ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚ∆ΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕ∆ΙΟΥ & ΑΤΤΙΚΗΣ
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Πλήρη απαλλαγή (ποσοστό 100%) των Ευπαθών
Κοινωνικών Οµάδων από τα Τέλη
Καθαριότητας & Φωτισµού για το έτος 2018.

Έκρηξη σε ΑΤΜ στη
Νέα Πέραµο

Άρπαξαν τα χρήµατα οι δράστες, οι οποίοι
αναζητούνται µέσω βιντεοληπτικού υλικού.
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σελ. 2

Η... ακτινογραφία του «µποναµά»

σελ. 2

- Ποιοι δικαιούνται το κοινωνικό
µέρισµα και πόσα ευρώ θα πάρουν

σελ. 9

Προσπάθεια του Μαξίµου να αλλάξει την ατζέντα, την ώρα µάλιστα
που για να κλείσει η αξιολόγηση υποχρεώνεται να προχωρήσει
σε ακραίες ρυθµίσεις, όπως για παράδειγµα οι πλειστηριασµοί

Κλιµάκιο του Τοµέα
Υγείας της Ν∆,
θα επισκεφθεί
σήµερα το
Πανεπιστηµιακό
Νοσοκοµείο
«ΑΤΤΙΚΟΝ» σελ. 8

Η ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΚΟΥ
ΓΚΟΡΥΤΣΑΣ ΚΑΙ Η ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΝΕΩΝ ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ
Στην αυριανή συνεδρίαση του
∆.Σ. Ασπροπύργου
σελ.

8

∆ΩΡΕΑΝ ∆ΙΑΝΟΜΗ ΚΑ∆ΩΝ
ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟ
ΤΟΝ ∆ΗΜΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

σελ. 7

Περισσότερα κίνητρα
στους κατοίκους για να
συµµετάσχουν στη δράση

Σήµερα το 3ο Μάθηµα
Λαϊκού Πανεπιστηµίου
Ελευσίνας
για το Ακαδηµαϊκό έτος 2017-2018

ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ ΕΝΤΑΤΙΚΑ ΟΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
Ουσιαστικές παρεµβάσεις συντήρησης και υποδοµών
σελ. 3 στις Σχολικές Μονάδες του ∆ήµου Ασπροπύργου

σελ. 3

2-θριάσιο

Τετάρτη 15 Νοεµβρίου 2017

Ασπρόπυργος

Χατζή Μαρία Ι. Θεµιστοκλέους 49, 2105575331
Ελευσίνα

Έκρηξη σε ΑΤΜ στη Νέα Πέραµο
Άρπαξαν τα χρήµατα οι δράστες, οι οποίοι
αναζητούνται µέσω βιντεοληπτικού υλικού

Ρόκα Μαρία Π.
Αδελφών Κυπραίου 54,2105546916

Μάνδρα
Μαρτζέλης Χρήστος Ι.
Στρατηγού Ρόκκα Νικολάου 56, 2105555550
Aχαρνές

Γκάτζιου Σοφία Φ.
Πάρνηθος 118, 2102403004
Άνω Λιόσια

Ρεσβάνης Νικόλαος Ι.
Παναγίας Γρηγορούσης 50 & Μπότσαρη, Ζεφύρι,
2102387965
Χαϊδάρι
Σακόπουλος Θεόδωρος
Παπανδρέου Γ. 4 - ∆άσος Χαϊδαρίου, 2105813912

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
2,6,10,14,18,22,26,30

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ
Συννεφιά
Η θερµοκρασία από 10 έως 19
βαθµούς Κελσίου

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ

Μαρτύρων Αβίβου Γουρίου και Σαµωνά,
Ευψυχίου Καρτερίου και Νεάρχου

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: Πατριάρχου Γρηγορίου 4 19300
Ασπρόπυργος Αττικής
Τηλ - fax: 210 5571855 Κιν: 6977410968
Συνδροµές Ετήσιες: 20€
ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ:
ΛΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Εθνική Τράπεζα
IBAN: GR 6501020000000
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

Μ

ία ακόµη έκρηξη σε µηχάνηµα αυτόµατης
ανάληψης χρηµάτων, αυτή την φορά σε
υποκατάστηµα τράπεζας,στην οδό 28ης
Οκτωβρίου, στη Νέα Πέραµο σηµειώθηκε στις 3 τα
ξηµερώµατα της Τρίτης.
Οι άγνωστοι κατάφεραν να αρπάξουν άγνωστο
χρηµατικό ποσό, ενώ από την έκρηξη προκλήθη

καν σοβαρές υλικές ζηµιές στο υποκατάστηµα και
στο µηχάνηµα.
Σύµφωνα µε αστυνοµικές πηγές, η ίδια οµάδα
έχει προβεί σε περισσότερες από 11 ανατινάξεις
ΑΤΜ, αλλά µόνο σε τρεις από αυτές έχει καταφέρει
να διαφύγει µε χρήµατα.
Οι δράστες αναζητούνται µέσω βιντεοληπτικού
υλικού.

ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΗ ΓΙΑ ∆ΕΚΑ∆ΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ
Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ∆.Σ. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

Πλήρη απαλλαγή (ποσοστό 100%) των Ευπαθών
Κοινωνικών Οµάδων από τα Τέλη Καθαριότητας
& Φωτισµού για το έτος 2018.

Τ

ο ∆ηµοτικό Συµβούλιο Ελευσίνας, µετά από εισήγηση της Οικονοµικής Επιτροπής, αποφάσισε την
πλήρη απαλλαγή (ποσοστό 100%) των Ευπαθών
Κοινωνικών Οµάδων από τα Τέλη Καθαριότητας & Φωτισµού για το έτος 2018.

Συγκεκριµένα οι απαλλαγές αφορούν:
Άπορους µε βιβλιάριο απορίας από την ∆/νσης Κοινωνικής Προστασίας του ∆ήµου Ελευσίνας.
Α.Μ.Ε.Α. (βαθµός αναπηρίας 80% άνω) µε σχετική
απόφαση ΚΕΠΑ και συνολικό Οικογενειακό Εισόδηµα έως
€ 20.000
ΑΜΕΑ (βαθµός αναπηρίας 67% - 80%) µε σχετική απόφαση ΚΕΠΑ και µοναδικό εισόδηµα το επίδοµα αναπηρίας.
Πολύτεκνες Οικογένειες (τέσσερα προστατευόµενα τέκνα
και άνω) µε συνολικό Οικογενειακό Εισόδηµα έως € 20.000
Τρίτεκνες Οικογένειες οι οποίες εµπίπτουν στις διατάξεις του Ν.3454/06 άρθρο6, παρ.2 µε συνολικό Οικογενειακό
Εισόδηµα έως € 20.000
Μονογονεικές Οικογένειες µε µέριµνα προστατευόµενων τέκνων (Ν.3838/10,άρθρο29, παρ.6) και συνολικό Οικογενειακό Εισόδηµα έως € 20.000
Μακροχρόνια άνεργους µε βεβαίωση εγγεγραµµένου στα µητρώα του ΟΑΕ∆ για διαρκές διάστηµα άνω των 12
µηνών και ετήσιο συνολικό Οικογενειακό Εισόδηµα µικρότερο του ατοµικού αφορολόγητου µισθωτών-συνταξιούχων.
(Ν.4093/12 – ΚΥΑ 44137/613/18.12.2013).
Άτοµα διαβιούντα σε συνθήκες ακραίας φτώχειας όπως αυτοί εµπίπτουν στις διατάξεις του Ν.4320/2015 άρθρα 1-5
και στην ΚΥΑ 494/7.4.2015
Για δεύτερη συνεχόµενη χρονιά, η οικονοµική κατάσταση του ∆ήµου, µας επιτρέπει να εξαντλήσουµε όλα τα περιθώρια του νοµικού πλαισίου και να προχωρήσουµε στην πλήρη απαλλαγή των Ευπαθών Κοινωνικών Οµάδων από
τα Τέλη Καθαριότητας & Φωτισµού, στηρίζοντας τις συγκεκριµένες οµάδες των δηµοτών µας.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
&ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ Κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Τετάρτη 15 Νοεµβρίου 2017

Η ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΓΚΟΡΥΤΣΑΣ
ΚΑΙ Η ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ

Α

Στην αυριανή συνεδρίαση του ∆.Σ. Ασπροπύργου

ύριο 16 Νοεµβρίου 2017 και ώρα
19:00 µ.µ., θα συνεδριάσει το ∆.Σ.
Ασπροπύργου σ, για τη συζήτηση και
τη λήψη αποφάσεων, σχετικά µε τα θέµατα της
ηµερήσιας διάταξης:
Θέµα 1ο :
Έγκριση της υπ` αριθµ. 500/2017
απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής µε τίτλο:
«Λήψη απόφασης για την Ορθή επανάληψη της 11ης
Αναµόρφωσης προϋπολογισµού 2017 και Τροποποίηση
Τεχνικού Προγράµµατος, σύµφωνα µε την υπ` αρ. πρωτ.
830/06-11-2017 εισήγηση του ∆/ντή της Οικονοµικής
Υπηρεσίας».
Εισηγητής: Ο ∆ιευθυντής Οικονοµικής Υπηρεσίας, κ.
Φίλιππος Πάνος.
Θέµα 2ο :
Έγκριση: α) µετάβασης αιρετών του
∆ήµου Ασπροπύργου στο Ετήσιο Τακτικό Συνέδριο της
Κ.Ε.∆.Ε., στα Ιωάννινα, β) διενέργειας της δαπάνης για
την κάλυψη των εξόδων µετάβασης των αιρετών, καθώς
και του Γενικού Γραµµατέα του ∆ήµου και γ) ∆ιάθεση
πίστωσης συνολικού ποσού 4.900,00€.
Εισηγητής: Ο ∆ιευθυντής Οικονοµικής Υπηρεσίας, κ.
Φίλιππος Πάνος.
Θέµα 3ο :
∆ιαγραφή και επαναβεβαίωση µισθωµάτων και χαρτοσήµου για τον κ. Χιονίδη Ηλία.
Εισηγητής: Ο ∆ιευθυντής Οικονοµικής Υπηρεσίας, κ.
Φίλιππος Πάνος.

Θέµα 4ο :
Αποδοχή ή µη της υπ` αριθµ.
36001/28-09-2017 αίτησης του Ε.ΚΕ.Π.Ε.Ε. σύµφωνα
µε τις διατάξεις του άρθρου 52, του Ν. 4483/2017.
Εισηγητής: Ο ∆ιευθυντής Οικονοµικής Υπηρεσίας, κ.
Φίλιππος Πάνος.

Θέµα 5ο :
Παραχώρηση του υπ` αριθµ. Ζ 1296
οικογενειακού
τάφου
στον
ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟ, ΤΟΥ ΗΛΙΑ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΒΕΤΛΑΝΑΣ.
Εισηγητής: Ο Αντιδήµαρχος ∆ιοικητικών & Οικονοµικών Υπηρεσιών, κ. Ισίδωρος Τσίγκος.

Θέµα 6ο :
Παραχώρηση του υπ` αριθµ. Θ 0230-6
οικογενειακού τάφου στον SHREINER LUBON, ΤΟΥ
BASILEIOS ΚΑΙ ΤΗΣ TAMARA.
Εισηγητής: Ο Αντιδήµαρχος ∆ιοικητικών & Οικονοµικών Υπηρεσιών, κ. Ισίδωρος Τσίγκος.
Θέµα 7ο :

Έγκριση της υπ` αριθµ. 98/2017

Θέµα 8ο :
Έγκριση της υπ` αριθµ. 40/2017 µελέτης, µε τίτλο «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΑΡΚΟΥ ΓΚΟΡΥΤΣΑΣ»,
προϋπολογισµού 3.700.000,00€.
Εισηγητής: Ο Αντιδήµαρχος Πολεοδοµίας & Τ.Υ., κ.
Αναστάσιος Παπαδόπουλος.

Θέµα 9ο :
∆ηµοπράτηση της υπ` αριθµ. 40/2017
µελέτης για το έργο µε τίτλο «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΑΡΚΟΥ
ΓΚΟΡΥΤΣΑΣ», προϋπολογισµού 3.700.000,00€.
Εισηγητής: Ο Αντιδήµαρχος Πολεοδοµίας & Τ.Υ., κ.
Αναστάσιος Παπαδόπουλος.
Θέµα 10ο :
Αποδοχή ποσού χρηµατοδότησης
ύψους 2.000.000,00€ από την Περιφέρεια και έγκριση
κάλυψης ποσού ύψους 1.700.000,00€ από πόρους του
∆ήµου Ασπροπύργου, για την υπ` αριθµ. 40/2017
µελέτη,
µε
τίτλο
«ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ
ΠΑΡΚΟΥ
ΓΚΟΡΥΤΣΑΣ».
Εισηγητής: Ο Αντιδήµαρχος Πολεοδοµίας & Τ.Υ., κ.
Αναστάσιος Παπαδόπουλος.

Θέµα 11ο :
Έγκριση αιτηµάτων χορήγησης Οικονοµικών Ενισχύσεων – Επιχορηγήσεων.
Εισηγητής: Ο Πρόεδρος ∆ηµοτικού Συµβουλίου, κ.
Αντώνιος Καραµπούλας.
–

ΕΓΓΡΑΦΑ

Σήµερα το 3ο Μάθηµα
Λαϊκού Πανεπιστηµίου
Ελευσίνας

Τ

για το Ακαδηµαϊκό έτος 2017-2018

ην Τετάρτη 15 Νοεµβρίου 2017, στην πρώτη
θεµατική ενότητα: Ιστορία και Εικαστικά, ο
κος Γεράσιµος Θωµάς θα δώσει διάλεξη µε
θέµα: «Κορυφαίες στιγµές του ανθρώπινου πνεύµατος στην Ιστορία της Ελληνικής Τέχνης».
Πρόκειται για την τρίτη κατά σειρά διάλεξη του Λαϊκού Πανεπιστηµίου για το Ακαδηµαϊκό έτος 2017-2018
που συνεχίζει για 3η συνεχή χρονιά και αποτελεί τον
επιτυχηµένο θεσµό του Τµήµατος Πολιτισµού του
Ν.Π.∆.∆. Π.Α.Κ.Π.Π.Α.

µελέτης, µε τίτλο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ – ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ», προϋπολογισµού
200.000,00€.
Εισηγητής: Ο Αντιδήµαρχος Πολεοδοµίας & Τ.Υ., κ.
Αναστάσιος Παπαδόπουλος.

Θέµα 12ο :
ΑΙΤΗΣΕΙΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

θριάσιο-3

–

ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ ΕΝΤΑΤΙΚΑ ΟΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
Ουσιαστικές παρεµβάσεις συντήρησης και υποδοµών στις
Σχολικές Μονάδες του ∆ήµου Ασπροπύργου
Με αµείωτους ρυθµούς συνεχίζονται οι εργασίες σε όλες τις Σχο-

λικές Μονάδες του ∆ήµου Ασπροπύργου.Η Τεχνική Υπηρεσία του
∆ήµου, σύµφωνα µε το καθορισµένο πρόγραµµα, προχώρησε σε
εργασίες συντήρησης των σχολικών κτιρίων και συγκεκριµένα σε
ελαιοχρωµατισµούς, επιδιορθώσεις αλλά και δηµιουργία
νέων
κατασκευών,
που
εξυπηρετούν τις ανάγκες των
µαθητών.
Συγκεκριµένα,
εργασίες πραγµατοποιήθηκαν
στο έκτο (6ο) και στο ενδέκατο (11ο) ∆ηµοτικό, καθώς και
στο πρώτο (1ο) Νηπιαγωγείο
Ασπροπύργου, όπου τα
αρµόδια συνεργεία του ∆ήµου κατασκεύασαν εξωτερικό στέγαστρο.
Αξίζει να σηµειωθεί ότι, η ∆ηµοτική Αρχή, παρατηρώντας την αύξηση των
εγγεγραµµένων µαθητών για τη φετινή χρονιά, προνόησε και προγραµµάτισε
την προµήθεια προκατασκευασµένων αιθουσών, τις οποίες και παρέδωσε στα
Σχολεία. Ειδικότερα, µία (1) αίθουσα παραδόθηκε στο δεύτερο (2ο) Νηπιαγωγείο, δύο (2) στο έβδοµο (7ο) ∆ηµοτικό στην περιοχή Νέας Ζωής, µία (1) στο
πρώτο (1ο) Γυµνάσιο και δύο (2) αίθουσες στο Λύκειο Ασπροπύργου.

Σύντοµο Βιογραφικό Σηµείωµα
Γεράσιµου Θωµά:

Ο Γεράσιµος Θωµάς
αποφοίτησε µε άριστα
από το ∆' Εργαστήριο
Ζωγραφικής της Ανωτάτης Σχολής Καλών
Τεχνών Αθηνών (ΑΣΚΤ)
το 2006, µε δασκάλους
τους εικαστικούς Ι.
Βαλαβανίδη και Μ.
Μανουσάκη.
Στη Σχολή παρακολούθησε επίσης ψηφιδωτό,
γλυπτική, καθώς και τα µαθήµατα θεωρητικής κατάρτισης (ιστορία τέχνης και αρχιτεκτονικής, παιδαγωγικά, ψυχολογία, φιλοσοφία, διδακτική των τεχνών,
τεχνολογία υλικών).
Επίσης παρακολούθησε µαθήµατα ζωγραφικής και
σχεδίου στο εργαστήριο του ζωγράφου Θ. Στεφόπουλου.
Εκθέσεις του έχουν γίνει στην Αθήνα, στον Πειραιά,
στη Χαλκίδα, καθώς και στους τόπους καταγωγής του,
την Κεφαλονιά και την Καρδίτσα.
Είναι διπλωµατούχος Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ
(2000), κάτοχος µεταπτυχιακού διπλώµατος ειδίκευσης ΕΜΠ στην Προστασία Μνηµείων (2002, κατεύθυνση: "Συντήρηση και Αποκατάσταση Ιστορικών
Κτηρίων και Συνόλων") και διδακτορικού διπλώµατος
της Σχολής Αρχιτεκτόνων ΕΜΠ (2009). Σήµερα εργάζεται ως µηχανικός εξειδικευµένος σε αναστηλωτικά
έργα σε όλη την Ελλάδα, καθώς και ως σχεδιαστής
γλυπτών και αρχαιολογικών σπαραγµάτων.
Συµµετείχε στο Έργο µεταφοράς των γλυπτών Ακροπόλεως στο Νέο Μουσείο, καθώς και σε πλείστες
αναστηλώσεις στην Ολυµπία, Μεσσήνη, Κορινθία,
Σάµο, Ικαρία, ∆ήλο, Σύρο, Τήνο, Κέα, Σαµοθράκη,
Εύβοια, Κρήτη, Μακεδονία, Θεσσαλία, Ήπειρο κ.α.
Είναι µέλος του επιµελητηρίου εικαστικών τεχνών και
του τεχνικού επιµελητηρίου.
∆ίδαξε στην ΑΣΚΤ (2006-2013) Ρυθµολογία, Σχέδιο,
Θεωρία του Χώρου και Ιστορία Αρχιτεκτονικής ως
συµβασιούχος λέκτωρ. Επίσης δίδαξε Αρχιτεκτονική,
Σχέδιο και Αισθητική των Εικαστικών Τεχνών στο
εκπαιδευτικό Πρόγραµµα "Ακαδηµία Πλάτωνος - Η
Πολιτεία και ο Πολίτης" του Εθνικού Καποδιστριακού
Πανεπιστηµίου Αθηνών (2012-2015).
Στο πλαίσιο του προγράµµατος είχε εντάξει εργαστήρια σχεδίου και υπαίθρια µαθήµατα ή επισκέψεις
σε χώρους ιδιαιτέρου πολιτιστικού ενδιαφέροντος.
Για το Ν.Π.∆.∆. Π.Α.Κ.Π.Π.Α
Ο Πρόεδρος
Βασίλης K. Αγριµάκης

4-θριάσιο
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Μνηµόνιο Συνεργασίας για την ενίσχυση
της επιχειρηµατικής δραστηριότητας στην Αττική

Στη Σύµη εξειδικευµένο κλιµάκιο
µηχανικών από το υπουργείο
Υποδοµών και Μεταφορών

Σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης
έχει κηρυχτεί το νησί

Σ

ε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης έχει κηρυχτεί το
νησί της Σύµης, όπου καταβάλλονται εντατικές
προσπάθειες για την αποκατάσταση των ζηµιών
που έχουν προκληθεί από τη σφοδρή κακοκαιρία και να
επανέλθει η ζωή σε κανονικούς ρυθµούς.
Προτεραιότητα δίνεται στην αποµάκρυνση των φερτών
υλικών (λάσπες, πέτρες κ.ά.), καθώς και στην άντληση
των υδάτων από πληµµυρισµένα υπόγεια καταστηµάτων
και σπιτιών, αλλά και η αποκατάσταση των προβληµάτων στις υποδοµές και κυρίως στο σταθµό της ∆ΕΗ που
πληµµύρισε.
Εξειδικευµένο κλιµάκιο µηχανικών της ∆ιεύθυνσης
Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών
(∆ΑΕΦΚ) µεταβαίνει στη Σύµη, µετά από εντολή του υπουργού Υποδοµών και Μεταφορών Χρήστου Σπίρτζη, για
να συνδράµει τόσο στην καταγραφή, όσο και στην πρώτη
αντιµετώπιση των επιπτώσεων από τα έντονα καιρικά
φαινόµενα που έπληξαν το νησί.

Ο Αναπληρωτής Καθηγητής
Γεωπολιτικής, στη Στρατιωτική
Σχολή Ευελπίδων,
Κωνσταντίνος Γρίβας,
τη ∆ευτέρα 20 Νοεµβρίου στην
Αίθουσα Τελετών του Πνευµατικού
Κέντρου ∆ήµου Ασπροπύργου

Ο

∆ήµαρχος Ασπροπύργου και Μέλος του
∆.Σ. της Κεντρικής Ένωσης ∆ήµων Ελλάδας (Κ.Ε.∆.Ε), κ. Νικόλαος Μελετίου, σας
προσκαλεί, στη διάλεξη που θα δώσει
ο Αναπληρωτής Καθηγητής Γεωπολιτικής, στη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων, ο οποίος διδάσκει
επίσης, στο Τµήµα Τουρκικών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών του Πανεπιστηµίου Αθηνών, στη
Σχολή Εθνικής Άµυνας, στη Σχολή Εθνικής Ασφάλειας και στη Σχολή ∆ιοίκησης & Επιτελών της
Πολεµικής Αεροπορίας», κ. Κ ω ν σ τ α ν τ ί ν ο ς
Γ ρ ί β α ς *, τη ∆ευτέρα, 20 Νοεµβρίου 2017, στις

µεταξύ του Περιφερειακού Ταµείου Ανάπτυξης Αττικής και
του Ινστιτούτου Εµπορίου και Υπηρεσιών της ΕΣΕΕ

Μνηµόνιο Συνεργασίας
µε αντικείµενο τη στήριξη
και τη βελτίωση της επιχειρηµατικής δραστηριότητας στην Αττική µέσα
από στοχευµένες πρωτοβουλίες υπέγραψαν σήµερα η Περιφερειάρχης Αττικής και Πρόεδρος του ∆.Σ.
του
Περιφερειακού
Ταµείου Ανάπτυξης Αττικής (Π.Τ.Α. Αττικής), Ρένα
∆ούρου και ο Πρόεδρος
της Ελληνικής Συνοµοσπονδίας Εµπορίου και
Επιχειρηµατικότητας
(ΕΣΕΕ),
Βασίλης
Κορκίδης.
Αντικείµενο της συνεργασίας είναι ο
σχεδιασµός και η εφαρµογή ενός ολοκληρωµένου προγράµµατος παρεµβάσεων και συνεργειών για τη στήριξη της
µικροµεσαίας επιχειρηµατικότητας στην
Αττική, µε γνώµονα την αναπτυξιακή
στρατηγική της Περιφέρειας και µε έµφαση στην προσέλκυση επενδύσεων, στην
ενίσχυση της καινοτοµίας καθώς και στην
προοπτική δηµιουργίας νέων θέσεων
εργασίας.
Συγκεκριµένα, το Περιφερειακό Ταµείο
Ανάπτυξης Αττικής και το Ινστιτούτο
Εµπορίου και Υπηρεσιών της ΕΣΕΕ
αποφάσισαν τη δηµιουργία ενός συνεκτικού πλαισίου που περιλαµβάνει µεταξύ
άλλων:

19:30,
στην Αίθουσα Τελετών του Πνευµατικού
Κέντρου του ∆ήµου Ασπροπύργου,
µε θέµα:«Ο
ρόλος της Ανατολικής Μεσογείου στο νέο πολυπολικό διεθνές σύστηµα»

* Ο Κωνσταντίνος Γρίβας διδάσκει το µάθηµα της
Γεωπολιτικής, στη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων, καθώς
και Γεωγραφία της Ασφάλειας και των Αφοπλισµών, στο
Τµήµα Τουρκικών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών
του Πανεπιστηµίου Αθηνών. ∆ιδάσκει, επίσης, θέµατα
Γεωπολιτικής και Σύγχρονων Στρατιωτικών Τεχνολογιών, στη Σχολή Εθνικής Άµυνας (Σ.ΕΘ.Α), στη Σχολή

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΠΛΗΡΩΣ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΤΑ ΝΕΟΚΤΙΣΤΑ

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ∆ΙΠΛΑ ΣΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΣΤΟ ΤΗΛ. 6972728300

•
Την προώθηση συνεργασιών
και οργάνωση συµµετοχικών διαδικασιών µε τοπικούς φορείς – συνέργειες και
µε άλλους εµπλεκόµενους δηµόσιους και
ιδιωτικούς φορείς.
•
Την αξιοποίηση καλών πρακτικών άλλων Περιφερειών της Ευρώπης
και υλοποίηση παρεµβάσεων για την
ενίσχυση της καινοτοµίας – συµµετοχή σε
συνέδρια, διεθνή fora και εκθέσεις.
•
Την ενίσχυση θεσµών που
προάγουν και ενισχύουν τη µικροµεσαία
επιχειρηµατικότητα στην περιοχή της
Περιφέρειας Αττικής, όπως π.χ. ο θεσµός
των Ανοικτών Κέντρων Εµπορίου, που
αποτελεί στρατηγική επιλογή της ΕΣΕΕ
για τη στήριξη των ΜΜ.Ε.
•
Τη συνεργασία για τη διερεύνηση / ωρίµανση προτάσεων έργων

που δύνανται να χρηµατοδοτηθούν από ερευνητικά ή Ευρωπαϊκά Προγράµµατα.
•
Τη συνεργασία για
τον σχεδιασµό / ανασχεδιασµό
του ΕΣΠΑ 2014-2020, αναφορικά µε δράσεις για τη στήριξη
της επιχειρηµατικότητας, της
καινοτοµίας και της εξωστρέφειας.
Ερωτηθείσα σχετικά, η Περιφερειάρχης, αφού υπογράµµισε την ανάγκη «στήριξης της
µικροµεσαίας επιχειρηµατικότητας, σε νέες, υγιείς βάσεις»,
τόνισε: «Προσθέτουµε σήµερα
άλλον έναν κρίκο στην αλυσίδα
των συνεργειών, την οποία έχουµε ξεκινήσει στο πλαίσιο µιας στρατηγικής κατά
την οποία ενώνουµε δυνάµεις φορέων
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης όπως είναι η
Περιφέρεια Αττικής και φορέων δηµόσιας
και ιδιωτικής επιχειρηµατικότητας, προκειµένου να δηµιουργήσουµε εκείνες τις
προϋποθέσεις, εκείνο το οικοσύστηµα
που θα δώσει ώθηση σε µία µικροµεσαία
επιχειρηµατικότητα στην καινοτοµία, µε
εξωστρέφεια, προσέλκυση επενδύσεων,
στο πλαίσιο βιώσιµης ανάπτυξης, µε τη
δηµιουργία
αξιοπρεπών
θέσεων
εργασίας».
Την Περιφερειάρχη Αττικής συνόδευε ο
∆ιευθυντής του Περιφερειακού Ταµείου
Ανάπτυξης Αττικής, Σωτήρης Νικολαρόπουλος.

Εθνικής Ασφάλειας και στη Σχολή ∆ιοίκησης και Επιτελών της Πολεµικής Αεροπορίας. Έχει εργαστεί, ως
υπεύθυνος του ερευνητικού τοµέα για νέες οπλικές
τεχνολογίες, του Ινστιτούτου Αµυντικών Αναλύσεων, του
Υπουργείου Άµυνας. Από το 1996 έως το 2004 ήταν διαπιστευµένος δηµοσιογράφος στο Υπουργείο Άµυνας.
Έχει εργαστεί, ως αρχισυντάκτης, στα περιοδικά ¨Στρατηγική και Πόλεµος¨ & ¨Ιστορία¨ και ως διευθυντής
σύνταξης, στο περιοδικό ¨Γεωπολιτική¨. Από τις εκδόσεις
¨Λιβάνη¨ κυκλοφορούν, η µελέτη του "Το Τέλος του Πετρελαίου και η Αρχή της Νέας Αµερικανικής Γεωστρατηγικής", "Η στρατιωτική άνοδος της Κίνας και η γεωπολιτική
του πολέµου στη Μέση Ανατολή" και τα µυθιστορήµατα
πολεµικής φαντασίας, "Ο Πόλεµος και η Σκιά" και "Τελική Λύση". Έχει γράψει επίσης τις µελέτες: "Ο Πόλεµος
στον 21ο Αιώνα", "Το Ξύπνηµα του Εφιάλτη", "2021",
"Ελληνική Αµυντική Στρατηγική για τον 21ο Αιώνα" (από
κοινού µε τον Ζαχαρία Μίχα) και "Το Σφυρί του Θωρ.
Προηγµένα Βλήµατα και Όπλα για τον 21ο Αιώνα" (Ινστιτούτο Αµυντικών Αναλύσεων), καθώς και τα µυθιστορήµατα επιστηµονικής φαντασίας "2020. Επίθεση στην
Ελλάδα" και "Η Σάλπιγγα της Αποκάλυψης".

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Η ΨΑΡΟΤΑΒΕΡΝΑ "ΦΟΙΝΙΚΕΣ" ΣΤΗΝ
ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ.

ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ. ΤΙΜΗ 700€ ΣΟΒΑΡΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ. ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 6973943877
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Β. Οικονόµου Απαράδεκτη απόφαση του ΕΟΠΥΥ βάζει ηλικιακά
όρια στη συνταγογράφηση της εξέτασης HPV DNA

Ε

ΡΩΤΗΣΗ προς τον Υπουργό Υγείας µε
θέµα : Απαράδεκτη απόφαση του ΕΟΠΥΥ
βάζει ηλικιακά όρια στη συνταγογράφηση
της εξέτασης HPV DNA (ανίχνευση του ιού των
ανθρώπινων κονδυλωµάτων σε τραχηλικό επίχρισµα), κατέθεσε ο τοµεάρχης Υγείας της Ν∆
Βασίλης Οικονόµου µαζί µε άλλους βουλευτές του
κόµµατος.
Η ερώτηση έχει ως εξής:

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΗΝ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΚΑ∆ΗΜΙΑ

Τ

Κύριε Υπουργέ,

Επανερχόµαστε για άλλη µια φορά για τα κακώς
κείµενα του ΕΟΠΥΥ. Ο οργανισµός έχει µπει στον
«γύψο» µετά το απαράδεκτο Π.∆ που υπογράψατε και καταργεί ουσιαστικά την αυτονοµία του και γίνεται
πλέον ένα τµήµα του υπουργικού γραφείου σας. Μία
από τις παρενέργειες της κακής λειτουργίας του Οργανισµού είναι ότι λίγους µήνες αφότου το ΣΤΕ ακύρωσε
απόφαση, που όριζε ηλικιακά όρια στην αποζηµίωση
εξέτασης για τον καρκίνο (θέµα για το οποίο είχαµε κάνει
δηµόσια παρέµβαση), ο οργανισµός θέτει ξανά όρια για
την αποζηµίωση αυτή την φορά της εξέτασης HPV
DNA(ανίχνευση του ιού των ανθρώπινων κονδυλωµάτων σε τραχηλικό επίχρισµα). Η απόφαση εκδόθηκε στις
22-9-2017 από το τµήµα σχεδιασµού αγοράς & παρακολούθησης δικτύου παροχών µε θέµα: «Κατευθυντήριες
οδηγίες συνταγογράφησης της εξέτασης HPV DNA». Η
απόφαση ορίζει ότι δικαίωµα συνταγογράφησης της εξέτασης HPV DNA για ανίχνευση του ιού των ανθρώπινων
κονδυλωµάτων σε τραχηλικό επίχρισµα έχουν οι
γυναίκες 30- 65 ετών.
Είναι δυνατόν ο ΕΟΠΥΥ να βάζει τέτοια όρια;
Είναι δυνατόν να µην καλύπτει νέες κοπέλες, την ώρα
που όλες οι έρευνες δείχνουν ότι η έναρξη της σεξουαλικής δραστηριότητας γίνεται από τα 14-15 και δυστυχώς
η χρήση προφυλακτικού είναι εξαιρετικά χαµηλή. Επίσης
άλλες έρευνες δείχνουν ότι πολλές γυναίκες µεγαλύτερης ηλικίας συνεχίζουν να έχουν ενεργή σεξουαλική ζωή.

Συνεπώς, µε ποια επιστηµονικά κριτήρια τέθηκε ως
ανώτατο όριο τα 65 χρόνια και µε ποιο δικαίωµα δεν
µπορεί να έχει πρόσβαση µια γυναίκα 28-29 ετών πχ
αλλά και νεότερης ηλικίας;
Όπως θα αντιλαµβάνεστε και εσείς η απόφαση αυτή
είναι τελείως αυθαίρετη και επιστηµονικά ατεκµηρίωτη.
Βάζει ηλικιακά όρια χωρίς καµία λογική και αποκλείει
γυναίκες από την συγκεκριµένη εξέταση που είναι ιδιαιτέρως σηµαντική.
Κατόπιν αυτών,ερωτάστε:
Γνωρίζετε την συγκεκριµένη απόφαση του ΕΟΠΥΥ
που αφορά ηλικιακά όρια για την εξέταση HPV DNA;
Με ποια λογική και ποια κριτήρια πάρθηκε αυτή η
απόφαση του ΕΟΠΥΥ;
Σκοπεύετε να καταργήσετε την συγκεκριµένη απόφαση και να διευρύνετε τα όρια ηλικίας για την εξέταση HPV
DNA;
ΟΙ ΕΡΩΤΩΝΤΕΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ

ΦΩΤΗΛΑΣ ΙΑΣΟΝΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΑ∆ΗΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ – Α∆ΩΝΙΣ

«Έκτακτη επιχορήγηση στα Νηπιαγωγεία και ∆ηµοτικά
σχολεία του ∆ήµου Αχαρνών που δεν έχουν κυλικεία»

Σας ενηµερώνουµε ότι µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της
Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης ∆ήµου Αχαρνών (αρ.
αποφ.: 354/26-10-2017 και αρ. θέµατος 17ο) θα πραγµατοποιηθεί έκτακτη επιχορήγηση στα Νηπιαγωγεία και τα ∆ηµοτικά σχολεία του ∆ήµου
Αχαρνών που δεν έχουν κυλικεία κατόπιν παρακράτησης 10% από την
κατανοµή της ∆΄ δόσης των λειτουργικών εξόδων 2017. Είµαστε στην
διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΚΑΡΥ ∆ΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

α προγράµµατα Περιβαλλοντικής Ακαδηµίας,
της Κοινωφελούς Επιχείρησης ∆ήµου Ελευσίνας έχουν σκοπό να συµπληρώσουν τη
δράση των σχολείων όσον αφορά την ευαισθητοποίηση των µαθητών σε θέµατα περιβάλλοντος .
Ωφελούµενοι της δράσης είναι οι µαθητές ∆ηµοτικού και Γυµνασίου Mαγούλας κι Ελευσίνας.
Για την περίοδο 2017-2018, το πρόγραµµα της
Περιβαλλοντικής Ακαδηµίας θα διαρκέσει από τον
Νοέµβριο 2017 έως τον Ιούνιο 2018.
Τα µαθήµατα θα πραγµατοποιούνται απογευµατινές ώρες στο Γυµνάσιο/Λύκειο Μαγούλας.
Οι µαθητές µπορούν να επιλέξουν 1 ή περισσότερες από τις παρακάτω δραστηριότητες.
ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ (Παρασκευή)
ΤΕΧΝΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ (∆ευτέρα)
ΤΜΗΜΑ ΘΕΑΤΡΟΥ (επιλέγετε 1 από τα παρακάτω)
(Τρίτη – µαθητές ∆ηµοτικού)
(Τετάρτη – µαθητές ∆ηµοτικού)
(Πέµπτη & Σάββατο – πρόβες Εφηβικής Θεατρικής
Οµάδας Μαγούλας)
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ (Τετάρτη)
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
ΚΙΝΟΥΜΕΝΗΣ
ΕΙΚΟΝΑΣ
(ΤΕΧΝΙΚΕΣ ANIMATION) (Πέµπτη)
ΚΕΡΑΜΙΚΗ
(έναρξη µαθηµάτων από 20 Ιανουαρίου 2018)
Το κόστος συµµετοχή για 1- 3 δραστηριότητες
είναι 40€ ετησίως.
Για 2 και περισσότερα αδέλφια της ίδιας οικογένειας 50 € ετησίως.
∆εν καταβάλλεται αντίτιµο στις παρακάτω περιπτώσεις:
α) Ανεργία και των 2 γονέων,
β) Γονέας ή µαθητής Α.µε.Α
γ) Οι συµµετέχοντες στην Εφηβική Θεατρική
Οµάδα Μαγούλας
δ) Μονογονεϊκές οικογένειες
Οι εγγραφές παρατείνονται από την Τετάρτη
15/11/2017 έως και την ∆ευτέρα 20/11/2017
Στο ∆ηµοτικό κατάστηµα Μαγούλας (ώρες 09:0014:00). (πληροφορίες: 210 5565621, 210 5565613)
Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ Κ.Ε.∆.Ε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΑΡΟΥΓΚΑ

6-θριάσιο

ΕΝΩΣΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
WOMENS UNION OF GREECE
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΧΑΡΝΩΝ (ΜΕΝΙ∆ΙΟΥ)

ΕΚ∆ΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 17
ΝΟΕΜΒΡΗ ΣΤΟ
∆ΗΜΑΡΧΕΙΟ ΧΑΪ∆ΑΡΙΟΥ

«Με αγώνα και θυσία
γράφεται η ιστορία…»
O ∆ΗΜΟΣ ΧΑΪ∆ΑΡΙΟΥ σας προσκαλεί στην
µεγάλη Εκδήλωση- Συναυλία
µε τα «Κίτρινα Ποδήλατα»
για την επέτειο του Πολυτεχνείου
ΠΕΜΠΤΗ 16 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017 ΣΤΙΣ 20:00
ΑΙΘΟΥΣΑ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΩΝ ∆ΗΜΑΡΧΕΙΟΥ
ΧΑΪ∆ΑΡΙΟΥ
ΕΙΣΟ∆ΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

Τετάρτη 15 Νοεµβρίου 2017

Τα γεγονότα του Πολυτεχνείου, αποτελούν σελίδες
παρακαταθήκης της παράδοσής µας, που οφείλουµε να
τις διαφυλάξουµε στη µνήµη µας και να τις µεταφέρουµε
στα παιδιά µας, γι΄ αυτό σας καλούµε την Παρασκευή,
17 Νοέµβρη 2017, ώρα 6.30΄΄ µµ να θυµηθούµε την
κορύφωση των φοιτητικών κινητοποιήσεων και του
αγώνα, κυρίως της νεολαίας, για καλύτερη παιδεία, ελευθερία, δηµοκρατία και ανεξαρτησία, αξίες πάντα διαχρονικές και επίκαιρες
Να
ΤΙΜΗΣΟΥΜΕ
τους
αγωνιστές
του
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ.
Να ΤΙΜΗΣΟΥΜΕ τους αγώνες για
∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ και ΕΘΝΙΚΗ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ
και να τραγουδήσουµε «τραγούδια του αγώνα» µαζί
µε τη χορωδία της ΕΓΕ ΑΧΑΡΝΩΝ, στην αίθουσα
εκδηλώσεων του Συλλόγου Θεσσαλών Αχαρνών (δίπλα
στο γραφείο µας Μελπoµένου & Αχαρνέων Ιππέων,
Aχαρναί ).

Η ∆ιοικούσα Επιτροπή της ΕΓΕ ΑΧΑΡΝΩΝ

Κατάθεση Στεφάνωνστην Πλατεία Ηρώων Ελευσίνας για τον εορτασµό ∆ΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ
της 44ης µνήµης από την ΕΞΕΓΕΡΣΗ του ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ

Σας
καλούµε
την
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17 ΝΟΕΜΒΡΗ
2017 και ώρα 11:30 π .µ.
στην Πλατεία Ηρώων Ελευσίνας για τον εορτασµό της
44ης µνήµης απ ό την
ΕΞΕΓΕΡΣΗ
του
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ
11:30 π .µ. – Προσέλευση
Τµηµάτων
11:45 π .µ. – Κατάθεση Στεφάνων
12:00 µ.µ. – Οµιλία απ ό
την Πρόεδρο της ΚΕ∆Ε κα
Κων/να Μαρούγκα.

Υπογραφή Ευρωπαϊκής
Χάρτας για την Ισότητα των
Φύλων στην τοπική Κοινωνία

ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΑΡΧΟΥ
ΠΡΟΣ: Γραφείο ΓΓ Ισότητας
ΥΠΟΨΗ: Γ.Γ. Ισότητας κα Φωτεινή Κούβελα
Αξιότιµη Κυρία Γενικέ,

θα αποτελούσε εξαιρετική τιµή για το ∆ήµο Φυλής
η παρουσία σας στην υπογραφή της Ευρωπαϊκής
Χάρτας για την Ισότητα των Φύλων στην τοπική
Κοινωνία, µε προτεινόµενη εκ µέρους µας ηµεροµηνία την Τετάρτη, 29 Νοεµβρίου 2017 και ώρα
17:30 στα Γραφεία του Συµβουλευτικού Κέντρου
Γυναικών, οδός Ι. Καµπόλη 23, Άνω Λιόσια.
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∆ΩΡΕΑΝ ∆ΙΑΝΟΜΗ ΚΑ∆ΩΝ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ∆ΗΜΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

Περισσότερα κίνητρα στους κατοίκους για να συµµετάσχουν στη δράση

Ε

µικροοργαν ισµούς και έν ζυµα για επιτάχ υν ση της
κοµποστοποίησης καθώς και φυλλάδιο οδηγιών χ ρήσης.
Μετά τη διαν οµή των κάδων , οι ν έοι και παλιοί
κάτοχ οι κάδων θα παρακολουθήσουν σεµιν άριο µε
θέµα την οικιακή κοµποστοποίηση.
Όποιος εν διαφέρεται ν α αποκτήσει κάδο κοµποστοποίησης µπορεί ν α επικοιν ων εί µε το Τµήµα Περιβάλλον τος , Αν ακύκλωσης και Πολιτικής Προστασίας στο
τηλέφων ο 2105537210 για ν α εγγραφεί στη σχ ετική
λίστα.
Οι εγγραφές θα γίν ον ται µέχ ρι ν α εξαν τληθούν οι
προς διάθεση κάδοι.
Για τη διαν οµή των κάδων θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας (µε βάση την εγγραφή).

ίν αι γν ωστό ότι ο ∆ήµος Ελευσίν ας έχ ει µέχ ρι
τώρα διαν είµει δωρεάν σε κατοίκους της Ελευσίν ας και της Μαγούλας περίπου 800 κάδους
οικιακής κοµποστοποίησης.
Απ ό τα µέχ ρι τώρα στοιχ εία π ροκύπ τει ότι
οδηγούν ται προς οικιακή κοµποστοποίηση περίπου
250 τόν οι βιοαπ οβλήτων (κουζίν ας και κήπ ων )
ετησίως.
Προκειµέν ου ν α αυξηθούν οι π οσότητες των
οικιακών απορριµµάτων που κοµποστοποιούν ται αλλά
και ν α εκπαιδεύον ται οι δηµότες στη χ ωριστή συλλογή
βιοαποβλήτων , ο δήµος θα διαν είµει δωρεάν άλλους
100 κάδους κήπου χ ωρητικότητας 330Lt.
Ο κάθε κάδος συν οδεύεται από µικρό κάδο 5Lt (για
µεταφορά των υλικών στον µεγάλο κάδο), φιάλη 1Lt µε

365 ΗΜΕΡΕΣ ΠΡΙΝ, ΣΕ 1147 ΗΜΕΡΕΣ ΞΕΚΙΝΑΜΕ!

Τα παιδιά της Ελευσίνας µας µυούν στην EUphoria
και οδηγούν την πορεία προς το 2021

∆

ηµιουργώντας ένας µεγάλης κλίµακας δρώµενο
στο δηµόσιο χώρο η Ελευσίνα 2021 γιόρτασε
το Σάββατο 11/11/17 τον πρώτο της χρόνο ως
Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης.
Η Ελευσίνα 2021 διοργάνωσε µια παράσταση στο
δηµόσιο χώρο µε τη συµµετοχή παιδιών της πόλης και
άλλων φορέων για τον εορτασµό του ενός έτους από
την ανακήρυξη της πόλης σε Πολιτιστική Πρωτεύουσα
της Ευρώπης 2021. Το δρώµενο ήταν χαρακτηριστικό
παράδειγµα της φιλοσοφίας της "Ελευσίνα 2021", η
οποία επιδιώκει τη σύνδεση της τέχνης µε την καθηµερινότητα, εµπλέκοντας όλους τους πολίτες. Πάνω από
300 παιδιά και 600 ενήλικες µετείχαν στην παράσταση
βιώνοντας το έργο σηµαντικών σύγχρονων καλλιτεχνών
όπως της ∆ανάης Στράτου και του ∆ηµήτρη ∆εσύλλα.
"365 µέρες πριν, σε 1147 ηµέρες ξεκινάµε" το ταξίδι
στην EUphoria.
Από νωρίς το απόγευµα του περασµένου Σαββάτου,
παιδιά ηλικίας 8-12 ετών, συγκεντρώθηκαν στη καρδιά
της πόλης, στην κεντρική Πλατεία Ηρώων, η οποία είχε
διαµορφωθεί ειδικά για την εκδήλωση. Χωρισµένα σε
οµάδες, πήραν στα χέρια τους µικρά χειροποίητα αγγεία
(αντίγραφα αυτών που βρίσκονται στην εγκατάσταση
του Ελαιουργείου) και κατασκευασµένα πολλά από αυτά
από τις παλιές γενιές της πόλης. Ζωγράφισαν και έγραψαν επάνω τα δικά τους µηνύµατα για τον ξεριζωµό, την
προσφυγιά, την αναζήτηση νέας πατρίδας και στη
συνέχεια, τα φώτισαν.
Λίγη ώρα αργότερα δόθηκε το σύνθηµα συγκρότησης
της ποµπής από παιδιά µε φυσικά όργανα, ενεργοποιώντας ταυτόχρονα ηχητικά την πόλη πάνω στα

διαχρονικά ηχοχρώµατα του Ιάννη Ξενάκη. Η
ποµπή µε τα φωτεινά αγγεία και τους φυσικούς
ήχους διέσχισε όλη την οδό Νικολαϊδου, το
δρόµο που οδηγεί στη παραλία της πόλης, ανάµεσα στους κατοίκους της πόλης, όπου ήρθαν σε
άµεση επαφή µε την εκδήλωση και αποτέλεσε
ένα ξεχωριστό βιωµατικό γεγονός στο οποίο
συµµετείχαν ως φυσικοί θεατές.
Η ποµπή των παιδιών κατευθύνθηκε και
µπήκε στο Ελαιουργείο. Τα παιδιά διασχίζοντας
την εγκατάσταση της ∆ανάης Στράτου σε µια διαδραστική λειτουργία συνοµίλησαν ηχητικά µε το
έργο. Η ποµπή ολοκλήρωσε την πορεία µέσα
στο Ελαιουργείο και κατευθύνθηκε στη συνέχεια
στην παραλία της Ελευσίνας. Εκεί, ένα αγόρι κι
ένα κορίτσι, µπήκαν στη θάλασσα και άφησαν τα
δύο πρώτα αγγεία µε τα µηνύµατά τους να ταξιδέψουν στη θάλασσα της Μεσογείου, για να τους
ακολουθήσουν και τα υπόλοιπα παιδιά. Τα φωτισµένα αγγεία ξεκίνησαν το ταξίδι τους µεταφέροντας τα µηνύµατα και ταυτόχρονα µια άλλη
οµάδα παιδιών έστελνε ξεχωριστά ηχητικά µηνύµατα.
Credits

Ιδέα-Σύλληψη: Κέλλυ ∆ιαπούλη
∆ιαµόρφωση χώρου: Γιώργος Αλεξάνδρου
Μουσικό concept-διδασκαλία: ∆ηµήτρης ∆εσύλλας
Μουσικοί βοηθοί: Σεµέλη Μαργαρίτη, Αριστείδης
Λύκος-∆εσύλλας
Κατασκευή φωτιζόµενων αγγείων: Art Colour

w eb s i t e: w w w . a n as t a s i a s e r e p a .g r

Επιµέλεια κίνησης: Ζέτα Βαλαβάνη
Σχεδιασµός και Υλοποίηση βιωµατικού εργαστηρίου
«Βρίσκω το Σπίτι µου»: Very Young Contemporary Art
∆ιεύθυνση Παραγωγής: Αγγελική Λαµπίρη

Για οποιαδήποτε πληροφορία µπορείτε να επικοινωνήσετε µε τον υπεύθυνο επικοινωνίας κο Γιώργο Μιχαηλάρη στο τηλέφωνο 210 553 7206 - 6973 358 588 ή
στο email: press@eleusis2021.eu
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∆ήλωση Συνεργασίας Ελλάδας - Παλαιστίνης
σε θέµατα Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Μ

ε την υπογραφή κοινής ∆ήλωσης για την συνεργασία σε θέµατα Τοπικής Αυτοδιοίκησης και µε την κατάθεση στεφάνου στο Μαυσωλείο του
Yasser Arafat, ολοκληρώθηκε η πρώτη ηµέρα της επίσκεψης του
Υπουργού Εσωτερικών, Πάνου Σκουρλέτη, στην Παλαιστίνη, κατά τη διάρκεια
της οποίας πραγµατοποίησε διαδοχικές συναντήσεις µε τον Παλαιστίνιο
Πρωθυπουργό και Υπουργό Εσωτερικών, Dr. Rami Hamdallah και τον Υπουργό Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Dr. Hussein Al-Araj.
Ο Υπουργός Εσωτερικών θα επισκεφθεί αύριο, Τρίτη 14 Νοεµβρίου 2017,
τον Ιερό Ναό της Αναστάσεως, στα Ιεροσόλυµα και στη συνέχεια το Πατριαρχείο
Ιεροσολύµων, όπου θα γίνει δεκτός από την Α.Θ.Μ. τον Πατριάρχη Ιεροσολύµων, κ.κ. Θεόφιλο Γ’.
Ο κ. Σκουρλέτης µετέβη στην Ραµάλα τη ∆ευτέρα 13 Νοεµβρίου 2017, όπου
συναντήθηκε αρχικά µε τον Υπουργό Τοπικής Αυτοδιοίκησης και στη συνέχεια
µε τον Παλαιστίνιο Πρωθυπουργό. Αµέσως µετά, στο Πρωθυπουργικό Γραφείο,
ο κ. Σκουρλέτης και ο Dr. Hussein Al-Araj, παρουσία του Πρωθυπουργού,
συνυπέγραψαν τη ∆ήλωση για την προώθηση της αµοιβαίας συνεργασίας σε
θέµατα Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Η Ν∆ ΚΟΝΤΑ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙ Α

Κλιµάκιο του Τοµέα Υγείας της Ν∆,
θα επισκεφθεί σήµερα το
Πανεπιστηµιακό Νοσοκοµείο «ΑΤΤΙΚΟΝ»

Η

υγεία βρίσκεται στον πυρήνα του κυβερνητικού προγράµµατος της Ν∆. Μακριά από "κάλπικες" υποσχέσεις
και "µεγάλα" λόγια, τα αποτελέσµατα των οποίων
"πληρώνει" ακριβά η χώρα, η Ν∆ ακούει τα προβλήµατα των
εργαζοµένων στο χώρο της υγείας και βλέπει από κοντά τις
όποιες δυσλειτουργίες προκειµένου να επικαιροποιήσει το πρόγραµµα της και να δώσει συγκεκριµένες και τεκµηριωµένες
λύσεις.
Συνεχίζουµε τις επισκέψεις µας στα Νοσοκοµεία και τα Κέντρα Υγείας του Λεκανοπεδίου Αττικής.
Στο πλαίσιο αυτό, την Τετάρτη 15/11/2017 και ώρα 11:00 κλιµάκιο του Τοµέα Υγείας της Ν∆, θα επισκεφθεί το Πανεπιστηµιακό Γενικό Νοσοκοµείο «ΑΤΤΙΚΟΝ».
Επικεφαλής του κλιµακίου θα είναι ο Βουλευτής Επικρατείας
και Τοµεάρχης Υγείας Βασίλης Οικονόµου και ο Βουλευτής Αχαΐας και αναπληρωτής Τοµεάρχης Υγείας Ιάσων Φωτήλας.
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Η... ακτινογραφία του «µποναµά»

θριάσιο-9

- Ποιοι δικαιούνται το κοινωνικό µέρισµα και πόσα ευρώ θα πάρουν

Τ

ελικά, τρείς είναι οι κατηγορίες, στις οποίες κατευθύνεται το πλεόνασµα.
Η ενίσχυση των χαµηλών εισοδηµάτων µε 720 εκατ. ευρώ, οι επιστροφές των παράνοµων κρατήσεων στους συνταξιούχους και η ενίσχυση
µε 360 εκατ. ευρώ της ∆ΕΗ, ώστε να αποτραπούν αυξήσεις των τιµολογίων
(λόγω των κόστους ηλεκτροδότησης των νησιών), µέτρο το οποίο ωφελεί όλα
τα νοικοκυριά της χώρας.
Στα νοικοκυριά µε χαµηλά εισοδήµατα, θα διατεθούν συνολικά 720 εκατοµµύρια ευρώ.
Τα ποσά θα διανεµηθούν µε τη µορφή έκτακτης ενίσχυσης, η οποία θα είναι
αφορολόγητη και ακατάσχετη. Εντός της εβδοµάδας κατατίθεται ο σχετικός
νόµος στη Βουλή και µέχρι τα µέσα ∆εκεµβρίου θα έχει πραγµατοποιηθεί η
καταβολή του ποσού στους δικαιούχους.
Επίσης από σήµερα οι αρµόδιοι υπουργοί θα προβούν σε περισσότερες διευκρινίσεις, επί των προϋποθέσεων λήψης του µερίσµατος.
Αξιοσηµείωτο είναι πως, ενώ είχε αφεθεί να εννοηθεί πως οι «θεσµοί» δεν
επιτρέπουν την ενίσχυση των συνταξιούχων, µε το σύστηµα διανοµής του
µερίσµατος που επιλέχθηκε φέτος, καλύπτονται όλοι ανεξαιρέτως που έχουν
χαµηλά εισοδήµατα.
Επίσης, ενώ αρχικά ο στόχος ήταν η ενίσχυση των δικαιούχων του Κοινωνικού Εισοδήµατος Αλληλεγγύης και οι µακροχρόνια άνεργοι, το µεγαλύτερο πλεόνασµα του προϋπολογισµού επέτρεψε την οριζόντια διανοµή του, µε βάση τα
εισοδηµατικά και περιουσιακά κριτήρια, τα οποία όσοι τα πληρούν λαµβάνουν
το επίδοµα.
Πρόκειται για προεκλογικές παροχές

Η σπουδή ωστόσο του πρωθυπουργού να... µοιράσει χρήµα µε το µέρισµα σε
3,4 εκατ. πολίτες ωθεί αρκετούς στη σκέψη ότι πρόκειται για προεκλογικές παροχές, σε συνδυασµό µε το γενικότερο κλίµα που θυµίζει πράγµατι προεκλογική
περίοδο αγνώστου διάρκειας.
Ν.∆.«Θα πούµε ναι επί της αρχής αλλά το φιλοδώρηµα αυτό δεν
αντιµετωπίζει την φτώχεια και δεν δηµιουργεί δουλειές».

Η Νέα ∆ηµοκρατία θα ψηφίσει «ναι» επί της αρχής στο νοµοσχέδιο για το κοινωνικό µέρισµα η κυβέρνηση, όπως δήλωσε η εκπρόσωπος Τύπου και ευρωβουλευτής της Ν∆ Μαρία Σπυράκη.
Η εκπρόσωπος Τύπου της Νέας ∆ηµοκρατίας σηµείωσε: «Θα πούµε ναι επί
της αρχής στην πρόταση της κυβέρνησης για την αναδιανοµή του πλεονάσµατος. Θέλουµε οτιδήποτε ελαφρύνει τους έλληνες να συµβεί. Αφαιρέθηκαν από
τις τσέπες των Ελλήνων περίπου 15 δις και ο πρωθυπουργός θέλει να επιστρέψει υπό µορφή φιλοδωρήµατος στους Έλληνες. Το φιλοδώρηµα αυτό δεν
αντιµετωπίζει την φτώχεια και δεν δηµιουργεί δουλειές. Έχουµε διαφορετική
οπτική και αντίληψη αλλά θα τοποθετηθούµε θετικά».

ΑΜΑΛΙΑ Κ. ΛΙΑΣΚΟΥ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΟΣ
Απόφοιτος Πανεπιστηµίου
Αθηνών

Αναγνωρισµένη άδεια ασκήσεως επαγγέλµατος στη Γερµανία
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Τηλέφωνο: 210 5547957 κινητό: 6974470394
email: amalia.liaskou@yahoo.gr
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
«ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ
Ν.Π.∆.∆.
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ
∆ΗΜΟΥ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
(Π. Α. Ο. ∆. ΗΛ . )-ΓΡ ΗΓΟΡ ΗΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ»
ΤΜΗΜΑ
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ
–
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ
∆/ση : Σοφοκλή Βενιζέλου 114,
Ηλιούπολη
Τηλ. 2109944001, 210 9922899
Fax : 2109910036
Αρµόδια υπάλληλος: Ελένη
Ψυρροπούλου
Ηλιούπολη : 13/11/2017
Αριθ. Πρωτ: 1856

Περίληψη Αν ακοίν ωσης υπ'
αριθµ. ΣΜΕ 2/2017
για τη σύν αψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΑΝΤΙΤΙΜΟ

Ο Πρόεδρος του ΝΠ∆∆
Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις του Π.∆. 524/80 (ΦΕΚ
143/τ.Α΄/17-7-1980)
Τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν.
2190/94, όπως τροποποιήθηκε από
τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν.
2527/1997
(ΦΕΚ206/τ.Α΄/8-101997), 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΄/21-11-2013) και τις διατάξεις
του άρθρου 26 του Ν. 4235/2015
(ΦΕΚ 47/τ. Α΄/11-5-2015)
Τις διατάξεις του Ν.3852/2010,
όπως έχουν τροποποιηθεί και
ισχύουν
Την υπ’ αριθµ. 10/2017 απόφαση
∆.Σ του Ν.Π.∆.∆. για τον
προσλήψεων
Προγραµµατισµό
προσωπικού µε συµβάσεις µίσθωσης
έργου µε αντίτιµο του έτους 20172018 και την υπ’ αριθµ.
21005/7588/23-3-2017 Εισηγητική
Έκθεση της Αποκεντρωµένης
∆ιοίκησης Αττικής για σύναψη
συµβάσεων µίσθωσης έργου
Την υπ’ αριθµ.πρωτ. 4994/16-062017 βεβαίωση του ΑΣΕΠ
Την
υπ’
αριθµ.
οικ.
23882/13.07.2017 Απόφαση του
Υπουργού Εσωτερικών (Α∆Α :
Ω0Ω2465ΧΘ7-Ξ7Τ), που εκδόθηκε
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου
48 του Ν. 4325/2015.
Την υπ’ αριθµ. 114/2017 απόφαση
∆.Σ. του ΝΠ∆∆ για τον καθορισµό
ειδικοτήτων
πρόσληψης

προσωπικού µε συµβάσεις µίσθωσης
έργου µε αντίτιµο.
Την υπ’ αριθµ. 90662/32094/2-112017 απόφαση του Συντονιστή της
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής
µε την οποία τροποποιήθηκε η υπ΄
αριθµ. 81822/29344/11-10-2017
απόφασή του, περί έγκρισης
συµβάσεων µίσθωσης έργου στο
Ν.Π.
Την υπ’ αριθµ 127/2017 απόφαση
∆.Σ. του ΝΠ∆∆ για τον συγκρότηση
τριµελούς Επιτροπής Επιλογής
Καλλιτεχνικού Προσωπικού της
παρ.2 του άρθρου 4 του Π.∆.
524/1980, σχετικά µε την επιλογή καλλιτεχνικού
πρόσληψη
προσωπικού µε σύµβαση µίσθωσης
έργου µε αντίτιµο.
Την υπ’ αριθµ. 91741/32522/3010-2017
Απόφαση
της
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής
σχετικά µε την συγκρότηση
Επιτροπής Επιλογής Καλλιτεχνικού
Προσωπικού του ΝΠ∆∆
Την υπ΄αριθµ.25/2015 απόφαση
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου για τον
ορισµό Προέδρου του Ν.Π.∆.∆
Τον Οργανισµό
Εσωτερικής
Υπηρεσίας του Ν.Π.∆.∆. (ΦΕΚ
1538/τ.Β΄/11-6-2014)
Τις ανάγκες του Τµήµατος
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
είκοσι έν α (21) άτοµα, για την
κάλυψη αν αγκών του Τµήµατος
Πολιτισµού
του
Ν.Π.∆.∆.
«ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
∆ΗΜΟΥ
ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ (Π.Α.Ο.∆.ΗΛ.) –
ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ», που
µε
εδρεύει στην Ηλιούπολη,
αν τικείµεν ο την εκτέλεση των
έ ρ γω ν : α ) « Κ α λλι τ ε χ ν ι κ ή
∆ιεύθυν ση του “∆ηµοτικού
Ωδείου Ηλιούπολης Απόστολος
Μόσχος”»,
β)
«Λειτουργία
Τµηµάτων
Εκµάθησης
Ζωγραφ ικής», γ) «Λειτουργία
Τµηµάτων Εκµάθησης ΜουσικήςΜουσικών Οργάν ων » και δ)
«Λειτουργία Τµηµάτων Εκµάθησης
Φωτογραφίας».
Στο πλαίσιο των έργων αυτών ,
θα απασχοληθεί αν ά τόπο
εκτέλεσης, ειδικότητα και διάρκεια
σύµβασης, ο εξής αριθµός ατόµων
(βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), µε τα αν τίστοιχα
απαιτούµεν α
προσόν τα
(βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (αν ά κωδικό θέσης)

Τετάρτη 15 Νοεµβρίου 2017

Κωδικός απασχόλησης Τίτλος σπουδών και λοιπά απαιτούµεν α προσόν τα
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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 Τεχνών µε κατεύθυνση Ζωγραφικής ή Εικαστικών και Εφαρµοσµένων Τεχνών µε κατεύθυνση ή ειδίκευση Ζωγραφικής ή Πλαστικών τεχνών και Επιστηµών της Τέχνης κατεύθυνσης Εικαστικών ή Εικαστικών και Εφαρµοσµένων Τεχνών 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 δίπλωµα ειδικότητας 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.
ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α) ∆ίπλωµα ή πτυχίο πιάνου
Β) Τίτλος σπουδών µοντέρνου πιάνου/keyboards (jazz, pop, rock κ.ά.)
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) ∆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 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 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 κράτους-µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, iii) από Ανώτατο Εκπαιδευτικό
Ίδρυµα ή Ανώτερη Σχολή χώρας εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης µε αναγνωρισµένη ισοτιµία.

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

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: Α) ∆ίπλωµα κόρνου 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 κόρνου 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
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 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
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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ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (αν ά κωδικό θέσης)

Τίτλος σπουδών και λοιπά απαιτούµεν α προσόν τα

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 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 τσέλου 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 τσέλου 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
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 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 κλαρινέτου 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 κλαρινέτου 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
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 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 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 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 τούµπας 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 τούµπας 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
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 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 ακρόασηςΒ) 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
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.
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, ενοργάνωση
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 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.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑ
ΚΩ∆ΙΚΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ:
ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΩ∆ΙΚΟ 101:

Πρόσθετα προσόν τα
1.
έως 60 µόρια
Εµπειρία στη διεύθυνση Ωδείου ή
Μουσικής Σχολής, επιπλέον πτυχία
ή άλλοι τίτλοι σπουδών στο
της
µουσικής,
αντικείµενο
συµµετοχή σε φεστιβάλ, σε ειδικά
σεµινάρια
και
σεµινάρια
τελειοποίησης (master class),
καλλιτεχνική δραστηριότητα στην
και
το
εξωτερικό
Ελλάδα
(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).
Συνέντευξη έως 40
2.
µόρια
Η
συνέντευξη
θα
πραγµατοποιηθεί ενώπιον της
µετά το
τριµελούς επιτροπής,
πέρας της δεκαήµερης προθεσµίας
κατάθεσης των αιτήσεων των
υποψηφίων, κατόπιν τηλεφωνικής
πρόσκλησης.
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΩ∆ΙΚΟΥΣ 102 έως
120:

Α.
ΒΑΘΜΟΣ
ΤΙΤΛΟΥ
ΣΠΟΥ∆ΩΝ
Για ΠΕ και ΤΕ πολλαπλασιάζεται ο βαθµός Χ 40 µόρια και για
∆Ε Χ 20 µόρια.

Β.ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ Η΄ ΤΕΚΝΟ
ΠΟΛΥΤΕΚΝΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ
50 µόρια για κάθε τέκν ο
Γ. ΤΡΙΤΕΚΝΟΣ Ή ΤΕΚΝΟ
ΤΡΙΤΕΚΝΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ
40 µόρια για κάθε τέκν ο
∆.ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ
30 µόρια για καθέν α από τα
δύο πρώτα τέκν α και 50 µόρια
για το τρίτο

Η΄
ΤΕΚΝΟ
Ε.ΓΟΝΕΑΣ
ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ
50 µόρια για κάθε τέκν ο
ΣΤ.ΕΜΠΕΙΡΙΑ
7 µόρια αν ά µήν α εµπειρίας
και έως 60 µήν ες

Όπου απαιτηθεί ακρόαση, το
πρόγραµµα είναι ελεύθερης επιλογής και διάρκειας τουλάχιστον πέντε
(5΄) λεπτών.

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.
Α Π Α Ρ Α Ι Τ Η Τ Α
∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
∆ΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ
Οι ενδιαφερόµενοι οφείλουν να

συµπληρώσουν αίτηση, στην
οποία αναφέρουν ρητά τον
κωδικό/κωδικούςθέσης/θέσεων, για
τον οποίο/οποίους δηλώνουν
συµµετοχή.
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 πιστότητα των
αναγραφόµενων σε αυτό. Αφορά
µόνο 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΄/286-2007)
5. Αποδεικτικά της προϋπηρεσίας στην αντίστοιχη ειδικότητα
(συµβάσεις εργασίας, ένσηµα κ.λπ.)
6 Παραστατικά που απαιτούνται
για τη µοριοδότηση των κοινωνικών
κριτηρίων (π.χ. πιστοποιητικό
οικογενειακής
κατάστασης,
βεβαίωση πολυτεκνίας κ.λπ.)
7. 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.
8. Φάκελος µε όλα τα
παραστατικά ή τις βεβαιώσεις που
αποδεικνύουν την καλλιτεχνική
σταδιοδροµία και εν γένει τα
πρόσθετα
προσόντα
των
υποψηφίων. Αφορά µόνο τους
κωδικούς θέσης 101, 104, 105, 106,
107, 108, 118.

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:
21099440012109922899, αρµόδια υπάλληλος:
Ελένη
Ψυρροπούλου).
Στην
περίπτωση
αποστολής
των
αιτήσεων
ταχυδροµικώς,
το
εµπρόθεσµο των αιτήσεων κρίνεται
µε βάση την ηµεροµηνία που 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
εποµέν η της δηµοσίευσης της
παρούσας σε δύο ηµερήσιες
εφ ηµερίδες και συγκεκριµέν α από
17/11/2017 έως και 27/11/2017
Η παραλαβή των αιτήσεων θα
γίνεται καθηµερινά τις εργάσιµες

θριάσιο-11

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.
127/2017 απόφαση ∆.Σ. του
Ν.Π.∆.∆. και την υπ’ αριθµ.
91741/32522/30-10-2017 απόφαση 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 Τετάρτη 29 Νοεµβρίου και ώρες
14:00 έως 18:00 στο Τµήµα Πολιτισµού του Νοµικού Προσώπου
(Νικοµάχου 18 – Ηλιούπολη).
Οι ακροάσεις για τα µουσικά
όργανα –αν απαιτηθούν- θα πραγµατοποιηθούν την Πέµπτη 30 Νοεµβρίου και ώρες 10:00 έως 14:00 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.p o l i ti s m o s -i l i o u p o l i .g r,
http://athwww.ilioupoli.gr,
litismos.dimosilioupolis.gr/, εντός
πέντε (5) ηµερών από τη συνεδρίαση
της επιτροπής. Κατά των ανωτέρω
πινάκων, οι ενδιαφερόµενοι µπορούν
να υποβάλλουν ενστάσεις ενώπιον
της επιτροπής, µέσα σε 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
έργου µε αντίτιµο, µε τους 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
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

ΤΗΣ

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. ∆ . Η Λ . )-Γ ρ η γ ό ρ η ς
Γρηγορίου», Μεσσηνίας
&
∆αµασκηνού,
στο
Γραφείο
Προσωπικού
(πληροφορίες:
2 1 0 9 9 4 4 0 0 1 -2 1 0 9 9 2 2 8 9 9 ,
αρµόδια υπάλληλος:
Ελένη
Ψυρροπούλου).
Ανάρτηση ολόκληρης της
προκήρυξης θα υπάρχει στον
πίνακα
Ανακοινώσεων
του
∆ηµοτικού
Κολυµβητήριου
Ηλιούπολης,
στη
∆ηµοτική
Βιβλιοθήκη Ηλιούπολης, στο
πίνακα
ανακοινώσεων
του
∆ηµαρχιακού
Μεγάρου
Ηλιούπολης, και ηλεκτρονικά στη
∆ιαύγεια
και
στο
site:
www.p o l i ti s m o s -i l i o u p o l i .g r,
www.ilioupoli.gr,
http://athlitismos.dimosilioupolis.gr/
Ο Πρόεδρος του Ν.Π.∆.∆.
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

12-θριάσιο

Τετάρτη 15 Νοεµβρίου 2017

∆εσµεύτηκαν 1,4 τόνοι οπωροκηπευτικά

Σ

τη δέσµευση οπωροκηπευτικών συνολικού βάρους 1.400 κιλών, προχώρησαν οι
ελεγκτές τροφίµων της ∆ιεύθυνσης Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής της
Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά, στο πλαίσιο των συστηµατικών και στοχευµένων ελέγχων που πραγµατοποιούν στην αγορά.
Ειδικότερα, κατά τον ποιοτικό έλεγχο σε δύο επιχειρήσεις εµπορίου αγροτικών προϊόντων του Πειραιά, οι ελεγκτές εντόπισαν και δέσµευσαν ως µη κανονικά 48 ξυλοκιβώτια
µε µήλα βάρους 780 κιλών και 36 πλαστικά κιβώτια µε ντοµάτες βάρους 620 κιλών, επειδή τα συγκεκριµένα προϊόντα δεν πληρούσαν τις απαιτήσεις των διατάξεων της ενωσιακής και εθνικής νοµοθεσίας ως προς την επισήµανση.

9-10/12 ∆ΙΗΜΕΡΗ ΕΚ∆ΡΟΜΗ ΣΤΑ ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ
- ΛΙΜΝΗ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑ - ΕΛΑΙΩΝΑ- ΠΛΑΝΗΤΕΡΟ- ΒΥΤΙΝΑ

∆ΙΑΜΟΝΗ ΣΕ ΠΟΛΥΤΕΛΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΠΕΤΡΙΝΩΝ
ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΣΤΟΝ ΕΛΑΙΩΝΑ ΣΗΜΑΝΤΡΟΝ 4*
ΠΡΩΙΝΟ ΚΑΙ ΒΡΑ∆ΙΝΟ ΣΕ ΜΠΟΥΦΕ

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕ ΠΟΛΥΤΕΛΗ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ
ΩΡΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ 8.00

ΤΙΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 75€

16-17/12 ΜΥΛΟΣ ΤΩΝ ΞΩΤΙΚΩΝ - ΤΡΙΚΑΛΑ
- ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ

∆ΙΑΜΟΝΗ ΣΤΗΝ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ ΣΤΟ ΑMALIA 4*
ΠΡΩΙΝΟ ΚΑΙ ΒΡΑ∆ΙΝΟ ΣΕ ΜΠΟΥΦΕ

∆ΩΡΕΑΝ ΕΙΣΟ∆Ο ΣΤΟ ΜΥΛΟ ΤΩΝ ΞΩΤΙΚΩΝ
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕ ΠΟΛΥΤΕΛΗ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ
ΩΡΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ 8.00

ΤΙΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 65€ (παιδιά 1-4 ετών δωρεάν )
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ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ

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
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Η
ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ “ΝΤΙ ΤΟΡΡΕ”
- ΕΤΟΙΜΗ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ.
∆ΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΗ
ΧΡΗΣΗ.
ΌΠΙΣΘΕΝ
∆ΗΜΑΡΧΕΙΟΥ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ- ΈΝΑΝΤΙ
Ι.Ν. ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ.
ΤΗΛ: 6977426279
ΑΣΠΡΟ ΠΥΡΓΟΣ

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

- Ενοικιάζεται σπίτι 100 τ.µ.
στο κέντρο του Ασπροπύργου, οροφοδιαµέρισµα µε 2
κρεβατοκάµαρες, κουζίνα,
σαλονοτραπεζαρία
και
µπάνιο.
Τηλέφωνο
επικοινωνίας
6945334415
Ενοικιάζεται διαµέρισµα 1ου
ορόφου 87 τ.µ. σε νεόδµητη
πολυκατοικία στη Μαγούλα
Αττικής, µε 2 υπνοδωµάτια ,
σαλόνι, τραπεζαρία, κουζίναγραφείο, 1WC, κουφώµατα
αλουµινίου διπλά τζάµια, air
condition, ηλιακό θερµοσίφωνα,
νυχτερινό
ηλεκτρικό
τιµολόγιο, αυτόνοµη
θέρµανση,θέση parking στην
πιλοτή ,αποθήκη 20 τ.µ. στο
υπόγειο. Κοντά σε αστική
συγκοινωνία και προαστιακό
σιδηρόδροµο.
Τηλέφωνο
επικοινωνίας:
6944204160
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
Ενοικιάζεται εστιατόριο

(πρώην Χαγιάτι) στο κέντρο
της Μάνδρας (Κοροπούλη
6). 180τµ κτίριο και 250τµ
υπαίθριος χώρος. Τηλέφωνο επικοινωνίας:
6975328309

ΕΛΕΥΣΙΝΑ: ∆ιατίθεται (ενοικίαση ή πώληση) κεντρικό κατάστηµα (Οδός Παγκάλου) 300τµ + 100τµ βοηθητικός χώρος. τηλ. επικοινωνίας:
6934689242.(22.7.17)
ΕΛΕΥΣΙΝΑ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΜΙΑ
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ
(36TM) ΣΤΗΝ
ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ.
ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΕΠΙΚΟΝΩΝΙΑΣ
6932824096

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΣΤΟΝ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ 90ΤΜ ΣΤΟ
ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ.
ΤΗΛΕΦΩΝΟ 2105571925
& 6949073467

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ διαµέρισµα 54 τ.µ., 1ου, 1 υ/δ, κατασκευή '76, µπάνιο, κεντρική θέρµανση, κλιµατισµός,
ανακαινισµένο, ανακαίνιση
'15, τιµή 250€, συζητήσιµη
6949629435

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ µονοκατοικία 80 τ.µ., ισόγεια, 2 υ/δ
κατασκευή '65, µπάνιο, α ,
νοικτό πάρκιν, κήπος 170
τ.µ., ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΕ
ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 245τµ, τιµή
370€- 2111041100

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ διαµέρισµα 54 τ.µ., 1ου, 1 υ/δ, κατασκευή '76, µπάνιο, κεντρική θέρµανση, κλιµατισµός,
ανακαινισµένο, ανακαίνιση
'15, τιµή 250€, συζητήσιµη
6932208258
ΠΩΛΗΣΕΙΣ

Πωλείται οικόπεδο 1400τµ
στην Αγία Σωτήρα µε 40 τµ
κτίσµα στην Αγία Σωτήρα
ανταλάσσεται και µε διαµέρισµα η µαγαζί.
Επικοινωνία : 6984792490
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ
∆ΙΠΛΑ ΑΠΟ ΤΟ ΚΤΗΡΙΟ ΤΗΣ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
ΝΕΟ∆ΜΗΤΟ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 84 ΤΜ
4ΟΥ ΟΡΟΦΟΥ - ΓΩΝΙΑΚΟ∆ΙΑΜΠΕΡΕΣ- ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 2008ΜΕ ΠΑΡΚΙΝΓΚ ΣΕ ΠΥΛΩΤΗ ΚΑΙ
ΠΑΡΚΙΝΓΚ ΣΕ ΑΝΟΙΧΤΟ ΧΩΡΟ.
∆ΙΑΘΕΤΕΙ ΑΣΑΝΣΕΡ - ΑΥΤΟΝΟΜΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ - Ι∆ΙΟΚΤΗΤΗ ΤΑΡΑΤΣΑΜΠΑΡΜΠΕΚΙΟΥ- ΑΠΟΘΗΚΗ
ΚΑΙ ΠΟΛΛΑ ΕΞΤΡΑ. ΜΟΝΟ
ΣΟΒΑΡΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 210.5578619 &
6982600102

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 κατάσταση,
ανακαίνιση '00, τιµή 35.000€
6986257643

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

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
Πωλoύνται 2 οικόπεδα στην
περιοχή Ρουπακίου, 600
τ.µ. το καθένα εντός
σχεδίου. Τηλ. επικοινωνίας
6977010051 (ώρες 10:0013:00 ) (7.1.17)

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Γκοριτσα,
θέση Θερµοκήπια, νεόδµητη µονοκατοικία 120 τ.µ.,
ισο γείου - 1ου, 4 υ/δ (τα 2
master), κατασκευή '01,
2 µπάνια, σε οικόπεδο 180
τ.µ., αυτόνοµη θέρµανση, ελεύθερη, ανακαίνιση '10, τιµή 110.000€, συζητήσιµη
τηλ:6994844465

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

ΕΛΕΥΣΙΝΑ νεόδµητο διαµέρισµα ρετιρέ 107 τ.µ., 3ου
ορόφου, 3 υ/δ, κατασκευή
'09, πάρκιν, αποθήκη, άριστης κατασκευής, τιµή
125.000€ , 210/5543780
(8.12.16)
ΕΛΕΥΣΙΝΑ Κέντρο, οροφοδιαµέρισµα 50 τ.µ., 1ου, κατάλληλο και για ιατρείο, πωλείται , 6980/860940

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 νεόδµητη γκαρσονιέρα 31 τ.µ., 1ου - 2ου, 1
υ/δ, κατασκευή '05, µπάνιο,
studio, τέντες, δωµάτιο µε ενιαία κουζίνα, κλιµατιστικό,
τιµή 28.000€, συζητήσιµη
τηλ: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
ΚΥΡΙΑ ΖΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ
ΦΥΛΑΞΗ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΩΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ
ΤΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ. ΤΗΛ.
6974394991

ΤΕΧΝΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

ΚΥΡΙΑ ΑΝΑΖΗΤΑ
ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ/
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΓΙΑ
ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΕΣ ΚΥΡΙΕΣ.
ΠΕΡΙΟΧΕΣ
ΕΛΕΥΣΙΝΑ/ΜΑΓΟΥΛΑ
/ΜΑΝ∆ΡΑ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
6986712390

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

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.
Σ Υ Σ Τ Α Σ Ε Ι Σ
∆ Ι Α Θ Ε Σ Ι Μ Ε Σ .
Τ Η Λ Ε Φ Ω Ν Ο
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:
6977403342

ΚΥΡΙΑ ΜΕ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΝΑ
ΕΡΓΑΣΤΕΙ ΩΣ ΟΙΚΙΑΚΗ
ΒΟΗΘΟΣ - ΓΗΡΟΚΟΜΟΣ
ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ
ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ
ΠΕ∆ΙΟΥ. ΤΗΛ 6944802271

Κυρία αναλαµβάνει τη
φύλαξη και φροντίδα παιδιών σε περιοχές της ∆υτικής Αττικής µε χρόνια προϋπηρεσία. Τηλ.
6994948553.

Βοηθός βρεφονηπιοκόµος
από τον Ασπρόπυργο αναζητά εργασία σε ιδιωτικό παιδικό σταθµό.
Επίσης αναλαµβάνει τη
φύλαξη παιδιών έως 5 ετών.
Τηλ.: 6936678467 (10.
12.16)
Ιδιωτικός σεκιούριτι µε εµπειρία, αναλαµβάνει τη
φύλαξη σε γάµους, εστιάσεις, βαπτίσεις µε εχεµύθεια
και υπευθυνότητα.
Επίσης αναλαµβάνει τη
φύλαξη χώρων και σπιτιών.
Τηλ. επικοινωνίας
6985872538 κος Παναγιώτης. (1.10.16)

Κυρία ζητά εργασία για τη
φύλαξη µικρών παιδιών (βρεφονηπιοκόµο
Τηλ. 6936678467 (4.7.16)
Κυριος 39 ετών ζητά οποια
δήποτε εργασία. Τηλέφωνο
επικοινωνίας
698 66 84 139 (21.6.16)

Κυρία Ελληνιδα αναλαµβανει φυλαξη παιδιων στην περιοχη της Μανδρας .
Τηλεφωνο επικοινωνιας:
6908855698

ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΜΕΛΕΤΩΝ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ Ι.
ΜΕΛΕΤΗΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ.
Αλ. Παναγούλη 5
Ασπρόπυργος. Τηλέφωνα210-5572695,
6932215870

ΖΗΤΟΥΝ

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Στον Ασπρόπυργο διαµέρισµα ή µονοκατοικία για ενοικίαση.
Κατα προτίµηση τριάρι.
Τηλ: 6946971237

∆ίνεται τηλεόραση 14‘ µε αποκωδικοποιητή και σκαρτ
έναντι 25 ευρώ. Επίσης θα
υπάρχει µικρή διευκόλυνση
για τη µεταφορά της
τηλ: 6932851913.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Ασπροπυργος - Ζητείται
κυρία για φύλαξη ηλικιωµένου λίγες ηµέρες τη βδοµάδα. 6974748070

Ζητείται ψυκτικός για εργασία ή συνεργασία. Τηλ.
210 5573612,
6932864021
Ζητείται αρτοποιός
περιοχή Μάνδρα
Αττικής. Τηλ:
6945728662
- Αναστάσιος

ΖΗΤΕΙΤΑΙ
ΚΟΠΕΛΑ
ΓΙΑ
ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ (ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ) ΣΤΟΝ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ.
ΤΗΛΕΦΩΝΟ:
2105580781 / 6977456187
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ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΡΙΑΣΙΟ
213 2028000
ΙΚΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ (ΓΡΑΦΕΙΑ) Τηλ: 2105586632, 210-5586633
ΙΚΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ (ΙΑΤΡΕΙΑ) 210
5586773
Κέντρο Υγείας Ελευσίνας
Χαριλάου Τρικούπη 213 200 6900
Ι. Κ. Α. ( ∆ιοικητικές Υπηρεσίες )
Κελεού & Μιαούλη 210 55 14 736
Ι. Κ. Α. ( Ιατρεία ) Κοντούλη 2
210 55 49 168
ΙΚΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 210 2318684
ΙΚΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2469171
ΙΚΑ ΜΑΝ∆ΡΑΣ 210 5555373
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΑΤΤΙΚΗΣ: 213 2047002

∆ΥΤΙΚΗΣ

∆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 210
55555512
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΑΝ∆ΡΑΣ 210 5558577
ΚΕΠ 210 5559626
∆ΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ
2132042700-1
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΖΕΦΥΡΙΟΥ 213
2038801
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 210
2486223
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΖΕΦΥΡΙΟΥ 210
2474446
ΚΕΠ ΖΕΦΥΡΙΟΥ 210 2319180
∆ΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ
22960 81007
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 22960 22100
ΙΚΑ 22960 21537
ΚΕΠ 22960 83270
∆ΗΜΟΣ ΧΑΪ∆ΑΡΙΟΥ
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ : 213 20 47 200
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ∆ΗΜΑΡΧΟΥ : 213 20 47 215,
FAX : 210 58 19 841, email : gm@haidari.gr
ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ : 213 20 47 263 , 213 20 47
262 , 213 20 47 269 FAX : 210 58 11 621
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
(∆ΗΜΟΤΟΛΟΓΙΑ) : 213 20 47 253 , 213 20
47 254 , 213 20 47 258 FAX : 210 58 11
621
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙ∆ΟΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ :
213 20 47 265 , 213 20 47 266 ,
213 20 47 267
ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ : 213 20 47 268 ,
213 20 47 269 , 213 20 47 270
ΤΜΗΜΑ
ΑΛΛΟ∆ΑΠΩΝ
&
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ : 213 20 47 256
ΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ : 213 20 47 204, 213 20
47 255, 213 20 47 344
∆/ΝΣΗ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
&
ΕΛΕΓΧΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ :
213 20 47 244 , 210 58 18 860
ΤΜΗΜΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ : 210 58 22 240
ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ : 210 58 10 901
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ∆ΗΜΟΥ
ΧΑΪ∆ΑΡΙΟΥ : 213 2047360 , 213 20 47 364
, 213 20 47 367
ΤΜΗΜΑ ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ-ΒΡΑΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ
ΣΤΑΘΜΩΝ : 213 20 47 264 , 213 20 47 251
, 213 20 47 249 , 213 20 47 250
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (ΕΡΕΙΣΜΑ) : 210
53 23 090
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ : 210 58 21 574
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΛΑΤΑΚΙ : 210
58 21 639 , 210 53 21 142
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ∆ΑΣΟΥΣ : 210 58
22 074
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΓΡΗΓΟΡΟΥΣΑΣ : 210 58 21
723
ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΑΠΗ
1ο ΚΑΠΗ: 210 58 12 080
2ο ΚΑΠΗ: 210 53 21 631
3ο ΚΑΠΗ: 210 58 15 608

ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ

θριάσιο-15

16-θριάσιο
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