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Συνελήφθη ένας 23χρονος Έλληνας ενώ ακόµη δύο άτοµα αναζητούνται.

σελ. 3

Η χειρότερη επίδοση
από το 2001

σελ. 3

Ο ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΠΕ ΣΤΗΡΙΖΕΙ
ΤΟ «ΚΕΝΤΡΟ ΑΓΑΠΗΣ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ»

Ρεκόρ µε 120.000
χαµένες θέσεις
εργασίας
τον Οκτώβριο

Παράδοση ενός σύγχρονου
επταθέσιου αυτοκίνητου,
για την εξυπηρέτηση
των καθηµερινών αναγκών της
«Φιλικής Φωλιάς»

Νεκρός ο οδηγός απορριµµατοφόρου
που ανετράπη στα Άνω Λιόσια
Κλειστά τα γκαράζ
καθαριότητας των δήµων
σήµερα για τις τραγικές
απώλειες εργαζοµένων

Ο ∆ήµος Αχαρνών έλαβε έγκριση
χρηµατοδότησης ύψους 1.047.800 ευρώ

Στα πλαίσια του Προγράµµατος Φιλόδηµος ΙΙ του Υ πουργείου Εσωτερικών
σελ. 9

Ο διεθνώς διακεκριµένος

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΟΥ ΠΟΤΑΜΙΟΥ

Συνάντηση µε Σταύρο
Θεοδωράκη και Γιώργο
Μαυρωτά
Ενηµέρωσε για την πορεία
των εργασιών της πολιτιστικής
πρωτεύουσας 2021

Καρδιοχειρουργός,
Κωνσταντίνος Πλέστης,
στη γενέτειρά του,
τη Μάνδρα

Εκδήλωση µε επιστηµονικό ενδιαφέρον
στο Νέο Πνευµατικό Κέντρο Μάνδρας

σελ. 2-6

σελ. 3

σελ. 2

ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

σελ. 8

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ-ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
& ΒΟΗΘΟΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ σελ. 12

2-θριάσιο
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ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
Ασπρόπυργος
ΜΑΣΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΙΚΕ
Μακρυγιάννη 2 & Θερµοπυλών, 2105580002

Ο ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΠΕ ΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΟ «ΚΕΝΤΡΟ ΑΓΑΠΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ»
Παράδοση ενός σύγχρονου επταθέσιου αυτοκίνητου, για την εξυπηρέτηση
των καθηµερινών αναγκών της «Φιλικής Φωλιάς»

Ελευσίνα
Καρατζάς Γεώργιος Ε.
Ηρώων Πολυτεχνείου 17-19, 2105549375

Μάνδρα
Λουκόπουλος Σωτήριος Ν., Στρατηγού Ρόκα Ν. 84,
210555637, 08:00-23:00
Ανω Λιόσια

ΠΡΙΝΙΑΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΓΡΗΓΟΡΟΥΣΗΣ 29 - ΖΕΦΥΡΙ
Τηλέφωνο : 210 2385080
Αχαρν ές

∆άβρη Ελευθερία
∆εκελείας 90, 2102477724
Χαιδάρι
Γαλανοπούλου Χριστίνα Κ.
Φυλής 1 & Πύλου, - ∆άσος, 2105320973

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
1,5,9,13,17,21,25,29,

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ
Νεφώσεις και βροχές
Η θερµοκρασία έως 15
βαθµούς Κελσίου

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ

Αµφιλόχιος, Αµφιλοχία, Έλενος, Λένος
Οσίου Αµφιλοχίου επισκόπου Ικονίου,
Οσίου Ελένου επισκόπου Ταρσού

ΘΡΙΑΣΙΟ

ιδιοκτησία:
ΛΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.
Εφηµερίδα - Εκδόσεις - Εκτυπώσεις
Εκδότης- ∆ιευθυντής - Αρχισυντάκτης:
Ευάγγελος Λιάκος

Συντάκτες - Συνεργάτες:
Φλώρα Κριεκούκη, Βαγγέλης Νικολακάκης
Αλέξιος Καπελιώτης, Χρήστος Ρούσσος
Nοµικός σύµβουλος: Μιχάλης Κοντίνος
τηλ.: 6977982173

∆ιεύθυνση: Σ. Μακρυγιάννη & Θερµοπυλών
- Πατριάρχου Γρηγορίου 4 19300
Ασπρόπυργος Αττικής
Τηλ - fax: 210 5571855 Κιν: 6977410968
Συνδροµές Ετήσιες: 20€
ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ:
ΛΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Εθνική Τράπεζα
IBAN: GR 65011020000000
20060191531

∆ιεύθυνση τυπογραφείου: θέση Πατριάρχου Γρηγορίου 4, 19300 Ασπρόπυργος
Χειρόγραφα δηµοσιευόµενα ή όχι, δεν επιστρέφονται. Υπογεγραµµένα άρθρα δεν εκφράζουν κατ’ ανάγκη τις απόψεις της εφηµερίδας

Από αριστερά, ο ∆ιευθυντής Εταιρικών Σχέσεων Οµίλου κ. Γιάννης Κορωναίος, ο Αναπληρωτής
Γενικός ∆ιευθυντής ∆ιυλιστηρίων κ. Αλέκος Παργινός, ο Πρόεδρος του Κέντρου Αγάπης Ελευσίνας
κ. Χαράλαµπος Πυρουνάκης και η ∆ιευθύντρια ΕΚΕ του Οµίλου ΕΛΠΕ κα Ράνια Σουλάκη.

Ο

Όµιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ στέκεται
αρωγός στο σηµαντικό κοινωφελές έργο που
επιτελεί για περισσότερα από 50 χρόνια το
Κέντρο Αγάπης Ελευσίνας και, στο πλαίσιο αυτό, στελέχη της ΕΛΠΕ παρέδωσαν στον Πρόεδρο του Κέντρου
κ. Χαράλαµπο Πυρουνάκη τα κλειδιά ένας σύγχρονου
επταθέσιου αυτοκίνητου, για την εξυπηρέτηση των καθηµερινών αναγκών της γνωστής για το κοινωνικό της
έργο «Φιλικής Φωλιάς».
Η πρωτοβουλία για την συγκεκριµένη δωρεά ήταν
αποτέλεσµα της συνεργασίας του Οµίλου ΕΛΠΕ µε το
Κέντρο Αγάπης Ελευσίνας, που εφέτος συµπληρώνει 9
χρόνια κοινών προσπαθειών και περιλαµβάνει ένα πλέγµα κοινωνικών δράσεων για τη στήριξη ευπαθών οµάδων και την κάλυψη ουσιαστικών αναγκών των παιδιών
κάθε ηλικίας, αλλά και των οικογενειών τους, που
βρίσκουν στήριξη και ζεστασιά από τους ανθρώπους του
Κέντρου.
Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, στο πλαίσιο των δράσεων
Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης «360ο ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ» που
υλοποιεί, έχει αναλάβει µε συνέπεια το πρόγραµµα
«Ενέργειες για Ζωή στη Φιλική Φωλιά», το οποίο αφορά
στη δηµιουργική απασχόληση, την ψυχαγωγία και
εκπαίδευση των παιδιών, αλλά και στην κάλυψη αναγ

κών πρώτης ανάγκης. Το πρόγραµµα βασίζεται στο
τρίπτυχο «Μάθηση - ∆ηµιουργική Απασχόληση - Ψυχαγωγία» και συντελεί στην αισθητική καλλιέργεια, στη
γλωσσική-νοητική ανάπτυξη, στην έκφραση των συναισθηµάτων, καθώς και στην τόνωση της αυτοπεποίθησης
των νέων. Απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 3 έως 18 ετών
και έχει ως βασικό στόχο να βοηθήσει τη µαθησιακή διαδικασία και την κοινωνική ένταξή τους.
Κατά τη διάρκεια της λιτής τελετής που πραγµατοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις του Κέντρου Αγάπης Ελευσίνας µε αφορµή τη δωρεά του οχήµατος, ο Πρόεδρος
του Κέντρου κ. Χαράλαµπος Πυρουνάκης, δήλωσε:
«Σήµερα ο Όµιλος ΕΛΠΕ εξασφάλισε για εµάς ένα
αυτοκίνητο πολλών θέσεων, που θα µας διευκολύνει
στην συλλογή και τη διανοµή τροφίµων και άλλων
υλικών, καθώς και στις µετακινήσεις των παιδιών µας, τη
µεταφορά τους στα νοσοκοµεία για εξετάσεις ή για εµβόλια, αλλά και για να παραστούν σε εκδηλώσεις. Για εµάς
αυτό είναι µεγάλη υπόθεση. Τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ
έχουν αγκαλιάσει την προσπάθειά µας εδώ και πάρα
πολλά χρόνια και µάλιστα µε µεγάλη διακριτικότητα. Το
ενδιαφέρον τους είναι πολύ συγκινητικό, περιλαµβάνει
σειρά δράσεων και ας ευχηθούµε να ακολουθήσουν το
παράδειγµά τους και άλλοι Φορείς.»
Η συνέχεια στη σελ. 6

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΟΥ ΠΟΤΑΜΙΟΥ

Συνάντηση µε Σταύρο Θεοδωράκη και Γιώργο Μαυρωτά
Με τον ∆ήµαρχο Ελευσίνας Γιώργο Τσουκαλά είχε
συνάντηση στα γραφεία του Ποταµιού ο Σταύρος Θεοδωράκης και ο αντιπρόεδρος και βουλευτής Περιφέρειας Αττικής Γιώργος Μαυρωτάς.
Ο κ. Τσουκαλάς τους ενηµέρωσε για την πορεία των
εργασιών της πολιτιστικής πρωτεύουσας 2021, ενώ ο
επικεφαλής του Ποταµιού τόνισε τη σηµασία που δίνει
το Ποτάµι σε αυτή την προσπάθεια που αναδεικνύει µε
εξωστρέφεια την σπουδαία πολιτιστική κληρονοµιά της
περιοχής.
Έγιν ε αν αφορά και στις επερχόµεν ες αυτοδιοικητικές εκλογές όπου το Ποτάµι εξέφρασε την εµπιστοσύν η του στον κ. Τσουκαλά για µία δηµαρχία
προσαν ατολισµέν η σε λύσεις στα προβλήµατα της
περιοχής, χωρίς πελατειακές πρακτικές και πρωτοβουλίες για την αναβάθµιση της ποιότητας ζωής.
Στη συνάντηση παραβρέθηκαν
ο Εκπρόσωπος
τύπου ∆ηµήτρης Τσιόδρας και η Τοµεάρχης αυτοδιοίκησης Ολυµπία Αναστασοπούλου
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Η χειρότερη επίδοση από το 2001

Τ

Ρεκόρ µε 120.000 χαµένες θέσεις
εργασίας τον Οκτώβριο

η
χει ρότερη
επί δοση από το
2001 εµφάνισε η
αγορά εργασί ας τον
Οκτώβριο, µε το καθαρό ισοζύγιο προσλήψεων – αποχωρήσεων
να είναι αρνητικό κατά
120.087 θέσεις.

Σύµφωνα µε τα στοιχεία
του
πληροφορι ακού
συστήµατος Εργάνη, τον Οκτώβριο οι αναγγελίες
πρόσληψης ανήλθαν σε 229.959, ενώ οι
αποχωρήσεις σε 350.046.
Από τις 229.959 προσλήψεις, µόλις 87.264 αφορούν σε θέσεις πλήρους απασχόλησης, ενώ
112.527 αφορούν σε µερική απασχόληση και
30.168 σε εκ περιτροπής απασχόληση.
Τ ην ίδια στιγµή, από τις 350.046 συνολικά
αποχωρήσεις, οι 88.237 προήλθαν από οικειοθελείς αποχωρήσεις και οι 261.809 από καταγγελίες συµβάσεων αορίστου χρόνου ή λήξεις
συµβάσεων ορισµένου χρόνου.
Βρούτσης: «Κατέρρευσε η αγορά εργασίας

«Παρασκευή βράδυ και µε καθυστέρηση πολλών
ηµερών, δηµοσιεύθηκαν χθες τα µηνιαία στοιχεία
της ΕΡΓΑΝΗ που αποκαλύπτουν την κατάρρευση

της αγοράς εργασίας τον Οκτώβριο. Τον µήνα που
µας πέρασε καταγράφεται η χειρότερη επίδοση
όλων των εποχών: αρνητικό ρεκόρ µε 120.000
χαµένες θέσεις εργασίας και τη µερική απασχόληση να αγγίζει το 62,05%».
Αυτό αναφέρει σε δήλωσή του ο Τοµεάρχης
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης της Νέας ∆ηµοκρατίας, βουλευτής
Κυκλάδων, Γι άννης Βρούτσης, αναφέροντας
µεταξύ άλλων ότι «όλα τα στοιχεία δείχνουν ότι η
αποκλιµάκωση της ανεργίας συντελείται πολύ
αργά, µε ευέλικτες µορφές απασχόλησης και χαµηλούς µισθούς. ∆ηλαδή µε µισθούς 317 ευρώ ένας στους τρεις, σύµφωνα µε τα στοιχεία του
ΕΦΚΑ- και αντι κατάσταση θέσεων πλήρους
απασχόλησης, µε θέσεις µερικής και εκ περιτροπής απασχόλησης».

θριάσιο-3

Ζεφύρι: Βρήκαν αποθήκες µε
χώρους αποσυναρµολόγησης
κλεµµένων οχηµάτων

Ε

ντοπίστηκαν στο Ζεφύρι δύο αποθήκες που
χρησιµοποιούσαν τα µέλη της σπείρας ως
συνεργεία όπου µετέφεραν τα κλεµµένα
αυτοκίνητα και τα αποσυναρµολογούσαν
Συνελήφθη από αστυνοµικούς του Τµήµατος Ασφάλειας Ζεφυρίου, ένας 23χρονος Έλληνας για κλοπές
οχηµάτων. Επιπλέον, συγκατηγορούµενοι του ακόµη
δύο άτοµα που αναζητούνται.
Ειδικότερα, στο πλαίσιο διερεύνησης πληροφοριών
αναφορικά µε αποθήκες στο Ζεφύρι, εντός των οποίων
αποκρύπτονται κλεµµένα οχήµατα τα οποία στη
συνέχεια αποσυναρµολογούνταν, αστυνοµικοί του Τµήµατος Ασφαλείας Ζεφυρίου κατάφεραν να εντοπίσουν
δύο χώρους-συνεργεία οι οποίοι επικοινωνούσαν µεταξύ
τους.
Στο εσωτερικό τους, έπειτα από την έρευνα, βρέθηκαν
και κατασχέθηκαν τρία κλεµµένα αυτοκίνητα καθώς και
πλήθος ανταλλακτικών και εξαρτηµάτων οχηµάτων. Ο
συλληφθείς, οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Πληµµελειοδικών Αθηνών.

Νεκρός ο οδηγός απορριµµατοφόρου που ανετράπη στα Άνω Λιόσια

Κλειστά τα γκαράζ καθαριότητας των δήµων σήµερα για τις
τραγικές απώλειες εργαζοµένων

Θ

λί ψη έχει σκορπί σει ο θάνατος του
53χρονου οδηγού , ο οποί ος έχασε τη
ζωή του το πρωί της Παρασκευής
(16/11/2018), όταν το απορρι µµατοφόρο που
οδηγούσε, ανατράπηκε – υπό άγνωστες µέχρι
στι γµής συνθήκες – επί της Λεωφόρου ΝΑΤΟ,
στα Άνω Λι όσι α.
Σύµφωνα µε το notia.gr, ο 53χρονος ήταν
οδηγός µε µεγάλη εµπει ρί α, ζούσε στηνΑργυρούπολη και ήταν πατέρας τεσσάρων παι δι ών.

Το χρονικό του τραγικού δυστυχήµατος
Το περι στατι κό σηµει ώθηκε στι ς 05:00 το
πρωί . Ο άτυχος οδηγός κατευθυνόταν µε το
βαρύ όχηµα προς τη χωµατερή της Φυλής,
γι α να αδει άσει τα σκουπί δι α.
Άγνωστο πώς, το απορρι µµατοφόρο ανατράπηκε, µε αποτέλεσµα ο 53χρονος να τραυµατι στεί σοβαρά. Μεταφέρθηκε µε ασθενοφόρο στο νοσοκοµεί ο «Αγί α Όλγα», αλλά
παρά τι ς υπεράνθρωπες προσπάθει ες των
γι ατρών, υπέκυψε στα τραύµατά του.
Στο σηµεί ο του δυστυχήµατος, αλλά και στο
νοσοκοµεί ο, βρέθηκε από τηνπρώτη στι γµή ο
αντι δήµαρχος καθαρι ότητας του δήµου
Αλί µου, Αρτέµης Καραµολέγκος.
Όπως δήλωσε, «ήταν από τους πι ο έµπει ρους οδηγούς του δήµου, ο οποί ος παλι ότερα
οδηγούσε νταλί κες και έκανε ταξί δι α στο εξωτερι κό».
«Πήγαι νε κανονι κά στη δουλει ά του εντός του

ωραρί ου του. ∆εν ξέρουµε τι ς συνθήκες
κάτω από τι ς οποί ες
συνέβη το τροχαί ο.
Πάντως το απορρι µµατοφόρο ήταν άψογα
συντηρηµένο,
εί χε
περάσει ΚΤΕΟ και τα
λάστι χα ήταν και νούρι α. Θα µας πει η
Τροχαί α που κάνει την
προανάκρι ση τι συνέβη και ξέφυγε από την πορεί α του», σηµεί ωσε ο κ. Καραµολέγκος.
Με απόφαση της Εκτελεστι κής Επι τροπής
της ΠΟΕ-ΟΤΑ τα γκαράζ καθαρι ότητας όλων
των δήµων της χώρας θα παραµεί νουν κλει στά τη ∆ευτέρα 19 Νοεµβρί ου 2018, «ως
ελάχι στη ένδει ξη δι αµαρτυρί ας, θυµού και
αγανάκτησης γι α τι ς τραγι κές απώλει ες
συναδέλφων µας κατά την εκτέλεση του καθήκοντος», εκφράζοντας παράλληλα τη βαθι ά
θλί ψη και οδύνη της γι α την απώλει ά των
συναδέλφων και τα ει λι κρι νή της
συλλυπητήρι α στι ς οι κογένει ες και τους
οι κεί ους των εκλι πόντων.

Η ΠΟΕ-ΟΤΑ υπογραµµί ζει το «δί χως τέλος
πλέον» θάνατο εργαζοµένων στι ς υπηρεσί ες
καθαρι ότητας των δήµων.
«Ηµέρα µε την ηµέρα, τονί ζει , η οι κογένει α
της Τοπι κής Αυτοδι οί κησης θρηνεί την

απώλει α συναδέλφων, θύµατα όλοι της
εγκληµατι κής αδι αφορί ας των αρµοδί ων
Κυβερνητι κών Υπηρεσι ών και των Αι ρετών,
της απί στευτης εντατι κοποί ησης της
εργασί ας, της παντελούς έλλει ψης µέσων
ατοµι κής προστασί ας, της µη τήρησης ακόµη
και της υφι στάµενης νοµοθεσί ας γι α την Υγι ει νή και Ασφάλει α, αλλά και του κακοσυντηρηµένου και πολλές φορές επι κί νδυνου µηχανολογι κού εξοπλι σµού.
Μετά τον ακαρι αί ο θάνατο του συναδέλφου
στον Ασπρόπυργο το πρωί της περασµένης
Παρασκευής (9-11-2018) , σήµερα Παρασκευή 16-11-2018, στι ς 5 τα ξηµερώµατα, ένα νέο
θανατηφόρο ατύχηµα συνέβη µε τηνανατροπή
απορρι µµατοφόρου του ∆ήµου Αλί µου στη
λεωφόρο ΝΑΤΟ, κοντά στο ΧΥΤΑ Φυλής.
Ο οδηγός του οχήµατος έχασε την ζωή του.
Ένα άλλο χαρακτηρι στι κό γεγονός που προ-

στί θεται στα εργατι κά ατυχήµατα εί ναι και
στον ∆ήµο Σκι άθου που χρησι µοποί ησαν ως
ηλεκτρολόγο, υπάλληλο που προσλήφθηκε
ως εργάτης καθαρι ότητας, γι α να αλλάξει
λάµπες µε τον γερανό µε αποτέλεσµα να
κτυπηθεί από το ρεύµα και να πέσει από
ύψος 6 µέτρων και να τραυµατι στεί σοβαρά».
Η ΠΟΕ-ΟΤΑ καλεί όλους τους αρµόδι ους
κυβερνητι κούς και αυτοδι οι κητι κούς παράγοντες να αναλάβουν τι ς ευθύνες τους:
«Ας αναλάβει ο καθένας επι τέλους την
ευθύνη του.
Τόσο το υπουργεί ο Εργασί ας όσο και το
υπουργεί ο Εσωτερι κών που εί ναι υπεύθυνα
γι α τους ελέγχους στι ς υπηρεσί ες καθαρι ότητας όλων των δήµων, όσο και οι αι ρετοί όλης
της χώρας που εντατι κοποι ούνσε υπέρµετρο
βαθµό την εργασί α των συναδέλφων στην
τοπι κή Αυτοδι οί κηση µε συνέπει α εκατόµβη
νεκρών.
Πόσο αί µα πρέπει επι τέλους να χυθεί στον
αγώνα του µεροκάµατου γι α να ευαι σθητοποι ηθούν οι καρεκλοκένταυροι της εξουσί ας;»,.
Επί σης εκφράζει τη βαθι ά θλί ψη και οδύνη
της γι α την απώλει ά των συναδέλφων και τα
ει λι κρι νή της συλλυπητήρι α στι ς οι κογένει ες
και τους οι κεί ους των εκλι πόντων.

4-θριάσιο
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Ο ΟΠΕΚΑ ανακοίνωσε την ηµεροµηνία πληρωµής

- Κλείνει προσωρινά η αίτηση Α21. Πότε θα πληρωθεί το οικογενειακό επίδοµα.

Την ερχόµενη ∆ευτέρα 19 Νοεµβρίου, στις 23:59, θα
κλείσει προσωρινά η ηλεκτρονική πλατφόρµα υποβολής
αίτησης Α21, ενόψει της πληρωµής της 5ης δόσης του
επιδόµατος παιδιού 2018, όπως ανακοίνωσε ο Οργανισµός
Προνοιακών Επιδοµάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
(ΟΠΕΚΑ).
Η πλατφόρµα δεν θα δέχεται νέες αιτήσεις για λίγα
24ωρα, µέχρι να εκκαθαριστεί και να ολοκληρωθεί η καταβολή της 5ης δόσης, η οποία θα πραγµατοποιηθεί στις 26
και 27 Νοεµβρίου. Ακολούθως, η ηλεκτρονική πλατφόρµα
θα ενεργοποιηθεί εκ νέου και θα δέχεται νέες αιτήσεις έως τις
31 ∆εκεµβρίου 2018 για όλους όσοι δεν έχουν υποβάλει
φέτος αίτηση Α21.
Όπως τονίζει ο ΟΠΕΚΑ, φέτος, οι αιτήσεις ολοκληρώνονται στο τέλος του 2018 και όχι το πρώτο 15ήµερο του 2019.
∆υνητικοί δικαιούχοι που δεν έχουν ακόµη υποβάλλει
αίτηση για το 2018 έχουν περιθώριο να καταθέσουν Α21
στην ηλεκτρονική πλατφόρµα µέχρι τα µεσάνυχτα της ∆ευτέρας, ώστε να συµπεριληφθούν στην πληρωµή της 5ης
δόσης του επιδόµατος παιδιού, που θα πραγµατοποιηθεί
στις 26 και 27 Νοεµβρίου και θα αφορά τους µήνες Σεπτέµβριο και Οκτώβριο.

Οι δικαιούχοι που συµπεριλαµβάνονται για πρώτη φορά
φέτος στην επικείµενη πληρωµή του Νοεµβρίου θα λάβουν
και τα αναδροµικά ποσά που δικαιούνται για το επίδοµα παιδιού 2018.

Α’ ΕΝΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (Α’ Ε.Λ.Μ.Ε. ∆ΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ)
ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ΤΩΡΑ ΓΙΑ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΟΥΝ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ
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ΤΗΛΕΦΩΝΟ - FAX: 2105561490
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Ελευσίνα 15/11/2018

‘’Ο Υπουργός Παιδείας µε διθυραµβικές
ανακοινώσεις στην αρχή της σχολικής
χρονιάς ανήγγειλε ότι τα σχολεία εφέτος
θα ανοίξουν κανονικά µε όλους τους
εκπαιδευτικούς στις θέσεις τους.
Για να το πραγµατοποιήσει, τάχατες
αυτό, το Υπουργείο Παιδείας προχώρησε
στο κλείδωµα των εγγραφών των µαθητών και των τµηµάτων το κατακαλόκαιρο
(µέσα Ιουλίου) και επεδίωξε να πραγµατοποιήσει τις τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών σε λειτουργικά κενά ως το τέλος
Ιουλίου, µε απαράδεκτη και εν πολλοίς
διαβλητή διαδικασία, χωρίς ακόµα να έχει
ολοκληρώσει τις αποσπάσεις των εκπαιδευτικών. Το κύριο επιχείρηµα του Υπουργείου ήταν ότι µέχρι τις 5 Σεπτεµβρίου
έπρεπε να είχε ολοκληρωθεί η πρόσληψη
των αναπληρωτών εκπαιδευτικών έτσι
ώστε τα σχολεία να διαθέτουν όλο το
εκπαιδευτικό προσωπικό απ’ την πρώτη
ηµέρα.
Με αυτό τον προσχηµατικό τρόπο το
Υπουργείο Παιδείας προσπάθησε να
εφαρµόσει το σχέδιο κατάργησης και
συγχώνευσης χιλιάδων τµηµάτων ΕΠΑΛ
και ΓΕΛ πανελλαδικά.
Αυτό γιατί ακόµη τώρα στο τέλος Νοεµβρίου υπάρχουν πολλά κενά εκπαιδευτικών που δεν έχουν καλυφθεί και οι
µαθητές δεν κάνουν βασικά µαθήµατα
στα σχολεία τους. Να θυµίσουµε ότι η
τελευταία «φουρνιά» πρόσληψης αναπ-

ληρωτών πραγµατοποιήθηκε στο τέλος
του πρώτου 10ηµερου του Νοεµβρίου,
ένα µήνα µετά την έναρξη της σχολικής
χρονιάς.
Παρ’ όλα αυτά παραµένουν κενά εκπαιδευτικών σε ειδικότητες φιλολόγων, µαθηµατικών κλπ. Οι τραγικότερες ελλείψεις
παρουσιάζονται στα ΕΠΑΛ, στα σχολεία
δηλαδή που το Υπουργείο Παιδείας διατυµπανίζει σε όλους τους τόνους ότι η αναβάθµισή τους αποτελεί βασικό του στόχο.
Προβάλει ιδιαίτερα το πρόγραµµα ΕΣΠΑ
«Μια νέα αρχή για τα ΕΠΑΛ», που για τη
λειτουργία του προσλαµβάνει αναπληρωτές εκπαιδευτικούς που τοποθετούνται
επιπλέον των εκπαιδευτικών της τάξης
(δυο εκπαιδευτικοί στην τάξη) για τα µαθήµατα των Ελληνικών και των Μαθηµατικών της Α’ τάξης ΕΠΑΛ. Την ίδια ώρα
που προσλαµβάνονται εκπαιδευτικοί για
το συγκεκριµένο πρόγραµµα λείπουν
εκπαιδευτικοί των ίδιων ειδικοτήτων σε
άλλα σχολεία µε αποτέλεσµα να µην
διδάσκονται οι µαθητές τους ελληνικά και
µαθηµατικά. Την ίδια ώρα στα ΕΠΑΛ,
λόγω έλλειψης εκπαιδευτικών, οι µαθητές
τους δεν διδάσκονται βασικά µαθήµατα
ειδικοτήτων που κάποια απ’ αυτά ειδικώς
της Υγείας Πρόνοιας είναι πανελλαδικά
εξεταζόµενα.
Στη ∆υτική Αττική αυτή τη χρονική
στιγµή πρέπει άµεσα να καλυφθούν 2
κενά Φιλολόγων, 1 πλήρες και 3 µειωµένου ωραρίου κενά Μαθηµατικών, 6
κενά Υγείας Πρόνοιας και στις υπόλοιπες ειδικότητες (Γενικής και Τεχνικής )
10 πλήρους και 20 µειωµένου ωραρίου.
∆ηλαδή η κατάσταση των σχολείων
της ∆υτικής Αττικής πιο κανονικά δεν
γίνεται!!!!!!
Αντίστοιχη εικόνα υπάρχει και στις
διοικητικές υπηρεσίες της ∆ιεύθυνσης
∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης ∆υτικής
Αττικής.

Εκεί απ’ τους 30 διοικητικούς υπαλλήλους που προβλέπει το οργανόγραµµα του
Υπουργείου Παιδείας, δεν υπηρετούν
ούτε οι µισοί. Έχουν επιλεγεί βέβαια οι
προϊστάµενοι των τµηµάτων που προβλέπει ο νέος οργανισµός του Υπουργείου
που κατά κύριο λόγο προΐστανται A. του
εαυτού τους. Το αποτέλεσµα είναι να
καθυστερεί δραµατικά η διεκπεραίωση
των διοικητικών εργασιών, που αφορά
άµεσα και τους εκπαιδευτικούς, παρά την
υπερπροσπάθεια των υπαρχόντων διοικητικών υπαλλήλων και των αποσπασµένων εκπαιδευτικών. Χαρακτηριστικό
παράδειγµα η µη διεκπεραίωση της διαδικασίας για τους αιτούντες συνταξιοδότησης εκπαιδευτικούς του 2018 που απ’
τον Σεπτέµβριο µένουν απλήρωτοι, αφού
ο µοναδικός αποσπασµένος εκπαιδευτικός, παρά την υπερπροσπάθεια, δεν
έχει προλάβει να ολοκληρώσει τη διαδικασία που αφορά τον µέσο µισθό αναπλήρωσης.
Φυσικά δεν µας ξενίζει αυτή η κατάσταση.
Την ώρα που η κυβέρνηση διατυµπανίζει σε όλους τους τόνους τα δις
των υπερπλεονάσµατων, υπάρχουν σχολεία χωρίς καθηγητές. Προφανώς τα
υπεπλεονάσµατα δηµιουργούνται απ’ την
διάλυση των κοινωνικών δοµών όπως
είναι η ∆ηµόσια Εκπαίδευση, η ∆ηµόσια
Υγεία κλπ και απ’ το «στράγγισµα» των
εργαζοµένων.
Την ώρα που η κυβέρνηση µιλάει για
κανονικότητα οι τάξεις στενάζουν απ’ το
βάρος των 27 και 28 µαθητών.
Άλλωστε στο πλαίσιο της κανονικότητας
εφαρµόζεται ηλεκτρονικό σύστηµα εγγραφών που καρατοµεί και συγχωνεύει τµήµατα, που στέλνει σε κινητικότητα τους
µαθητές και τους εκπαιδευτικούς για να
µειωθούν οι ανάγκες σε εκπαιδευτικό
προσωπικό.

Επίσης η ίδια κανονικότητα επιβάλλει το
10% των εκπαιδευτικών να είναι ελαστικά
εργαζόµενοι που ως αναπληρωτές, παρά
του ότι καλύπτουν πάγιες ανάγκες των
σχολείων, µετακινούνται ως «τσιγγάνοι»
κάθε χρόνο και αλλού στις εσχατιές της
χώρας.
Η πολιτική αυτή είναι η ίδια µε αυτή που
ακολούθησαν όλες οι προηγούµενες
κυβερνήσεις. Κύριος στόχος η συρρίκνωση του ∆ηµόσιου σχολείου, η αποµάκρυνση του κράτους απ’ την κύρια ευθύνη
της παροχής ∆ηµόσιας εκπαίδευσης και η
λειτουργία των σχολείων µε ιδιωτικοοικονοµικά κριτήρια.

Το εκπαιδευτικό κίνηµα απαιτεί:
•
Να καλυφθούν ΤΩΡΑ όλες οι
ανάγκες σε εκπαιδευτικό προσωπικό στα
σχολεία.
•
Άµεσα µαζικοί µόνιµοι διορισµοί
στην εκπαίδευση για την κάλυψη όλων
των αναγκών των σχολείων µε µόνιµο
εκπαιδευτικό προσωπικό.
ΓΙΑ ΤΟ ∆.Σ. ΤΗΣ Α’ ΕΛΜΕ ∆ΥΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
Ο Πρόεδρος του ∆.Σ.

Καρυώτης ∆ηµήτρης

Η Γραµµατέας του ∆.Σ.
Βασιλείου Γιούλη’’
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Τρίτη δεξαµενή Υγροποιηµένου Φυσικού
Αερίου του ∆ΕΣΦΑ στη Ρεβυθούσα
Τα εγκαίνια αναµένεται να πραγµατοποιήσει ο πρωθυπουργός την Πέµπτη 22 Νοεµβρίου

Σύλληψη τριών ανήλικων ατόµων
από την οµάδα ∆Ι.ΑΣ στο Αιγάλεω

Βρέθηκαν αντιασφυξιογονες µάσκες,κουκούλες και
πιστόλι ρίψης φωτοβολίδων.

Στην σύλληψη τριών ανήλικων ατόµων προχώρησαν
αστυνοµικοί της οµάδας ∆Ι.ΑΣ στο Αιγάλεω καθώς στην
κατοχή τους βρέθηκε µεταξύ αλλων, ένα πιστόλι ρίψης
φωτοβολίδων.
Οι άνδρες της οµάδας ∆Ι.ΑΣ Αιγάλεω, εντόπισαν τους
ανήλικους έξω από το κολυµβητήριο της περιοχής στις
18:30 το απόγευµα του Σαββάτου.
Κατά τον έλεγχο που διενήργησαν,εντόπισαν αντιασφυξιογονες µάσκες,κουκούλες και το πιστόλι.
Οι αστυνοµικοι εκτιµούν πως οι νεαροί επρόκειτο να
µεταβούν στα Εξάρχεια προκειµένου να συµµετάσχουν
στα επεισόδια.
Οδηγηθηκαν στην κρατική ασφάλεια.

Μ

εγαλύτερη ασφάλει α εφοδι ασµού και
σηµαντικές εξαγωγικές δυνατότητες φυσικού αερίου παρέχει στη χώρα η τρίτη
δεξαµενή Υγροποιηµένου Φυσικού Αερίου του
∆ΕΣΦΑ στη Ρεβυθούσα, που πρόκειται να εγκαινιάσει την προσεχή Πέµπτη 22 Νοεµβρίου ο
πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας.
Η Ρεβυθούσα διαθέτει ήδη δύο δεξαµενές ΥΦΑ
χωρητικότητας 130.000 κυβικών µέτρων και
σύστηµα αεριοποίησης που διοχετεύει το καύσιµο µέσω υποθαλάσσιου αγωγού στο Εθνικό
Σύστηµα Φυσικού Αερίου.
Με την τρίτη δεξαµενή, χωρητικότητας 95.000
κυβικών µέτρων αλλά και την αναβάθµιση του
συστήµατος αεριοποίησης, η δυναµικότητα του
οποίου αυξάνεται σε 1.400 κυβικά την ώρα (από
1.000), καθώς και η βελτίωση των λιµενικών
εγκαταστάσεων προκειµένου να καταστεί δυνατή η
υποδοχή πλοίων χωρητικότητας έως 260.000
κυβικών, από 155.000 που είναι τώρα.
Κάτι που αυξάνει τον ανταγωνισµό αφού στο
Σταθµό θα µπορούν να έχουν πρόσβαση περισσότεροι προµηθευτές µε µεγαλύτερα πλοία.
Σύµφωνα µε τις µελέτες του ∆ΕΣΦΑ, µετά την
αναβάθµιση η ετήσια δυναµικότητα του σταθµού
θα αυξηθεί στα 7 δισεκατοµµύρια κυβικά µέτρα το
χρόνο από τα οποία - σύµφωνα µε τις σχετικές
εκτιµήσεις - τα 5 δισ. µπορούν να προωθηθούν

για εξαγωγές, στις χώρες των Βαλκανίων µε αξιοποίηση της υπάρχουσας διασύνδεσης Ελλάδας Βουλγαρίας στην οποία υπάρχει και δυνατότητα
αντίστροφης ροής.
Το µέγεθος αυτό (5 δισ. κυβικά το χρόνο) αντιστοιχεί στο ένα τρίτο περίπου της κατανάλωσης
των χωρών της περιοχής, µέγεθος που αναδεικνύει τις δυνατότητες της χώρας ως περιφερειακού
ενεργειακού κόµβου, σε συνδυασµό και µε τα
άλλα έργα που κατασκευάζονται ή βρίσκονται στο
στάδιο της προετοιµασίας (αγωγοί ΤΑΡ, ελληνοβουλγαρικός, EastMed, πλωτός σταθµός υγροποι ηµένου φυσι κού αερί ου στην Αλεξανδρούπολη κ.α.)
Οι εξαγωγι κές προοπτι κές αυξάνονται στο
βαθµό που αναβαθµίζονται τα δίκτυα στην περιοχή και προχωρά η δηµιουργία του λεγόµενου
"κάθετου διαδρόµου" φυσικού αερίου. Σχετικές
διαβουλεύσεις είχε πρόσφατα στο Βελιγράδι ο
υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Γιώργος
Σταθάκης µε επίκεντρο την κατασκευή του ∆ιασυνδετήριου Αγωγού Βουλγαρίας - Σερβίας και
την επέκταση προς Ουγγαρία.
Σηµειώνεται ότι παράλληλα στη Ρεβυθούσα αναπτύσσεται µικρής κλίµακας σταθµός ανεφοδιασµού βυτιοφόρων µε υγροποιηµένο φυσικό
αέριο για τον ανεφοδιασµό αποµακρυσµένων
καταναλωτών, βιοµηχανιών, νησιών, πλοίων και
βαρέων οχηµάτων χερσαίων µεταφορών.
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ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ
(Παράρτηµα Αχαρνών-Φυλής)

Πρόσκληση στα σχολεία για δηµιουργική εργασία

Σ

τα πλαίσια της δράσης του παραρτήµατος ΑΧΑΡΝΩΝ-ΦΥ ΛΗΣ
του ΕΣΥ Ν,π ου απ οσκοπ ούν
στην εν ηµέρωση και την πρόληψη του
κοιν ων ικού ζητήµατος των Ναρκωτικών , απευθυν όµαστε σε γον είς και
εκπ αιδευτικούς επ ιδιώκον τας την
συµβολή σας ώστε οι µαθητές της περιοχ ής µας ν α συµµετέχ ουν στην πολιτιστική ερασιτεχ ν ική δηµιουργία που θα
περιλαµβάν ει:

Α) Σκίτσο,κοµικς,ταιν ία µικρού µήκους,διήγηµα,π οιήµα, φωτογραφία µε
θέµα:Η ΛΥ ΣΗ ΣΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ∆ΕΝ
ΕΙΝΑΙ
Η
ΦΥ ΓΗ.ΣΚΕΨΟΥ
ΟΝΕΙΡΕΨΟΥ ΠΑΛΕΨΕ . ΠΕΣ ΟΧΙ ΣΕ
ΟΛΑ ΤΑ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ(για µαθητές όλων
των βαθµίδων της εκπαίδευσης)
Β) Συλλογικές εργασίες µε τη µορφή
power point για µαθητές γυµν ασίου και
λυκείου που θα κιν ούν ται σε τρείς άξον ες:
1.Απο τη δοκιµή στη χ ρήση (επιβαρυν τικοί παράγον τες)
2.Κάν ν αβη η πραγµατικότητα πίσω
απο τους µύθους

συνεχίζεται από τη σελ. 2

∆ράση για τους άστεγους από
το Κοινωνικό έργο ''Προσφέρω''
- Το Σάββατο 24/11/2018, στο Μενίδι

3.Ο ρόλος της πρόληψης(προστατευτικοί παράγον τες)

Κάθε οµάδα µπορεί ν α διαλέξει έν α ή
και τα τρία θέµατα()
Έχ ουµε την πεποίθηση ότι η πρόταση δηµιουργίας θα αποτελέσει κοµµάτι
της πρωτογεν ούς πρόληψης για τους
µετέχ ον τες ,εν ισχ ύον τας την αποτροπή στη χ ρήση.Καθε σχ ολείο θα διοργαν ώσει εκδήλωση µε τις εργασίες του
στο χ ώρο του αλλά και το σύν ολο των
εργασιών όλων των σχ ολείων θα αποτελέσει και υλικό στην εκδήλωση του
ΕΣΥ Ν για την Παγκόσµια ηµέρα κατά
των ν αρκωτικών .
Είµαστε πρόθυµοι ν α παράσχ ουµε
υποστηρικτικό υλικό για την εκπόν ηση
των
εργασιών (στοιχ εία
απ ο
το
ΕΣΥ Ν,απο την έκθεση του ΟΗΕ για τα
Ναρκωτικά 2017,απο τον Παγκόσµιο
Οργαν ισµό Υ γείας στοιχ εία για τη κάν ν αβη,απο την Έκθεση του Ευρωπαικού παρατηρητηρίου για τα Ναρκωτικά
2018)

Εκπροσωπώντας τον Όµιλο ΕΛΠΕ, ο Αναπληρωτής Γενικός
∆ιευθυντής ∆ιυλιστηρίων κ. Αλέκος Παργινός, επεσήµανε:
«Θέλω να εκφράσω συγχαρητήρια στο Κέντρο Αγάπης Ελευσίνας για το σηµαντικό έργο που επιτελεί. Όλοι ξέρουµε πόσο
σηµαντικό είναι το χαµόγελο των παιδιών και σήµερα αντικρύσαµε δεκάδες παιδικά πρόσωπα χαρούµενα και γελαστά. Ο
Όµιλος ΕΛΠΕ συνεχίζει το κοινωνικό του έργο, δίνοντας έµφαση στις τοπικές κοινωνίες όπου δραστηριοποιείται.

Το ∆.Σ

Σ

τις 24/11/2018, ηµέρα Σάββατο εθελον τές του Κοιν ων ικού έργου ''Προσφέρω'', θα βγουν σε διάφορες περιοχ ές της Αθήν ας, από τις 10:00 το βράδυ
έως το πρωί, ν α µοιράσουν κουβέρτες, φαγητό, ζεστό τσάι και ότι άλλο προσφερθεί, στους άστεγους συν αν θρώπους µας.
Από την Τρίτη 17/11/2018 µέχ ρι το Σάββατο 24/11/2018 στις 5:00 µµ το απόγευµα, θα συγκεν τρών ουµε τα εξής είδη:
ΤΡΟΦΙΜΑ ( ΜΟΝΟ ΟΤΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΥ Σ ΑΣΤΕΓΟΥ Σ
)
Π.Χ....ΚΟΝΣΕΡΒΕΣ - ΜΠΙΣΚΟΤΑ - ΝΕΡΑ ΜΙΚΡΑ - ΚΡΟΥ ΑΣΑΝ - ΞΗΡΟΥ Σ
ΚΑΡΠΟΥ Σ - ΜΠΑΡΕΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΑΚΩΝ - ΑΤΟΜΙΚΟΥ Σ ΧΥ ΜΟΥ Σ - ΜΟΥ ΣΑΜΑ∆ΕΣ
Α∆ΙΑΒΡΟΧΑ
ΣΚΟΥ ΦΟΥ Σ - ΓΑΝΤΙΑ - ΚΑΣΚΟΛ ....Κ.Τ.Λ.
Οδός Γαργαλιάν ων 8 Αχ αρν αί Μεν ίδι

Όποιος φίλος - φίλη επιθυµεί ν α προσφέρει είδη που µπορεί ν α καταν αλώσει έν ας
άστεγος σε τυπ οπ οιηµέν α π ροϊόν τα, µπ ορεί ν α επ ικοιν ων ήσει στα τηλ.
6937191968 - 6971724357 Παρασκευάς Γαρυφάλλου.

Εστιάζουµε, ιδιαιτέρως, σε τέτοιου είδους αξιέπαινες προσπάθειες, γιατί βλέπουµε και αφουγκραζόµαστε τη δουλειά που
κάνετε. Σας διαβεβαιώνω ότι θα συνεχίσουµε να είµαστε δίπλα
σας, στηρίζοντας αυτή τη συγκινητική προσπάθεια.»
Από την πλευρά της, η ∆ιευθύντρια Εταιρικής Κοινωνικής
Ευθύνης του Οµίλου κα Ράνια Σουλάκη, τόνισε: «Η πολυετής
συνεργασία του Οµίλου µε το “Πυρουνάκειο” ήταν µία συνειδητή
επιλογή.
∆ιότι είναι ένας Φορέας που λειτουργεί µε διαφάνεια, χρησιµοποιεί τους πόρους του µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο και
βοηθάει πολλά παιδιά, ώστε να έχουν ίσα δικαιώµατα στη
γνώση, αλλά και στην ψυχαγωγία.
Πρόκειται για ένα διαπολιτισµικό κέντρο, µε πολύ σηµαντικό
κοινωνικό ρόλο. Οι εµπειρίες που έχουν ζήσει τα παιδιά εδώ και
οι εντυπώσεις που µας έχουν µεταφέρει, δίνουν και σε εµάς
επιπλέον κίνητρο προκειµένου να συνεχίσουµε να σας υποστηρίζουµε.»
Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, γνωστοποιήθηκε και η απόφαση
του Οµίλου ΕΛΠΕ που αφορά σε χορηγία για την εγκατάσταση

ενός σύγχρονου φωτοβολταϊκού συστήµατος οροφής, το οποίο
αποτελεί ένα έργο υποδοµής υψηλής ωφέλειας, λόγω της ενεργειακής αυτάρκειας που θα προσφέρει στο Κέντρο Αγάπης
Ελευσίνας και της βελτίωσης του περιβαλλοντικού του αποτυπώµατος.
Η
µακρόχρονη συνεργασία του Οµίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ µε το Κέντρο Αγάπης Ελευσίνας οφείλεται στο
εξαιρετικό έργο που επιτελούν όλοι όσοι ανήκουν στην οικογένεια της “Φωλιάς”, εκπαιδευτικοί, εθελοντές, αλλά και στα 200
παιδιά που κάθε χρόνο απολαµβάνουν των ωφεληµάτων ενός
πολυδιάστατου κοινωνικού προγράµµατος.
Είναι ενδεικτικό ότι, µόνο κατά την τελευταία πενταετία συνολικά 702 οικογένειες -και περισσότερα από 2.808 άτοµα- υποστηρίχθηκαν από την Κοινωνική Υπηρεσία του Φορέα, σε περισσότερα από 158 χιλιάδες υπολογίζονται τα ατοµικά γεύµατα
που διανεµήθηκαν, ενώ 772 παιδιά συµµετείχαν σε παιδαγωγικές δράσεις (ενισχυτική διδασκαλία, θέατρο, χορωδία, κ.ά),
άλλα 88 παρακολούθησαν µαθήµατα Αγγλικής Γλώσσας και
165 παιδιά µαθήµατα Η/Υ.
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Συγκινητικό αφιέρωµα στην 45η Επέτειο του Πολυτεχνείου από το 1ο Λύκειο Άνω Λιοσίων

Τ

ην 45η Επέτειο του Πολυτεχνείου
τίµησαν το πρωί της Παρασκευής
16 Νοεµβρίου οι µαθητές και οι
καθηγητές του 1ου Γενικού Λυκείου Άνω
Λιοσίων.
Κοσµώντας την αίθουσα του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου που την κατέκλυσαν απ΄ άκρη
σ’ άκρη, µαθητές και καθηγητές, τίµησαν
του Νεκρούς, τους Φοιτητές και τους Αγωνιστές του Πολυτεχνείου µε τον καλύτερο
τρόπο.
Οι µαθητές της θεατρικής Οµάδας παρουσίασαν ένα πρωτότυπο δρώµενο, µε
τίτλο “Η πιο µεγάλη µέρα της Ζωής του”
που διανθίστηκε µε αγαπηµένα ακούσµατα
που είναι συνυφασµένα µε τους αγώνες
και την επέτειο του Πολυτεχνείου, από τη Μουσική
Οµάδα του Σχολείου. Παράλληλα, στο βάθος της αίθουσας προβλήθηκε οπτικοακουστικό υλικό µε γεγονότα της
17ης Νοεµβρίου. Ιδιαίτερα εµβληµατική και µε ξεχωριστό
νόηµα για να θυµούνται οι παλιοί και να µαθαίνουν οι
νεότεροι, υπήρξε η Προβολή των θυµάτων του Πολυτεχνείου, που συνοδεύτηκε από τις φωτογραφίες τους
και τα στοιχεία τους. Ανάµεσά τους, µαθητές, φοιτητές
και αγωνιστές που βρέθηκαν εκείνες τις µέρες στους
δρόµους, έξω και γύρω από το Πολυτεχνείο.
Το Συντονισµό και την άρτια Οργάνωση της εκδήλωσης
που συγκίνησε και αφύπνισε συνειδήσεις είχαν οι Καθηγήτριες του 1ου ΓΕΛ Ευσταθία Κούλη και Γεωργία Παπαγεωργίου.
Την εκδήλωση άνοιξε µε τον σύντοµο χαιρετισµό του ο
∆ιευθυντής του 1ου ΓΕΛ Άνω Λιοσίων Αναστάσιος Βιολέτης.
“Μέρες σαν τη σηµερινή µας φέρνουν στο νου ιδέες
παλιές αλλά και Αξίες διαχρονικές και πάντα επίκαιρες.
Αξίες όπως η Ελευθερία, η Ανεξαρτησία και η ∆ηµοκρατία, που καθηµερινά µέσα στις τάξεις, προσπαθούµε να
εµφυσήσουµε στους µαθητές µας” τόνισε
Ο Λυκειάρχης καλωσόρισε µε λόγια από καρδιάς τον

Η µέρα αυτή είναι ταυτόσηµη και
συνώνυµη µε τη ∆ηµοκρατία, µια
µέρα Σταθµός που δεν πρέπει
κανείς µας, να ξεχνά.

∆ήµαρχο Φυλής Χρήστο Παππού που έδωσε το
“παρών” στην έναρξη της εκδήλωσης, επισηµαίνοντας
πως βρίσκεται πάντα δίπλα στους µαθητές και τους
καθηγητές κι ότι “Υπάρχουν κοινοί οραµατισµοί που
θέλουµε να τους υλοποιήσουµε µαζί”
Ο ∆ιευθυντής του 1ου ΓΕΛ αναφέρθηκε µε ιδιαίτερη
εκτίµηση και στο πρόσωπο του Προέδρου της Β’ βάθµιας
Σχολικής Επιτροπής Νίκου Χατζητρακόσια επισηµαίνοντας πως βρίσκεται σε διαρκή βάση κοντά στο σχολείο
προσπαθώντας για την επίλυση του κάθε προβλήµατος.
Ο Πρόεδρος της δευτεροβάθµιας Σχολικής Επιτροπής
του ∆ήµου Φυλής Νίκος Χατζητρακόσιας µιλώντας και µε
την ιδιότητα του Απόστρατου Συνταγµατάρχη του
Ελληνικού Στρατού – Απόφοιτου της Σχολής Ευελπίδων,
έδωσε µια ξεχωριστή και σηµαίνουσα πολιτική διάσταση
στην εκδήλωση.

Απευθυνόµενος στους µαθητές υπογράµµισε ότι: “Οι ζοφερές εκείνες
εικόνες µε τα άρµατα µάχης στη
Αθήνα δεν είναι αυτές που εκπροσωπούν τον Ελληνικό Στρατό. Τα άρµατα
µάχης υπάρχουν για να µας προφυλάσσουν σε Βορά, Νότο, ∆ύση και
Ανατολή έξω από τα σύνορα της
χώρας µας. Υπηρετώντας τα Σύνορα
µας για πολλά χρόνια σας διαβεβαιώνω µε αφορµή τις άσχηµες εικόνες του Πολυτεχνείου ότι ο Στρατός
µας δεν είναι αυτός” κατέληξε καταχειροκροτούµενος ο Νίκος Χατζητρακόσιας.
Ο Πρόεδρος εξάλλου, στο ξεκίνηµα
του επιγραµµατικού χαιρετισµού του τόνισε ότι” Το
θεωρώ ηθική υποχρέωση να είναι τα ∆ιδακτήρια, στη
θέση και την κατάσταση που αξίζουν στα παιδιά µας”
Ο ∆ήµαρχος Φυλής Χρήστος Παππούς τέλος, εξήρε τη
σχέση των µαθητών µε τον ∆ιευθυντή τους καθώς όπως
είπε από το θερµό χειροκρότηµα των παιδιών κατά την
οµιλία του αποδείχθηκε η εκτίµηση και η αγάπη που
τρέφουν στο πρόσωπό του.
Σε ότι αφορά στην επέτειο του Πολυτεχνείου ο ∆ήµαρχος τόνισε πως αυτή η µέρα είναι ταυτόσηµη και
συνώνυµη µε τη ∆ηµοκρατία, µια µέρα Σταθµός που δεν
πρέπει κανείς µας, να ξεχνά. “Μπορεί η ∆ηµοκρατία να
είναι καλά αγκιστρωµένη στη χώρα µας αλλά για να παραµείνει έτσι δεν πρέπει ποτέ να ξεχνάµε τους ανθρώπους που θυσιάστηκαν για την Ελευθερία των Ιδεών και του
λόγου”, κατέληξε ο Χρήστος Παππού, δίνοντας την
ευχή στους µαθητές της Γ’ Λυκείου του χρόνου να
βρίσκονται ξανά σε αυτή την αίθουσα και να βραβευτούν
ως οι νέοι Φοιτητές, οι νέοι Ακαδηµαϊκοί, της πόλης.
Θα ήταν παράλειψη τέλος, να µην αναφερθεί πως η
επετειακή εκδήλωση ολοκληρώθηκε µε τους µαθητές και
τους καθηγητές όρθιους για την ανάκρουση του Εθνικού
µας Ύµνου.

Εθελοντική αιµοδοσία απ ό τον Σύλλογο Εθελοντών
Αιµοδοτών Μεγάρων «Τάκης Ταρνάρης»

Στο πλαί σι ο των σκοπών ί δρυσης του Συλλόγου Εθελοντών Αι µοδοτών «Τάκης Ταρνάρης»
δι οργανώνεται εθελοντι κή αι µοδοσί α την Κυρι ακή 2 ∆εκεµβρί ου στο κτί ρι ο του πρώην ΙΚΑ
Μεγάρων στην παλαι ά εθνι κή, δι ασταύρωση µε δρόµο Πάχης, από ώρα 10:00 έως 16:00
Οι εκπρόσωποι του συλλόγου απευθύνοντας την πρόσκλησή τους λένε στους υποψήφι ους
αι µοδότες:«∆ί νουµε αί µα γι ατί έτσι χαρί ζουµε αγάπη! Εµεί ς θα χαρούµε να σας δούµε
δί πλα µας εκεί νη την ηµέρα.
∆εν χρει άζονται πολλά.. µονάχα ένα καλός ύπνος και ακολουθεί τε ένα νορµάλ δι ατροφι κό
πρόγραµµα έχοντας φάει το τελευταί ο γεύµα σας ένα δί ωρο πρι ν! Από εκεί και πέρα θα
εί ναι δί πλα έµπει ροι άνθρωποι που ει δι κεύονται πάνω στη δι αδι κασί α.Κανένας φόβος
µονάχα θέληση γι α προσφορά! ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ! Μαζί σας να έχετε το ΑΜΚΑ σας!

∆ευτέρα 19 Νοεµβρίου 2018

8-θριάσιο

Ο διεθνώς διακεκριµένος Καρδιοχειρουργός, Κωνσταντίνος Πλέστης,
βρέθηκε στη γενέτειρά του, τη Μάνδρα.

Σ

ε ένα από τα λίγα ταξίδια που πραγµατοποιεί
στην Ελλάδα ο διεθνώς διακεκριµένος Καρδιοχειρουργός, κ. Κωνσταντίνος Πλέστης,
βρέθηκε για λίγες ηµέρες στη γενέτειρά του, την πόλη
της Μάνδρας. Ανταποκρινόµενος στην πρόσκληση της
∆ηµάρχου, κ. Γιάννας Κριεκούκη συµµετείχε στην εκδήλωση που διοργάνωσε ο ∆ήµος, την Τρίτη 13 Νοεµβρίου 2018 µε θέµα την Ιστορία της Καρδιοχειρουργικής.
Ανεξάρτητα από το επιστηµονικό ενδιαφέρον της
εκδήλωσης ο κόσµος κατέκλεισε το Νέο Πνευµατικό
Κέντρο Μάνδρας για να δει, να χαιρετήσει αλλά και να
τιµήσει τον παγκοσµίως αναγνωρισµένο Έλληνα γιατρό
που ζει και εργάζεται στην Αµερική.
Μεγάλη ήταν και η συµµετοχή διακεκριµένων Ελλήνων ιατρών, διαφόρων ειδικοτήτων, οι οποίοι όχι µόνο
γνωρίζουν και θαυµάζουν την επιστηµονική αυθεντία
του κ. Πλέστη αλλά συνδέονται µε φιλικούς και βαθιά
ανθρώπινους δεσµούς.
Ο κ. Πλέστης προκάλεσε τον θαυµασµό και την
συγκίνηση σε όλους, µε την επιστηµονική του κατάρτιση,
µε τον ζεστό, ανθρώπινο χαρακτήρα του και κυρίως µε
την απλότητα και την καλοσύνη του. Μετά την επιστηµονική και απόλυτα κατανοητή οµιλία του για την
Καρδιοχειρουργική, αναφέρθηκε στο θλιβερό γεγονός
της πληµµύρας λέγοντας πως παρακολουθούσε µε
αγωνία τις εξελίξεις από την Αµερική.

Πρόσθεσε πως νιώθει πολύ αισιόδοξος και εντυπωσια
σµένος που βλέπει την πόλη να έχει σχεδόν αποκατασταθεί και πως επανέρχονται οι καθηµερινοί ρυθµοί σε
τόσο σύντοµο χρονικό διάστηµα.
Η κ. Κριεκούκη σαν ελάχιστο φόρο τιµής και έκφρασης σεβασµού και περηφάνιας απένειµε τιµητική πλακέτα υπογραµµίζοντας πως «Η παρουσία του Κωνσταντίνου Πλέστη, του Αθανασίου και της Βασιλικής, του
παγκοσµίως κορυφαίου Καρδιοχειρουργού, δεν είναι
µόνο µια µεγάλη τιµή για την πόλη της Μάνδρας αλλά
αποτελεί και ένα σύµβολο για όλους εµάς, συµβάλλοντας στην ψυχική µας ανάταξη και ανασυγκρότηση µέσα
στις δύσκολες συνθήκες που βιώνουµε µετά τη θεοµηνία
του περασµένου Νοεµβρίου. Η προσφορά του στον
Άνθρωπο είναι ανεκτίµητη, τόσο ως γιατρός αλλά και ως
άνθρωπος, γιατί είναι ο ίδιος ένας ανεκτίµητος χαρακτήρας . Όλοι σήµερα θα βγούµε από αυτήν την εκδήλωση πιο δυνατοί, µε την ελπίδα, την πίστη και την
αισιοδοξία ότι µπορούµε να καταφέρουµε το καλύτερο
για την πόλη και τις οικογένειές µας.»
Στη συνέχεια τόσο η ∆ήµαρχος όσο και ο κ. Πλέστης
αντάλλαξαν την υπόσχεση πως θα επαναληφθεί µία
αντίστοιχη εκδήλωση µε την πρώτη ευκαιρία και στο
πλαίσιο του επόµενου ταξιδιού του στην Ελλάδα.
Το κλίµα έγινε ιδιαίτερα συγκινητικό όταν λίγο πριν το
τέλος της εκδήλωσης πήρε το λόγο η µητέρα του, κ.

Βασιλική Πλέστη, η οποία µε γνήσια αυθεντικότητα,
καλοσύνη και απλότητα εξιστόρησε περιστατικά από την
παιδική του ηλικία.
Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν ο αρχιµανδρίτης Χριστοφόρος Καλαµπόκης, ο κ. Γιώργος Ευαγγελόπουλος,
Επιστηµονικός Συνεργάτης του Προέδρου της ∆ηµοκρατίας, ο κ. Παναγιώτης Χουντής, ∆ιδάκτωρ Ιατρικής
Σχολής ∆ηµοκρίτειου Πανεπιστηµίου Θράκης, ∆ιευθυντής Κλινικής Θώρακος – Καρδιάς και µεγάλων
Αγγείων του Ναυτικού Νοσοκοµείου, ο κ. Γιώργος Καραγιάννης, ∆ιευθύνων Σύµβουλος για Θέµατα Υγείας, ο
κ. Γιάννης Παραλίκας, Καρδιοχειρουργός, ο κ. Παναγιώτης ∆εδεηλίας, Καρδιοχειρουργός, Επιµελητής Α΄στο
Γενικό Νοσοκοµείο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ, η κα Λίνα ∆ούκα,
Εντατικολόγος-παθολόγος – Λοιµοξιωλόγος, ο κ.
∆ηµήτρης Σταµάτης, Καρδιολόγος, ο κ. Φώτης Τατάκης,
Καρδιολόγος, ο κ. Κώστας Μαυρονάσος, Καρδιολόγος
και πολλοί εκπρόσωποι που απασχολούνται στον χώρο
της Υγείας.
Επίσης, εκτός από τους συγγενείς και προσωπικούς
φίλους του Καρδιοχειρουργού, κ. Πλέστη, παραβρέθηκαν η Πρόεδρος του ∆Σ, οι Αντιδήµαρχοι και οι Πρόεδροι των Νοµικών Προσώπων του ∆ήµου, ο Πρόεδρος
του Τοπικού Συµβουλίου, δηµοτικοί και τοπικοί σύµβουλοι, πολλοί εκπρόσωποι των πολιτιστικών Συλλόγων και
Φορέων, των σχολικών µονάδων και πλήθος κόσµου.
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Ο ∆ήµος Αχαρνών έλαβε έγκριση
χρηµατοδότησης ύψους 1.047.800 ευρώ

Στα πλαίσια του Προγράµµατος Φιλόδηµος ΙΙ του Υπουργείου Εσωτερικών

Ε

γκρί σει ς χρηµατοδότησης
ύψους 1.047.800 ευρώ
έλαβε ο ∆ήµος Αχαρνών
στα πλαί σι α του Προγράµµατος
Φι λόδηµος ΙΙ του Υπουργεί ου
Εσωτερικών για έργα που αφορούν, την τοποθέτηση εξοπλισµού
παιδικών χαρών, τη συντήρηση και
επισκευή σχολικών κτιρίων και την
προµήθεια µηχανηµάτων έργου.
Πιο συγκεκριµένα ο ∆ήµος Αχαρνών συµµετέχοντας στο πρόγραµµα Φιλόδηµος ΙΙ κατέθεσε και έλαβε
τις σχετικές εγκρίσεις για τη χρηµατοδότηση:
1)
"ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
–
Τ ΟΠΟΘΕΤ ΗΣΗ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ
ΧΑΡΩΝ ΤΩΝ ∆ΗΜΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ"
προϋπολογισµού 276.000 € στον
άξονα Προτεραιότητας "Κοινωνικές
και Πολιτιστικές Υποδοµές και ∆ραστηριότητες των δήµων" (έγκριση
χρηµατοδότησης
Α∆Α:
Ψ73∆465ΧΘ7-ΕΜΕ)
2) "ΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΣΥΝΤ ΗΡΗΣΗ
ΣΧΟΛΙΚΩΝ
ΚΤ ΙΡΙΩΝ
ΚΑΙ

ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ" προϋπολογισµού 576.800 € στον άξονα Προτεραιότητας "Κοινωνικές και Πολιτιστικές Υποδοµές και ∆ραστηριότητες
των δήµων" (έγκριση χρηµατοδότησης Α∆Α: 6ΒΛ5465ΧΘ7-Κ3Γ)
3)
"ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤ ΩΝ ΕΡΓΟΥ Ή/ΚΑΙ
ΣΥΝΟ∆ΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ"
προϋπολογισµού 195.000 € στον
άξονα Προτεραιότητας "Τοπική ανάπτυξη και η προστασία περιβάλλοντος" (έγκρι ση χρηµατοδότησης
Α∆Α: 61Π1465ΧΘ7-ΜΧΞ)
Ο ∆ήµαρχος Αχαρνών κ. Γιάννης
Κασσαβός εκφράζοντας την ικανοποίηση του για τις εγκρίσεις χρηµατοδότησης του δήµου στο Πρόγραµµα Φιλόδηµος ΙΙ του Υπουργείου
Εσωτερικών δήλωσε: "Η πολιτική
βούληση της δηµοτικής αρχής, για
τη συµµετοχή του ∆ήµου Αχαρνών
µε τεκµηριωµένες προτάσεις σε
κάθε πρόσκληση χρηµατοδότησης
που ανακοι νώσουν φορεί ς και
οργανισµοί της Πολιτείας, υλοποιείται χάρη στην τεχνική κατάρτιση και

εργατικότητα των Υπηρεσιών του
∆ήµου Αχαρνών. Η έγκριση χρηµατοδότησης του ∆ήµου Αχαρνών
από το Πρόγραµµα Φιλόδηµος ΙΙ
συνολι κού
προϋπολογι σµού
1.047.800 ευρώ αποτελεί µια εκ
των πολλαπλών προσπαθειών του

∆ήµου Αχαρνών να συµµετάσχει
επιτυχώς σε Προγράµµατα Χρηµατοδότησης, ΕΣΠΑ, ΠΕΠ Αττικής,
Περιφέρειας Αττικής και Υπουργείων µε σκοπό την υλοποίηση
σηµαντικών έργων υποδοµών στον
∆ήµο Αχαρνών".
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Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η
∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Ν . Π . ∆ . ∆ .
« Π Ο Λ Ι ΤΙ Σ ΤΙ Κ Ο Σ

ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ
∆ΗΜΟΥ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
(Π . Α . Ο. ∆ . Η Λ . )-Γ Ρ Η Γ ΟΡ Η Σ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ»
ΤΜΗΜΑ
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ
–
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ
∆/ση : Σοφ οκλή Βεν ιζέλου 114,
Ηλιούπολη
Τηλ. 2109944001 - 210 9922899
Fax : 2109910036
Αρµόδια υπάλληλος: Ελέν η
Ψυρροπούλου
Ηλιούπολη : 15/11/2018
Αριθ. Πρωτ: 1670

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Αν ακοίν ωσης υπ'
αριθµ. ΣΜΕ 3/2018
για τη σύν αψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΑΝΤΙΤΙΜΟ
Ο Πρόεδρος του ΝΠ∆∆
Έχοντας υπόψη:

Τ ις διατάξεις του Π.∆. 524/80
(ΦΕΚ 143/τ.Α΄/17-7-1980)
Τ ις διατάξεις του άρθρου 14 του
Ν. 2190/94, όπως τροποποιήθηκε
από τις διατάξεις του άρθρου 6 του
Ν. 2527/1997 (ΦΕΚ206/τ.Α΄/810-1997), από τις διατάξεις του
άρθρου 10 του Ν. 3812/2009
(ΦΕΚ 234/τ. Α’/28-12-2009), από
τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν.
4210/2013 (ΦΕΚ 254/τ.Α΄/21-112013) και τις διατάξεις του άρθρου
26 του Ν. 4235/2015 (ΦΕΚ 47/τ.
Α΄/11-5-2015)
Τ ις διατάξεις του Ν.3852/2010,
όπως έχουν τροποποιηθεί και
ισχύουν
Τ ην υπ’ αριθµ. 14/2018 απόφαση ∆.Σ του Ν.Π.∆.∆. για τον Προγραµµατισµό προσλήψεων προσωπικού µε συµβάσεις µίσθωσης
έργου µε αντίτιµο του έτους 20182019 και την υπ’ αριθµ.
16872/6254/28-2-2018 Εισηγητική Έκθεση της Αποκεντρωµένης
∆ιοίκησης Αττικής για πρόσληψη
συµβάσεων µίσθωσης έργου µε
κάλυψη δαπάνης υπό µορφή
αντιτίµου
Τ ην υπ’ αριθµ.πρωτ. 5198/12-62018 βεβαίωση του ΑΣΕΠ
Τ ην υπ’ αριθµ. οικ. 37599/20-72018 Απόφαση του Υπουργού
Εσωτερικών (Α∆Α:60∆Ρ465ΧΘ7ΒΒΑ), που εκδόθηκε σύµφωνα µε
τις διατάξεις του άρθρου 107 του
ν.4483/2017,
περί έγκρισης
σύναψης συµβάσεων µίσθωσης
έργου για την παροχή υπηρεσιών
έναντι αντιτίµου.
Τ ην υπ’ αριθµ. 118/2018 απόφαση ∆.Σ. του ΝΠ∆∆ για τον καθορισµό ειδικοτήτων πρόσληψης προσωπικού µε συµβάσεις µίσθωσης
έργου υπό τη µορφή αντιτίµου.
Τ ην
υπ’
αριθµ.πρωτ.84657/28164/4-102018 απόφαση του Συντονιστή
της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης
Αττικής, περί έγκρισης συµβάσεων
µίσθωσης έργου στο Ν.Π.
Τ ην υπ’ αριθµ. 126/2018 απόφαση ∆.Σ. του ΝΠ∆∆ για τον καθορισµό των αποδοχών πρόσληψης
προσωπικού µε συµβάσεις µίσθωσης έργου µε αντίτιµο.
Τ ην υπ’ αριθµ 128/2018 απόφαση ∆.Σ. του ΝΠ∆∆ περί ορισµού
επιτροπών για την επιλογή καλλιτεχνικού προσωπικού µε σύµβαση
µίσθωσης έργου µε αντίτιµο.
Τ ην
υπ’
αριθµ.
πρωτ.
94293/30713/26-10-2018 Απόφαση
της
Αποκεντρωµένης
∆ιοίκησης Αττικής σχετικά µε την
συγκρότηση Επιτροπών Επιλογής καλλιτεχνικού προσωπικού
του ΝΠ∆∆
Τ ην υπ’ αριθµ. 423/2017 απόφαση
∆ηµοτικού
Συµβουλίου
Ηλιούπολης
περί
ορισµού
Προέδρου στο Ν.Π. και τις υπ’
αριθµ,. 1/2018 και 2/2018 αποφάσεις του ∆.Σ. του Νοµικού
Προσώπου περί συγκρότησης σε
σώµα και περί νοµιµοποίησης
εκπροσώπων του Ν.Π.∆.∆. «Πολιτιστικός Αθλητικός Οργανισµός
∆ήµου Ηλιούπολης

(Π.Α.Ο.∆.ΗΛ.) – Γρηγόρης Γρηγορίου»

Τ ον Οργανισµό Εσωτερικής
Υπηρεσίας του Ν.Π.∆.∆. (ΦΕΚ
1538/τ.Β΄/11-6-2014)
Τ ις ανάγκες του Τ µήµατος Πολιτισµού του Ν.Π.∆.∆.

Αν ακοιν ών ει
Τη σύν αψη σύµβασης µίσθωσης έργου µε αν τίτιµο,συν ολικής διάρκειας έως έν α (1) έτος,
µε δέκα οκτώ (18) άτοµα, για την
κάλυψη αν αγκών του Τµήµατος
Πολιτισµού
του
Ν.Π.∆.∆.
«ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ
∆ΗΜΟΥ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ (Π.Α.Ο.∆.ΗΛ.) –
ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ», που
εδρεύει στην Ηλιούπολη, µε
αν τικείµεν ο την εκτέλεση των
έργων : α)«Καλλιτεχν ική ∆ιεύθυν ση του “∆ηµοτικού Ωδείου
Απόστολος
Ηλιούπολης
Μόσχος”», β) «Λειτουργία Τµηµάτων Εκµάθησης Ζωγραφ ικής»,
γ)«Λειτουργία Τµηµάτων Εκµάθησης
Μουσικής-Μουσικών
Οργάν ων » και δ) «Λειτουργία
Τµηµάτων Εκµάθησης Φωτογραφ ίας».
Στο πλαίσιο των έργων αυτών ,
θα απασχοληθεί αν ά τόπο εκτέλεσης, ειδικότητα και διάρκεια
σύµβασης, ο εξής αριθµός ατόµων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), µε τα
απαιτούµεν α
αν τίστοιχα
προσόν τα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (αν ά κωδικό απασχόλησης)

Τόπος εκτέλεσης

Ειδικότητα

101

∆ηµοτικό Ωδείο του Ν.Π

Καλλιτεχνικός ∆ιευθυντής (Μουσικός) ∆ηµοτικού Ωδείου

103

MediaLab ∆ηµοτικής Βιβλιοθήκης

∆άσκαλος Φωτογραφίας

Κωδικός
απασχόλησης
102
104

Εγκαταστάσεις Ν.Π.

∆ηµοτικό Ωδείο του Ν.Π

105

∆ηµοτικό Ωδείο του Ν.Π

106

∆ηµοτικό Ωδείο του Ν.Π

107

∆ηµοτικό Ωδείο του Ν.Π

109

∆ηµοτικό Ωδείο του Ν.Π

111

∆ηµοτικό Ωδείο του Ν.Π

108
110
112
113
114
115
116
117

∆ηµοτικό Ωδείο του Ν.Π
∆ηµοτικό Ωδείο του Ν.Π
∆ηµοτικό Ωδείο του Ν.Π
∆ηµοτικό Ωδείο του Ν.Π
∆ηµοτικό Ωδείο του Ν.Π
∆ηµοτικό Ωδείο του Ν.Π
∆ηµοτικό Ωδείο του Ν.Π
∆ηµοτικό Ωδείο του Ν.Π

ΠΕ Καλών Τ εχνών (µε κατεύθυνση στη ζωγραφική)
∆ιδάσκων Μουσικής για πιάνο, µουσική δωµατίου &
συνοδεία

∆ιάρκεια σύµβασης Αριθµός
ατόµων
Έως ένα έτος

1

Έως ένα έτος

1

Έως ένα έτος
Έως ένα έτος

2
1

∆ιδάσκων Μουσικής για πιάνο & για µοντέρνο πιάνο keyboards

Έως ένα έτος

1

∆ιδάσκων Μουσικής για κιθάρα και αναγεννησιακό
λαούτο-µπαρόκ κιθάρα

Έως ένα έτος

1

∆ιδάσκων Μουσικής για κιθάρα & λαϊκή κιθάρα (συνοδείας)
∆ιδάσκων Μουσικής για ηλεκτρική κιθάρα &
ακουστική κιθάρα

Έως ένα έτος

Έως ένα έτος

1

∆ιδάσκων Μουσικής για µονωδία

Έως ένα έτος

1

∆ιδάσκων Μουσικής για βιολοντσέλο

Έως ένα έτος

1

∆ιδάσκων Μουσικής για βιολί

∆ιδάσκων Μουσικής για φλάουτο

∆ιδάσκων Μουσικής για σαξόφωνο
∆ιδάσκων Μουσικής για τροµπέτα

∆ιδάσκων Μουσικής για ηλεκτρικό µπάσο

∆ιδάσκων Μουσικής για µοντέρνο τραγούδι

∆ιδάσκων Μουσικής για υποχρεωτικά & ανώτερα θεωρητικά και σύνθεση

Έως ένα έτος
Έως ένα έτος
Έως ένα έτος

Έως ένα έτος
Έως ένα έτος
Έως ένα έτος
Έως ένα έτος

1
1
1
1
1
1
1
1

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (αν ά κωδικό θέσης)

Κωδικός απασχόλησης Τίτλος σπουδών και λοιπά απαιτούµεν α προσόν τα
101

102
103

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (τυπικά προσόντα σύµφωνα µε το άρθρο 10 παρ. 13 του Ν. 3207/2003):
Α) i) ∆ίπλωµα σύνθεσης και δεκαετής τουλάχιστον διδακτική προϋπηρεσία σε Ωδεία, Μουσικές Σχολές ή παραρτήµατα αυτών ή ii) ∆ίπλωµα πιάνου ή οργάνου συµφωνικής ορχήστρας ή κλασικής κιθάρας ή µονωδίας µαζί µε πτυχίο Φυγής και δεκαετής τουλάχιστον διδακτική προϋπηρεσία σε Ωδεία, Μουσικές Σχολές ή παραρτήµατα αυτών ή
Β) ∆ίπλωµα πιάνου ή οργάνου συµφωνικής ορχήστρας ή κλασικής κιθάρας ή µονωδίας και δεκαετής τουλάχιστον συναφής καλλιτεχνική σταδιοδροµία, που αποδεικνύεται µε παραστατικά στοιχεία, που αφορούν ρεσιτάλ ή σύµπραξη µε ορχήστρες ως σολίστ
Ο τίτλος σπουδών µπορεί να προέρχεται i) από το Κρατικό Ωδείο Θεσσαλονίκης ή αναγνωρισµένο Ωδείο ή Μουσική Σχολή της ηµεδαπής, ii) από Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυµα
ή Ανώτερη Σχολή χώρας κράτους-µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, iii) από Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυµα ή Ανώτερη Σχολή χώρας εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης µε αναγνωρισµένη ισοτιµία. Γ) Απολυτήριο Λυκείου Γενικής ή Τεχνικής κατεύθυνσης.

Πτυχίο ή δίπλωµα Εικαστικών Τ εχνών µε κατεύθυνση Ζωγραφικής ή Εικαστικών και Εφαρµοσµένων Τ εχνών µε κατεύθυνση ή ειδίκευση Ζωγραφικής ή Πλαστικών τεχνών και Επιστηµών της Τ έχνης κατεύθυνσης Εικαστικών ή Εικαστικών και Εφαρµοσµένων Τ εχνών ΑΕΙ ή το οµώνυµο πτυχίο ή δίπλωµα Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστηµίου (ΕΑΠ) ΑΕΙ ή Προγραµµάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) ΑΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµος τίτλος σχολών της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:Πτυχίο ή ∆ίπλωµα ειδικότητας Φωτογραφίας ΑΕΙ ή ΤΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµος τίτλος σχολών της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ
(Εφόσον δεν καταστεί δυνατή η σύναψη σύµβασης µίσθωσης έργου µε άτοµο µε τα ανωτέρω προσόντα)
Πτυχίο ή δίπλωµαειδικότητας Φωτογραφίας ΙΕΚ
ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: Α) ∆ίπλωµα πιάνου µε Άριστα
Β)Τίτλος σπουδών Μουσικής δωµατίου
ή κορεπετίτορος από αναγνωρισµένο
µουσικό εκπαιδευτικό ίδρυµα της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής
Γ) Ο υποψήφιος θα πρέπει να έχει λάβει
αριθµό έγκρισης πρόσληψης καθηγητή
στην αντίστοιχη ειδικότητα από το
ΥΠΠΟΑ
∆) Απολυτήριο Λυκείου Γενικής ή Τεχνικής κατεύθυνσης
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:(Εφόσον

δεν καταστεί δυνατή η σύναψη σύµβασης µίσθωσης έργου µε άτοµο µε τα
ανωτέρω προσόντα)
Α) ∆ίπλωµα πιάνου µε άριστα
Β) Επαρκής εµπειρία στη µουσική
δωµατίου ή στη συνοδεία τραγουδιστών,
που αποδεικνύεται µε παραστατικά
στοιχεία (συναυλίες µουσικών συνόλων,
βεβαίωση διδακτικής προϋπηρεσίας
κ.λπ.)
Γ) Ο υποψήφιος θα πρέπει να έχει λάβει
αριθµό έγκρισης πρόσληψης καθηγητή
στην αντίστοιχη ειδικότητα από το

ΥΠΠΟΑ
∆) Απολυτήριο Λυκείου Γενικής ή Τεχνικής κατεύθυνσης
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον δεν καταστεί δυνατή η σύναψη
σύµβασης µίσθωσης έργου µε άτοµο µε
τα ανωτέρω προσόντα)
Α) ∆ίπλωµα πιάνου µε άριστα
Β) Μουσική επάρκεια, που αποδεικνύεται κατόπιν ακρόασης
Γ) Ο υποψήφιος θα πρέπει να έχει λάβει
αριθµό έγκρισης πρόσληψης καθηγητή
στην αντίστοιχη ειδικότητα από το

ΥΠΠΟΑ
∆) Απολυτήριο Λυκείου Γενικής ή Τεχνικής κατεύθυνσης
Ο τίτλος σπουδών µπορεί να προέρχεται
i) από το Κρατικό Ωδείο Θεσσαλονίκης ή
αναγνωρισµένο Ωδείο ή Μουσική Σχολή
της ηµεδαπής, ii) από Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυµα ή Ανώτερη Σχολή
χώρας κράτους-µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, iii) από Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυµα ή Ανώτερη Σχολή
χώρας εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης µε
αναγνωρισµένη ισοτιµία.
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ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤ Α
Α) ∆ίπλωµα ή πτυχίο πιάνου
Β) Τ ίτλος σπουδών µοντέρνου πιάνου/keyboards (jazz, pop, rock κ.ά.)
Γ) Απολυτήριο Λυκείου Γενικής ή
Τ εχνικής κατεύθυνσης
ΠΡΟΣΟΝΤ Α Α’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον δεν καταστεί δυνατή η
σύναψη σύµβασης µίσθωσης έργου

µε άτοµο µε τα ανωτέρω προσόντα)
Α) ∆ίπλωµα ή πτυχίο πιάνου
Β) Βεβαίωση, τουλάχιστον τριετούς
φοίτησης,
στο
µοντέρνο
πιάνο/συνθεσάιζερ (jazz, pop, rock
κ.ά.) ή επαρκής εµπειρία που
αποδεικνύεται µε παραστατικά
στοιχεία (συναυλίες, δισκογραφία,
βεβαίωση διδακτικής προϋπηρεσίας

κ.λπ.) ή µουσική επάρκεια που
αποδεικνύεται κατόπιν ακρόασης
Γ) Απολυτήριο Λυκείου Γενικής ή
Τ εχνικής κατεύθυνσης
Ο τίτλος σπουδών µπορεί να
προέρχεται i) από το Κρατικό Ωδείο
Θεσσαλονίκης ή αναγνωρισµένο
Ωδείο ή Μουσική Σχολή της ηµεδαπής, ii) από Ανώτατο Εκπαιδευτικό

Ίδρυµα ή Ανώτερη Σχολή χώρας
κράτους-µέλους της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, iii) από Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυµα ή Ανώτερη Σχολή
χώρας εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης
µε αναγνωρισµένη ισοτιµία.
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ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
Α) ∆ίπλωµα κιθάρας µε άριστα
Β) Τίτλος ή βεβαίωση σπουδών τουλάχιστον διετούς φοίτησης στο αναγεννησιακό λαούτο ή στη µπαρόκ
κιθάρα, από αναγνωρισµένο µουσικό
εκπαιδευτικό ίδρυµα της ηµεδαπής ή
της αλλοδαπής ή επαρκής εµπειρία
που αποδεικνύεται µε παραστατικά
στοιχεία (συναυλίες, βεβαίωση διδακτικής προϋπηρεσίας κ.λπ.) ή µουσική

επάρκεια, που αποδεικνύεται κατόπιν
ακρόασης
Γ) Ο υποψήφιος θα πρέπει να έχει
λάβει αριθµό έγκρισης πρόσληψης
καθηγητή κιθάρας από το ΥΠΠΟΑ
∆) Απολυτήριο Λυκείου Γενικής ή
Τεχνικής κατεύθυνσης
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον δεν καταστεί δυνατή η
σύναψη σύµβασης µίσθωσης έργου
µε άτοµο µε τα ανωτέρω προσόντα)

Α) ∆ίπλωµα κιθάρας µε άριστα
Β) Επαρκής γνώση αναγεννησιακού
& µπαρόκ ρεπερτορίου που αποδεικνύεται κατόπιν ακρόασης στην κιθάρα
Γ) Ο υποψήφιος θα πρέπει να έχει
λάβει αριθµό έγκρισης πρόσληψης
καθηγητή στην αντίστοιχη ειδικότητα
από το ΥΠΠΟΑ
∆) Απολυτήριο Λυκείου Γενικής ή
Τεχνικής κατεύθυνσης
Ο τίτλος σπουδών µπορεί να

προέρχεται i) από το Κρατικό Ωδείο
Θεσσαλονίκης ή αναγνωρισµένο Ωδείο
ή Μουσική Σχολή της ηµεδαπής, ii)
από Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυµα ή
Ανώτερη Σχολή χώρας κράτουςµέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, iii)
από Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυµα ή
Ανώτερη Σχολή χώρας εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης µε αναγνωρισµένη ισοτιµία.
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ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
Α) ∆ίπλωµα κιθάρας µε άριστα
Β) Τίτλος ή βεβαίωση σπουδών τουλάχιστον µονοετούς φοίτησης για λαϊκή
κιθάρα (συνοδείας) από αναγνωρισµένο
µουσικό εκπαιδευτικό ίδρυµα της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής ή επαρκής
εµπειρία που αποδεικνύεται µε παραστατικά στοιχεία (συναυλίες, κ.λπ.) ή
µουσική επάρκεια, που αποδεικνύεται

κατόπιν ακρόασης
Γ) Ο υποψήφιος θα πρέπει να έχει λάβει
αριθµό έγκρισης πρόσληψης καθηγητή
κιθάρας από το ΥΠΠΟΑ
∆) Απολυτήριο Λυκείου Γενικής ή Τεχνικής κατεύθυνσης
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον δεν καταστεί δυνατή η σύναψη
σύµβασης µίσθωσης έργου µε άτοµο µε
τα ανωτέρω προσόντα)

Α) ∆ίπλωµα κιθάρας µε άριστα
Β) Επαρκής γνώση λαϊκού ρεπερτορίου που αποδεικνύεται κατόπιν ακρόασης στην κιθάρα
Γ) Ο υποψήφιος θα πρέπει να έχει λάβει
αριθµό έγκρισης πρόσληψης καθηγητή
στην αντίστοιχη ειδικότητα από το
ΥΠΠΟΑ
∆) Απολυτήριο Λυκείου Γενικής ή Τεχνικής κατεύθυνσης

Ο τίτλος σπουδών µπορεί να προέρχεται
i) από το Κρατικό Ωδείο Θεσσαλονίκης ή
αναγνωρισµένο Ωδείο ή Μουσική Σχολή
της ηµεδαπής, ii) από Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυµα ή Ανώτερη Σχολή
χώρας κράτους-µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, iii) από Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυµα ή Ανώτερη Σχολή
χώρας εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης µε
αναγνωρισµένη ισοτιµία.
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ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΚΩ∆ΙΚΟΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ:
ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΩ∆ΙΚΟ101:

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Α) Τίτλος σπουδών ηλεκτρικής κιθάρας
Β) ∆ίπλωµα ή πτυχίο κιθάρας
Γ) Απολυτήριο Λυκείου Γενικής ή Τεχνικής
κατεύθυνσης.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α΄ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον δεν καταστεί δυνατή η σύναψη

σύµβασης µίσθωσης έργου µε άτοµο µε τα
ανωτέρω προσόντα)
Α) Βεβαίωση σπουδών τουλάχιστον τριετούς φοίτησης στην ηλεκτρική κιθάρα ή επαρκής εµπειρία που αποδεικνύεται µε παραστατικά στοιχεία (συναυλίες, βεβαίωση
διδακτικής προϋπηρεσίας κ.λπ.) ή µουσική

επάρκεια που αποδεικνύεται κατόπιν ακρόασης
Β) ∆ίπλωµα ή πτυχίο κιθάρας
Γ) Απολυτήριο Λυκείου Γενικής ή Τεχνικής
κατεύθυνσης.
Ο τίτλος σπουδών µπορεί να προέρχεται i)
από το Κρατικό Ωδείο Θεσσαλονίκης ή

αναγνωρισµένο Ωδείο ή Μουσική Σχολή της
ηµεδαπής, ii) από Ανώτατο Εκπαιδευτικό
Ίδρυµα ή Ανώτερη Σχολή χώρας κράτουςµέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, iii) από
Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυµα ή Ανώτερη
Σχολή χώρας εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης
µε αναγνωρισµένη ισοτιµία.

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
Α) ∆ίπλωµα µονωδίας µε άριστα
Β) Ο υποψήφιος θα πρέπει να έχει λάβει
αριθµό έγκρισης πρόσληψης καθηγητή
στην αντίστοιχη ειδικότητα από το ΥΠΠΟΑ
Γ) Απολυτήριο Λυκείου Γενικής ή Τεχνικής
κατεύθυνσης

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον δεν καταστεί δυνατή η σύναψη
σύµβασης µίσθωσης έργου µε άτοµο µε τα
ανωτέρω προσόντα)
Α) Πτυχίο µονωδίας µε άριστα
Β) Ο υποψήφιος θα πρέπει να έχει λάβει
αριθµό έγκρισης πρόσληψης καθηγητή

στην αντίστοιχη ειδικότητα από το ΥΠΠΟΑ
Γ) Απολυτήριο Λυκείου Γενικής ή Τεχνικής
κατεύθυνσης

της ηµεδαπής, ii) από Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυµα ή Ανώτερη Σχολή χώρας κράτους-µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, iii)
από Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυµα ή
Ανώτερη Σχολή χώρας εκτός Ευρωπαϊκής
Ένωσης µε αναγνωρισµένη ισοτιµία.

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
Α) ∆ίπλωµα βιολιού µε άριστα
Β) Ο υποψήφιος θα πρέπει να έχει λάβει
αριθµό έγκρισης πρόσληψης καθηγητή
στην αντίστοιχη ειδικότητα από το
ΥΠΠΟΑ
Γ) Απολυτήριο Λυκείου Γενικής ή Τεχνικής κατεύθυνσης.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:

(Εφόσον δεν καταστεί δυνατή η σύναψη
σύµβασης µίσθωσης έργου µε άτοµο µε
τα ανωτέρω προσόντα)
Α) Πτυχίο βιολιού µε άριστα
Β) Ο υποψήφιος θα πρέπει να έχει λάβει
αριθµό έγκρισης πρόσληψης καθηγητή
στην αντίστοιχη ειδικότητα από το
ΥΠΠΟΑ
Γ) Απολυτήριο Λυκείου Γενικής ή Τεχνι-

κής κατεύθυνσης
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον δεν καταστεί δυνατή η σύναψη
σύµβασης µίσθωσης έργου µε άτοµο µε
τα ανωτέρω προσόντα)
Α) Πτυχίο βιολιού
Β) Απολυτήριο Λυκείου Γενικής ή Τεχνικής κατεύθυνσης
Ο τίτλος σπουδών µπορεί να προέρχεται

i) από το Κρατικό Ωδείο Θεσσαλονίκης ή
αναγνωρισµένο Ωδείο ή Μουσική Σχολή
της ηµεδαπής, ii) από Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυµα ή Ανώτερη Σχολή
χώρας κράτους-µέλους της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, iii) από Ανώτατο Εκπαιδευτικό
Ίδρυµα ή Ανώτερη Σχολή χώρας εκτός
Ευρωπαϊκής Ένωσης µε αναγνωρισµένη
ισοτιµία.

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
Α) ∆ίπλωµα φλάουτου µε άριστα
Β) Ο υποψήφιος θα πρέπει να έχει λάβει
αριθµό έγκρισης πρόσληψης καθηγητή
στην αντίστοιχη ειδικότητα από το
ΥΠΠΟΑ
Γ) Απολυτήριο Λυκείου Γενικής ή Τεχνικής κατεύθυνσης
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:

(Εφόσον δεν καταστεί δυνατή η σύναψη
σύµβασης µίσθωσης έργου µε άτοµο µε
τα ανωτέρω προσόντα)
Α) Πτυχίο φλάουτου µε άριστα
Β) Ο υποψήφιος θα πρέπει να έχει λάβει
αριθµό έγκρισης πρόσληψης καθηγητή
στην αντίστοιχη ειδικότητα από το
ΥΠΠΟΑ
Γ) Απολυτήριο Λυκείου Γενικής ή Τεχνι-

κής κατεύθυνσης
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
Εφόσον δεν καταστεί δυνατή η σύναψη
σύµβασης µίσθωσης έργου µε άτοµο µε
τα ανωτέρω προσόντα)
Α) Πτυχίο φλάουτου
Β) Απολυτήριο Λυκείου Γενικής ή Τεχνικής κατεύθυνσης
Ο τίτλος σπουδών µπορεί να προέρχεται

i) από το Κρατικό Ωδείο Θεσσαλονίκης ή
αναγνωρισµένο Ωδείο ή Μουσική Σχολή
της ηµεδαπής, ii) από Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυµα ή Ανώτερη Σχολή χώρας
κράτους-µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, iii) από Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυµα ή Ανώτερη Σχολή χώρας εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης µε αναγνωρισµένη
ισοτιµία.

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
Α) ∆ίπλωµα Βιολοντσέλου µε άριστα
Β) Ο υποψήφιος θα πρέπει να έχει λάβει
αριθµό έγκρισης πρόσληψης καθηγητή
στην αντίστοιχη ειδικότητα από το
ΥΠΠΟΑ
Γ) Απολυτήριο Λυκείου Γενικής ή Τεχνικής κατεύθυνσης
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:

Εφόσον δεν καταστεί δυνατή η σύναψη
σύµβασης µίσθωσης έργου µε άτοµο µε
τα ανωτέρω προσόντα)
Α) Πτυχίο βιολοντσέλου µε άριστα
Β) Ο υποψήφιος θα πρέπει να έχει λάβει
αριθµό έγκρισης πρόσληψης καθηγητή
στην αντίστοιχη ειδικότητα από το
ΥΠΠΟΑ
Γ) Απολυτήριο Λυκείου Γενικής ή Τεχνι-

Ο τίτλος σπουδών µπορεί να προέρχεται i)
από το Κρατικό Ωδείο Θεσσαλονίκης ή
αναγνωρισµένο Ωδείο ή Μουσική Σχολή

i) από το Κρατικό Ωδείο Θεσσαλονίκης ή
αναγνωρισµένο Ωδείο ή Μουσική Σχολή
της ηµεδαπής, ii) από Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυµα ή Ανώτερη Σχολή
χώρας κράτους-µέλους της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, iii) από Ανώτατο Εκπαιδευτικό
Ίδρυµα ή Ανώτερη Σχολή χώρας εκτός
Ευρωπαϊκής Ένωσης µε αναγνωρισµένη
ισοτιµία.

κής κατεύθυνσης
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
Εφόσον δεν καταστεί δυνατή η σύναψη
σύµβασης µίσθωσης έργου µε άτοµο µε
τα ανωτέρω προσόντα)
Α) Πτυχίο βιολοντσέλου
Β) Απολυτήριο Λυκείου Γενικής ή Τεχνικής κατεύθυνσης
Ο τίτλος σπουδών µπορεί να προέρχεται

i) από το Κρατικό Ωδείο Θεσσαλονίκης ή
αναγνωρισµένο Ωδείο ή Μουσική Σχολή
της ηµεδαπής, ii) από Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυµα ή Ανώτερη Σχολή
χώρας κράτους-µέλους της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, iii) από Ανώτατο Εκπαιδευτικό
Ίδρυµα ή Ανώτερη Σχολή χώρας εκτός
Ευρωπαϊκής Ένωσης µε αναγνωρισµένη
ισοτιµία.

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
Α) ∆ίπλωµα σαξόφωνου µε άριστα
Β) Ο υποψήφιος θα πρέπει να έχει λάβει
αριθµό έγκρισης πρόσληψης καθηγητή
στην αντίστοιχη ειδικότητα από το
ΥΠΠΟΑ
Γ) Απολυτήριο Λυκείου Γενικής ή Τεχνικής κατεύθυνσης
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:

(Εφόσον δεν καταστεί δυνατή η σύναψη
σύµβασης µίσθωσης έργου µε άτοµο µε
τα ανωτέρω προσόντα)
Α) Πτυχίο σαξόφωνου µε άριστα
Β) Ο υποψήφιος θα πρέπει να έχει λάβει
αριθµό έγκρισης πρόσληψης καθηγητή
στην αντίστοιχη ειδικότητα από το
ΥΠΠΟΑ
Γ) Απολυτήριο Λυκείου Γενικής ή Τεχνι-

κής κατεύθυνσης
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
Εφόσον δεν καταστεί δυνατή η σύναψη
σύµβασης µίσθωσης έργου µε άτοµο µε
τα ανωτέρω προσόντα)
Α) Πτυχίο σαξόφωνου
Β) Απολυτήριο Λυκείου Γενικής ή Τεχνικής κατεύθυνσης
Ο τίτλος σπουδών µπορεί να προέρχεται

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Α) Τίτλος σπουδών ηλεκτρικού µπάσου
Β) Τίτλος σπουδών ή βεβαίωση σπουδών τουλάχιστον τριετούς φοίτησης στην ηλεκτρική κιθάρα ή επαρκής εµπειρία που αποδεικνύεται µε
παραστατικά στοιχεία (συναυλίες, βεβαίωση
διδακτικής προϋπηρεσίας κ.λπ.)
Γ) Απολυτήριο Λυκείου Γενικής ή Τεχνικής
κατεύθυνσης.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον δεν καταστεί δυνατή η σύναψη σύµβασης µίσθωσης έργου µε άτοµο µε τα ανωτέρω

προσόντα)
Α) Βεβαίωση σπουδών τουλάχιστον τριετούς
φοίτησης στο ηλεκτρικό µπάσο ή επαρκής
εµπειρία που αποδεικνύεται µε παραστατικά
στοιχεία (συναυλίες, βεβαίωση διδακτικής
προϋπηρεσίας κ.λπ.) ή µουσική επάρκεια που
αποδεικνύεται κατόπιν ακρόασης
Β) Τίτλος σπουδών ή βεβαίωση σπουδών τουλάχιστον τριετούς φοίτησης στην ηλεκτρική κιθάρα ή επαρκής εµπειρία που αποδεικνύεται µε
παραστατικά στοιχεία (συναυλίες, βεβαίωση
διδακτικής προϋπηρεσίας κ.λπ.)

Γ) Απολυτήριο Λυκείου Γενικής ή Τεχνικής
κατεύθυνσης
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον δεν καταστεί δυνατή η σύναψη σύµβασης µίσθωσης έργου µε άτοµο µε τα ανωτέρω
προσόντα)
Α) Τίτλος σπουδών ή βεβαίωση σπουδών τουλάχιστον τριετούς φοίτησης στο ηλεκτρικό µπάσο
ή επαρκής εµπειρία που αποδεικνύεται µε παραστατικά στοιχεία (συναυλίες, βεβαίωση διδακτικής προϋπηρεσίας κ.λπ.) ή µουσική επάρκεια
που αποδεικνύεται κατόπιν ακρόασης

Β) Απολυτήριο Λυκείου Γενικής ή Τεχνικής
κατεύθυνσης

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Α) ∆ίπλωµα Σύνθεσης µε άριστα
Β) Πτυχίο Ενοργάνωσης Πνευστών Οργάνων
Γ) Ο υποψήφιος θα πρέπει να έχει λάβει
αριθµούς έγκρισης πρόσληψης καθηγητή σε
όλα τα αντικείµενα της αντίστοιχης ειδικότητας
(αρµονία, αντίστιξη, φυγή, σύνθεση, ενοργά-

νωση πνευστών) από το ΥΠΠΟΑ
∆) Απολυτήριο Λυκείου Γενικής ή Τεχνικής
κατεύθυνσης.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον δεν καταστεί δυνατή η σύναψη
σύµβασης µίσθωσης έργου µε άτοµο µε τα
ανωτέρω προσόντα)
Α) ∆ίπλωµα Σύνθεσης µε άριστα

Β) Ο υποψήφιος θα πρέπει να έχει λάβει
αριθµούς έγκρισης πρόσληψης καθηγητή σε
όλα τα αντικείµενα της αντίστοιχης ειδικότητας
(αρµονία, αντίστιξη, φυγή, σύνθεση) από το
ΥΠΠΟΑ
Γ) Απολυτήριο Λυκείου Γενικής ή Τεχνικής
κατεύθυνσης.Ο τίτλος σπουδών µπορεί να
προέρχεται i) από το ΚρατικόΩδείο Θεσσα-

λονίκης ή αναγνωρισµένο Ωδείο ή Μουσική
Σχολή της ηµεδαπής, ii) από Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυµα ή Ανώτερη Σχολή χώρας
κράτους-µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
iii) από Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυµα ή
Ανώτερη Σχολή χώρας εκτός Ευρωπαϊκής
Ένωσης µε αναγνωρισµένη ισοτιµία.

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
Α) ∆ίπλωµα τροµπέτας µε άριστα
Β) Ο υποψήφιος θα πρέπει να έχει λάβει
αριθµό έγκρισης πρόσληψης καθηγητή
στην αντίστοιχη ειδικότητα από το
ΥΠΠΟΑ
Γ) Απολυτήριο Λυκείου Γενικής ή Τεχνικής κατεύθυνσης.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:

(Εφόσον δεν καταστεί δυνατή η σύναψη
σύµβασης µίσθωσης έργου µε άτοµο µε
τα ανωτέρω προσόντα)
Α) Πτυχίο τροµπέτας µε άριστα
Β) Ο υποψήφιος θα πρέπει να έχει λάβει
αριθµό έγκρισης πρόσληψης καθηγητή
στην αντίστοιχη ειδικότητα από το
ΥΠΠΟΑ
Γ) Απολυτήριο Λυκείου Γενικής ή Τεχνι-

κής κατεύθυνσης
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
Εφόσον δεν καταστεί δυνατή η σύναψη
σύµβασης µίσθωσης έργου µε άτοµο µε
τα ανωτέρω προσόντα)
Α) Πτυχίο τροµπέτας
Β) Απολυτήριο Λυκείου Γενικής ή Τεχνικής κατεύθυνσης
Ο τίτλος σπουδών µπορεί να προέρχεται

i) από το Κρατικό Ωδείο Θεσσαλονίκης ή
αναγνωρισµένο Ωδείο ή Μουσική Σχολή
της ηµεδαπής, ii) από Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυµα ή Ανώτερη Σχολή
χώρας κράτους-µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, iii) από Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυµα ή Ανώτερη Σχολή
χώρας εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης µε
αναγνωρισµένη ισοτιµία.

Ο τίτλος σπουδών µπορεί να προέρχεται i) από
το Κρατικό Ωδείο Θεσσαλονίκης ή αναγνωρισµένο Ωδείο ή Μουσική Σχολή της ηµεδαπής, ii)
από Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυµα ή Ανώτερη
Σχολή χώρας κράτους-µέλους της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, iii) από Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυµα
ή Ανώτερη Σχολή χώρας εκτός Ευρωπαϊκής
Ένωσης µε αναγνωρισµένη ισοτιµία.

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Α) Τίτλος σπουδών µοντέρνου/σύγχρονου τραγουδιού (jazz, pop, rock κ.ά.) Β) Απολυτήριο Λυκείου Γενικής ή Τεχνικής κατεύθυνσης.
Ο τίτλος σπουδών µπορεί να προέρχεται i) από το Κρατικό Ωδείο Θεσσαλονίκης ή αναγνωρισµένο Ωδείο ή Μουσική Σχολή της ηµεδαπής, ii) από Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυµα
ή Ανώτερη Σχολή χώρας κράτους-µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, iii) από Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυµα ή Ανώτερη Σχολή χώρας εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης µε αναγνωρισµένη ισοτιµία.

ΑΝΑ

1.Πρόσθετα προσόντα έως 60 µόρια
Εµπειρία στη διεύθυνση Ωδείου ή Μουσικής Σχολής, επιπλέον πτυχία ή άλλοι τίτλοι σπουδών στο
αντικείµενο της µουσικής, συµµετοχή σε φεστιβάλ,
σε ειδικά σεµινάρια και σεµινάρια τελειοποίησης
(masterclass), καλλιτεχνική δραστηριότητα στην
Ελλάδα και το εξωτερικό (συµµετοχή σε ορχήστρες, συµµετοχή σε καλλιτεχνικές εκδηλώσεις, ρεσιτάλ, συναυλίες µουσικής δωµατίου, δισκογραφία,
βιβλιογραφία κ.λπ.), διδακτική εµπειρία επιπλέον της
απαιτούµενης καθώς και η γενικότερη µόρφωση
(επιπλέον τίτλοι σπουδών Ανωτέρας ή Ανωτάτης
Σχολής, ξένες γλώσσες, γνώση Η/Υ κλπ).
2.Συνέντευξη έως 40 µόρια
Η συνέντευξη θαπραγµατοποιηθεί ενώπιον της τριµελούς επιτροπής, µετά το πέρας της δεκαήµερης
προθεσµίας κατάθεσης των αιτήσεων των υποψηφίων, κατόπιν τηλεφωνικής πρόσκλησης.
Κώλυµα: Οι ενδιαφερόµενοι δεν θαπρέπει ναείναι
ιδιοκτήτες Ωδείου ή Μουσικής Σχολής εντός του
Νοµού Αττικής.
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΩ∆ΙΚΟΥΣ 102 έως 117:

Α. ΒΑΘΜΟΣ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥ∆ΩΝ
Για ΠΕ και ΤΕ πολλαπλασιάζεται ο βαθµός Χ 40
µόρια και για ∆ΕΧ 20 µόρια.
Β.ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ Η΄ ΤΕΚΝΟ ΠΟΛΥΤΕΚΝΗΣ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ
50 µόρια για κάθε τέκνο
Γ. ΤΡΙΤΕΚΝΟΣ Ή ΤΕΚΝΟ ΤΡΙΤΕΚΝΗΣ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ
40 µόρια για κάθε τέκνο
∆.ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ
30 µόρια για καθένα από τα δύο πρώτα τέκνα και 50
µόρια για το τρίτο
Ε.ΓΟΝΕΑΣ Η΄ ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΗΣ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ
50 µόρια για κάθε τέκνο
ΣΤ.ΕΜΠΕΙΡΙΑ
7 µόρια ανά µήνα εµπειρίας και έως 60 µήνες
Ζ. ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΟΝ ΟΙΚΕΙΟ ΦΟΡΕΑ
3 µόρια ανά µήνα απασχόλησης και έως 36 µήνες
Όπου απαιτηθεί ακρόαση, το πρόγραµµα είναι
ελεύθερης επιλογής και διάρκειας τουλάχιστον
πέντε (5΄) λεπτών.
Ισοβαθµία (για τους υποψήφιους ΠΕ, ΤΕ, ∆Ε)
Μεταξύ ισοβαθµούντων υποψηφίων προηγείται ο
υποψήφιος που έχει περισσότερες µονάδες στο

πρώτο κριτήριο (τίτλος σπουδών) και αν αυτές
συµπίπτουν στο δεύτερο κριτήριο και ούτω καθεξής.
Αν εξαντληθούν όλα τα κριτήρια χωρίς να καταστεί
δυνατός ο καθορισµός της σειράς µεταξύ των ισοβαθµούντων, προηγείται αυτός που έχει τον αρχαιότερο τίτλο σπουδών µε βάση το έτος απόκτησής
του και αν αυτός συµπίπτει προηγείται ο µεγαλύτερος στην ηλικία µε βάση την ηµεροµηνία γέννησής
του ενώ αν εξαντληθούν όλα τα παραπάνω κριτήρια, η µεταξύ τους σειρά καθορίζεται για τους
υποψηφίους της Πανεπιστηµιακής (ΠΕ), Τεχνολογικής (ΤΕ) και ∆ευτεροβάθµιας (∆Ε) Εκπαίδευσης
σε δηµόσια κλήρωση, η οποία διενεργείται πριν την
κατάρτιση των οριστικών πινάκων.

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

• ∆εκτοί στη διαδικασία επιλογής γίνονται οι υποψήφιοι που είναι έλληνες πολίτες. ∆ικαίωµα συµµετοχής στη διαδικασία έχουν και οι πολίτες των
άλλων κρατών-µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπό τους περιορισµούς του άρθρου 1 παρ. 1
του ν.2431/1996. Γίνονται επίσης δεκτοί Βορειοηπειρώτες, Κύπριοι Οµογενείς και Οµογενείς αλλοδαποί που προέρχονται από την Κωνσταντινούπολη
και από τα νησιά Ίµβρο και Τένεδο, χωρίς να απαιτείται πιστοποιητικό ελληνικής ιθαγένειας, υπό την

προϋπόθεση ότι η ιδιότητά τους ως Ελλήνων κατά
το γένος και τη συνείδηση αποδεικνύεται µε άλλους τρόπους (ν.δ.3832/1958).
• Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να
έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών.
• Να έχουν την υγεία που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της ειδικότητας που επιλέγουν.
• Να µην έχουν κώλυµα κατά το άρθρο 16 του ν.
3584/07.
• Οι άνδρες µέχρι τη λήξη της προθεσµίας υποβολής των αιτήσεων να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί
νόµιµα από αυτές.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
∆ΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ

-

Οι ενδιαφερόµενοι οφείλουν να συµπληρώσουν
αίτηση, στην οποία αναφέρουν ρητά τον
κωδικό/κωδικούς θέσης/θέσεων, για τον
οποίο/οποίους δηλώνουν συµµετοχή. Για λόγους
κοινωνικής πολιτικής, διευκρινίζεται ότι: για τις ανωτέρω θέσεις, πλην του καλλιτεχνικού διευθυντή, οι
υποψήφιοι µπορούν να συνάψουν αποκλειστικά
µέχρι δύο συµβάσεις, σε διαφορετικά αντικείµενα,
σύµφωνα µε τη σειρά προτίµησής τους. Ο ανω-

τέρω περιορισµός παύει να ισχύει εφόσον δεν
υπάρχουν άλλοι επιτυχόντες στις θέσεις αυτές.
Μαζί µε την αίτησή τους πρέπει να υποβάλλουν τα
εξής δικαιολογητικά:
1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατοµικού
δελτίου ταυτότητας
2. Βιογραφικό σηµείωµα συνοδευόµενο µε
υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 για την πιστότητατων αναγραφόµενων σε αυτό. Αφοράµόνο τον
κωδικό θέσης 101.
3. Φωτοαντίγραφο των τίτλων (ή βεβαιώσεων)
σπουδών τους, στους οποίους να αναγράφεται ο
ακριβής βαθµός, η ηµεροµηνία και το έτος κτήσης
του. Σε περίπτωση που ο βαθµός εκφράζεται µε
αξιολογικό χαρακτηρισµό ή µε ακέραιο αριθµό πρέπει να υποβάλει και βεβαίωση της οικείας σχολής
για τον ακριβή αριθµητικό βαθµό, µε δύο δεκαδικά
ψηφία. Οι απόφοιτοι ανώτερων ή ανώτατων
σχολών, οι οποίοι θα προσκοµίσουν το σχετικό
πτυχίο της ειδικότητας που ζητείται, δεν απαιτείται να
προσκοµίσουν και το Απολυτήριο Λυκείου.
4. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία
να δηλώνεται ότι α) έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις (µόνο για άνδρες) ή τη
νόµιµη απαλλαγή και την αιτία απαλλαγής, β) ότι δεν

έχουν κώλυµα (Ποινική καταδίκη, στερητική ή επικουρική δικαστική συµπαράσταση) κατά το άρθρο
16 του Ν. 3584/07 (ΦΕΚ 143/τ.Α΄/28-6-2007)
5. Αποδεικτικά της προϋπηρεσίας στην αντίστοιχη
ειδικότητα (συµβάσεις εργασίας, ένσηµα κ.λπ.)
6. Αποδεικτικά της προϋπηρεσίας στον οικείο
φορέα (Βεβαίωση προϋπηρεσίας από τον φορέα)
7. Παραστατικά που απαιτούνται για τη µοριοδότηση
των κοινωνικών κριτηρίων (π.χ. πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, βεβαίωση πολυτεκνίας
κ.λπ.) 8. Όπου απαιτείται υπεύθυνη δήλωση του
Ν.1599/1986, στην οποία θα δηλώνεται ο αριθµός
έγκρισης πρόσληψης καθηγητή στην αντίστοιχη
ειδικότητα από το ΥΠΠΟΑ και το όνοµα του Ωδείου
για το οποίο χορηγήθηκε.
9. Φάκελος µε όλαταπαραστατικάή τις βεβαιώσεις
που αποδεικνύουν την καλλιτεχνική σταδιοδροµίακαι
εν γένει τα πρόσθετα προσόντα των υποψηφίων.
Αφορά µόνο τον κωδικό θέσης 101, 104, 105, 106,
107, 108, 115. 10. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.
1599/1986, στην οποία θα δηλώνεται ότι ο ενδιαφερόµενος δεν είναι ιδιοκτήτης Ωδείου ή Μουσικής
Σχολής εντός του Νοµού Αττικής. Αφορά µόνο των
κωδικό θέσης 101.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν
την αίτηση και να την υποβάλουν µαζί µε τα απαραίτητα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε µε
άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο,
εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή
τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, είτε ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας µας στην ακόλουθη διεύθυνση: Ν.Π.∆.∆.
«Πολιτιστικός Αθλητικός Οργανισµός ∆ήµου
Ηλιούπολης (Π.Α.Ο.∆.ΗΛ.)-Γρηγόρης Γρηγορίου»,
Μεσσηνίας & ∆αµασκηνού, απευθύνοντάς την
στο Γραφείο Προσωπικού του Ν.Π. (πληροφορίες:
2109944001-2109922899, αρµόδια υπάλληλος:
Ελένη Ψυρροπούλου). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδροµικώς, το εµπρόθεσµο
των αιτήσεων κρίνεται µε βάση την ηµεροµηνίαπου
φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος µετά την
αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των
υποψηφίων
Η υποβολή των αιτήσεων και των δικαιολογητικών
θα πραγµατοποιηθεί µέσα σε προθεσµία δέκα (10)
ηµερολογιακών ηµερών από την εποµένη της
δηµοσίευσης της παρούσας σε δύο ηµερήσιες
εφηµερίδες και συγκεκριµένα από 20/11/2018 έως
και 29/11/2018.Η παραλαβή των αιτήσεων θα γίνεται καθηµερινά τις εργάσιµες ηµέρες, ∆ευτέρα έως
Παρασκευή και ώρες από 9.00 έως 13.00

ΕΠΙΛΟΓΗ - ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η τελική επιλογή των ατόµων, που θα συνάψουν
σύµβαση µίσθωσης έργου µε το Ν.Π.∆.∆. για την
εκτέλεση των παραπάνω έργων, είναι ευθύνη
των ορισθέντων τριµελών επιτροπών, µε την υπ’
αριθµ.128/2018 απόφαση ∆.Σ. του Ν.Π.∆.∆. και
την υπ’ αριθµ. 94293/30713/26-10-2018απόφαση
της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής, όπως
ορίζει η παρ.2 του άρθρου 4 του Π.∆. 524/1980 για
τη συγκρότηση τριµελούς Επιτροπής Επιλογής
Καλλιτεχνικού Προσωπικού και οι οποίες θα επεξεργαστούν τις αιτήσεις των υποψηφίων και θα
κατατάξουν τους υποψήφιους βάσει των κριτηρίων
της ανακοίνωσης.
Η συνέντευξη – ακρόαση των υποψηφίων για τον
κωδικό 101 «Καλλιτεχνικός ∆ιευθυντής (Μουσικός)
∆ηµοτικού Ωδείου» θα γίνει την 4/12/2018 και ώρες
11.00 έως 14.00 στο Τµήµα Πολιτισµού του Νοµικού Προσώπου (Νικοµάχου 18 – Ηλιούπολη).
Οι ακροάσεις για τα µουσικά όργανα –αν
απαιτηθούν- θα πραγµατοποιηθούν την
5/12/2018 και ώρες 12.00- 14.00 µ.µ στο
∆ηµοτικό Ωδείο Ηλιούπολης Απόστολος
Μόσχος (Θ. Λουκίδου & Ηρώς Κωνσταντοπούλου).
Οι πίνακες κατάταξης των υποψηφίων θα αναρτηθούν στον πίνακα Ανακοινώσεων του ∆ηµοτικού
Κολυµβητήριου Ηλιούπολης, στη ∆ηµοτική Βιβλιοθήκη Ηλιούπολης, στον πίνακα ανακοινώσεων του
∆ηµαρχιακού Μεγάρου Ηλιούπολης, και ηλεκτρονικά στις
ιστοσελίδες:
www.politismosilioupoli.gr,www.ilioupoli.gr,http://athlitismos.dimosilioupolis.gr/, εντός πέντε (5) ηµερών από τη συνεδρίαση της επιτροπής. Κατά των ανωτέρω πινάκων, οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλλουν
ενστάσεις ενώπιον της επιτροπής, µέσασε αποκλειστική προθεσµία, η οποία λήγει µετά την πάροδο
πέντε (5) ηµερολογιακών ηµερών από την ανάρτησή τους.
Μετά την κατακύρωση των πινάκων κατάταξης
από το ∆.Σ., το Ν.Π. θα συνάψει συµβάσεις µίσθωσης έργουµε αντίτιµο, µετους επιτυχόντες, οι
οποίοι θα αµείβονται αµιγώς από τα έσοδα που
προέρχονται από το αντίτιµο (δίδακτρα-συνδροµή),
που θα εισπράττει το Ν.Π. από την υλοποίηση των
συγκεκριµένων έργων, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στη σχετική απόφαση του ∆.Σ.

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

Περίληψη της παρούσας ανακοίνωσης, η οποία
πρέπει να δηµοσιευθεί ως ορίζει το Π.∆ 524/80 σε
δύο (2) ηµερήσιες ή εβδοµαδιαίες τοπικές εφηµερίδες του νοµού, εφόσον εκδίδονται.
Η προκήρυξη θα είναι διαθέσιµη στα γραφεία της
υπηρεσίας µας στην ακόλουθη διεύθυνση:
Ν.Π.∆.∆. «Πολιτιστικός Αθλητικός Οργανισµός
∆ήµου Ηλιούπολης (Π.Α.Ο.∆.ΗΛ.)-Γρηγόρης Γρηγορίου», Μεσσηνίας & ∆αµασκηνού, στο Γραφείο Προσωπικού (πληροφορίες: 21099440012109922899, αρµόδια υπάλληλος: Ελένη Ψυρροπούλου).
Ανάρτηση ολόκληρης της προκήρυξης θα υπάρχει
στον πίνακα Ανακοινώσεων του ∆ηµοτικού Κολυµβητήριου Ηλιούπολης, στη ∆ηµοτική Βιβλιοθήκη
Ηλιούπολης, στο πίνακαανακοινώσεων του ∆ηµαρχιακού Μεγάρου Ηλιούπολης, και ηλεκτρονικά στη
∆ιαύγεια και στο site: www.politismos-ilioupoli.gr,
www.ilioupoli.gr, http://athlitismos. dimosilioupolis.gr/

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΕΑΣ

12-θριάσιο

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ

Γραφείο Απασχόλησης
∆ήµου Ασπροπύργου

5
ΣΙ∆ΗΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΕΣΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΕΣ
Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: Από 25 έως 40 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου
3
ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
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 ΟΧΗΜΑΤΩΝΤΑΠΕΤΣΙΕΡΗ
Επιθυµητά Προσόντα:
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Επιθυµητή όχι Απαραίτητη
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου
Εκπληρωµένες στρατιωτικές υποχρεώσεις
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
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10 ΕΡΓΑΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Άντρες
Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: έως 35 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Επιθυµητή ΟΧΙ Απαραίτητη
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 Πιστοποίηση κ΄ Επάρκεια Ακτινοπροστασίας (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-ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ- 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

Επικοινωνία: Γραφείο Απασχόλησης ∆ήµου

Ασπροπύργου, Σαλαµίνος 20, Όπισθεν ∆ηµα-

ρχείου. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 2132006489
& 2105576704 Email για αποστολή

Βιογραφικών: info@apasxolisiasp.gr

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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ΕΠΣ∆Α: Τα αποτελέσµατα και η βαθµολογία στην ∆υτική Αττική

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ(7η αγωνιστική)

ΑΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΣΠΡ. – ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ 3-2
ΗΡΑΚΛΗΣ ΕΛΕΥ ΣΙΝΑΣ – ΠΑΟ ΚΟΥ ΝΤΟΥ ΡΩΝ
ΜΑΝ∆ΡΑΣ 2-1
ΘΡΑΣΥ ΒΟΥ ΛΟΣ ΦΥ ΛΗΣ – ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΓΟΥ ΛΑΣ 1-4
ΠΑΝΕΛΕΥ ΣΙΝΙΑΚΟΣ – Α.Ο. ΜΙΜΑΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ 31
ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ – ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟΣ 2-0
ΑΣ ΠΥ ΡΡΙΧΙΟΣ ΑΣΠ/ΡΓΟΥ – ΚΡΙΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥ ΡΓΟΥ
4-0
ΒΥ ΖΑΣ MEΓΑΡΩΝ– ΖΩΦΡΙΑ 4-1
Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ(7η αγωνιστική)

1. ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ 19
2. ΒΥ ΖΑΣ 18
3. ΗΡΑΚΛΗΣ ΕΛΕΥ ΣΙΝΑΣ 16
4. ΠΑΝΕΛΕΥ ΣΙΝΙΑΚΟΣ 14
5. Α.Ο. ΜΙΜΑΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ 14
6. ΘΡΑΣΥ ΒΟΥ ΛΟΣ ΦΥ ΛΗΣ 12
7. ∆.Α.Ο ΖΩΦΡΙΑΣ 10
8. ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΠΟ 8
9. ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ ΑΓΣ 7
10. ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΓΟΥ ΛΑΣ 6
11. ΠΑΟ ΚΟΥ ΝΤΟΥ ΡΩΝ ΜΑΝ∆ΡΑΣ 6
12. ΑΣ ΠΥ ΡΡΙΧΙΟΣ ΑΣΠ/ΡΓΟ 4
13. ΑΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΣΠΡ. 3
14. ΚΡΙΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥ ΡΓΟΥ 1
Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ(6η αγωνιστική)

Α.Π.Σ ΙΚΑΡΟΣ – ΜΕΓΑΡΙΚΟΣ 1-1
ΠΑΟ ΦΥ ΛΗΣ – ΛΑΜΠΕΡΗ ΑΣ ΕΛΕΥ ΣΙΝΑΣ 0-2
ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ – ΣΚΟΡΠΙΟΣ ΦΥ ΛΗΣ Αν αβλήθηκε
ΖΕΦΥ ΡΙΟΥ
ΑΕ
ΑΤΤΙΚΗΣ
–
ΑΣ
∆Υ ΝΑ.
ΑΣΠΡΟΠΥ ΡΓΟΥ 1-0
ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ – ΕΡΜΗΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ
1-0
ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥ ΡΟΙ – ΑΠΣ Ο ΛΕΩΝ 3-2
Β΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ(6η αγωνιστική)

1. ΛΑΜΠΕΡΗ ΑΣ ΕΛΕΥ ΣΙΝΑΣ 18
2. ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ 16
3. ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥ ΡΟΙ 12
4. ΜΕΓΑΡΙΚΟΣ 11
5. Α.Π.Σ ΙΚΑΡΟΣ 8
6. ΑΣ ∆Υ ΝΑ. ΑΣΠΡΟΠΥ ΡΓΟΥ 7
7. ΑΠΣ Ο ΛΕΩΝ 6
8. ΣΚΟΡΠΙΟΣ ΦΥ ΛΗΣ 6
9. ΕΡΜΗΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 6
10. ΖΕΦΥ ΡΙΟΥ ΑΕ ΑΤΤΙΚΗΣ 6
11. ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 1
12. ΠΑΟ ΦΥ ΛΗΣ 0

Ο Αίας 3-2 τον Απόλλωνα Ποντίων στο
γειτονικό ντέρµπι

Ο Αίας Παραλίας Ασπροπύργου εκµεταλλεύτηκε τα
λάθη στην άµυν α πήρε την πρώτη του ν ίκη στο
πρωτάθληµα στα πλαίσια της 7ης αγων ιστικής επικρατών τας στο γειτον ικό ν τέρµπι 3-2 του Απόλλων α
Πον τίων . και αν έπν ευσε βαθµολογικά.
ΑΙΑΣ(προπον ητής Κ.Γιώτης): Κατσαπρίν ης, Κακλαµάν ης, Κουσίδης, Ρετζέπης(31’ Κλογκέρι), Ντούρος,
Ρούπας, Νικόλα, Σπαχ ίγια, Γιώτης, Τζούν τι Ν.,
Τζούν τι Γ.(64’ Λιόλιος).

ΑΠΟΛΛΩΝ(προπον ητής Γιώργος Αν αν ιάδης):
Σωπιάδης Α., Σοφιαν ίδης, Εριχ ίδης(46’ Παπαδόπουλος), Μιχ αηλίδης, Συµεων ίδης, Μπαρν τόκ(66’ Παν αγιώτου), Ασλαν ίδης, Κοµιώτης, Αδελφόπουλος,
Λακάι(74’ Αλίκια), Μυρσιν ιάς(88’ Καµεν ίδης).

θριάσιο-13

Τα αποτελέσµατα στην Γ’ Εθνική

6ος όµιλος
Θύελλα Ραφήν ας – Φοίβος Κρεµαστής 4-1 (17/11)
Παν ηλειακός – ∆ιαγόρας Ρόδου 0-2
Παν µοβριακός – Αστέρας Αµαλιάδας 1-0
∆ιαγόρας Βραχ ν εϊκων – Παλλην ιακός 2-2
Νίκη Τραγαν ού – ΠΑΟ Βάρδας 2-0
Αχ αρν αϊκός – Παν αιγιάλειος 3-0
Ρεπό: Ιάλυσος
8ος όµιλος
Έν ωση Λέρν ας – ΑΟ Κατασταρίου αν αβλ.
ΑΟ Υ πάτου – ΑΕ Ερµιον ίδας 0-0
Αµβρυσσέας ∆ιστόµου – Ασπρόπυργος 0-0
Πάµισος – Καλαµάτα διακοπή
Μαν δραϊκός – Παν αρκαδικός 3-3
ΑΟ Εικοσιµίας – Παν αργειακός αν αβλ.
Αστέρας Βλαχ ιώτη – ΑΕ Πελλάν ας 1-1

Αµβρυσσέας ∆ιστόµου –
Ασπρόπυργος 0-0

Σ

ε έν α δυν ατό παιχ ν ίδι που έγιν ε στο γήπεδο των
Άσπρων Σπιτιών , Αµβρυσσέας και Ασπρόπυργος, έµειν αν στο 0-0 µε τους φιλοξεν ούµεν ους ν α
έχ ουν σοβαρά παράπον α από τη διατητική τριπλέτα.

Η Έν ωση Ασπροπύργου έχ ασε την πρώτη σηµαν τική
ευκαιρία της στο 33′. Ο ∆ουκάκης βρέθηκε απέν αν τι
στον αν τίπαλο τερµατοφύλακα, όµως δεν µπόρεσε ν α
στείλει τη µπάλα στα δίχ τυα σηµαδεύον τας µακριά από
την εστία. Στο 38′, οι φιλοξεν ούµεν οι διαµαρτύρον ται,
καθώς ο Vaz Mendes αν ατράπηκε µέσα στην περιοχ ή
από αµυν τικό του Αµβρυσσέα, όµως ο διαιτητής έδωσε
συν έχ εια στο παιχ ν ίδι.

Με την επαν έν αρξη, ο Vaz Mendes, θα χ άσει την πιο
σηµαν τική ευκαιρία στο δεύτερο µέρος. Συγκεκριµέν α,
στο 47′ θα βρεθεί απέν αν τι στον τερµατοφύλακα του
Αµβρυσσέα, όµως το τελείωµα του δεν ήταν καλό. Στις
καθυστερήσεις του αγών α και συγκεκριµέν α στο 91′ η
οµάδα του Ασπροπύργου θα σκοράρει µε τον ∆ουκάκη, όµως ο επόπτης θα ακυρώσει το γκολ ως οφσάιν τ, µε τους φιλοξεν ούµεν ους ν α διαµαρτύρον ται
καθώς η µπάλα προήλθε από παίκτη του Αµβρυσσέα.

∆ιαιτησία: ∆ιαιτητής Γκάµαρης (Αθήν ας). Επόπτες Ζήρδας (Αθήν ας) και ∆όσης (Αθήν ας). Με πολλά λάθη, όλα,
τα καθοριστικά, όπως επισηµάν αµε, κατά της οµάδας
του Γιώργου ΒαζάκαA
Αµβρυσσέας ∆ιστόµου: Ντουµαν ης, Στασιν όπουλος,
Καραλής (79′ Τελλος), Στάρις, Ζυγογιάν ν ης, Χαραλαµπίδης, Μαν ιδάκης, Σέν κα (90′ Βλάχ ος), Vaz, ∆ήµου,
Αν των ίου (72′ Iv anov ).

Ένωση Ασπροπύργου: Κατσούλης, Τσουκαλάς, Σταγάκης, Βασιλείου, Ζών ας (90′ λ.τ. Νάκας), Νικολάου,
∆ουκάκης, Σταύρου, Μίλιτς, Μπέλης (85′ Χαϊκάλης), Vaz
Mendes (50′ Κιρτζιαλίδης).

Ο Αστέρας Μαγούλας 4-1 τον
Θρασύβουλο

ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ(προπον ητής Ζόραν Γέφτοβιτς): Μολν ταβάν , Χαν τζόκος(81’ Πλαβούκος), Μιχ αλακάκος,
Μιχ αηλίδης, Λάλας, Χαϊν τούτης Καψάλας(59’ Λιόσης),
Μετοχ ιάτης(66’ Λέν ας), Λώλος, Κον τούλης, Αγγελιδάκης.
ΑΣΤΕΡΑΣ(προπον ητής Γιώργος Αδάκτυλος):
Στεφαν ίδης, Τσιαν άκας, Θεοδωρόπουλος(89’ Κουσιορής),
Βάσης Χ., Κικίδης, Τσατίδης, Βάσης Η., Κρούτη,
Απαζίδης(79’ Πετρίδης), Μεϊµαρίδης(90’ Παλιγγίν ης),
Γεωργιάδης(85’ Χαραλαµπίδης).

Β' Εθνική (Νότος)

Αναλυτικά τα αποτελέσµατα της 6ης αγωνιστικής:

Μαν δραϊκός – Πρωτέας Βούλας 67-76
Οίαξ Ναυπλίου – Πεν τέλη 82-81
ΚΑΟ Κορίν θου – Γλαύκος 88-65
Παπάγου – Παγκράτι 99-91
∆ούκας – Έν ωση Ιλίου 76-66
Παν ελευσιν ιακός – ∆άφν η ∆αφν ίου 72-79
Τρίτων – Παν ερυθραϊκός 68-71
Έσπερος – Κρόν ος Αγ. ∆ηµητρίου 76-74

ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ-∆ΑΦ ΝΗ
∆ΑΦ ΝΙΟΥ 72-79

∆εκάλεπτα: 23-28, 42-45, 59-62, 72-79
∆ιαιτητές: Καλογερόπουλος Φ.-Κοτσών ης
Πανελευσινιακός (Καλογήρου): Κυριακόπουλος 8 (1),
Ηλιάδης 8 (1), Καράµπελας 8 (1), Μουρατίδης 16 (4),
Βούλγαρης, Σταθόπουλος 4, Ψαρόπουλος 13 (2),
∆ούκας 4 Αν αγν ωστάκης 11 (1)
∆άφνη ∆αφνίου (Κων σταν τιν ίδης): Γκάτζο 10 (3),
Κουφόπουλος 4, Γοργόν ης 5, Καραµπάτσος 3 (1),
Ψηµίτης 5, Σαλέχ 13, ∆οµπρογιάν ν ης 9 (1), Μουστόπουλος 6, Παπαδιον υσίου 11 (2), Τάταρης 13 (3),
Αρν όκουρος

ΜΑΝ∆ΡΑΪΚΟΣ – ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ
67-76 (40')

∆εκάλεπτα: 21-21, 31-40, 45-54, 67-76
∆ιαιτητές: Ουσταµπασίδης-Σκαλτσής

Μανδραϊκός (Κουστέν ης): Βασιλόπουλος, Σιµιτζής 13
(2), Γεωργοπαπαδάκος Σ. 8 (2), ∆έδες 11 (1), Γκαϊτάσοφ 8 (2), Σεργιέν κο 1, Χάλαρης 12, Γεωργοπαπαδάκος Ν. 12 (2).

Πρωτέας Βούλας (Βλάχ ος): Ματαλιωτάκης 27 (1),
Κυριλής 6, Γεωργιάδης 1, Αγγελόπουλος 9, Παπαδάκης
3 (1), Παπαρέγκας 18 (2), Αυγεν ικός 9 (1), Γάργαλης 3
(1)

Η Βαθµολογία (Σε 6 αγώνες):

1. ∆ούκας 12 (6-0)
2. ∆άφν η ∆αφν ίου 11 (5-1)

3. Έσπερος 11 (5-1)
4. Πρωτέας Βούλας 10 (4-2)
5. Οίαξ Ναυπλίου 10 (4-2)
6. Τρίτων 10 (4-2)
7. Πεν τέλη 9 (3-3)
8. Παπάγου 9 (3-3)
9. Παγκράτι 9 (3-3)
10. Παν ελευσιν ιακός 8 (2-4)
11. Μαν δραϊκός 8 (2-4)
12. ΚΑΟ Κορίν θου 8 (2-4)
13.
14.
15.
16.

Κρόν ος Αγ. ∆ηµητρίου 8 (2-4)
Παν ερυθραϊκός 7 (1-5)
Έν ωση Ιλίου 7 (1-5)
Γλαύκος (1-5)

Η Επόµενη Αγωνιστική (7η, 25/11):
Πρωτέας Βούλας – Οίαξ Ναυπλίου
Πεν τέλη – ΚΑΟ Κορίν θου
Γλαύκος – Παπάγου
Παγκράτι – ∆ούκας
Έν ωση Ιλίου – Παν ελευσιν ιακός
∆άφν η ∆αφν ίου – Έσπερος
Παν ερυθραϊκός – Μαν δραϊκός
Κρόν ος Αγ. ∆ηµητρίου - Τρίτων

∆ευτέρα 19 Νοεµβρίου 2018

14-θριάσιο

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ

Ενοικιάζεται επαγγελµατικός
χώρος (ισόγειο) στη διασταύρωση Ασπροπύργου
(πλησίον ΙΚΑ και στάσης λεοφωρείου), 126 τεραγωνικά
µέτρα, κατάλληλο για φαρµακείο.Τηλέφωνο επικοινωνίας 6945106860
Ενοικιάζεται οικία (1ος οροφος) στη διασταύρωση
Ασπροπύργου κοντά στο
ΙΚΑ 86 τετραγωνικά µέτρα,
σε οικογένεια που να έχει
σταθερή εργασία
∆ιατίθεται και για επαγγελµατικός χώρος
Τηλέφωνο επικοινωνίας
6945106860 (29.10.18)

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 105 τετραγωνικών
µέτρων στο κέντρο του Ασπροπύργου (Σαλαµίνος & Κολοκοτρώνη). ∆εν διατίθεται για
χώρο εστίασης (προτίµηση
φαρµακείο / γραφεία)
Τηλέφωνο
επικοινωνίας
6974792931 κος Σταύρος
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 Νεόκτιστα Ασπροπύργου στη θέση
∆εµερτζή πίσω από το ∆ηµοτικό
σχολείο κάθετα στην Ηρώων
Πολυτεχνείου.
∆ιαθέτει κήπο 100 τ.µ. , µπάρµπεκιου και υπέρ οχη θέα στο
Θριάσιο και τον κόλπο του Σκαραµαγκά.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, AIRCONDITION, ΣΥΝΑΓΕΡΜΟ.
ΤΗΛΕΦΩΝΟ 6946288952

ΕΛΕΥΣΙΝΑ: ∆ιατίθεται (ενοικίαση ή πώληση) κεντρικό κατάστηµα (Οδός Παγκάλου) 300τµ
+ 100τµ βοηθητικός χώρος.
τηλ. επικοινωνίας:

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

ΕΙ∆ΙΚΟΣ ∆ΙΑΒΑΘΜΙ∆ΙΚΟΣ ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ
ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ (Ε∆ΣΝΑ)
ΦΟΡΕΑΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
Συλλυπητήριο Μήνυµα

Η πρόεδρος του Ε∆ΣΝΑ Ρένα ∆ούρου, η διοίκηση και
όλοι οι εργαζόµενοι, εκφράζουµε την απέραντη θλίψη
µας για την απώλεια του Πέτρου Χατζηµιχαηλίδη, του
οδηγού απορριµµατοφόρου του ∆ήµου Αλίµου που
έχασε την ζωή του σήµερα τα ξηµερώµατα εν ώρα καθήκοντος. Εκφράζουµε τα βαθιά συλλυπητήριά µας στην
οικογένεια και τους οικείους και ευχόµαστε δύναµη και
αντοχή ώστε να αντέξουν το βάρος της απώλειας.

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 Τοπος, µονοκατοικία 57 τ.µ., ισόγεια, 2 υ/δ, κατασκευή '85, µπάνιο, σε οικόπεδο 170 τ.µ., ενιαιο
σαλονι - κουζινα, τζάκι, πάρκιν,
αποθήκη, κήπος, ελεύθερη, ανακαινισµένη, ανακαίνιση '10, τιµή 30.000€, συζητήσιµη ,
210/5764121

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Ηµερος τοπος, µονοκατοικία 280 τ.µ., ισόγεια, 2 υ/δ (το 1 master), µπάνιο, καλή κατάσταση, τιµή
60.000€,
συζητήσιµη.6953058205

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Νέα Ζωή, µονοκατοικία 100 τ.µ., ισόγεια, προσόψεως, 3 υ/δ (το 1 master),
κατασκευή '78, µπάνιο, wc, σε
οικόπεδο 400 τ.µ., θέα βουνό,
ανοικτό πάρκιν, αποθήκη, κήπος, ελεύθερη, άριστη κατάστα
ση, ανακαίνιση '00, τιµή
35.000€
6986257643
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
Πωλείται οικόπεδο εντός

ΚΥΡΙΑ
ΑΝΑΖΗΤΑ
ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ
ΟΙΚΙΑ
ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΝ
ΤΑΣ ΤΗ
ΦΡΟΝΤΙ∆Α
ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ
ΤΗΛ.
6995524143

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

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

ΕΛΕΥΣΙΝΑ νεόδµητη γκαρσονιέρα 58 τ.µ., 1ου - 2ου - 4ου, 1
υ/δ, κατασκευή '05, µπάνιο, επιπλωµένη, αυτόνοµη θέρµανση, κλιµατισµός, πόρτα ασφαλείας, τέντες, θέα θάλασσα,
µεσίτες δεκτοί, τιµή 57.000€,
συζητήσιµητηλ: 6978415698

ΕΛΕΥΣΙΝΑ Παράδεισος, ηµιτελής µεζονέτα 162 τ.µ., 2 επίπεδα, 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 Ρουπακίου 400µ². Τιµή 35.000€
Είκοσι χιλιάδες µετρητά και
1.500€ τον µήνα. Πληροφορίες
στο 6977-646768.
ΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

Νεαρή νοσοκόµα ζητεί εργασία για φύλαξη παιδιών σε
Μάνδρα - Μαγούλα & Ελευσίνα. Κιν. 6979244790
Απόφοιτος Λυκείου αναζητά
εργασία πενθήµερη πρωινό
ωράριο (4-5 ώρες) σε Ασπρόπυργο- Ελευσίνα. Τηλ.
6986753486

Ζητείται εργασία ως
ανειδίκευτος εργάτης, για
µετακοµίσεις ή σε αποθήκες (υπάρχει προυπηρεσία), 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 περιοχές της ∆υτικής Αττικής µε χρόνια προϋπηρεσία. Τηλ.
6994948553.

ΣΤΕΛΙΟΣ ΑΛΜΠΑΝΤΗΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΜΕΛΕΤΕΣ Ι∆ΙΩΤΙΚΑ &
∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ.
Γραφείο: Φυλής 8 Ά Ασπρόπυργος.
Τηλέφωνο: 210-5573042.
Fax: 210-5576988

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
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

Ζητείται νέος µε εκπληρωµένες τις στρατιωτικές υποχρεώσεις για κατάστηµα βιοµηχανικών ειδών στον Ασπρόπυργο. 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 ηλεκτροσυγκολλητές, µε πτυχίο, ανεξαρτήτως ηλικίας για µόνιµη εργασία 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 τριάρι. Τηλ: 6946971237

Ζητούνται συνεργάτες για πωλήσεις προϊόντων σε εκθεσιακούς χώρους, ηλικίας από 20
έως 35 ετών.
Ώρες επικοινωνίας: 11 π.µ. έως 1 µ.µ.
κος Ηλίας - Τηλ.: 210 24 70 341 - 694 43 88
304 –email: ifonitonamea@gmail.com

<<Ενοικιάζεται ισόγειο
κατάστηµα 63µ² επί της οδού Φυλής
8Α. Πληροφορίες στα τηλέφωνα
6947-264784 και 6985066463>>.

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
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ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ

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
Αρχαιολογικό Μουσείο

210 32 19 776
210 55 46 019

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

ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ

θριάσιο-15

210

∆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

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
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16-θριάσιο

αυτού κρίθηκαν υπακτέοι στην ασφάλιση του
πρώην ΟΑΕΕ.
Στην περίπτωση αυτή, η αίτηση µπορεί ν α αφορά
τη διαγραφή των βεβαιωµέν ων και µη οφειλών τους
προς τον ΟΑΕΕ, συµπεριλαµβαν οµέν ων τυχ όν πρόσθετων τελών , τόκων , προσαυξήσεων και λοιπών
επιβαρύν σεων .
Προϋποθέσεις υπαγωγής είναι:

∆ ιαγραφή παλαι ών οφει λών στα ταµεία:
Ποιοι και πώς µπορούν να το πετύχουν

∆ιαγραφή παλαιών οφειλών , που δηµιουργήθηκαν
πριν από τη λειτουργία του ΕΦΚΑ την 1η Ιαν ουαρίου
2017, καθώς και «πάγωµα» όλων των διαδικασιών
αν αγκαστικών µέτρων είσπραξης, προβλέπουν για 3
µεγάλες οµάδες ασφαλισµέν ων οι πρώτες υπουργικές
αποφάσεις.
Οι αιτήσεις διαγραφής παλαιών οφειλών θα γίν ον ται
ηλεκτρον ικά, µέσω ειδικής πλατφόρµας στον ΕΦΚΑ
που θα τεθεί σε λειτουργία εν τός των επόµεν ων λίγων
ηµερών , εφόσον οι υπουργικές αποφάσεις δηµοσιευθούν σε ΦΕΚ.
Η διαδικασία αν αµέν εται ν α είν αι απ λή, θα
υπάρχ ουν όµως και δικλίδες ασφαλείας που θα αποτρέπουν πιθαν ή εκµετάλλευση των ευν οϊκών διατάξεων από τους λεγόµεν ους στρατηγικούς κακοπληρωτές.
Ετσι, παρότι προβλέπεται ότι µέχ ρι την έκδοση
απόφασης διαγραφής αν αστέλλον ται τα αν αγκαστικά
µέτρα εις βάρος του οφειλέτη, εξαιρούν ται οι περιπτώσεις αβάσιµων ή προσχ ηµατικών αιτήσεων .

Αν αλυτικά, σύµφων α µε την Καθηµεριν ή, οι 3
πρώτες υπουργικές αποφάσεις αφορούν παλαιές οφειλές για τις οποίες υπάρχ ει «εύλογη αµφιβολία» και
έχ ουν δηµιουργηθεί πριν από την 1η Ιαν ουαρίου
2017 από:

1. Oσους υπήχ θησαν στην ασφάλιση του πρώην
ΟΑΕΕ και του πρώην ΟΓΑ, λόγω δραστηριοποίησης
σε περιοχ ές µε ειδικά πληθυσµιακά κριτήρια.
Προϋπόθεση υπαγωγής είν αι η ασφάλιση στους δύο
φορείς ν α έγιν ε για την ίδια δραστηριότητα, καθώς και
η πλήρης ασφάλιση στον ΟΓΑ κατά το χ ρον ικό διάστηµα για το οποίο ζητείται η διαγραφή οφειλών από
τον ΟΑΕΕ.

2. ∆ηµοσιογράφους, «παλαιούς» ασφαλισµέν ους
(που υπήχ θησαν στην υποχ ρεωτική ασφάλιση µέχ ρι
31/12/1992) προερχ όµεν ους από το πρώην ΤΣΠΕΑΘ
οι οποίοι διατηρούσαν παράλληλα δελτίο παροχ ής
υπηρεσιών για δηµοσιογραφικές υπηρεσίες και εξαιτίας

α) Η έν ταξη στους δύο φορείς ν α έγιν ε για δηµοσιογραφικές υπηρεσίες και β) η πλήρης ασφάλιση στο
πρώην ΕΤΑΠ-ΜΜΕ κατά το χ ρον ικό διάστηµα για το
οποίο ζητείται η διαγραφή οφειλών από τον ΟΑΕΕ.

3. «Νέους» ασφαλισµέν ους (υπακτέοι στην υποχ ρεωτική ασφάλιση πρώτη φορά από την 1/1/1993 κι
εφεξής) σε περίπτωση υποχ ρεωτικής ασφάλισής τους
σε περισσότερους του εν ός φορείς, λόγω ιδιότητας και
απασχ όλησης.
Η διαγραφή µπορεί ν α αφορά οποιοδήποτε από τα
ταµεία ασφάλισης, στα οποία υπάρχ ουν βεβαιωµέν α ή
µη χ ρέη (συµπεριλαµβαν οµέν ων τυχ όν πρόσθετων
τελών , τόκων , προσαυξήσεων και λοιπών επιβαρύν σεων ).

Υ πό την προϋπόθεση ότι υπάρχ ει πλήρης ασφάλιση σε έν αν πρώην ασφαλιστικό φορέα κύριας ασφάλισης κατά το χ ρον ικό διάστηµα για το οποίο ζητείται η
διαγραφή οφειλών από άλλον πρώην ασφαλιστικό
φορέα.

Προσοχ ή όµως: Για όλες τις περιπτώσεις, το χ ρον ικό διάστηµα για το οποίο ζητείται η διαγραφή, η
π ροϋπ όθεση της π λήρους ασφάλισης συν τρέχ ει
ακόµη και όταν δεν έχ ουν καταβληθεί ασφαλιστικές
εισφορές. Οι ρυθµίσεις εφαρµόζον ται και σε περιπτώσεις για τις οποίες οι υποθέσεις βρίσκον ται σε
οποιοδήποτε στάδιο της διοικητικής διαδικασίας.
Οι διαγραφές θα αφορούν , αν αλογικά, και τους κλάδους επικουρικής ασφάλισης και εφάπαξ, όπου προβλέπον ται.

Παρουσίαση της ιστορικής έκδοσης "Αχαρναί
- Όψεις της Ιστορίας του ∆ήµου και της πόλης"

Ο ∆ήµαρχος Αχαρνών κ. Γιάννης Κασσαβός µε ιδιαίτερη χαρά σας προσκαλεί στη
παρουσίαση της ιστορικής έκδοσης "Αχαρναί - Όψεις της Ιστορίας του ∆ήµου και
της πόλης", που θα γίνει την Τετάρτη 28 Νοεµβρίου 2018 και ώρα 19:00 στο
∆ηµαρχείο Αχαρνών (αίθουσα εκδηλώσεων).

ΜΑΥΡΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

