ποιηθεί στον ∆ήµο Ασπροπύργου µε χρηµατοδότηση της
Περιφέρειας Αττικής. Συγκεκριµένα, η Περιφερειάρχης
Αττικής, Ρένα ∆ούρου και ο ∆ήµαρχος Ασπροπύργου,
Νίκος Μελετίου υπέγραψαν Προγραµµατική Σύµβαση
για την καταγραφή ευπαθών κοινωνικών οµάδων στον
∆ήµο Ασπροπύργου. Πρόκειται για παρέµβαση προϋπο-
λογισµού 74.400 ευρώ µε ΦΠΑ.

Τεκµηριωµένη αποτύπωση της υπάρχουσας κατάστα-
σης στον Ασπρόπυργο

Συγκεκριµένα, σκοπός της καταγραφής είναι η τεκµηρ-
ιωµένη αποτύπωση της υπάρχουσας κατάστασης, ώστε
να αντιµετωπισθεί ο αποκλεισµός και να προωθηθεί η
κοινωνική ένταξη των κοινωνικά ευπαθών οµάδων 

(µετανάστες, παλιννοστούντες, πρόσφυγες, µακροχρ-
όνια άνεργοι, Άτοµα µε Αναπηρία, Ροµά κ.ά.) στον ∆ήµο
Ασπροπύργου.

Η παρέµβαση περιλαµβάνει:
- ∆ράσεις απογραφής: αξιοποίηση πηγών και

καταγραφή ευπαθών οµάδων
- Υποστηρικτικές ενέργειες:
� Εργαστήριο τοπικών διαµεσολαβητών 
� ∆ηµιουργία εκπαιδευτικού υλικού 
� Ηλεκτρονική δικτύωση οµάδας έργου 
� ∆ηµιουργία ενηµερωτικού υλικού απογραφής 
� ∆ηµιουργία οµάδων Ροµά - µεταναστών 
� Τοπική ηµερίδα παρουσίασης αποτελεσµάτων
- ∆ηµιουργία βάσης δεδοµένων
- Ανάλυση και παρουσίαση δηµογραφικών και

κοινωνικοοικονοµικών δεδοµένων.

Καταγραφή ευπαθών κοινωνικών οµάδων
στον ∆ήµο Ασπροπύργου

Παρέµβαση µε στόχο την καταπολέµηση του κοινωνικού 
αποκλεισµού και την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής

ΚΛΟΠΗ ΚΑΙ ΒΑΝ∆ΑΛΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΠΟΛΛΟΣΤΗ ΦΟΡΑ ΣΤΟ
ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ  ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ 

Γιώργος Ρεθυµνιωτάκης: Ως πότε θα αντέξουµε άραγε;
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Προσλήψεις 983 εκπαιδευτικών   
στην Πρωτοβάθµια Ειδική 
Αγωγή και Εκπαίδευση 

Α
πό το Υπουργείο Παιδείας, Έρευν ας και Θρη-
σκευµάτων  αν ακοιν ών εται ότι για το διδακτικό
έτος 2018-2019 προσλαµβάν ον ται:

α) 6 εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ70 ως προσωριν οί
αν απληρωτές στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης
«Πρόγραµµα µέτρων  εξατοµικευµέν ης υποστήριξης
µαθητών  µε αν απηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές
αν άγκες, σχ ολικό έτος 2018-2019» µε κωδικό ΟΠΣ
5031883 του Επιχ ειρησιακού Προγράµµατος «Αν ά-
πτυξη Αν θρώπιν ου ∆υν αµικού, Εκπαίδευση και ∆ια
Βίου Μάθηση 2014-2020».

β) 977 εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ70 ως προσωρι-
ν οί αν απληρωτές στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης
«Πρόγραµµα εξειδικευµέν ης εκπαιδευτικής υποστήριξ

ης για την  έν ταξη µαθητών  µε αν απηρία ή και ειδικές
εκπαιδευτικές αν άγκες, σχ ολικό έτος 2018-2019» µε
κωδικό ΟΠΣ 5031892 του Επιχ ειρησιακού Προγράµ-
µατος «Αν άπτυξη Αν θρώπιν ου ∆υν αµικού, Εκπαίδευ-
ση και ∆ια Βίου Μάθηση 2014-2020», σε συν εργασία
µε τη Γεν ική Γραµµατεία ∆ηµοσίων  Επεν δύσεων
ΕΣΠΑ και ειδικότερα µε την  Ειδική Γραµµατεία ΕΣΠΑ
του Ε.Κ.Τ.

Οι προσλαµβανόµενοι οφείλουν να παρουσια-
στούν στις οικείες ∆ιευθύνσεις Πρωτοβάθµιας
Εκπαίδευσης για ανάληψη υπηρεσίας από την
Πέµπτη 8 έως και την Παρασκευή 9 Νοεµβρίου
2018, όπου και θα τοποθετηθούν µε απόφαση των
∆ιευθυντών Εκπαίδευσης σε κενές θέσεις των Σχο-
λικών Μονάδων της περιοχής που προσλήφθηκαν
µέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους 2018-2019.

ΠΟΣΕ-ΚΕΠ σε Χρυσοβελώνη: 
Επί τάπητος 250 µόνιµες προσλήψεις στα ΚΕΠ

Έξτρα παράβολο 30 ευρώ 
στο δίπλωµα οδήγησης ;

Νέα εγκύκλιο για την διαδικασία αντικατάστασης του διπλώµατος
οδήγησης στην περίπτωση απώλειας εξέδωσε το υπουργείο
Μεταφορών, σύµφωνα µε την οποία, οι ενδιαφερόµενοι θα επι-

βαρύνονται µε παράβολα ύψους 30 ευρώ για την απώλεια και την αντι-
κατάστασή του.

Ειδικότερα: Κατά την παραλαβή του νέου εντύπου άδειας οδήγησης, ο
ενδιαφερόµενος παραδίδει υποχρεωτικά την (ισχύουσα) κατεχόµενη άδεια
οδήγησης.

Για τη διοικητική διαδικασία αντικατάστασης εντύπου άδειας οδήγησης, µε
την αίτηση αντικατάστασης υποβάλλονται, µεταξύ άλλων, φωτοαντίγραφο
ισχύουσας άδειας οδήγησης και παράβολο 30€ για την εκτύπωση.

Για τη διοικητική διαδικασία χορήγησης αντιγράφου εντύπου άδειας οδήγ-
ησης λόγω απώλειας, καταβάλλονται παράβολα 30 € για την εκτύπωση, 30 €
για την απώλεια και 9,02 € για πάγιο τέλος χαρτοσήµου και εισφορά τρίτων,
συνολικού αντιτίµου 69,02 €.

Σύµφωνα µε το υπουργείο Υποδοµών και στην περίπτωση, κατά την
οποία, ενδιαφερόµενος έχει υποβάλλει αίτηση αντικατάστασης εντύπου άδει-
ας οδήγησης µε τα απαιτούµενα δικαιολογητικά και ακολούθως, σε χρόνο µετα-
γενέστερο της υποβολής της ιδίας αιτήσεως και των δικαιολογητικών, απολέσει
την κατεχόµενη άδεια, επισηµαίνονται τα ακόλουθα:

Συνεχίζεται και ολοκληρώνεται η ίδια διοικητική διαδικασία (αντικατάστασης
εντύπου) και χορηγείται νέο έντυπο άδειας οδήγησης στο πλαίσιο της ίδιας δια-
δικασίας και όχι αντίγραφο εντύπου λόγω απώλειας, ανεξαρτήτως εάν, κατά το
χρονικό σηµείο δήλωσης της απώλειας της άδειας, έχει ήδη εκτυπωθεί ή όχι, το
νέο έντυπο. 

Για την παραλαβή του νέου εντύπου, ο ενδιαφερόµενος:
Υποβάλλει αίτηση – υπεύθυνη δήλωση, στην οποία δηλώνει ότι, η άδεια, για

την οποία αιτείται αντικατάσταση εντύπου, χάθηκε και δεν κρατείται από
οποιαδήποτε αρχή ελλην ική ή κράτους – µέλους της Ε.Ε. για οποιοδήποτε
λόγο.

Πέραν του καταβληθέντος, µε την αρχική αίτηση αντικατάστασης εντύπου,
παραβόλου 30 € για την εκτύπωση, το οποίο δεν καταβάλλεται εκ νέου, κατα-
βάλλει παράβολα (λόγω απώλειας) 30 € για την απώλεια και 9,02 € για πάγιο
τέλος χαρτοσήµου και εισφορά τρίτων. 

Τα ανωτέρω εφαρµόζονται κατά όµοιο τρόπο και στις λοιπές διοικητικές δια-
δικασίες της ανωτέρω σχετικής υ.α., στις οποίες, για την παραλαβή του νέου
εντύπου άδειας οδήγησης, απαιτείται παράδοση της κατεχόµενης άδειας, εφό-
σον, η προς παράδοση κατεχόµενη άδεια περιλαµβάνει µία (1) τουλάχιστον
κατηγορία σε ισχύ.

Η
πρόσληψη 250 µόν ιµων  εργαζοµέν ων
στα ΚΕΠ, τέθηκε επί τάπητος στη
συν άν τηση της Υφυπουργού Εσωτερ-

ικών  κ. Μ. Χρυσοβελών η µε εκπροσώπους της
Παν ελλήν ιας Οµοσπον δίας Σωµατείων  Εργα-
ζοµέν ων  στα ΚΕΠ

Η συν άν τηση πραγµατοποιήθηκε στο
πλαίσιο της αν ταλλαγής απόψεων  και προτά-
σεων  για το «Μητρώο Πολιτών », το πληροφο-
ριακό σύστηµα που χ ρησιµοποιούν  υπηρ-
εσίες του δηµοσίου για ν α παρέχ ουν  δικαιο-
λογητικά στους πολίτες.

Υπεν θυµίζεται ότι µε ευθύν η της κ. Μ. Χρυ-
σοβελών η στο ΥΠΕΣ έχ ει ξεκιν ήσει µία διαδι-
κασία προετοιµασίας ν οµοθετικής παρέµβασης
που θα προβλέπει την  επέκταση των  δυν ατο-
τήτων  του συστήµατος, παράλληλα µε τον
εκσυγχ ρον ισµό της ληξιαρχ ικής ν οµοθεσίας.
Η προοπτική που αν οίγεται είν αι η µετάβαση
στην  πλήρη ψηφιακή λειτουργία των  ληξια-
ρχ είων  και των  δηµοτολογίων , ώστε οι πολίτες
ν α µπορούν  µόν οι τους ν α λαµβάν ουν  και ν α
χ ρησιµοποιούν  τα έγγραφα που τους εν διαφ-
έρουν  από µία συσκευή (κιν ητό, υπολογιστής
κλπ), µε πρόσβαση στο σύστηµα του
υπάρχ ον τος ήδη «Μητρώου των  Πολιτών »
µέσω ίν τερν ετ.

Οι κ.κ. Α. Βραδής (Πρόεδρος) και Ι. Αν αγ-
ν ωστάκης (Μέλος ∆.Σ.) κατέθεσαν  απόψεις
από την  εµπειρία τους, εν ώ δεσµεύτηκαν  ν α
αποστείλουν  ολοκληρωµέν ες προτάσεις. Με
την  ευκαιρία, εν ηµέρωσαν  την  Υφυπουργό για
το επείγον  αίτηµα τους ν α γίν ουν  προσλήψεις
τουλάχ ιστον  250 εργαζόµεν ων  για τα ΚΕΠ σε
όλη την  Ελλάδα. Υποστήριξαν  ότι κατά την
περίοδο της απαγόρευσης προσλήψεων  των
προηγούµεν ων  ετών , πολλά στελέχ η συν τα-
ξιοδοτήθηκαν , εν ώ άλλα µετατάχ θηκαν , µε
αποτέλεσµα οι συγκεκριµέν ες υπηρεσίες ν α
έχ ουν  µεγάλη δυσκολία ν α λειτουργήσουν
αποτελεσµατικά. 

Επισήµαν αν  επίσης ότι έχ ει αυξηθεί ο φόρ-
τος της εργασίας τους εξαιτίας των  δικαιολογ-
ητικών  που απαιτούν ται για τη διαχ είριση
υποθέσεων  µεταν αστών . Η κ. Μ. Χρυσο-
βελών η διατύπωσε την  άποψη ότι η απρόσκο-
πτη λειτουργία των  ΚΕΠ είν αι πρώτιστη προ-
τεραιότητα, αφού καθηµεριν ά τα γραφεία αυτά
εξυπηρετούν  άµεσα χ ιλιάδες πολίτες.
∆εσµεύτηκε ν α διαβιβάσει άµεσα το αίτηµα
στον  Υπουργό Εσωτερικών  κ. Αλ. Χαρίτση
που είν αι καθ’ ύλην  αρµόδιος. Επισηµαίν εται
ότι τα ΚΕΠ λειτουργούν  υπό την  γεν ική αρµο-
διότητα του Υπουργείου ∆ιοικητικής Αν α-
συγκρότησης.



Ο Πρόεδρος της ∆ευτεροβάθµιας Σχολικής Επιτροπής
δήµου Φυλής κ. Νίκος Χατζητρακόσιας σχετικά µε την
λειτουργία του 3ου Γενικού Λυκείου ανέφερε τα εξής : 

Το κτίριο του 3ου Γενικού Λυκείου, όπως και τα περ-
ισσότερα Γυµνάσια και Λύκεια παρελήφθησαν σε κακή
κατάσταση από άποψης κτιριακών συντηρήσεων, υλικο-
τεχνικού εξοπλισµού και εκπαιδευτικού υλικού. 

Ειδικότερα για το 3ο ΓΕΛ  λόγω της παλαιότητας του
κτιρίου και της εγκατάλειψης που υπήρχε πραγµατοποι-
ήθηκαν τα εξής : 

-  Έγιναν εκτεταµένοι ελαιοχρωµατισµοί των εσωτερ-
ικών χώρων (αίθουσες διδασκαλίας, γραφεία κ.τ.λ.) και
των εξωτερικών επιφανειών ( προαύλια, µάντρες κ.τ.λ).

- Πραγµατοποιήθηκαν απολυµάνσεις, απεντοµώσεις
και καθαρισµοί φρεατίων και χώρων υγιεινής.

- Αντικαταστάθηκαν παλιά σπασµένα τζάµια και απο-
καταστάθηκαν οι εκτεταµένες υδραυλικές, ηλεκτρολογι-
κές και ξυλουργικές φθορές που υπήρχαν.

-  Ανακατασκευάστηκε µε γυψοσανίδες η εσωτερι-
κή οροφή των πέντε (5) αιθουσών διδασκαλίας επιφά-
νειας 300 τµ περίπου.

-  Κατασκευάστηκε νέος χώρος κυλικείου µε αίθουσα
αναψυχής, καθόσον δεν υπήρχε κυλικείο  και οι µαθητές
αναγκάζονταν και έφευγαν από το σχολείο διασχίζοντας
την Λ. Φυλής για να αγοράσουν σχετικά είδη.

- Επισκευάστηκε το στέγαστρο στο προαύλιο χώρο
και τοποθετήθηκαν νέα παγκάκια και κάδοι απορριµµά-
των.

- Ανακατασκευάστηκε ο χώρος των τουαλετών των
εκπαιδευτικών.

Επίσης στο σχολείο έχουν παραδοθεί τέσσερα (4) σετ
ηλεκτρονικών υπολογιστών, ένα (1) καινούριο φωτοτ-
υπικό µηχάνηµα, δύο (2) φορητοί υπολογιστές(Laptops),
µία (1) συσκευή  φαξ, τρία (3) κλιµατιστικά µηχανήµατα,
τρείς (3) ξύλινες βιβλιοθήκες µε πενήντα (50) λογοτεχνι

κά βιβλία, αθλητικό υλικό (εκτός από µπάλες, δύο (2)
τραπέζια πινγκ-πονγκ  και τριάντα (30) αθλητικές στολές,
φαρµακευτικό υλικό κ.τ.λ. και καθηµερινά αντιµετωπίζον-
ται τα τρέχοντα ζητήµατα συντηρήσεων και εξοπλισµού.

Έχει έγκαιρα πραγµατοποιηθεί η συντήρηση του καυ-
στήρα κεντρικής θέρµανσης και ήδη η δεξαµενή του σχο-
λείου έχει εφοδιασθεί µε πετρέλαιο. 

Επιπλέον αναφέρεται ότι απασχολείται και δεύτερη
καθαρίστρια πλέον της  µίας που υπήρχε, καθώς επίσης
για πρώτη φορά τοποθετήθηκε σχολικός φύλακας για την
ασφάλεια µαθητών και εκπαιδευτικών.

Η χρηµατοδότηση του 3ου ΓΕΛ όπως και των υπο-
λοίπων σχολείων της ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης του
∆ήµου Φυλής είναι διαρκής και επαρκής για την εύρυθµη
λειτουργία τους.

Ολοκληρώνοντας αναφέρεται ότι η Σχολική Επι-
τροπή κάλυψε οικονοµικά την συµµετοχή του σχολείου
σε διεθνές εκπαιδευτικό πρόγραµµα αναλαµβάνοντας το
κόστος του ταξιδιού στην Πολωνία καθώς και την
αντίστοιχη φιλοξενία Πολωνών µαθητών.  

(φωτογραφικό υλικό για το πριν και το µετά 
του 3ου Γενικού Λυκείου)

Πέµπτη 8 Νοεµβρίου 2018   θριάσιο-5 

Ν. ΧΑΤΖΗΤΡΑΚΟΣΙΑΣ: Παραλάβαµε σε κακό 
χάλι το 3ο Λύκειο και το αναµορφώσαµε

Έγκαιρη επέµβαση για αποφυγή 
‘’θερµού’’ επεισοδίου µεταξύ οπαδών 
σε σύνδεσµο στο Ίλιον 

Η
αστυνοµία επενέβη για να
εµποδίσει  τυχόν θερµό
επεισόδιο ανάµεσα σε

Παναθηναϊκούς και Ολυµπιακούς
το βράδυ της Τρίτης (6/11). Οι
οπαδοί του "τριφυλλιού" κατε-
υθύνονταν σε σύνδεσµο οπαδών
του Ολυµπιακού στο Ίλιον, αλλά
ευτυχώς επενέβη έγκαιρα η
αστυνοµία, η οποία µάλιστα έκανε
προσαγωγή δυο ατόµων, ηλικίας 16 και 23 ετών.

Αστυνοµικοί της Υποδιεύθυνσης Αντιµετώπισης Αθλητικής Βίας εµπόδι-
σαν περίπου 40 οπαδούς του Παναθηναϊκού, οι οποίοι επέβαιναν σε µηχα-
νές και κατευθύνονταν προς την οδό Νέστορος στο Ίλιον. Στον σύνδεσµο του
Ολυµπιακού υπήρχαν περίπου 30 άτοµα. Οι νεαροί που προσήχθησαν,
αφέθηκαν αµέσως ελεύθεροι.

Η αστυνοµία είναι σε εγρήγορση, καθώς µην ξεχνάµε ότι τέσσερα ντέρµπι
ανάµεσα σε Ολυµπιακό και Παναθηναϊκό σε µπάσκετ και ποδόσφαιρο θα διε-
ξαχθούν από την Παρασκευή (9/11) έως την Κυριακή (11/11).

Φωτιά Μάτι: Νέα προθεσµία στον Ηλία Ψινάκη
- Σήµερα δίνει εξηγήσεις η Ρένα ∆ούρου

Ν
έα προθεσµία για τις εξηγήσεις του
ζήτησε, δια του συν ηγόρου του και
έλαβε από τους εισαγγελείς που

ερευν ούν  την  πολύν εκρη πυρκαγιά στο
Μάτι, ο δήµαρχ ος Μαραθών α, Ηλίας Ψιν άκ-
ης, ο οποίος έχ ει κληθεί µαζί µε άλλους 20
επικεφαλής φορέων  και υπηρεσιών  σε αν ω-
µοτί κατάθεση.

Το ν έο ραν τεβού του δηµάρχ ου µε τους
εισαγγελείς ορίστηκε για τις 21 Νοεµβρίου,
εν ώ για σήµερα Πέµπτη (08/11/2018) έχ ει
κληθεί σε εξηγήσεις η περιφερειάρχ ης Αττι-
κής, Ρέν α ∆ούρου.

Στο µεταξύ, σύµφων α µε πληροφορίες του
Αθην αϊκού - Μακεδον ικού Πρακτορείου
Ειδήσεων , τις επόµεν ες ηµέρες οι εισαγγε-
λείς αν αµέν ουν  ν έο υλικό από την  άρση
τηλεφων ικού απορρήτου που έχουν  ζητή-
σει για τις συν οµιλίες στελεχ ών  των  υπηρε-
σιών  που κλήθηκαν  ν α αν τιµετωπίσουν
την  πυρκαγιά της 23ης Ιουλίου, στοιχ εία
που εκτιµάται ότι θα αποσαφην ίσουν  θέµα-
τα που αφορούν  την  ποιν ική αποτίµηση
των  εν εργειών  που έγιν αν .
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Εκδήλωση για τα 100
χρόνια του ΚΚΕ
 ΚΥΡΙΑΚΗ 18 ΝΟΕΜΒΡΗ 
∆ΗΜΑΡΧΕΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

Στις 7µµ θα πραγµατοποιηθεί οµιλία της                                         
ΑΛΕΚΑΣ  ΠΑΠΑΡΗΓΑ,  

µέλους της Κ.Ε. του ΚΚΕ.
Επίσης, θα λειτουργεί Έκθεση Φωτογραφίας

µε υλικό από την ιστορία  του ΚΚΕ και του εργα-
τικού  κινήµατος στην Ελευσίνα.  
Λειτουργία έκθεσης από τις 5µµ  

ΣΥΝΑΥΛΙΑ  µε πολιτικό τραγούδι

ΤΟΜΕΑΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ
ΘΡΙΑΣΙΟΥ - ΜΕΓΑΡΙ∆ΑΣ της ΚΟΑ

Γράφει ο Κώστας Κουρούνης Γράφει ο Κώστας Κουρούνης 

Στην Ελευσίνα εκκρεµεί να βρεθούν κοινά απο-
δεκτές και σύννοµες λύσεις για την αξιοποίηση
και την ενσωµάτωση στην πόλη ενός σηµαντι-

κού τοπόσηµου της βιοµηχανικής ιστορίας, της
ΠΥΡΚΑΛ.

Η πάλαι ποτέ αυτοκρατορία του Ελληνικού Πυριτιδο-
ποιείου – Καλυκοποιείου (ΠΥΡ.ΚΑΛ.) πρωταγωνιστεί σε
µια ιστορία που πραγµατικά αξίζει για ταινία. Η ΠΥΡΚΑΛ
αποτέλεσε τον κύριο προµηθευτή πυροµαχικών των
Ελληνικών Ενόπλων ∆υνάµεων ενώ στις εξαγωγές των
προϊόντων της σε ολόκληρο τον κόσµο, περιλαµβάνεται
και το πολεµικό υλικό προς την ∆ηµοκρατική παράταξη
της εµπόλεµης Ισπανίας κατά τον εµφύλιο του 1936-
1939.

Η πρώτη ελληνική πολεµική βιοµηχανία και ταυτόχρο-
να η µεγαλύτερη στην Ανατολική Μεσόγειο και την Μέση
Ανατολή παίρνει µεγάλη ανοδική πορεία από το 1934,
από τότε δηλαδή που την αναλαµβάνει ο διάσηµος
Μικρασιάτης επιχειρηµατίας Πρόδροµος «Μποντός»
Μποδοσάκης, κάνοντας στην Εθνική Τράπεζα µια προ-
σφορά που δεν µπορούσε να αρνηθεί: «Επειδή δεν έχω
να σας πληρώσω τώρα αµέσως», τους πρότεινε, «αγο-
ράζω τις µετοχές της στο τριπλάσιο και σας τις αφήνω
ενέχυρο – άµα πετύχω η Τράπεζα παίρνει τρεις φορές
τα λεφτά της, αν αποτύχω µόνο εγώ χάνω». Όλα αυτά,
το 1934, τη χρονιά που πεθαίνει ο στρατάρχης Χίντεν-
µπουργκ και οι Ναζί συµπληρώνουν ήδη ένα χρόνο στη
Γερµανική εξουσία. Οι συνειρµοί για την επιχειρηµατική
ευφυία του Μποδοσάκη είναι αναπόφευκτοι.

Βιοµηχανία δίπλα στην πόλη
Οι ελληνικές πόλεις που συζούν µε βιοµηχανικές εγκα-

ταστάσεις είναι αρκετές και, σχεδόν όλες αντιµετωπίζουν 

παρόµοια προβλήµατα περιβαλλοντικής ασφάλειας
και ποιότητας ζωής. ∆υστυχώς, στην Αθήνα, στην Βόρ-
εια Ελλάδα, στην Πελοπόννησο και στην Στερεά, τα
αποµεινάρια της άλλοτε ακµάζουσας ελληνικής βιοµ-
ηχανίας έχουν να επιδείξουν µόνον κουφάρια και ίχνη
παλαιού µεγαλείου. Όµως η εµφάνιση, η άνοδος και η
πτώση µιας δεσπόζουσας χρήσης σαν τη βιοµηχανία,
αφήνει κενά – όχι µόνον στον κοινωνικό, αλλά και στον
πολεοδοµικό ιστό.

∆ίπλα στην ιστορική και µεγαλοπρεπή πόλη της Ελευ-
σίνας, βρίσκονται εγκαταστάσεις της ΠΥΡΚΑΛ η οποία,
µετά από δεκαετίες ακµής, ακολουθώντας την φθίνουσα
πορεία που η ιστορία της επιφύλαξε, έπαψε την λειτο-
υργία της. Το 2016 η έκταση των 450 στρεµµάτων της
ΠΥΡΚΑΛ αγοράστηκε από τα ΕΛΠΕ µε σκοπό, όπως
δήλωσε ο πρόεδρός τους, «να δηµιουργηθεί µια νεκρή
ζώνη µεταξύ του διυλιστηρίου των ΕΛΠΕ και του αστικού
ιστού των ∆ήµων Μάνδρας και Ελευσίνας». Πρόκειται
για µια πραγµατικά χρήσιµη ρύθµιση που έρχεται να
καλύψει υπαρκτά, µετρήσιµα πολεοδοµικά και περιβαλ-
λοντικά ελλείµµατα.

Όµως, µια εταιρεία πετρελαιοειδών, πέρα από τις
υποχρεώσεις που επιβάλλονται από το ισχύον νοµικό
πλαίσιο και τις αρχές εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, δεν
έχει σαν αποστολή της τις πολεοδοµικές ρυθµίσεις ή την
στρατηγική προστασίας του περιβάλλοντος. Η κατα-
µέτρηση των ελλειµµάτων σε κοινόχρηστους χώρους και
σε υποδοµές, αλλά και οι δράσεις για την αναβάθµιση
του περιβάλλοντος, είναι αντικείµενο των τοπικών κοι-
νωνιών και της Αυτοδιοίκησης.

Οι τοπικές κοινωνίες µέσω της αυτοδιοίκησης είναι,
όχι µόνον οι αρµόδιες αλλά και οι πλέον ικανές να προ-
τείνουν κοινά αποδεκτές λύσεις και να τις θεσµοθετή-
σουν µέσα από την έγκριση Τοπικών Χωρικών Σχεδίων,
παλιότερα ΓΠΣ ή ΣΧΟΟΑΠ.

Στην περίπτωση της Ελευσίνας, εκκρεµεί να βρεθούν
κοινά αποδεκτές και σύννοµες λύσεις για την αξιοποίηση
και την ενσωµάτωση στην πόλη ενός σηµαντικού τοπό-
σηµου της βιοµηχανικής ιστορίας, της ΠΥΡΚΑΛ.

Σε συνεργασία µε τους κοινωνικούς εταίρους, µπορεί
(και πρέπει) να διατυπωθεί πρόταση αξιοποίησης του
ιδιαίτερου κτιριακού αποθέµατος για σύγχρονες λειτο-
υργίες και δραστηριότητες, η οποία, αφού κατοχυρωθεί
θεσµικά θα συµπληρώσει τις υποδοµές που έχει ανάγκη
η πόλη για να βγάλει πέρα την ανηφορική αναπτυξιακά
περίοδο που έρχεται.

Εκτός αυτού, οφείλει να διασφαλιστεί επαρκής ζώνη
ασφάλειας και προστασίας του πολεοδοµικού ιστού, κάτι
που αποτελεί ανάγκη όχι µόνον της Ελευσίνας αλλά και
της Μαγούλας καθώς και της Μάνδρας.

Ο Κώστας Κουρούνης  είναι πολιτικός µηχανικός, αναλυτής
χωρικών πληροφοριών, ειδικός στα Geographic Information
Systems, υπεύθυνος για το Publicspace.gr. Εργάζεται σαν
ελεύθερος επαγγελµατίας µελετητής πολεοδοµικών και ρυθµι-
στικών σχεδίων.

Ελευσίνα: Το µπαρουτάδικο και η πόλη

Συνεργατικές δράσεις µεταξύ των επιχειρήσεων των Μεγάρων και
φορέων από τις αρχαίες αποικίες τους δροµολογεί το ΒΕΠ

Σ
υν εργατικές δράσεις µεταξύ
επιχ ειρήσεων , εθν ικών  και διε-
θν ών  φορέων  όπως Επιµελητήρ-

ια, Ιν στιτούτα, Ερευν ητικά Κέν τρα και
άλλα τα οποία αφορούν  την  πόλη των
Μεγάρων  (Μητρόπολη) και τις αρχ αίες
αποικίες της προτίθεται ν α υλοποιήσει το
Βιοτεχ ν ικό Επιµελητήριο Πειραιά.

Η υλοποίηση των  δράσεων  πρόκειται
ν α γίν ει µέσω της αξιοποίησης χ ρηµατο-
δοτικών  εργαλείων  της  Ευρωπαϊκής
Έν ωσης και  στοχ εύουν  στην  εν θάρρυ-
ν ση της µεταφοράς και αν ταλλαγής
γν ώσεων , στη δηµιουργία µακροπρόθε-

σµων  εταιρικών  σχ έσεων  και ευκαιριών , στην  προώθηση της υγιούς επιχ ειρηµατικότητάς, στην  στήριξη της εξω-
στρέφειας, στην  αξιοποίηση καιν οτόµων  λύσεων  αλλά και στην  αν άδειξη της πολιτιστικής κληρον οµίας.

Το ΒΕΠ προσαν ατολίζεται στην  αν άπτυξη σχ έσεων  µεταξύ της πόλης Μέγαρα Αττικής , Μέγαρα Υβλαία, Σελι-
ν ούν τα (Σικελία, Ιταλία), Κων σταν τιν ούπολη, Χαλκηδόν α, Ηράκλεια, Σηλυβρία (Τουρκία),  Μεσηµβρία (Νεσέµ-
παρ Βουλγαρία), Καλλάτις (Ρουµαν ία), Κριµαία (Ουκραν ία) και αν αν έωση κοιν ών  δεσµών  οι οποίοι τις εν ών ουν
εδώ και 2.500  χ ρόν ια και πλέον .

Βασική επιδίωξη του ΒΕΠ, µέσω των  συν εργατικών  δράσεων , είν αι ν α λειτουργήσουν  οι επιχ ειρήσεις µε ευρ-
ωπαϊκή προοπτική, προκειµέν ου ν α αν τιµετωπίζουν  τα προβλήµατά τους και ν α αν απτύσσουν  µεταξύ τους
διαρκώς στεν ότερους δεσµούς.

Ο ∆ήµος Αχαρνών διοργανώνει το 4ο Σχολικό Πρωτάθληµα Σκάκι

Ο ∆ήµος Αχ αρν ών  σε συν εργασία
µε τον  Ελλην ικό Ορειβατικό Σύλλογο
Αχ αρν ών , διοργαν ών ουν  το 4ο Σχ ο-
λικό Πρωτάθληµα Σκάκι, που θα διε-
ξαχ θεί το Σάββατο 24 Νοεµβρίου 2018
στις 16:30, στην  αίθουσα εκδηλώσεων
στο ∆ηµαρχ είο Αχ αρν ών .

∆ικαίωµα συµµετοχ ής έχ ουν  όλοι οι
µαθητές/µαθήτριες των  ν ηπιαγωγείων ,
δηµοτικών , γυµν ασίων  και λυκείων
του  ∆ήµου Αχ αρν ών  (η συµµετοχ ή
είν αι ελεύθερη).



Πέµπτη 8 Νοεµβρίου 2018  θριάσιο-7  

Ο∆ήµος Αχαρνών σε συνερ-
γασία µε το ΚΕΕΛΠΝΟ
συµµετέχει στην οργάνωση

από κοινού δράσεων ενηµέρωσης του
κοινού και ειδικών πληθυσµών για την
αντιµετώπιση της εποχικής Γρίπη 2018-
2019. 

Παρακάτω αναφέρονται οι σχετικές
οδηγίες που περιλαµβάνουν: την περι-
γραφή και τα επιδηµιολογικά δεδοµένα
και χαρακτηριστικά, συστάσεις εµβολια-
σµού, οδηγίες χορήγησης εµβολίου,
καθώς και οδηγίες προστασίας ιατρονο-
σηλευτικού προσωπικού και λοιπών
εργαζοµένων σε φορείς Υγείας.

Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΕΠΙ∆ΗΜΙΟΛΟΓΙΚΑ
∆Ε∆ΟΜΕΝΑ-ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Η γρίπη είναι µια µεταδοτική νόσος
του αναπνευστικού προκαλούµενη από
τον ιό της γρίπης. Μπορεί να προκαλέ-
σει ήπια σοβαρή νόσο και κάποιες
φορές να οδηγήσει ακόµα και στο θάνα-
το. Οι ηλικιωµένοι, τα µικρά παιδιά και
άτοµα που πάσχουν από ορισµένα χρό-
νια νοσήµατα κινδυνεύουν περισσότερο
από σοβαρές επιπλοκές της γρίπης.

Η διαχρονική παρακολούθηση του
νοσήµατος στην Ελλάδα δείχνει ότι η
δραστηριότητα της εποχικής γρίπης
συνήθως αρχίζει να αυξάνεται κατά τον
Ιανουάριο, ενώ κορυφώνεται κατά τους
µήνες Φεβρουάριο-Μάρτιο. 

Σηµαντικά µέτρα περιορισµού της
εξάπλωσης της γρίπης είναι η συστηµα-
τική εφαρµογή µέτρων ατοµικής υγιεινής
(π.χ. συχνό πλύσιµο χεριών), η αποµό-
νωση των πασχόντων και η αποφυγή
συγχρωτισµού σε κλειστούς χώρους.

Ο αποτελεσµατικότερος τρόπος
πρόληψης είναι ο εµβολιασµός µε το
αντιγριπικό εµβόλιο, το οποίο, όταν
χορηγηθεί σωστά και έγκαιρα, προφυ-

λάσσει από τη µετάδοση του ιού της
γρίπης, συµβάλλοντας στην προστασία
από τις σοβαρές επιπλοκές της γρίπης
καθώς και στη µείωση απουσιών από
την εργασία, το σχολείο και κάθε άλλη
κοινωνική εκδήλωση.

Για τη φετινή περίοδο µπορεί να
συνταγογραφείται οποιοδήποτε αντιγρι-
πικό εµβόλιο του οποίου η σύνθεση
περιέχει τα εγκεκριµένα στελέχη (που
διαθέτουν άδεια κυκλοφορίας) από τον
Ελληνικό Οργανισµό Φαρµάκων (ΕΟΦ),
σύµφωνα µε το Εθνικό Πρόγραµµα
Εµβολιασµών.

Β. ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ

Σύµφωνα µε το Εθνικό Πρόγραµµα
Εµβολιασµών της χώρας µας, ο αντιγρι-
πικός εµβολιασµός πρέπει να εφαρµό-
ζεται συστηµατικά σε άτοµα που ανή-
κουν  στις παρακάτω οµάδες αυξηµένου
κινδύνου: 

1. Εργαζόµενοι σε χώρους παροχής
υπηρεσιών (ιατρονοσηλευτικό προσω-
πικό και λοιποί εργαζόµενοι).

2. Άτοµα ηλικίας 60 ετών και άνω.

3. Παιδιά > 6 µηνών και ενήλικες που
παρουσιάζουν έναν ή περισσότερους
από τους παρακάτω επιβαρυντικούς
παράγοντες ή χρόνια νοσήµατα.

• Άσθµα ή άλλες χρόνιες πνευµονο-
πάθειες

• Καρδιακή νόσο µε σοβαρές αιµοδ-
υναµικές διαταραχές 

• Ανοσοκαταστολή (κληρονοµική ή
επίκτητη εξαιτίας νοσήµατος ή θερα-
πείας)

• Μεταµόσχευση οργάνων
• ∆ρεπανοκυτταρική νόσο (και άλλες

αιµοσφαιρινοπάθειες)
• Σακχαρώδη διαβήτη ή άλλο χρόνιο

µεταβολικό νόσηµα 
• Χρόνια νεφροπάθεια 

• Νευρολογικά ή Νευρ-
οµυϊκά νοσήµατα

4. Έγκυες γυναίκες ανε-
ξαρτήτου ηλικίας κύησης 

5. Λεχωίδες

6. Θηλάζουσες 

7. Άτοµα µε δείκτη Μάζας Σώµατος
(ΒΜΙ) µεγαλύτερο των 40kg/m2

8. Παιδιά που παίρνουν ασπιρίνη
µακροχρόνια (π.χ. για νόσο Kawasaki,
ρευµατοειδή αρθρίτιδα και άλλα) για τον
πιθανά κίνδυνο εµφάνισης συνδρόµου
Reye µετά από τη γρίπη.

9.  Άτοµα που βρίσκονται σε στενή
επαφή µε παιδιά µικρότερα των 6 µηνών
ή φροντίζουν άτοµα µε υποκείµενο
νόσηµα, τα οποία διατρέχουν αυξηµένο
κίνδυνο επιπλοκών από τη γρίπη.

10. Οι κλειστοί πληθυσµοί (προσω-
πικό και εσωτερικοί σπουδαστές σχο-
λείων, στρατιωτικών και αστυνοµικών
σχολών, ειδικών σχολείων ή σχολών,
νεοσύλλεκτων στις ένοπλες δυνάµεις,
τρόφιµοι και προσωπικό ιδρυµάτων
κ.α.). Στρατεύσιµοι στα κέντρα κατάταξ-
ης και ειδικά όσοι κατατάσσονται κατά
τους χειµερινούς µήνες (Οκτώβριο-Μάρ-
τιο).

11. Επαγγελµατίες όπως κτηνίατροι
πτηνοτρόφοι, χορτοφάγοι, σφαγείς και
γενικά άτοµα που έρχονται σε συστηµα-
τική επαφή µε πουλερικά.

Γ. Ο∆ΗΓΙΕΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
ΕΜΒΟΛΙΟΥ

Το αντιγριπικό εµβόλιο πρέπει να
χορηγείται έγκαιρα και πριν την έναρξη
της συνήθους περιόδου εµφάνισης της
έξαρσης των κρουσµάτων γρίπης, δεδο

µένου ότι απαιτούνται περίπου 2
εβδοµάδες για την επίτευξη ανοσολογι-
κής απάντησης.

Ο αντιγριπικός εµβολιασµός γενικά
περιλαµβάνει 1 µόνο δόση του εµβολίου
ετησίως.

• Βρέφη και παιδιά ηλικίας < 9 ετών,
τα οποία εµβολιάζονται για πρώτη φορά
ή εκείνα < 9 ετών που στο παρελθόν
είχαν λάβει µόνο 1 δόση εµβολίου
γρίπης, χρειάζονται 2 δόσεις αντιγριπι-
κού εµβολίου µε µεσοδιάστηµα τουλάχι-
στον 28 ηµερών.

• Σε βρέφη ηλικίας > 6 µηνών, χορη-
γούνται 0,5 ml (ολόκληρη η δόση),
σύµφωνα µε τις νέες οδηγίες από το
FDA και την ΕΜΑ.

∆. ΙΑΤΡΟΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ
ΥΓΕΙΑΣ

Οι εργαζόµενοι στις υπηρεσίες υγείας
βρίσκονται σε αυξηµένο κίνδυνο να προ-
σβληθούν από λοιµώξεις κατά την
εργασία και να τις µεταδώσουν στους
συναδέλφους, τους ασθενείς και τις οικο-
γένειες τους.

Η ανοσοποίηση έναντι της γρίπης
του προσωπικού των φορέων παροχής
υπηρεσιών υγείας προστατεύει όχι µόνο
τους εµβολιασµένους αλλά λειτουργεί
και ως φραγµός κατά της µετάδοσης της
γρίπης και µάλιστα σε άτοµα µε αντέν-
δειξη εµβολιασµού (π.χ. βρέφη κάτω
των 6 µηνών, αλλεργικά άτοµα κ.α.).

∆ήµος Αχαρνών & ΚΕΕΛΠΝΟ 
Από κοινού οργάνωση  δράσεων ενηµέρωσης  
για την αντιµετώπιση της εποχικής Γρίπη 
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ΘΑΝΑΣΗΣ ΜΠΟΥΡΑΣ 
- ΕΡΩΤΗΣΗ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ 

Άµεση ανάγκη αποµάκρυνσης 
των υλικών κατεδάφισης των 
καµένων κατοικιών στην Κινέτα

Ο
Βουλευτής Περιφέρειας Αττικής Θανάσης
Μπούρας κατέθεσε ερώτηση προς τoν Υπο-
υργό Υποδοµών και Μεταφορών µε θέµα την

άµεση ανάγκη αποµάκρυνσης των υλικών κατεδάφισης
των καµένων κατοικιών στην Κινέτα.

Η κατατεθείσα ερώτηση έχει ως εξής:
«Κατά την καταστροφική πυρκαγιά που εκδηλώθηκε

στις 23 Ιουλίου 2018 στην ευρύτερη περιοχή των Μεγάρ-
ων και συγκεκριµένα στην Κινέτα προξενήθηκαν µεγάλες 

ζηµιές τόσο στον δασικό ιστό όσο και σε κατοικίες.
Μετά από αυτοψίες των αρµόδιων τεχνικών υπηρεσιών
αρκετά σπίτια κρίθηκαν κατεδαφιστέα (κόκκινη σήµαν-
ση).

Έχει περάσει αρκετό χρονικό διάστηµα και δεν έχουν
καθαριστεί τα καµένα σπίτια ώστε να αποµακρυνθούν τα
υλικά κατεδάφισης και να γίνει η περισυλλογή των
τµηµάτων αµιάντου και ελενίτ. 

Καθώς βρισκόµαστε ήδη στον χειµώνα και οι κάτοικοι
ζουν µε το φόβο πληµµυρών, είναι επιτακτική η ανάγκη
καθαρισµού των ρεµάτων της Πίκας και του Πανοράµα-
τος 2 & 3 (Μπαλαλάι).

Μετά από τα παραπάνω ερωτάται ο κ. Υπουργός:
1. Πότε πρόκειται να ανατεθεί σε εταιρεία το έργο

του καθαρισµού των καµένων κατοικιών και της περι-
συλλογής αµιάντου και ελενίτ από αυτά;

2. Πότε έχει προγραµµατιστεί ο καθαρισµός των
προαναφερθέντων ρεµάτων;»

««ΈΈδδωωσσαανν  ζζωωήή»»  
στην καµένη γη στα Μέγαρα
∆ενδροφύτευση στην περιοχή του λόφου ΣΤΙΚΑ

Τ
ην  Κυριακή 4 Νοεµβρίου 2018, πραγµατοποιήθηκε δεν δροφύτευση στην  περ-
ιοχή του λόφου ΣΤΙΚΑ, δυτικά των  Μεγάρων  µε τη συν εργασία του ∆ήµου Μεγα-
ρέων  και του ταξιδιωτικού Οµίλου Επιχειρήσεων  “ANTAEUS TRAVEL &

TOURISM”  µε έδρα την  Γλυφάδα.
Οµάδα πεν ήν τα ατόµων  του ως άν ω ταξιδιωτικού Οργαν ισµού, ν έοι και ν έες µε επι-

κεφαλής τους ιδιοκτήτες κ.κ. ΒΑΣΙΛΗ ΧΑΤΖΑΝΤΩΝΗ και ΓΙΑΝΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ προσή-
λθαν  από τις πρωϊν ές ώρες στην  περιοχή ΣΤΙΚΑ του ∆ήµου Μεγαρέων , η οποία υπο-
δείχθηκε από το ∆ασαρχείο  και προέβησαν  στην  φύτευση πεν τακοσίων  (500) δεν -
δρυλλίων  (Πεύκη Χαλέπιος, Σπάρτα, Κυπαρίσσι ορθόκλαδο, Σχ ίν ος, Ράµν ος), τα
οποία θα αλλάξουν  την  εικόν α του τοπίου µε ότι αυτό συν επάγεται.

Η εθελον τική αυτή δράση υλοποιήθηκε µε πρωτοβουλία του προσωπικού του µεγά-
λου ταξιδιωτικού Οµίλου Επιχειρήσεων  ANTAEUS TRAVEL & TOURISM και συν εν -
ν όηση µε την  ∆ιοίκηση του ∆ήµου Μεγαρέων  και το Γραφείο επικοιν ων ίας του ∆ήµου
Μεγαρέων  στο πλαίσιο της εταιρικής Κοιν ων ικής ευθύν ης µε στόχο την  προστασία και
την  συν εχή βελτίωση του περιβάλλον τος.

Εκ µέρους του ∆ήµου Μεγαρέων  συµµετείχαν  ο ∆ιευθυν τής του τοµέα Καθαριότητος
και Πρασίν ου κ. ∆ηµήτρης Πρωτόπαπας (Γεωπόν ος) και ο κ. Χρήστος Μεν ιδιάτης 

Γεωπόν ος επίσης που είχαν  και την
εποπτεία της όλης διαδικασίας και ο
υπεύθυν ος του Γραφείου Επικοιν ων ίας
του ∆ήµου Μεγαρέων  κ. Γιάν ν ης
Γκίν ης.

Ο κ. Βασίλης Χατζαν τών ης µίλησε µε
εν θουσιασµό για την  συγκεκριµέν η
δράση τον ίζον τας µεταξύ άλλων  ότι «
επιλέξαµε το ∆ήµο Μεγαρέων  για τη
συγκεκριµέν η προσφορά γιατί αν αγ-
ν ωρίζουµε την  µεγάλη ιστορία της
πόλης, τον  Βύζαν τα, που έκτισε την
Κων σταν τιν ούπολη και δηµιουργήθηκε

το Βυζάν τιο, τους αγών ες των  Μεγαριτών  την  δεκαετία του 1970 που ξεσηκώθηκαν
όταν  ξεριζώθηκαν  άδικα από τον  Μεγαρίτικο κάµπο χ ιλιάδες ελαιόδεν δρα και την  ταλαι-
πωρία των  κατοίκων  εξαιτίας των  πληµυρών  και της τελευταίας πυρκαγιάς στην  Κιν έ-
τα, που κατέκαυσε χ ιλιάδες στρέµµατα δασικής έκτασης.» 

Ο ∆ήµαρχος Μεγαρέων  κ. Γρηγόρης Σταµούλης προέβη στην  ακόλουθη δήλωση: 
« Επιθυµώ από καρδιάς ν α επαιν έσω δηµόσια και ν α ευχαριστήσω όλα τα µέλη της

οµάδας του γν ωστού ταξιδιωτικού Οµίλου ANTAEUS TRAVEL & TOURISM, που
συµµετείχαν  στην  σηµεριν ή δεν δροφύτευση, εδώ στην  περιοχή του λόφου ΣΤΙΚΑ,  το
αποτέλεσµα της οποίας βλέπουµε µε ιδιαίτερη ικαν οποίηση. 

Θερµά συγχαρητήρια σε όλους, άν δρες και γυν αίκες και στους επικεφαλής κ.κ. Βασίλη
Χατζαν τών η και Γιάν ν η Νικολάου για την  ευγεν ική τους χειρον οµία.»

eforigi.com.gr

 Ντόρα Μπακογιάννη: 
Οριστική κατάργηση προστασίας

των υπερχρεωµένων νοικοκυριών
φέρνει η κυβέρνηση

Η
Τοµεάρχ ης Οικον οµίας και Αν άπτυξης της
Νέας ∆ηµοκρατίας, Ντόρα Μπακογιάν ν η,
σχ ολιάζον τας το ν έο ν όµο που φέρν ει η

κυβέρν ηση για τα υπερχ ρεωµέν α ν οικοκυριά, δήλω-
σε: «Η υπερήφαν η διαπραγµάτευση της κυβέρν ησης
ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ µε τους θεσµούς καταγράφει άλλη
µια επιτυχ ία: την  οριστική κατάργηση του ν όµου
Κατσέλη και τη µη προστασία της πρώτης κατοικίας
στο τέλος του χ ρόν ου. 

Ο υπουργός Οικον οµίας και Αν άπτυξης, κ. Γιάν -
ν ης ∆ραγασάκης, επικαλούµεν ος ότι ο ν όµος
Κατσέλη ήταν  προϊόν  µιας συγκυρίας κρίσης, γκρ-
εµίζει και το τελευταίο καταφύγιο προστασίας των
υπερχ ρεωµέν ων  ν οικοκυριών .

Οι θεσµικές βελτιώσεις στο ν όµο Κατσέλη που έχ ει
προτείν ει η Νέα ∆ηµοκρατία µπορούν  ν α προστα-
τεύσουν  τους πραγµατικά αδύν αµους. Όµως η υπο-
κρισία της Κυβέρν ησης περισσεύει: από το “καν έν α
σπίτι στα χ έρια τραπεζίτη” πέρασε σε δεκάδες πλει-
στηριασµούς ηµερησίως και τώρα στην  οριστική
κατάργηση της προστασίας των  υπερχ ρεωµέν ων
ν οικοκυριών . Η εξαπάτηση των  Ελλήν ων  πολιτών
από την  Κυβέρν ηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ δεν  έχ ει τέλος».
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Τ
α «µυστικά» που κρύβει  η δυτική Αττική
επιδιώκει  να Mαποκαλύψει  η ηµερίδα
«Ιστορία - Περιβάλλον - Πολιτισµός και

Βιώσιµη Ανάπτυξη στη ∆υτική Αθήνα, Αττική» που
διοργανώνεται  στο πλαίσιο διετούς προγράµµα-
τος «πάµε δυτικά - ανακαλύπτουµε τη ∆υτική
Αθήνα», το Σάββατο 8 ∆εκεµβρίου, στο δηµαρχείο
Αιγάλεω, από τις 10 το πρωί  έως τις 3 το
µεσηµέρι .

Όπως δηλώνει  στο ΑΠΕ - ΜΠΕ ο πρόεδρος
του ∆ικτύου «Φίλοι  της Φύσης», Κώστας Φωτει -
νάκης, «τόσο µε το συνολικό πρόγραµµα, όσο και
µε την ηµερίδα, στοχεύουµε να συνεργαστούµε µε
τους εµπλεκόµενους δηµόσιους φορείς (υπουρ-
γεία, Περιφέρεια, δήµους), την Κοινωνία των
Πολιτών, την 

εκπαιδευτική κοινότητα και  κάθε ενδιαφερό-
µενο για την προβολή των παλαιοτέρων και  των
νεώτερων περιβαλλοντικών, ιστορικών, πολιτι -
στικών και  παραγωγικών στοιχείων της δυτικής
Αθήνας - Αττικής, που συνθέτουν τη φυσική και  την
πολιτιστική κληρονοµιά της περιοχής. Θέλουµε
όλους αυτούς τους φορείς να τους φέρουµε σε
επαφή ώστε να σχεδιάσουν την προβολή και  ανά-
δειξη των θετικών στοιχείων, που έχουν σχέση µε
την ιστορία, το περιβάλλον, τον πολιτισµό και  τα
οποία «κρύβονται  από τα µεγάλα προβλήµατα
που έχει  η περιοχή».

Ο κ. Φωτεινάκης αναφέρει  χαρακτηριστικά
ότι  το ∆ίκτυο «Φίλοι  της Φύσης» επιδιώκει , η ηµε-
ρίδα να γίνει  η αρχή για τη δικτύωση φορέων και
Κοινωνίας των Πολιτών, η έναρξη ενός δίαυλου 

επικοινωνίας, διαλόγου, συντονισµού, συνερ-
γασίας και  κοινών δράσεων για τα θέµατα ιστο-
ρίας, πολιτισµού, περιβάλλοντος και  βιώσιµης
ανάπτυξης της ∆υτικής Αθήνας, Αττικής, «καθώς η
περιοχή έχει  κρυµµένες γωνιές, ιστορικά ίχνη,
άλση και  πάρκα, βουνά και  υγροτόπους που δεν
είναι  γνωστά στον κόσµο, δεν έχουν προβληθεί
επαρκώς. Η Ελευσίνα ως πολιτιστική πρωτεύου-
σα της Ευρώπης το 2021 έχει  να αναδείξει  πολλά
θέµατα πολιτισµού ή τα Μέγαρα, µια περιοχή
'πλούσια' σε παραγωγή αγροτικών προϊόντων
και  ιστορία. Γίνονται  πολλά φεστιβάλ, πολιτιστι -
κές εκδηλώσεις, εκθέσεις που θα πρέπει  να
προβληθούν και  να τις µάθει  ο κόσµος. Παράλ-
ληλα, υπάρχει  η αρχαία Λίµνη των Ρει τών και  η
Ιερά Οδός µε τα ιστορικά ίχνη ορατά µέχρι  τις
ηµέρες µας, η Μονή ∆αφνίου, η οποία είναι  Παγ

κόσµιο Μνηµείο Πολιτιστικής Κληρονοµιάς
της Unesco, ο Κηφισός και  ο Ελαιώνας (το 'κάλλι -
στον Προάστειον' σύµφωνα µε τον Πλάτωνα), το
Όρος Αιγάλεω - Ποικίλο».

Όπως διευκρινίζει , στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό
Πρακτορείο Ειδήσεων, ο πρόεδρος του ∆ικτύου,
Κώστας Φωτεινάκης, «όταν αναφερόµαστε στη
δυτι κή Αττι κή µι λάµε για τι ς περιοχές που
βρίσκονται  κατά µήκος της Ιεράς Οδού, δηλαδή
Κεραµεικός, Αιγάλεω, Αγία Βαρβάρα, Χαϊδάρι ,
Ασπρόπυργος, Ελευσίνα, χωρίς όµως να αφήνο-
υµε εκτός και  άλλα ενδιαφέροντα σηµεία, γύρω
από τους συγκεκριµένους δήµους. Η ηµερίδα υλο-
ποι εί ται  από το ελληνικό ∆ίκτυο «Φίλοι  της
Φύσης», µε την υποστήριξη του Ιδρύµατος Σταύρ-
ος Νιάρχος.

ΤΤΤΤαααα    ««««µµµµυυυυσσσσττττιιιικκκκάάάά»»»»    ττττηηηηςςςς    ∆∆∆∆υυυυττττιιιικκκκήήήήςςςς    ΑΑΑΑττττττττιιιικκκκήήήήςςςς
θαMαποκαλύψει ηµερίδα «Ιστορία - Περιβάλλον - Πολιτισµός και Βιώσιµη 

Ανάπτυξη στη ∆υτική Αθήνα - Αττική» 
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Γυµναστήριο 
Πανεπιστηµίου 
∆υτικής Αττικής

Τα απαιτούµενα δικαιολογητικά
για την εγγραφή  & συµµετοχή των
σπουδαστών, διοικητικού και
εκπαιδευτικού προσωπικού στις
αθλητικές δραστηριότητες είναι :

Μια φωτογραφία (µεγέθους ταυ-
τότητας)

Βεβαίωση από ιατρό παθολόγο ή
καρδιολόγο δηµοσίου νοσοκοµείου ή ιδιώτη
που να βεβαιώνει την ικανότητα προς άθληση (οι
ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται και
στο ιατρείο του Τ.Ε.Ι.-Α σχετικά µε την λήψη ιατρ-
ικής βεβαίωσης). Απαραίτητα να αναφέρετε στη
βεβαίωση ή ότι χορηγείται για το γυµναστήριο ή ο
αναφερόµενος µπορεί να γυµνάζεται. Η ηµεροµ-
ηνία έκδοσης της βεβαίωσης να µην υπερβαίνει
τους 3 µήνες από την ηµέρα κατάθεσής της. Σε
περίπτωση που δεν πληρούνται οι παραπάνω
προϋποθέσεις δεν θα γίνεται δεκτό το πιστο-
ποιητικό.

Φωτοτυπία της Ακαδηµαϊκής Ταυτότητας ή
Βεβαίωση σπουδών, (για το έκτακτο προσωπικό
απαιτείται αντίγραφο της σύµβασης εργασίας).

Τα δικαιολογητικά κατατίθενται στο Τµήµα ∆ιε-
θνών & ∆ηµοσίων Σχέσεων στο ισόγειο του
κτιρίου της Κεντρικής ∆ιοίκησης στην Πανεπι-
στηµιούπολη 1, (∆ευτέρα έως Πέµπτη 10:00-
13:00).

Κατάθεση δικαιολογητικών  από ∆ευτέρα 5
Νοεµβρίου 2018

Οι κάρτες άθλησης ανανεώνονται κάθε χρόνο µε
την έναρξη της λειτουργίας του Γυµναστηρίου.

Περισσότερες πληροφορίες :                                                                                                  
Γυµναστήριο : 2105385163,  
Τµήµα ∆ιεθνών & ∆ηµοσίων Σχέσεων :

2105385127

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Ο ∆ήµος Μάν δρας – Ειδυλλίας, 
σας προσκαλεί στην  εκδήλωση, 

µε τον  διεθν ώς αν αγν ωρισµέν ο καρδιοχει-
ρουργό  Κων σταν τίν ο Πλέστη,  µε θέµα 

«Η Ιστορία της Καρδιοχειρουργικής»
που θα πραγµατοποιηθεί 

την  Τρίτη 13 Νοεµβρίου 2018
στις 7.30µµ στο  

Πν ευµατικό Κέν τρο Μάν δρας.

H ∆ήµαρχος
Ιωάν ν α Κριεκούκη

ΟΠΕΚΑ: Κλείνουν οι αιτήσεις στα ΚΕΠ για το
επ ίδοµα 1.000 ευρώ σε 1.250 µητέρες

H υποβολή αι τήσεων γι α την παροχή χρηµατι κών βοηθηµάτων
σε 1.250 πολύτεκνες αγρότι σσες µητέρες, του Λογαρι ασµού
Αγροτι κής Εστί ας του ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ λήγει  την Παρασκευή 9
Νοεµβρί ου 2018.

Οι  δι και ούχοι  αγρότι σσες πολύτεκνες µητέρες µπορούν να
απευθυνθούν σε οποι οδήποτε ΚΕΠ προκει µένου να υποβάλλουν
ηλεκτρονι κά την αί τηση τους. Επι σηµαί νεται  ότι , το πρόγραµµα

απευθύνεται  σε αγρότι σσες πολύτεκνες µητέρες που, κατά τον
χρόνο υποβολής της αί τησης, εί ναι  συνταξι ούχοι  ή ασφαλι σµέ-
νες του ΕΦΚΑ (ΟΓΑ), οι  οποί ες έχουν εξοφλήσει  τι ς ασφαλι στι -
κές τους ει σφορές ή έχουν υπαχθεί  σε ρύθµι ση καταβολής των
οφει λών και  τηρούν τους όρους της ρύθµι σης κατά το χρόνο υπο-
βολής της αί τησης συµµετοχής στο πρόγραµµα, έχουν τουλάχι -
στον 4 τέκνα τα οποί α εί ναι  άγαµα, ηλι κί ας µέχρι  18 ετών ή
µέχρι  24 ετών, εφόσον εί ναι  άνεργα ή σπουδάζουν στην Ελλάδα
στην ανώτατη ή ανώτερη εκπαί δευση ή σε ι νστι τούτα επαγγε-
λµατι κής κατάρτι σης (ΙΕΚ) ή εί ναι  ανί κανα γι α εργασί α σε
ποσοστό 67% και  άνω, ανεξαρτήτου ηλι κί ας. Σε κάθε µί α από

τι ς πολύτεκνες µητέρες που πληρούν τι ς ανωτέρω προϋποθέ-
σει ς θα καταβληθεί  χρηµατι κό βοήθηµα ύψους χι λί ων ευρώ
(1.000€).

Γι α πληροφορί ες σχετι κά µε τι ς δι και ούχους, τη δι αδι κασί α,
τα δι και ολογητι κά καθώς και  κάθε χρήσι µη και  αναγκαί α
πληροφορί α σχετι κά µε το ανωτέρω πρόγραµµα, οι  ενδι αφερ-
όµενοι  µπορούν να επι σκεφθούν την ι στοσελί δα του ΟΠΕΚΑ ή να
επι κοι νωνήσουν στα τηλέφωνα 213 1519164, 213 1519233, 213
1519292, 213 1519304 και  213-1519310 της ∆/νσης Αγροτι κής
Εστί ας του ΟΠΕΚΑ.
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Κ Ο Ι Ν Ω Φ Ε ΛH Σ  
Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Σ Η  ∆ Η Μ Ο Υ

Α Σ Π Ρ Ο Π Υ Ρ Γ Ο Υ

ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΣΤΕΦΑΝΗ 7 ,
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ – Τ.Κ. 19300
ΤΗΛ:216 800 2441

ΑΦΜ: 998116933 – ∆ΟΥ:
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ’αριθµ. ΣΟΧ
1/2018(Α.Π. 2459/07-11-2018) για
τη σύναψη Σύµβασης Εργασίας
Ορισµένου Χρόνου 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Για την  πρόσληψη ωροµίσθιου

εκπαιδευτικού – καλλιτεχν ικού
προσωπικού µε Σύµβαση
Εργασίας  Ορισµένου Χρόνου.

Η Κοιν ωφελής Επιχείρηση
του ∆ήµου Ασπροπύργου ΚΕ∆Α 

ανακοινώνει:
την  πρόσληψη ωροµίσθιου

εκπαιδευτικού – καλλιτεχν ικού
προσωπικού για την  υλοποίηση
του ευρωπαϊκού προγράµµατος
«Εναρµόνιση οικογενειακής και
επαγγελµατικής ζωής» για τα Κέν-
τρα ∆ηµιουργικής Απασχόλησης
Παιδιών (Κ∆ΑΠ) που λειτουργούν
στο ∆ήµο Ασπροπύργου , για το
σχολικό έτος 2018 – 2019, µε
Σύµβαση Εργασίας Ορισµέν ου
Χρόνου, συνολικού αριθµού 10
(∆έκα) ατόµων, για της εξής ανά
ειδικότητα, αριθµού ατόµων και
διάρκεια σύµβασης, µε τα
αντίστοιχα απαιτούµενα τυπικά
και ειδικά προσόντα:

Οι υποψήφιοι όλων των ειδι-
κοτήτων θα πρέπει να έχουν την
Ελληνική ιθαγένεια και να έχουν
ηλικία 21 ετών και άνω και να
µην έχουν υπερβεί το 64ο έτος 

(άρθρο 13 του Ν. 3584/2007).

Υποβολή αιτήσεων  συµµε-
τοχής 

Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να
συµπληρώσουν την αίτηση του
φορέα, και να την υποβάλλουν είτε
αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο εξου-
σιοδοτηµένο από αυτούς πρόσω-
πο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει
την υπογραφή τους θεωρηµένη
από δηµόσια αρχή, στα γραφεία
του τµήµατος της Κοινωφελούς
Επιχείρησης του ∆ήµου Ασπρ-
οπύργου ΚΕ∆Α στον Ασπρόπυρ-
γο και συγκεκριµένα στην έδρα του
οδός   επί της οδού Αγίου Ιωάννη
Στεφανή 7 ΤΚ 19300, και Τηλέφω-
νο : 2168002441 και ώρες 8:00 π.µ-
14.:00 µ.µ, µαζί µε τα αντίγραφα
όλων των απαιτούµενων δικαιολογ-
ητικών και τίτλων. 

Γίνεται δεκτή και η ταχυδροµική
αποστολή της αίτησης µε τα επι-
συναπτόµενα δικαιολογητικά. 

Το εµπρόθεσµο της ταχυδροµι-
κής αποστολής κρίνεται µε βάση τη
σφραγίδα ταχυδροµείου.

Τα τυπικά προσόντα πρό-
σληψης και απαιτούµενα δικαιολογ-
ητικά αναφέρονται στην αναλυτική
προκήρυξη. Οι ενδιαφερόµενοι µπο-
ρούν να αναζητήσουν ολόκληρη
την προκήρυξη στο πρόγραµµα
∆ιαύγεια η να την παραλάβουν από
τα γραφεία της Κοινωφελούς
Επιχείρησης του ∆ήµου Ασπρ-
οπύργου ΚΕ∆Α  µαζί µε την αίτηση,
ή από το επίσηµο site του ∆ήµου
Ασπροπύργου (www www.
aspropyrgos.gr.

Σε περίπτωση που αδυνατούν
να προσέλθουν στα γραφεία προ-
κειµένου να παραλάβουν το 

έντυπο της αίτησης, θα πρέπει να
επικοινωνήσουν µε τον φορέα προ-
κειµένου να τους αποσταλεί µε φαξ
η µέσω ηλεκτρονικού ταχυδρο-
µείου.

Η υποβολή των αιτήσεων και των
δικαιολογητικών είναι δέκα (10)
ηµέρες (υπολογιζόµενες ηµερολο-
γιακά) και αρχίζει από την εποµένη
ηµέρα της τελευταίας δηµοσίευσης
της παρούσας σε τοπικές εφηµε-
ρίδες  ή της ανάρτησης της στο
χώρο ανακοινώσεων της Κοινωφε-
λούς Επιχείρησης του ∆ήµου
Ασπροπύργου ΚΕ∆Α , εφόσον η
ανάρτηση είναι τυχόν µεταγενέστερη
της δηµοσίευσης στις εφηµερίδες. Η
ανωτέρω προθεσµία λήγει µε την
παρέλευση ολόκληρης της τελευ-
ταίας ηµέρας και εάν αυτή είναι, κατά
νόµο, εξαιρετέα (δηµόσια αργία) ή
µη εργάσιµη, τότε η λήξη της προθ

εσµίας µετατίθεται την επόµενη
εργάσιµη ηµέρα.  

Οι συνεντεύξεις των ενδιαφεροµέ-
νων θα πραγµατοποιηθούν από την
ορισµένη µε την υπ΄αριθµ.: 85/2018
απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβου-
λίου της ∆ηµοτικής Κοινωφελούς
Επιχείρησης του ∆ήµου Ασπρ-
οπύργου (Κ.Ε.∆.Α.) τριµελή Επιτρ-
οπή, από την   ∆ευτέρα
19/11/2018 έως και την  Τετάρτη
21/11/2018 και ώρες 11:00 έως
14:00 στα γραφεία της Επιχείρησης
στην οδό Αγίου Στεφανή 7 Ασπρ-
όπυργος, κατόπιν συνεννοήσεως µε
τους υποψηφίους, σε ηµεροµηνία
και ώρα που θα τους γνωστοποιηθ-
εί κατά την υποβολή της αίτησής
τους.

Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΣΟΦΙΑ ΜΑΥΡΙ∆ΟΥ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ – ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜ. ΘΕΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤ. ΒΑΘΜΙ∆Α ΧΡΟΝΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΥΠΙΚΑ ΕΙ∆ΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Εκπαιδευτικό Προσωπικό -
Καθηγητών  Φυσικής Αγω-
γής ΠΕ  µε Ειδικότητα χορού

1 ΠΕ 
Από την  υπογραφ ή της σύµβα-

σης και ως 31/8/2019, µε
δυν ατότητα αν αν έωσης ή παρά-
τασης σε περίπτωση συν έχισης

του προγράµµατος.

1.Τίτλοι σπουδών : Πτυχίο τµήµατος επιστήµης Φυσικής Αγωγής και αθλητισµού της ηµεδαπής ή το
οµώνυµο πτυχίο ή ισότιµος τίτλος σχολών της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας, µε εξειδίκευση στον
χορό . 
2.Γενική Προϋπηρεσία στο αντικείµενο: αποδεδειγµένη διδακτική προϋπηρεσία στο αντίστοιχο αντικείµε-
νο σε εκπαιδευτικά ιδρύµατα του δηµοσίου ή ΟΤΑ ή ∆ηµοτικές Επιχειρήσεις.Προϋπηρεσία στην δηµιο-
υργική απασχόληση παιδιών και νηπίων.

Εκπαιδευτικό Προσωπικό -
Νηπιαγωγών  ΠΕ

1 ΠΕ 
Από την  υπογραφ ή της σύµβα-

σης και ως 31/8/2019, µε
δυν ατότητα αν αν έωσης ή παρά-
τασης σε περίπτωση συν έχισης

του προγράµµατος.

1.Τίτλοι σπουδών : Πτυχίο ή δίπλωµα Παιδαγωγικού τµήµατος Νηπιαγωγών ή Εκπαίδευσης και Αγω-
γής στην Προσχολική Ηλικία ή Επιστηµών προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης ή Επιστηµών της
Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία ή Επιστηµών της εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολι-
κής Ηλικία ή Παιδαγωγικού Νηπιαγωγών ή Επιστηµών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτι-
κού Σχεδιασµού ή Παιδαγωγού Προσχολικής Εκπαίδευσης ή Ειδικής Αγωγής µε κατευθύνσεις: α)
Νηπιαγωγού είτε β) Παιδαγωγού Προσχολικής Εκπαίδευσης ΑΕΙ ή το οµώνυµο πτυχίο ή δίπλωµα
Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου (Ε.Α.Π.) ΑΕΙ ή Προγραµµάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΑΕΙ
της ηµεδαπής ή ισότιµος τίτλος σχολών της ηµεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας.
2.Γενική Προϋπηρεσία στο αντικείµενο: αποδεδειγµένη διδακτική προϋπηρεσία στο αντίστοιχο αντικείµε-
νο σε εκπαιδευτικά ιδρύµατα του δηµοσίου ή ΟΤΑ ή ∆ηµοτικές Επιχειρήσεις .Προϋπηρεσία στην δηµιο-
υργική απασχόληση παιδιών και νηπίων.

Εκπαιδευτικό Προσωπικό -
∆ασκάλων  ΠΕ

1 ΠΕ 
Από την  υπογραφ ή της σύµβα-

σης και ως 31/8/2019, µε
δυν ατότητα αν αν έωσης ή παρά-
τασης σε περίπτωση συν έχισης

του προγράµµατος.

1.Τίτλοι σπουδών : Πτυχίο Παιδαγωγικών Τµηµάτων (∆ηµοτικής Εκπαίδευσης) ή το οµώνυµο Πτυχίο ή
∆ίπλωµα του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου (ΕΑΠ) της ηµεδαπής ή ισότιµος τίτλος σχολών την ηµε-
δαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας.
2.Γενική Προϋπηρεσία στο αντικείµενο: αποδεδειγµένη διδακτική προϋπηρεσία στο αντίστοιχο αντικείµε-
νο σε εκπαιδευτικά ιδρύµατα του δηµοσίου ή ΟΤΑ ή ∆ηµοτικές Επιχειρήσεις. Προϋπηρεσία στην δηµιο-
υργική απασχόληση παιδιών και νηπίων.

Εκπαιδευτικό Προσωπικό
–ΠΕ Ιστορίας της Τέχν ης, –
Ιστορικό Αρχαιολογικό – ΠΕ

2 ΠΕ 
Από την  υπογραφ ή της σύµβα-

σης και ως 31/8/2019, µε
δυν ατότητα αν αν έωσης ή παρά-
τασης σε περίπτωση συν έχισης

του προγράµµατος.

1.Τίτλοι σπουδών : Πτυχίο τµήµατος επιστήµης Ιστορικού Αρχαιολογικού µε της ηµεδαπής ή Ιστορία
της Τέχνης ή το οµώνυµο πτυχίο ή ισότιµος τίτλος σχολών της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας 
2.Γενική Προϋπηρεσία στο αντικείµενο: αποδεδειγµένη διδακτική προϋπηρεσία στο αντίστοιχο αντικείµε-
νο σε εκπαιδευτικά ιδρύµατα του δηµοσίου ή ΟΤΑ ή ∆ηµοτικές Επιχειρήσεις. 
Προϋπηρεσία στην δηµιουργική απασχόληση παιδιών και νηπίων.

Εκπαιδευτικό Προσωπικό
Φιλόλογος  ΠΕ

1 ΠΕ 
Από την  υπογραφ ή της σύµβα-

σης και ως 31/8/2019, µε
δυν ατότητα αν αν έωσης ή παρά-
τασης σε περίπτωση συν έχισης

του προγράµµατος.

1.Τίτλοι Σπουδών: Πτυχίο Φιλολογίας ή Κλασσικής φιλολογίας ή αντίστοιχου τµήµατος  ανάλογης
ειδικότητας  της ηµεδαπής ή αλλοδαπής  ή το οµώνυµο πτυχίο ή ισότιµος τίτλος σχολών της αλλοδα-
πής αντίστοιχης ειδικότητας
2. Γενική Προϋπηρεσία στο αντικείµενο: αποδεδειγµένη διδακτική προϋπηρεσία στο αντίστοιχο αντι-

κείµενο σε εκπαιδευτικά ιδρύµατα του δηµοσίου ή ΟΤΑ ή ∆ηµοτικές Επιχειρήσεις. 

Εκπαιδευτικό Προσωπικό -
Καθηγητών  Φυσικής Αγω-
γής ΠΕ  µε Ειδικότητα ΤΑΕΚ
ΒΟ ΝΤΟ

1 ΠΕ
Από την  υπογραφ ή της σύµβα-

σης και ως 31/8/2019, µε
δυν ατότητα αν αν έωσης ή παρά-
τασης σε περίπτωση συν έχισης

του προγράµµατος.

1.Τίτλοι σπουδών : Πτυχίο τµήµατος επιστήµης Φυσικής Αγωγής και αθλητισµού της ηµεδαπής ή το
οµώνυµο πτυχίο ή ισότιµος τίτλος σχολών της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας, µε εξειδίκευση στο
ΤΑΕΚ ΒΟ ΝΤΟ . 
2.Γενική Προϋπηρεσία στο αντικείµενο: αποδεδειγµένη διδακτική προϋπηρεσία στο αντίστοιχο αντικείµε-
νο σε εκπαιδευτικά ιδρύµατα του δηµοσίου ή ΟΤΑ ή ∆ηµοτικές Επιχειρήσεις.Προϋπηρεσία στην δηµιο-
υργική απασχόληση παιδιών και νηπίων.

Καλλιτεχν ικό Προσωπικό -
Καθηγητές  Εικαστικών  ΠΕ

1 ΠΕ
Από την  υπογραφ ή της σύµβα-

σης και ως 31/8/2019, µε
δυν ατότητα αν αν έωσης ή παρά-
τασης σε περίπτωση συν έχισης

του προγράµµατος.

1.Τίτλοι σπουδών : Πτυχίο τµήµατος Εικαστικών της ηµεδαπής ή του Τµήµατος Καλών Τεχνών  της
ηµεδαπής ή το οµώνυµο πτυχίο ή ισότιµος τίτλος σχολών της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας
2.Γενική Προϋπηρεσία στο αντικείµενο, αποδεδειγµένη διδακτική προϋπηρεσία στο αντίστοιχο αντικείµε-
νο σε εκπαιδευτικά ιδρύµατα του δηµοσίου ή ΟΤΑ ή ∆ηµοτικές Επιχειρήσεις.Προϋπηρεσία στην δηµιο-
υργική απασχόληση παιδιών και νηπίων

Εκπαιδευτικό προσωπικό
Πληροφ ορικής ΠΕ ή  ΤΕ 

1 ΠΕ ή ΤΕ
Από την  υπογραφ ή της σύµβα-

σης και ως 31/8/2019, µε
δυν ατότητα αν αν έωσης ή παρά-
τασης σε περίπτωση συν έχισης

του προγράµµατος.

1.Πτυχίο Πληροφορικής ή Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού & Μηχανι-
κού Υπολογιστών ή Εφαρµοσµένης Πληροφορικής ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού & Τεχνολογίας Υπο-
λογιστών ή Μηχανικού Η/Υ και  πληροφορικής ή Επιστήµης Υπολογιστών ή Ηλεκτρονικού και Μηχανι-
κού Υπολογιστών ή Μηχανικών Πληροφοριακών & Επικοινωνιακών Συστηµάτων ή Μηχανικών Η/Υ ή
Τηλεπικοινωνιών και ∆ικτύων ή Επιστήµης και Τεχνολογίας Υπολογιστών ή Επιστήµης και Τεχνολογίας
Τηλεπικοινωνιών ή Πληροφορικής (Ε.Α.Π.) ή ∆ιδακτικής της Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστηµάτων ή
Επιστηµών και Πολιτισµού – Κατεύθυνση Η/Υ (Π.Σ.Ε.)ΑΕΙ της ηµεδαπής  ή Απόφοιτος Τµήµατος  Μηχα-
νολόγων µηχανικών µε µεταπτυχιακό τίτλο και εξειδίκευση στους αυτοµατισµούς - Ροµποτική  ή ισότιµος
τίτλος σχολών της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας µε εξειδίκευση στην ροµποτική.
2.Προϋπηρεσία στο αντικείµενο, αποδεδειγµένη διδακτική προϋπηρεσία στο αντίστοιχο αντικείµενο σε
εκπαιδευτικά ιδρύµατα του δηµοσίου ή ΟΤΑ ή ∆ηµοτικές Επιχειρήσεις.Προϋπηρεσία στην δηµιουργική
απασχόληση παιδιών και νηπίων

Εκπαιδευτικό Προσωπικό
Καθηγητή Αγγλικής Φιλο-
λογίας  ΠΕ

1 ΠΕ
Από την  υπογραφ ή της σύµβα-

σης και ως 31/8/2019, µε
δυν ατότητα αν αν έωσης ή παρά-
τασης σε περίπτωση συν έχισης

του προγράµµατος.

1.Τίτλοι σπουδών : Πτυχίο Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Πανεπιστηµίων της ηµεδαπής ή ισότιµα
πτυχία αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής  ή Πτυχίο Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Πανε-
πιστηµίου της Κύπρου 
2Προϋπηρεσία στο αντικείµενο, αποδεδειγµένη διδακτική προϋπηρεσία στο αντίστοιχο αντικείµενο σε
εκπαιδευτικά ιδρύµατα του δηµοσίου ή ΟΤΑ ή ∆ηµοτικές Επιχειρήσεις.Προϋπηρεσία στην δηµιουργική
απασχόληση παιδιών και νηπίων
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ΓΓρρααφφεείίοο  ΑΑππαασσχχόόλληησσηηςς
∆∆ήήµµοουυ  ΑΑσσππρροοππύύρργγοουυ

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 

5 ΣΙ∆ΗΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΕΣ-
ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΕΣ 
Επιθυµητά Προσόντα: 
Ηλικία: Από 25 έως 40 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη 
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

3 ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ-
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
Επιθυµητά Προσόντα: 
Ηλικία: Από 25 έως 40 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Επιθυµητή
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

2 ΒΟΗΘΟΙ ΣΙ∆ΗΡΟΥΡΓΟΥ
Επιθυµητά Προσόντα: 
Ηλικία: Από 25 έως 45 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Γνώσεις: Ηλεκτροσυγκόλλησης 
Προϋπηρεσία: Επιθυµητή
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

3 ΤΕΧΝΙΤΕΣ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Επιθυµητά Προσόντα: 
Ηλικία: Από 25 έως 40 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Επιθυµητή
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΕΠΕΝ∆ΥΤΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ-
ΤΑΠΕΤΣΙΕΡΗ
Επιθυµητά Προσόντα: 
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Επιθυµητή όχι Απαρ-
αίτητη 
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου
Εκπληρωµένες στρατιωτικές υποχρ-
εώσεις

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ

20 ΕΡΓΑΤΕΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ 
Άντρες 
Επιθυµητά Προσόντα: 
Ηλικία: έως 40 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Απόφοιτοι
Γυµνασίου-Απόφοιτοι Λυκείου
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Πρόσθετα Προσόντα: Γνώση Picking
& Scanner
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

10  ΕΡΓΑΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Άντρες 
Επιθυµητά Προσόντα: 
Ηλικία: έως 35 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Επιθυµητή ΟΧΙ Απαρ-
αίτητη
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

10 ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΚΛΑΡΚ (ΜΕ Α∆ΕΙΑ)
Επιθυµητά Προσόντα: 
Ηλικία: έως 45 ετών
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
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

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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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ 
∆ΗΜΟΣ  ΦΥΛΗΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ &

ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Ταχ. ∆ιεύθυνση : Πλατεία

Ηρώων, Άνω Λιόσια
Τηλ.: 2132042716
FAX: 2132042714
e-mail :
dperiouspromhth@fyli.gr

Άνω Λιόσια 05/11/2018
Αριθ. Πρωτ. : 40813  

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
∆ΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

άνω των ορίων του Ν.
4412/2016

ΓΙΑ ΤΗΝ  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΚΑΘΕΤΗΣ ∆ΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΗΣ
ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

ΣΕ ΚΑ∆ΟΥΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ»
Α.Μ: 290/2018 προϋπολογι-

σµού 297.600,00€ (συµπ/νου
Φ.Π.Α.)

Ο ∆ήµαρχος του ∆ήµου Φυλής
προκηρύσσει ΑΝΟΙΚΤΟ ∆ΙΕΘΝΗ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
άνω των ορίων ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ
ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ, ΜΟΝΟ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ
για την ανάδειξη αναδόχου για
την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΚΑΘΕΤΗΣ ∆ΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΗΣ
ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 

ΣΕ ΚΑ∆ΟΥΣ ΚΟΙΝΗΣ
ΧΡΗΣΗΣ», ενδεικτικού προϋπολο-
γισµού συνολικής αξίας
297.600,00€  (συµπ/νου Φ.Π.Α.)

(Προϋπολογισµός χωρίς ΦΠΑ: €
240.000,00  ΦΠΑ : €  57.600,00 )

Η  δαπάνη θα  καλυφθεί από
τον  Κ.Α. 20.7135.20009 των
προϋπολογισµού  του  ∆ήµου  των
οικονοµικών  ετών  2018 & 2019  ως
πολυετής  δαπάνη , ήτοι  30.000,00
€ το  2018 & 267.600,00 € το  2019
.

ΚΩ∆ΙΚΟΙ CPV : 42416210-0
«Ανυψωτικά µηχανήµατα κάδων»

Ο διαγωνισµός θα πραγµατοποι-
ηθεί µε χρήση της πλατφόρµας του
Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών
∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ)
µέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr. του
συστήµατος, ύστερα από κανονική
προθεσµία τριάντα πέντε (35) ηµε-
ρών από την ηµεροµηνία δηµοσίευ-
σης της προκήρυξης στην Επίσηµη
Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης, ήτοι: 06/11/2018.

Η καταληκτική ηµεροµηνία είναι η
Τετάρτη 12-12-2018 και Ώρα:
14:00:00 µ.µ, κατά την οποία λήγει
η προθεσµία παραλαβής των προ-
σφορών από το σύστηµα του
ΕΣΗ∆ΗΣ. Η διαδικασία αποσφράγι-
σης θα ξεκινήσει µετά από (4) εργά-
σιµες ηµέρες, ήτοι Τρίτη 18/12/2018
από τους πιστοποιηµένους χρήστες
της πλατφόρµας ΕΣΗ∆ΗΣ.

Μετά την παρέλευση της καταλ-
ηκτικής ηµεροµηνίας και ώρας δεν
υπάρχει η δυνατότητα υποβολής
προσφοράς στο Σύστηµα. Αριθµός
Συστήµατος ∆ιαγωνισµού στην
πλατφόρµα του ΕΣΗ∆ΗΣ: 66158

Για την έγκυρη συµµετοχή στο
διαγωνισµό οι ενδιαφερόµενοι οικο-
νοµικοί φορείς πρέπει να διαθέτουν
ψηφιακή υπογραφή, χορηγούµενη
από πιστοποιηµένη αρχή παροχής
ψηφιακής υπογραφής κι απαιτείται
να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό
σύστηµα (Για την έγκυρη συµµε-
τοχή – ∆ιαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr) ακολο-
υθώντας την διαδικασία εγγραφής.

Για την έγκυρη συµµετοχή στη
διαδικασία σύναψης της παρούσας
σύµβασης, κατατίθεται από τους
συµµετέχοντες οικονοµικούς φορείς,
εγγυητική επιστολή συµµετοχής
2% επί του προϋπολογισµού της
δαπάνης χωρίς Φ.Π.Α., που
ανέρχεται στο ποσό  των  τεσσάρων
χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ
(4.800,00 €).

Προσφορές θα υποβληθούν
σύµφωνα µε την αναλυτική διακήρ-
υξη. Η προθεσµία εκτέλεσης της
προµήθειας ορίζεται σε  ενενήντα
(90) ηµερολογιακές ηµέρες από την
υπογραφή της σύµβασης.

Η παρούσα σύµβαση χρηµατο-
δοτείται από ιδίους πόρους του
∆ήµου Φυλής.

Οι οικονοµικοί φορείς που συµµε-
τέχουν στη διαδικασία σύναψης της
παρούσας σύµβασης απαιτείται να
ασκούν εµπορική ή βιοµηχανική ή
βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή

µε το αντικείµενο της προµήθειας. 
∆ικαίωµα συµµετοχής στο δια-

γωνισµό έχουν Προσφέροντες
όπως αναλυτικά ορίζεται στο σχε-
τικό άρθρο 9 της ∆ιακήρυξης.

∆εν γίνονται δεκτές Αντιπροσφο-
ρές και εναλλακτικές προσφορές.

Γλώσσα : Ελληνική.
Οι δαπάνες δηµοσίευσης της δια-

κήρυξης θα καταβάλλονται σε κάθε
περίπτωση από τον προµηθευτή
που θα ανακηρυχτεί ανάδοχος.

Γενικές πληροφορίες παρέχονται
και από το Τµήµα Προµηθειών του
∆ήµου Φυλής, ∆ιεύθυνση Πλατεία
Ηρώων, Τ.Κ 13341, Τηλ. 213
2042759, Fax. 213 2042714. Οι
ενδιαφερόµενοι οικονοµικοί φορείς
µπορούν να έχουν πλήρη πρόσβα-
ση στα τεύχη του διαγωνισµού επισ-
κεπτόµενοι την ιστοσελίδα του
∆ήµου Φυλής http://www.fyli.gr.
καθώς και την επίσηµη πλατφόρµα
του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρο-
νικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων
(ΕΣΗ∆ΗΣ) µέσω της διαδικτυακής
πύλης www.promitheus.gov.gr.

Περιληπτική διακήρυξη θα δηµο-
σιευθεί στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
∆ΙΑΥΓΕΙΑ, στο ∆ηµοτικό κατά-
στηµα και στον Τύπο. 

O ∆ΗΜΑΡΧΟΣ
ΠΑΠΠΟΥΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Παράταση για το πρόγραµµα 
επιδότησης αλλαγής 
θέρµανσης σε φυσικό αέριο

Μ
έχ ρι τις 30 Νοεµβρίου έχ ουν  προθεσµία οι
εν διαφερόµεν οι ν α υποβάλουν  τα δικαιολογ-
ητικά για το πρόγραµµα επιδότησης για µετα-

τροπή των  καυστήρων  και συστηµάτων  θέρµαν σης
από πετρέλαιο σε φυσικό αέριο.

Σύµφων α µε ν έα υπουργική απόφαση που δηµο-
σιεύτηκε σε ΦΕΚ  τροποποιείται η προθεσµία στην
προκήρυξη του προγράµµατος «Αν τικατάσταση
συστηµάτων  θέρµαν σης πετρελαίου µε συστήµατα
φυσικού αερίου σε κατοικίες».

Όπως αν αφέρεται σχ ετικά: «Το γεγον ός ότι για λόγο-
υς οµαλής λειτουργίας του προγράµµατος πρέπει ν α
παραταθεί κατά έν α µήν α η καταληκτική ηµεροµην ία
υποβολής των  απαραίτητων  δικαιολογητικών  για την  

πιστοποίηση της εσωτερικής εγκατάστασης φυσικού
αερίου και την  καταβολή της επιχ ορήγησης που προβ-
λέπεται στο άρθρο 5 της αν ωτέρω υπό στοιχ είο 25
τροποποιούµεν ης απόφασης». Με βάση αυτά τα δεδο-
µέν α το υπουργείο αποφασίζει «την  τροποποίηση της
µε αριθµ. Φ14/02/184780/ 899/18.12.2017 (ΦΕΚ
4588/τ.Β΄/27.12.2018) απόφασης του Υπουργού Περ-
ιβάλλον τος και Εν έργειας «Προκήρυξη της ∆ράσης
"Αν τικατάσταση συστηµάτων  θέρµαν σης πετρελαίου
µε συστήµατα φυσικού αερίου σε κατοικίες" που θα
υλοποιηθεί στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020», ως
ακολούθως: Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 5.2 του
άρθρου 5 αν τικαθίσταται ως εξής:

«Τα απαιτούµεν α δικαιολογητικά για την  πιστο-
ποίηση της εσωτερικής εγκατάστασης φυσικού αερίου
και την  καταβολή της επιχ ορήγησης, βάσει του άρθρ-
ου 8, παρ. 6, δύν αται ν α υποβληθούν  στο φορέα
πιστοποίησης, το αργότερο έως την  30η Νοεµβρίου
2018».

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                           

∆ΗΜΟΣ    ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
∆/ΝΣΗ ΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

Α.Π. 14700
∆ήµος Ελευσίν ας,  30-10-2018

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ
ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
«Οικοδοµικά υλικά συν τήρη-
σης και επισκευής δηµοτικών
κτιρίων  – εγκαταστάσεων
(ξυλεία, σίδηρος,  δοµικά υλικά,
χρώµατα, υλικά ύδρευσης,
αποχέτευσης, ασφ αλτόµιγµα,
σκυρόδεµα)» προϋπολογισµού
372.880,69 € συµπεριλαµβαν ο-
µέν ου ΦΠΑ 24% . 

Ο ∆ήµος Ελευσίνας
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΧΤΟ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟ
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ
ενδεικτικού προϋπολογισµού
372.880,69 € συµπεριλαµβανο-
µένου του Φ.Π.Α. για την υλο-
ποίηση της προµήθειας  «Οικοδο-
µικά υλικά συντήρησης και επισ-
κευής δηµοτικών κτιρίων – εγκα-
ταστάσεων (ξυλεία, σίδηρος,
δοµικά υλικά, χρώµατα, ύδρευ-
σης, αποχέτευσης, ασφαλτόµιγ-
µα, σκυρόδεµα)» µε κριτήριο
κατακύρωσης την πλέον συµφ-
έρουσα από οικονοµική άποψη
προσφορά µόνο βάσει της τιµής (
χαµηλότερη τιµή ) είτε ανά οµάδα
είτε συγκεντρωτικά και όπως
προδιαγράφεται στην µε αρ.
120/18 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 πλατφ-
όρµας του Εθνικού Συστήµατος
Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβά-
σεων ( Ε.Σ.Η.∆.Η.Σ. ) µέσω της
διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr του
συστήµατος.  
Ηµεροµηνία και ώρα έναρξης

υποβολής των προσφορών:    13
/  12  /2018  και ώρα: :07:00 
Καταληκτική ηµεροµηνία και

ώρα υποβολής των προσφορών:
19 /  12  /2018  και ώρα: :15:00.

Η διάρκεια της σύµβασης
ορίζεται για 18 µήνες  από την
υπογραφή της σύµβασης  ή
µέχρι εξαντλήσεως του συµβατι-
κού ποσού µε δικαίωµα παράτα-
σης εφόσον δεν έχει καλυφθεί το
ποσό της σύµβασης.  

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

Η Εγγύηση συµµετοχής
ορίζεται στο ποσοστό 2% της
προϋπολογισµένης δαπάνης
χωρίς το Φ.Π.Α. ή της κατηγο-
ρίας που επιθυµούν οι οικονοµικοί
φορείς να συµµετάσχουν.
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
Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρο-
νικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων
(Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.). 
Το πλήρες κείµενο της ∆ιακήρ-

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

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ     

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ∆ΗΜΟΚΡΑΤIA
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ  ΧΑΪ∆ΑΡΙΟΥ

Α∆ΑΜ:18PROC003969380
Α∆Α: ΨΝΗΘΩΗ3-ΑΒ5

Χαϊδάρι 07/11/2018
Αριθ. Πρωτ: 22215

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΓΙΑ 
«Προµήθεια Ειδών  Ατοµικής

Προστασίας για το προσωπικό
του ∆ήµου Χαϊδαρίου Ετους

2018» 

Ο ∆ήµος Χαϊδαρίου διακ-
ηρύσσει Συνοπτικό ∆ιαγωνισµό
µε σφραγισµένες προσφορές για
την Προµήθεια Ειδών Ατοµικής
Προστασίας για το προσωπικό
του ∆ήµου Χαϊδαρίου Έτους
2018, µε κριτήριο κατακύρωσης
την  πλέον  συµφ έρουσα από
οικον οµική άποψη προσφ ορά,
βάσει τιµής για το σύνολο των
ειδών, συνολικής προϋπολογισθ-
είσης αξίας €35.462,62 συµπερι-
λαµβανοµένου του ΦΠΑ 24%, το
οποίο θα βαρύνει τον προϋπολο-
γισµό του οικονοµικού έτους
2018.

Ο διαγωνισµός θα γίνει στην
αίθουσα συνεδριάσεων ∆ηµοτι-
κού Συµβουλίου του ∆ήµου Χαϊ-
δαρίου, στην οδό Στρ. Καραϊ-

σκάκη 138 & Επαύλεως, 2ος
όροφος, την  Πέµπτη  22 Νοεµ-
βρίου 2018 και ώρα 09:00 π.µ.
έως 09:30 π.µ., κατά την οποία
λήγει η προθεσµία παραλαβής
των προσφορών και αρχίζει η δια-
δικασία της αποσφράγισης,
ενώπιον αρµόδιας Επιτροπής.
Στην περίπτωση αποστολής των
προσφορών ταχυδροµικώς ή µε
οποιοδήποτε άλλο τρόπο παρα-
λαµβάνονται µε απόδειξη και µε
απαραίτητη προϋπόθεση ότι
αυτές θα περιέρχονται στην
υπηρεσία µέχρι στις 15:00µ.µ. την
προηγουµένη της ηµεροµηνίας
διενέργειας του διαγωνισµού, ήτοι
Τετάρτη 21 Νοεµβρίου 2018.

∆εν  ορίζεται εγγύηση συµµε-
τοχής 

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να
ζητήσουν τα τεύχη του διαγωνι-
σµού (∆ιακήρυξη, Μελέτη –
Τεχν ικές Προδιαγραφ ές και το
ΤΕΥ∆) από την διαδικτυακή
πύλη του ∆ήµου
www.haidari.gr, καθώς και οποι-
αδήποτε άλλη πληροφορία κατά
τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες,
από το Τµήµα Προµηθειών του
∆ήµου Χαϊδαρίου στα τηλέφωνα
2132047330-318. 

Ο  ∆ΗΜΑΡΧΟΣ
ΜΙΧΑΛΗΣ ΣΕΛΕΚΟΣ

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



14-θριάσιο Πέµπτη 8 Νοεµβρίου 2018  

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ

Ενοικιάζεται επαγγελµατικός
χώρος (ισόγειο) στη δια-
σταύρωση Ασπροπύργου
(πλησίον ΙΚΑ και στάσης λε-
οφωρείου), 126 τεραγωνικά
µέτρα, κατάλληλο για φαρ-
µακείο.Τηλέφωνο επικοι-
νωνίας 6945106860

Ενοικιάζεται οικία (1ος ορο-
φος) στη διασταύρωση
Ασπροπύργου κοντά στο
ΙΚΑ 86 τετραγωνικά µέτρα,
σε οικογένεια που να έχει
σταθερή εργασία
∆ιατίθεται και για επαγγε-
λµατικός χώρος
Τηλέφωνο επικοινωνίας
6945106860 (29.10.18)

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

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 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  

ΓΑΜΟΣ 
Ο ΟΡΦΑΝΙ∆ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ
ΤΑΤΙΑΝΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΜΠΟΤΣΑΡΟΒ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣ

ΣΤΟ ΤΣΙΜΚΕΝΤ ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ ΚΑΤΟΙΚΟΣ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΚΑΙ Η ΛΑΖΑΡΙ∆ΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ -

ΑΝΤΩΝΙΑ ΤΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΛΙΟΥΜΠΟΒ
ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΓΚΟΡΟΧΟΒΣΚΙ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣΑ ΣΤΟΝ

ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ
ΝΑ ΕΛΘΟΥΝ ΣΕ ΓΑΜΟ ΠΟΥ ΘΑ ΤΕΛΕΣΤΕΙ ΣΤΟΝ

ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΣΤΟΝ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ  

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 & 6974668763

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

<<Ενοικιάζεται  ισόγειο  
κατάστηµα 63µ² επί της οδού Φυλής

8Α. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 
6947-264784 και 6985066463>>.
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 ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ  ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ 
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
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Α
φιερωµένο εξαιρετικά στους νέους και τις
νέες του ∆ήµου Αχαρνών ήταν το  1ο Νεα-
νικό Μουσικό Φεστιβάλ, το οποίο έδωσε

τη δυνατότητα προβολής και έκφρασης σε νεανικά
µουσικά σχήµατα τα οποία κατάφεραν να µεταφέρ-
ουν το νεανικό παλµό τους στον κόσµο που τα χει-
ροκρότησε θερµά την παρουσία τους.

Παράλληλα, το νεανικό φεστιβάλ διέθετε και
περιβαλλοντικό χαρακτήρα, µε δράσεις δηµιουρ-
γικής απασχόλησης και παιχνίδια που σχετίζονται
µε την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση και την
ανακύκλωση από τη ∆ιεύθυνση Καθαριότητας και
Ανακύκλωσης του ∆ήµου Αχαρνών.

Πρωταγωνιστικό ρόλο, στο 1ο Νεανικό Μουσικό
Φεστιβάλ έπαιξαν αποκλειστικά τα νεανικά µουσικά
σχήµατα παρουσιάζοντας δηµοφιλή κοµµάτια και

τραγούδια από τον χώρο της pop µουσικής που
απευθύνονται κυρίως στις νεότερες ηλικίες και
συνάδουν µε την νεανική  ανάγκη για δηµιουρ-

γικότητα και ψυχαγωγία.
Η πρόεδρος της ∆Η.Κ.Ε.Α.

Μαρία Ναυροζίδου χαιρέτισε µε
ενθουσιασµό την προσπάθεια
όλων των µουσικών συγκροτ-
ηµάτων κατά την έναρξη των
2ήµερων εκδηλώσεων στις 19
και 20 Οκτωβρίου τις οποίες
απόλαυσε και  χειροκρότησε
αρκετός κόσµος.

Αξιοσηµείωτες οι συµµετοχές
των:

Ciggy Kiss
Hiden Sick
Homo Erectus
Funk me up
Γυµνά Καλώδια
Highlights the band
Kin Kon
Locostick
Break Dance show µε τους

bboy MUFFIN και τους bboy
RED ZORO

Magic Spark – DJ Vencio

Τέλος, την επιµέλεια και το
συντονισµό της διοργάνωσης
είχε ο Υπεύθυνος Πολιτισµού
Κώστας Αµπαρτζάκης, τον
οποίο η Πρόεδρος Μαρία
Ναυροζίδου συνεχάρη, καθώς

και  όλους όσοι συµµετείχαν, χαρίζοντας όµορφες
στιγµές, γεµάτες νιάτα και µελωδίες.

Το ταλέντο και η δηµιουργικότητα πρωταγωνίστησαν στο  
1ο Νεανικό Μουσικό Φεστιβάλ, στην κεντρική πλατεία Αχαρνών

ΤΤοο  11οο  ΝΝεεααννιικκόό  ΜΜοουυσσιικκόό
ΦΦεεσσττιιββάάλλ,,  ττοο  οοπποοίίοο  
δδιιοορργγααννώώθθηηκκεε  µµεε

ππρρωωττοοββοουυλλίίαα  ττηηςς  ∆∆ηηµµοοττιικκήήςς  
ΚΚοοιιννωωφφεελλοούύςς  ΕΕππιιχχεείίρρηησσηηςς

ΑΑχχααρρννώώνν  ((∆∆ΗΗΚΚΕΕΑΑ)),,
σσττηηνν  κκεεννττρριικκήή  ππλλααττεείίαα  

ΑΑχχααρρννώώνν..  
ΜΜιιαα  ννέέαα  ππρρωωττοοββοουυλλίίαα  ττηηςς

∆∆ΗΗΚΚΕΕΑΑ  πποουυ  εείίχχεε  ωωςς  
σσττόόχχοο  ττηηνν  εεππααφφήή  κκααιι  

ττηη  γγννωωρριιµµίίαα  ττοουυ  κκόόσσµµοουυ
µµεε  τταα  ννεεααννιικκάά  σσυυγγκκρροοττήήµµαατταα  

ττηηςς  ππεερριιοοχχήήςς..


