
Συνάντηση του δημάρχου Χαϊδαρίου 
Μ. Σελέκου με τον πρόεδρο της Παλαιστινια-

κής Επιτροπής Ειρήνης& Αλληλεγγύης

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΑΝ ΟΙ 
ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Στο οδικό δίκτυο Στο οδικό δίκτυο 
της της Οινόης έως Οινόης έως 

τον κόμβοτον κόμβο
των Βιλίων των Βιλίων 

Πάνω 1.200 πτυχιούχοι 
Φυσικής Αγωγής θα

απορροφηθούν σε Δήμους 
- Συνολικά 62 άτομα θα προσληφθούν 
σε Μάνδρα, Φυλή  και Αχαρνές για τα 
προγράμματα «Άθληση για Όλους» 

Η ΣΩΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΚΟΥ 
‘’Α. ΤΡΙΤΣΗ’’ 
Στο επίκεντρο συνάντησης

της Περιφερειάρχη 
Αττικής με δημάρχους 

της Δυτικής Αττικής και το 
προεδρείο του ΑΣΔΑ
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ΘΡΙΑΣΙΟ ΣΠΟΡ

ΘΡΙΑΣΙΟΘΡΙΑΣΙΟ

ΚΟΜΠΛΕ Ο
ΑΧΑΡΝΑΙΚΟΣ ΜΕ
ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΘΕΑ

ΟΙ ΠΑΙΔΕΣ ΤΗΣ 
ΕΠΣΔΑ ΗΤΤΑ 3-1 
ΟΙ ΝΕΟΙ 3-0 ΤΟΝ

ΠΕΙΡΑΙΑ 

Ανησυχία για τη λειτουργία του δικτύου 
αποχέτευσης στη Νέα Πέραμο 

Διαπιστώθηκαν βλάβες από
εισροή θαλάσσιων υδάτων, που

ίσως καταστήσουν προβληματικό
το δίκτυο, επισημαίνει 

η δημοτική αρχή Μεγαρέων  

ΔΥΣΧΕΡΑΙΝΟΥΝ ΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ
ΧΡΟΝΙΑ ΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΚΕΝΑ

ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ 
Αρκετές οι ελλείψεις
στις δομές ειδικής

αγωγής

Νομοσχέδιο
«σκούπα»
για την
τοπική

αυτοδιοί-
κηση

Που θα επιλύει 
ακανθώδη ζητήματα,

προανήγγειλε ο
υπουργός Εσωτερικών, 
Αργύρης Ντινόπουλος

Κυκλοφοριακές
ρυθμίσεις στη

Ν.Ε.Ο. Αθηνών -
Κορίνθου λόγω

εργασιών

Παράταση για το
voucher σε 

16.600 ανέργους

Στο «κενό έπεσε» τροπολογία 
περί αναβολής των 

επαναληπτικών εκλογών 
στον δήμο Μάνδρας - Ειδυλλίας 

Στην αυριανή συνεδρίαση της Δημοτικής 
Κοινότητας Άνω Λιοσίων 

ΕΓΚΡΙΣΗ ΝΕΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ 
ΚΑΙ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΕΣ 
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ΠΡΟΣ ΤΑ ΠΟΥ ΘΑ ΓΕΙΡΕΙ 
Η ΖΥΓΑΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

ΤΩΝ ΣΚΟΥΠΙΔΙΩΝ; 
 Σήμερα η εκλογή αντιπροσώπων 
 του Περιφερειακού Συμβουλίου 
Στον Ειδικό 
Διαβαθμιδικό 
Σύνδεσμο 
Νομού Αττικής  
(ΕΔΣΝΑ)

Σελ: 3



Νομοσχέδιο «σκούπα»
για την τοπική αυτοδιοίκηση

Που θα επιλύει ακανθώδη ζητήματα, προανήγγειλε
ο υπουργός Εσωτερικών, Αργύρης Ντινόπουλος

Θ Ρ Ι Α Σ Ι Ο
ιδιοκτησία:

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

Εκδότης- Διευθυντής - Αρχισυντάκτης:
Ευάγγελος Λιάκος

Συντάκτες - Συνεργάτες:
Φλώρα Κριεκούκη, Βαγγέλης Νικολακάκης

Αλέξιος Καπελιώτης, Χρήστος Ρούσσος
Αθλητικά:

Ανέστης Τσακίρογλου

Διεύθυνση: Πατριάρχου Γρηγορίου 4
19300 Ασπρόπυργος Αττικής

Τηλ - fax: 210 5571855 Κιν: 6977410968

Συνδρομές Ετήσιες: 20€

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ:

ΛΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ

Εθνική Τράπεζα

 IBAN: GR72 0110 2000 0000   2004 4032 660

Διεύθυνση τυπογραφείου: θέση Πατριάρχου

 Γρηγορίου 4,  19300 Ασπρόπυργος

Χειρόγραφα δημοσιευόμενα ή όχι, δεν επιστρέφονται. 
Υπογεγραμμένα άρθρα δεν εκφράζουν κατ’ ανάγκη 

τις απόψεις της εφημερίδας

Ελευσίνα
ΚΛΗΡΟΝΟΜΩΝ

ΣΚΑΝΔΑΛΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 
Βενιζέλου

Ελευθερίου 61,
2105548498

Ασπρόπυργος
Μάσσος Κωνσταντί-
νος Γ. Μακρυγιάννη 

Τηλέφωνο: 
2105580002

Φυλή - Άνω Λιόσια 
Μπουρούνη Αθηνά Δ.
Πίνδου 42 & Χαλκίδας 

Τηλέφωνο: 
2102470650

Αχαρνές

ΚΑΤΣΑΝΔΡΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δεκελείας

10 & Οδυσσέως, 
Τηλέφωνο: 
2102460652

Γκάτζιου Σοφία Φ.
Πάρνηθος 118, 

Τηλέφωνο: 
2102403004 

Μάνδρα

Ασημάκης Γρηγόριος
Στρατηγού Ρόκκα
114, Τηλέφωνο: 

2105550323

ΕΦΗΜΕΡΕΥΟΝΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
Πέμπτη 13 Νοεμβρίου 2014

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014
ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30.

 ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΕΣ ΔΕΝ ΕΥΘΥΝΕΤΑΙ Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΕΣ ΔΕΝ ΕΥΘΥΝΕΤΑΙ Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ

ΚΑΙΡΟΣ: Με λίγη συννεφιά
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: 
Από 13 έως 20
βαθμούς Κελσίου  

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Δαμασκηνός, Δαμασκηνή
Χρυσόστομος, Χρυσοστόμης, 
Χρυσοστόμη, Χρυσοστομία,

2 - ΘΡΙΑΣΙΟ Πέμπτη 13 Νοεμβρίου 2014

Προβλήματα στο
έργο της απο-
χέτευσης ακα-

θάρτων στην Νέα Πέρα-
μο, οι εργασίες του οποί-
ου τελείωσαν τον περα-
σμένο Αύγουστο , διαπι-
στώθηκαν έπειτα από
επιτόπιο έλεγχο και
παρέμβαση του Δημάρ-
χου Μεγαρέων ,  Γρηγό-
ρη Σταμούλη . Ο εντοπι-
σμός των προβλήμάτων
αυτών δημιουργεί  δικαι-
ολογημένες ανησυχίες για την λειτουργία του δικτύου και
την οριστική παραλαβή του, τονίζει σε ανακοίνωσή της η
δημοτική αρχή .

Ειδικότερα, όπως υπογραμμίζεται, ‘’από τον μέχρι
τώρα έλεγχο στο δίκτυο, έχουν προκύψει ζητήματα και
έχουν δημιουργηθεί υπόνοιες, ότι λόγω εισροής θαλασ-
σίων υδάτων στο δίκτυο μπορεί να καταστεί  η λειτουργία
του πολύ προβληματική αφού τα θαλασσινά νερά με τη

συνεχή ροή τους εκτός των
άλλων, θα προκαλέσουν
ζημίες στις εγκαταστάσεις
του Βιολογικού καθαρισμού.

Να ληφθεί υπ’ όψιν ότι
πρόκειται για ένα έργο με
μεγάλο προϋπολογισμό
(12.300.000 Ευρώ μαζί με
το ΦΠΑ) και έκπτωση από
τον κατασκευαστή εργολάβο
μόλις 13% όταν για ανάλογα
έργα συνήθως οι εκπτώσεις
που δίδονται είναι σχεδόν
τριπλάσιες.  Σε κάθε περί-

πτωση η νέα Διοίκηση θα καταβάλλει κάθε δυνατή προ-
σπάθεια για να αντιμετωπιστεί η κατάσταση έτσι ώστε να
λυθούν τα μεγάλα και σοβαρά προβλήματα που υπάρ-
χουν.  Ο Δήμος και προσωπικά ο κ. Σταμούλης καταβά-
λουν κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου ο εργολά-
βος να αποκαταστήσει άμεσα τις βλάβες που έχουν δια-
πιστωθεί και το όλο έργο να ελεγχθεί από όλες τις από-
ψεις πριν από την οριστική παραλαβή του.’’

Ανησυχία για τη λειτουργία του δικτύου
αποχέτευσης στη Νέα Πέραμο 

Διαπιστώθηκαν βλάβες από εισροή θαλάσσιων 
υδάτων που ίσως καταστήσουν προβληματικό το δίκτυο, 

επισημαίνει η δημοτική αρχή Μεγαρέων  

Στο «κενό έπεσε» τροπολογία 
περί αναβολής των επαναληπτικών εκλογών 
στον δήμο Μάνδρας - Ειδυλλίας

Ανενεργή - αφού δεν οδηγήθηκε προς  ψήφιση - μενει
τροπολογία που ήθελε τη διεξαγωγή επαναληπτι-
κών δημοτικών εκλογών σε μετέπειτα ημερομηνίες.

Παρασκηνιακές προσπάθειες που οδηγούσαν στη μετάθε-
ση των εκλογών συνάντησαν ισχυρές αντιδράσεις και έπε-
σαν στο «κενό».

Υπενθυμίζεται ότι έπειτα από πρωτόδικες αποφάσεις,
οδηγούνται σε νέες εκλογές, όπως ορίζει ο «Καλλικράτης»,
οι Δήμοι Μάνδρας-Ειδυλλίας, Τροιζηνίας-Μεθάνων και Και-
σαριανής (μόνο ο β’ γύρος) την 30ή Νοέμβρη και την 7η
Δεκέμβρη.

Η εν λόγω τροπολογία ήθελε την  διεξαγωγή επαναληπτι-
κών εκλογών έπειτα από αμετάκλητες δικαστικές αποφάσεις, δηλαδή από το Συμβούλιο της Επικρατείας. Τελικά, η τρο-
πολογία μπήκε στο ‘’συρτάρι’’ και οι εκλογές της 30ης Νοεμβρίου θα διεξαχθούν κανονικά.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η παραπάνω κίνηση έγινε από υποψηφίους, οι οποίοι μπροστά - στα δυσάρεστα γι’ αυτούς
- αποτελέσματα, προσπαθούν να κερδίσουν χρόνο! 

Ένα ενιαίο νομοθέτημα
που θα προσπαθή-
σει να επιλύσει ακαν-

θώδη ζητήματα της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης θα επεξεργα-
σθεί το Υπουργείο Εσωτερι-
κών σε συνεργασία με την
ΚΕΔΕ,  όπως προανήγγειλε ο
υπουργός Αργύρης Ντινόπου-
λος.

Ο υπουργός, που παραβρέθηκε στο ΔΣ της ΚΕΔΕ ,
μαζί με τον αναπληρωτή υπουργό Θεόφιλο Λεονταρίδη
και τον υφυπουργό Γιώργο Ντόλιο, ανέφερε ότι στόχος
είναι η επίλυση προβλημάτων, που τώρα εμποδίζουν τη

θετική λειτουργία της τοπικής αυτοδιοίκησης.  
Σημείωσε, επίσης, ότι αν και η Αυτοδιοίκηση το 2010

είχε τη δική της αρνητική συμβολή στο χρέος με 1,5
δισεκ. ευρώ, που αντιστοιχούσε στο 1,3% του ΑΕΠ,
σήμερα είναι πλεονασματική.

Κι αυτό το κατάφερε μέσα από πολλές θυσίες που
έκανε, αναδεικνύοντας συγχρόνως ένα ιδιαίτερο κοινωνι-
κό πρόσωπο, είπε ο κ. Ντινόπουλος. 

Αναφερόμενος στην ενδοδημοτική κινητικότητα που
ολοκληρώθηκε, σημείωσε ότι «είχαμε πει ότι δεν θα
γίνουν απολύσεις και το τηρήσαμε», ενώ σε ό,τι αφορά
τους πόρους τόνισε ότι «σε καμία περίπτωση δεν υπάρ-
χει πρόθεση από το υπουργείο Εσωτερικών για συρρί-
κνωση πόρων».
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Έχουν περάσει δύο μήνες
από την έναρξη της σχολι-
κής χρονιάς και σε αρκετά

σχολεία  της Δυτικής Αττικής οι ελλεί-
ψεις σε διδακτικό προσωπικό προ-
βληματίζουν εντόνως τους γονείς και
μαθητές. 

Όπως περιγράφεται σε ερώτηση
που κατατέθηκε στη Βουλή μεγάλος
είναι ο αριθμός των κενών σε εκπαι-
δευτικούς, ειδικό εκπαιδευτικό και
ειδικό βοηθητικό προσωπικό στις
δομές της Ειδικής Αγωγής και
Εκπαίδευσης. Σε ό,τι αφορά μάλιστα
στην παροχή Παράλληλης Στήριξης
σε μαθητές με αναπηρία που φοι-
τούν στα Γενικά σχολεία της Πρωτο-
βάθμιας Εκπαίδευσης στη Δυτική
Αττική, από τον εγκεκριμένο αριθμό
έχει καλυφθεί μόλις το 33%. 

Επίσης, υπάρχουν 16 κενά ΠΕ70
Δασκάλων, 4 κενά ΠΕ60 Νηπιαγω-
γών, 1 κενό ΠΕ19-20 Πληροφορι-
κής, 5 κενά ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής,
4 κενά και 13 ώρες ΠΕ06 Αγγλικών
και 2 κενά και 10 ώρες ΠΕ16 Μουσι-
κής. 

Το Υπουργείο Παιδείας προσπα-
θεί βέβαια να  καλύψει όσο το δυνα-
τόν γρηγορότερα τις  εκπαιδευτικές
ανάγκες των μαθητών, με την πρό-
σληψη καθηγητών , εντούτοις σε
πολλά σχολεία το πρόβλημα παρα-
μένει . 

Ειδικα όμως, σε μια περιοχή
όπως η Δυτική Αττική, όπου πολλές
οικογένειες διαβιούν κάτω από εξαι-
ρετικά δύσκολες συνθήκες , δεν
υπάρχουν περιθώρια για χαμένες
διδακτικές ώρες ή ανεπαρκή μόρ-
φωση.

Παραθέτουμε τα ερωτήματα που
υπέβαλαν στον  Υπουργό Παιδείας
και Θρησκευμάτων,  οι βουλευτές
Τάσος Κουράκης και Γιώργος
Πάντζας

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:
Προτίθεται να καλύψει άμεσα τα

κενά στα σχολεία της Πρωτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης στη Δυτική Αττική,
προσλαμβάνοντας εκπαιδευτικούς
από τους ενιαίους πίνακες αναπλη-
ρωτών;

Με ποιο τρόπο σκοπεύει να καλύ-
ψει τα κενά στις δομές της Ειδικής
Αγωγής και Εκπαίδευσης σε εκπαι-
δευτικό, ειδικό εκπαιδευτικό και ειδι-
κό βοηθητικό προσωπικό;

Πότε σκοπεύει να καλύψει το
σύνολο των αναγκών σε Παράλληλη
Στήριξη των μαθητών με αναπηρία,
με δεδομένο το γεγονός ότι μέχρι
τώρα έχει καλυφθεί μόνο το 33%
των εγκεκριμένων παράλληλων;

ΔΥΣΧΕΡΑΙΝΟΥΝ ΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ ΤΑ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΚΕΝΑ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ 

Αρκετές οι ελλείψεις στις δομές ειδικής αγωγής

ΠΡΟΣ ΤΑ ΠΟΥ ΘΑ ΓΕΙΡΕΙ Η ΖΥΓΑΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΣΚΟΥΠΙΔΙΩΝ; 

Σήμερα η εκλογή αντιπροσώπων του Περιφερειακού Συμβουλίου 
στον Ειδικό Διαβαθμιδικό Σύνδεσμο Νομού Αττικής (ΕΔΣΝΑ)

Συνάντηση του δημάρχου 
Χαϊδαρίου Μ. Σελέκου 
με τον πρόεδρο της

Παλαιστινιακής 
Επιτροπής Ειρήνης και

Αλληλεγγύης

Τον Δήμαρχο Χαϊδαρίου Μιχάλη
Σελέκο θα επισκεφτεί σήμερα

13/11/2014, στις 13:00, ο Άκελ Τακάζ,
Πρόεδρος της Επιτροπής Ειρήνης και
Αλληλεγγύης της Παλαιστίνης και
Συντονιστής για την Μέση Ανατολή του
Παγκοσμίου Συμβουλίου Ειρήνης.
Επίσης, η Δέσποινα Μάρκου θα
εκπροσωπήσει στην συνάντηση την
ΕΕΔΥΕ (Ελληνική Επιτροπή για τη Διε-
θνή Ύφεση και Ειρήνη).
Η συνάντηση θα γίνει στα πλαίσια της
ενημέρωσης για τις εξελίξεις στην
Παλαιστίνη και την Μέση Ανατολή ,
αλλά και την έμπρακτη συμπαράσταση
και αλληλεγγύη του Δήμου προς τον
αγωνιζόμενο παλαιστινιακό λαό ενά-
ντια στην ισραηλινή κατοχή που συνε-
χίζεται, με συνέπειες τους θανάτους
εκατοντάδων αμάχων και παιδιών.

Την εκλογή αντιπροσώπων του Περιφε-
ρειακού Συμβουλίου στον Ειδικό Διαβαθ-
μιδικό Σύνδεσμο Νομού Αττικής

(ΕΔΣΝΑ) περιλαμβάνει σήμερα η συνεδρίαση
Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής, η οποία
αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον , καθώς η
σύνθεση που θα προκύψει θα  παίξει  ρόλο στο
πως θα διαμορφωθούν οι πολιτικές και κομμα-
τικές ισορροπίες στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο
του ΕΔΣΝΑ και ενδεχομένως στην τακτική θα
ακολουθηθεί στη διαχείριση των σκουπιδιών . 

Σημειώνεται ότι το Διοικητικό Συμβούλιο του
ΕΔΣΝΑ αποτελείται από 24 συμβούλους της
Περιφέρειας Αττικής και 36 εκπροσώπους των
δήμων Αττικής.

Η συνεδρίαση θα αρχίζει στις 15:30 και τα θέματα που
θα συζητηθούν είναι : 

Εκλογή αντιπροσώπων του Περιφερειακού Συμβουλί-
ου στον Ειδικό Διαβαθμιδικό Σύνδεσμο Νομού Αττικής
(ΕΔΣΝΑ) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 211 του
Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ. Α΄/07-06-2010), του άρθρου 2
της αριθμ. οικ. 52546/16-12-2011 Υ.Α. Υφυπ. Εσωτερι-
κών (ΦΕΚ 2854/τ. Β΄/16-12-2011), του άρθρου 17 του Ν.
4071/11-04-2012 (ΦΕΚ 85/τ. Α΄/11-04-2012).

Συζήτηση για τις ελλείψεις προσωπικού της Περιφέρει-
ας Αττικής.

(Εισηγήτρια η κα Περιφερειάρχης Ρένα Δού-
ρου)

Έγκριση σκοπιμότητας για τις εργασίες
καταπολέμησης κουνουπιών έτους 2015.

(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Χρ.
Καραμάνος)

Έγκριση σύναψης και όρων προγραμματι-
κής σύμβασης μεταξύ του Υπουργείου Εργα-
σίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας με
την Περιφέρεια Αττικής για την υλοποίηση του
έργου «Παροχή τροφίμων σε άστεγους και
άτομα που διαβιούν σε συνθήκες στέγης οι
οποίες δεν εξασφαλίζουν δυνατότητα καθη-
μερινής σίτισης και διατροφής», συνολικού
προϋπολογισμού 380.000 ευρώ.

(Εισηγήτρια η Αντιπεριφερειάρχης κα Αικ. Θανοπού-
λου)

Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επι-
πτώσεων (ΜΠΕ) του έργου «Διαμόρφωση δύο ισόπε-
δων κόμβων της Λεωφόρου Φυλής με τη Λεωφόρο
Καματερού και οδό Παναγίας Γρηγορούσης».

(Εισηγητής ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Αθ. Ανα-
γνωστόπουλος)

Συμμετοχή της Περιφέρειας Αττικής στην Πανελλήνια
Συνάντηση της Εταιρείας Κοινωνικής Ψυχιατρικής και
Ψυχικής Υγείας με θέμα «Ψυχιατρική Μεταρρύθμιση
στην περίοδο της κρίσης: Από το αδιανόητο στο αυτο-

νόητο» που θα πραγματοποιηθεί στις 21-23/11/2014
στο Πανεπιστήμιο Πειραιά.

(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Χρ. Καραμάνος)
Συμπλήρωση – διόρθωση της 258/2014 Απόφασης

Περιφερειακού Συμβουλίου περί έγκρισης όρων σχεδίου
τροποποίησης – παράτασης προγραμματικής σύμβα-
σης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Λυκό-
βρυσης – Πεύκης για το έργο: «Ανάπλαση Ο.Τ. 9 Δήμου
Λυκόβρυσης (Διαμόρφωση χώρων πρασίνου – αναψυ-
χής – αθλητικών εγκαταστάσεων – καταστημάτων και
υπόγειας στάθμευσης)».

(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Βορείου Τομέα
Αθηνών κ. Γ. Καραμέρος)
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‘’Πράσινο φως’’
για αντιχαλαζικά 483.342 
ευρώ σε 9 Περιφέρειες

Την έγκριση της επιχορήγησης αντιχαλαζικών
δικτύων και συνδυαστικών εγκαταστάσεων αντιβρο-
χικής μεμβράνης και αντιχαλαζικού διχτυού, συνολι-
κού κόστους 483.342 ευρώ, για 29 παραγωγούς σε
35 αγροτεμάχια σε 9 Περιφερειακές Ενότητες ενέκρι-
νε το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΛΓΑ.

Οι επιχορηγήσεις αφορούν εγκαταστάσεων αντιχα-
λαζικών δικτύων σε καλλιέργειες αμπελιών, κερα-
σιάς, βερίκοκου, μήλων, ροδάκινων, αχλαδιών, ακτι-
νιδίου και δαμάσκηνων στις Περιφερειακές Ενότητες
Αχαΐας, Ημαθίας, Καβάλας, Κοζάνης, Κορινθίας,
Λάρισας, Πέλλας, Τρικάλων και Φλώρινας.

Η σχετική ανακοίνωση του οργανισμού αναφέρει τα
εξής:

O ΕΛΓΑ αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στα προγράμ-
ματα πρόληψης και προστασίας της αγροτικής
παραγωγής από φυσικούς κινδύνους. Στο πλαίσιο
αυτό το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την επιχορή-
γηση αντιχαλαζικών δικτύων και συνδυαστικών
εγκαταστάσεων αντιβροχικής μεμβράνης και αντιχα-
λαζικού διχτυού, αναφέρεται σε ανακοίνωση του
οργανισμού.

Ειδικότερα, στην απόφαση περιλαμβάνονται επι-
χορηγήσεις εγκαταστάσεων αντιχαλαζικών δικτύων
σε καλλιέργειες αμπελιών, κερασιάς, βερίκοκου,
μήλων, ροδάκινων, αχλαδιών, ακτινιδίου και δαμά-
σκηνων.

Εγκρίθηκαν 29 αιτήσεις παραγωγών σε 35 αγροτε-
μάχια σε διάφορες περιοχές της χώρας και ειδικότε-
ρα στις Περιφερειακές Ενότητες Αχαΐας, Ημαθίας,
Καβάλας, Κοζάνης, Κορινθίας, Λάρισας, Πέλλας,
Τρικάλων και Φλώρινας.

Το συνολικό ύψος της επιχορήγησης ανέρχεται στα
483.342  ευρώ.

Το ποσοστό επιχορήγησης ανέρχεται στο 60% του
επιλέξιμου κόστους.

Επισημαίνεται ότι για πρώτη φορά η υποβολή αιτή-
σεων ένταξης στο πρόγραμμα μπορεί να γίνει καθ’
όλη τη διάρκεια ισχύος του προγράμματος μέχρι 31
Δεκεμβρίου 2014 και οι εγκρίσεις ένταξης των δικαι-
ούχων στο πρόγραμμα θα γίνονται ανά τακτά χρονι-
κά διαστήματα από το Δ.Σ. ύστερα από την αξιολό-
γηση των αιτήσεων από τις υπηρεσίες του ΕΛΓΑ.

Γ. Προβόπουλος: «Υπήρχε plan B 
σε περίπτωση τραπεζικού πανικού»

Σκληρή κριτική στην κυβέρνηση Παπανδρέου άσκησε 
ο πρώην διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος 

Το επικίνδυνο για το τραπεζικό
σύστημα περιβάλλον που δια-
μορφώθηκε όταν βρισκόταν στη

θέση του διοικητή της Τράπεζας της
Ελλάδος, μετά το ξέσπασμα της κρίσης,
δήλωσε την Τρίτη ο πρώην Διοικητής
της Τράπεζας της Ελλάδος, Γιώργος
Προβόπουλος. 

Σε συνέντευξή  τουο κ. Προβόπουλος
είπε πως «υπήρχε plan B σε περίπτω-
ση τραπεζικού πανικού», σημειώνοντας
ωστόσο ότι δεν προέβλεπε τι θα συνέ-
βαινε εάν η χώρα έβγαινε από το ευρώ.

Σύμφωνα με τον ίδιο, ο σχεδιασμός της Τράπεζας της Ελλάδος, προέβλεπε «μερικά από αυτά που
είδαμε στην περίπτωση της Κύπρου, όπου οι πολίτες δεν μπορούσαν να πάρουν από τις τράπεζες
όσα χρήματα επιθυμούσαν».

Όπως τόνισε ο πρώην κεντρικός τραπεζίτης, «δεν θα υπήρχε η δυνατότητα ανάληψης καταθέσεων,
παρά μόνο ενός συγκεκριμένου ποσού την εβδομάδα».

Αναφερόμενος στο κλίμα που υπήρχε εκείνη την εποχή για τη χώρα στην Ευρώπη, σημείωσε ότι
«υπήρξαν κάποιοι κύκλοι που μας ενθάρρυναν, μας προέτρεπαν να βγούμε από την Ευρωζώνη. Και
δεν ήταν λίγοι».

Σύμφωνα με τον κ. Προβόπουλο, «κάποιες στιγμές ήταν πολύ έντονες. Το φθινόπωρο του 2011 με
την πρόταση για το δημοψήφισμα που τελικά δεν προχώρησε αλλά και οι διπλές εκλογές του 2012
χρειάστηκαν αυξημένη επαγρύπνηση, καθώς η ψυχολογία των καταθετών ήταν πολύ επιβαρυμένη».

Ο πρώην διοικητής παραδέχτηκε ότι έγιναν δυο μεγάλες αερομεταφορές μετρητών υπό συνθήκες
άκρας μυστικότητας, ώστε να μην πυροδοτηθεί πανικός.

Παράλληλα, εξαπέλυσε επίθεση στην τρόικα, σημειώνοντας ότι σε πολλές περιπτώσεις έλεγαν ανοη-
σίες.

«Τον Μάρτιο του 2014 είχα μεγάλη κόντρα με την τρόικα για τα stress test των τραπεζών. Ο Πολ Τόμ-
σεν πίστευε ότι το έλλειμμα κεφαλαίων ήταν πολύ μεγαλύτερο... Τα επιχειρήματα σαθρά, τα δικά μας
ήταν βασισμένα σε μεθοδολογία. Δεν το έβαλα κάτω επέμεινα ότι είχα δίκιο. Και όπως αποδείχτηκε με
τα τεστ της ΕΚΤ έτσι ήταν» τόνισε ο κ. Προβόπουλος.

Και πρόσθεσε πως «σε κάποιες περιπτώσεις ελέχθησαν και ανόητα πράγματα… Αφελή γιατί οι
άνθρωποι δεν γνώριζαν την ελληνική πραγματικότητα.. Για παράδειγμα εμείς στην Τράπεζα της Ελλά-
δας στην αρχή είχαμε πει ότι το μίγμα ήταν λανθασμένο. Έλεγα ότι η προσαρμογή έπρεπε να έρθει
κατά τα 2/3 από την μείωση των δαπανών και κατά 1/3 από την διεύρυνση της φορολογικής βάσης και
την φοροδιαφυγή. Αυτό ήταν ένα λάθος που το πληρώσαμε αρκετά ακριβά... Δυστυχώς η χώρα βρέ-
θηκε χωρίς εθνικό σχεδιασμό… Όταν δεν παίρνεις πρωτοβουλίες, τότε ο άλλος μοιραία σου υπαγο-
ρεύει».

Λάθος συνταγή

Ο πρώην Διοικητής της ΤτΕ τόνισε ότι δεν έπρεπε να επιβληθούν τόσοι φόροι, τονίζοντας ότι «ξέρω
ότι στην πρώτη κυβέρνηση όταν η τρόικα είχε προτείνει κάποια πράγματα η αντίδραση ήταν πως δεν
μπορούμε να κόψουμε αμοιβές στο δημόσιο, να απολύσουμε δημοσίους υπαλλήλους, άρα η εύκολη
λύση θα ήταν να βάλουμε και άλλους φόρους, αλλά όταν βάζεις φόρους, φόρους, φόρους αυτό σημαί-
νει ότι η υπόθεση ανάπτυξη απομακρύνεται περισσότερο».

Στην ερώτηση γιατί φθάσαμε στο Μνημόνιο, ο Γιώργος Προβόπουλος «κάρφωσε» τις κυβερνήσεις
λέγοντας ότι «πολλοί πιστεύουν ότι το Μνημόνιο είναι το πρόβλημα και όχι οι λόγοι που μας οδήγη-
σαν σε αυτό. Έχουμε μπερδευτεί λιγάκι. Η χώρα ακολούθησε πολιτικές που οδήγησαν στο να συμβεί
αυτό που συνέβη. Για πολλά χρόνια οι έλληνες πολιτικοί εξυμνούσαν τα οφέλη της Ευρώπης,έκρυβαν
τις υποχρεώσεις».?
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Πάνω 1.200 πτυχιούχοι Φυσικής Αγωγής 
θα απορροφηθούν σε Δήμους 

- Συνολικά 62 άτομα θα προσληφθούν σε Μάνδρα, Φυλή 
και Αχαρνές για τα προγράμματα «Άθληση για Όλους» 

Στο δημοτικό κατάστημα της Δημοτικής Ενότητας Άνω
Λιοσίων, (αίθουσα «ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ») συνεδριάζει
αύριο Παρασκευή και ώρα 18:00, το Συμβουλίο της
Δημοτικής Κοινότητας Άνω Λιοσίων για να αποφασίσει
για τα ακόλουθα : 

1. Προέγκριση ή μη ίδρυσης καταστήματος Υγειονομι-
κού Ενδιαφέροντος «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ
ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ (ΠΡΑΤΗΡΙΟ
ΑΡΤΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ» της
ΣΚΟΥΤΕΡΗ ΘΕΩΝΗΣ του ΙΩΑΝΝΗ, επί της οδού Λ.

ΦΥΛΗΣ 364, στη Δημοτική Ενότητα ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ.
(αριθ. πρωτ. αίτησης 51667/31-10-2014).

2. Προέγκριση ή μη ίδρυσης καταστήματος Υγειονομι-
κού Ενδιαφέροντος «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ
ΕΣΤΙΑΣΗΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΟ
ΛΟΓΟ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΩΝ ΠΟΤΩΝ (ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ-
ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ-ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ» της εταιρείας «Γ.
ΦΟΥΝΤΟΥΚΗΣ - Η. ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ - Ι. ΞΥΠΟΛΙΤΙΔΗΣ»,
με υγειονομικό εκπρόσωπο τον ΦΟΥΝΤΟΥΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟ
του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ, επί της οδού ΣΩΤ. ΠΕΤΡΟΥΛΑ
ΑΡ.26 & ΑΧΑΡΝΩΝ στη Δημοτική Ενότητα ΑΝΩ
ΛΙΟΣΙΩΝ. (αριθ. πρωτ. αίτησης 52024/3-11-2014)

3. Προέγκριση ή μη ίδρυσης καταστήματος Υγειονομι-
κού Ενδιαφέροντος «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ-ΛΙΑΝΙΚΗΣ
ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΓΕΥΜΑΤΟΣ
(ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ 

ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ-ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΑΡΤΟΥ-
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ ΚΑΦΕ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΑΡΤΟΥ & ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ» του
ΚΑΛΛΕΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ, επί της οδού
ΝΙΣΥΡΟΥ ΑΡ. 6 & ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ στη Δημοτική Ενότη-
τα ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ. (αριθ. πρωτ. αίτησης 52078/3-11-
2014).

4. Προέγκριση ή μη ίδρυσης καταστήματος Υγειονομι-
κού Ενδιαφέροντος «ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΠΩΛΗΣΗΣ
ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΩΝ ΖΩΩΝ ΚΑΙ ΩΔΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΕΙΣΙΩΝ
ΠΤΗΝΩΝ (PET SHOP) & ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ» της
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΛΕΝΗΣ-ΚΑΛΛΙΟΠΗΣ του ΙΩΑΝΝΗ, επί
της οδού ΠΗΝΕΙΟΥ ΑΡ.4, στη Δημοτική Ενότητα ΑΝΩ
ΛΙΟΣΙΩΝ. (αριθ. πρωτ. αίτησης 52355/4-11-2014)

5. Γνωμοδότηση για την μεμονωμένη τροποποίηση
του ρυμοτομικού σχεδίου στο Ο.Τ. Γ1028 της Π.Ε. Δρο-
σούπολης της Δημοτικής Ενότητας Άνω Λιοσίων .

Στην αυριανή συνεδρίαση της Δημοτικής Κοινότητας Άνω Λιοσίων 
ΕΓΚΡΙΣΗ ΝΕΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΔΡΟΣΟΥΠΟΛΗ 

Αιολικό Πάρκο 21MW 
στον Κιθαιρώνα 

Η συγκεκριμένη επένδυση όπως 
τονίζεται από τους κατασκευαστές της

έρχεται να ενισχύσει την τοπική οικονομία
και να μειώσει την ανεργία μέσω των 

θέσεων εργασίας που δημιουργεί.

Στην κορυφογραμμή του Κιθαιρώνα, στο
Καπαρέλι Θηβών πραγματοποιήθηκε, πριν
λίγες μέρες, η τελετή έναρξης λειτουργίας

αιολικού πάρκου της «Α. ΚΑΤΣΕΛΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ
Α.Ε. » του Ομίλου INTRAKAT, παρουσία του Αρχιε-
πισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδας Ιερώνυμου,
πολιτικών και αυτοδιοικητικών φορέων.

Το πάρκο είναι συνολικής ισχύος 21 μεγαβάτ, απο-
τελείται από 7 ανεμογεννήτριες της εταιρείας ener-
gon, 3 μεγαβάτ η καθεμία, οι οποίες μάλιστα τοπο-
θετούνται για πρώτη φορά στην Ελλάδα ενώ η
συγκεκριμένη επένδυση όπως τονίζεται από τους
κατασκευαστές της έρχεται να ενισχύσει την τοπική
οικονομία μέσω των αντισταθμιστικών ωφελημάτων
και να μειώσει την ανεργία μέσω των θέσεων εργα-
σίας που δημιουργεί.

Λειτουργεί ως αυτόνομη μονάδα παραγωγής ενέρ-
γειας ενώ παράλληλα έχει συναφθεί με την ΔΕΗ
αποκλειστική συμφωνία πώλησης για περίοδο 20
ετών, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία η οποία
εξασφαλίζει το ανταποδοτικό τέλος καθώς και την
δέσμευση για  πώληση της παραγόμενης ενέργειας
στη ΔΕΗ.

Το συνολικό ύψος της επένδυσης ανήλθε στα 30
εκατ. ευρώ περίπου και καλύφθηκε από ίδια κεφά-
λαια και τραπεζικό δανεισμό. Το έργο δεν λαμβάνει
κρατική επιχορήγηση. Το πάρκο κατασκευάστηκε
εξολοκλήρου από την INTRAKAT ως έργο με το
«κλειδί στο χέρι» (turn key project).

Στόχος του Ομίλου είναι να ενισχύσει σταδιακά το
επενδυτικό χαρτοφυλάκιο του στις Ανανεώσιμες
Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ), που προσφέρουν προοπτι-
κές ανάπτυξης, καθώς βάσει Κανονισμών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και του εθνικού σχεδίου δρά-
σης, μέχρι το 2020 η Ελλάδα πρέπει να παράγει
20% της συνολικής της ενέργειας, από πηγές φιλικές
προς το περιβάλλον.

Στα εγκαίνια παρευρέθηκε πλήθος εκπροσώπων
της περιφέρειας και της τοπικής αυτοδιοίκησης
καθώς και στελεχη του Ομίλου INTRAKAT αλλά και
της μητρικής εταιρείας INTRACOM HOLDINGS .

Με Κοινή Υπουργική Απόφαση, που συνυπο-
γράφουν οι Υφυπουργός Πολιτισμού & Αθλη-
τισμού, Γιάννης Ανδριανός, ο Υπουργός

Εσωτερικών, Αργύρης Ντινόπουλος, ο Υπουργός Διοι-
κητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνη-
σης, Κυριάκος Μητσοτάκης, και ο αν. Υπουργός Οικο-
νομικών, Χρήστος Σταϊκούρας, εγκρίνεται η πρόσληψη
1.232 πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής, με σκοπό την στε-
λέχωση των ΟΤΑ Α’ Βαθμού και των Ν.Π.Δ.Δ. και
Ν.Π.Ι.Δ. αυτών, που υλοποιούν Προγράμματα «Άθλη-
σης για Όλους» για την περίοδο 2014-15. 

Οι επιλεγησόμενοι στα Προγράμματα θα απασχολη
θούν με σύμβαση εργασίας με τον φορέα υλοποίησης

διάρκειας έως 8 μηνών. 
Ακολουθεί η κατανομή των θέσεων σε δήμους της

περιοχής μας .
Δήμος Φυλης́ -Ν.Π.Δ.Δ. Πολιτισμου ́ & Αθλητισμού

Δημ́ου Φυλης́ «Παρ́νηθα» 15
Δήμος Μαν́δρας Ειδυλλιάς - Κοινωφελης́ Επιχειρ́ηση

Δημ́ου Μαν́δρας Ειδυλλιάς  21
Δήμος Αχαρνων́ - Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικη ́Φροντιδ́α Αχαρ-

νων́ 26

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Ν.Ε.Ο. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Ν.Ε.Ο. 
Αθηνών - Κορίνθου λόγω εργασιώνΑθηνών - Κορίνθου λόγω εργασιών
Λόγω εκτέλεσης εργασιών συντήρησης εξοπλισμού των σηράγγων, θα πραγματο-

ποιηθεί προσωρινή και πλήρης διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στη Ν.Ε.Ο.
Αθηνών-Κορίνθου, ρεύμα κυκλοφορίας προς Κόρινθο, περιοχής Δήμου Μεγαρέων,
στις 12 και 13-11-2014, για μέγιστο χρονικό διάστημα τριών λεπτών (3΄) ανά θέση, ως
εξής :

Α) Στο ύψος της χ.θ. 47,000 (σήραγγα ¨Γεράνεια¨), κατά τις ώρες 12.00΄ έως 12.30΄.
Β) Στο ύψος της χ.θ. 48,700 (σήραγγα ¨Ευπαλίνος¨), κατά τις ώρες 12.40΄ έως

13.10΄.
Γ) Στο ύψος της χ.θ. 51,800 (σήραγγα ¨Αίθρα¨), κατά τις ώρες 13.20΄ έως 13.50΄.
Παρακαλούνται οι οδηγοί των οχημάτων να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά την διέ-

λευσή τους από το σημείο εργασιών και να ακολουθούν την οδική σήμανση.
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Το Ειδικό Γυμνάσιο –
Λύκειο, ΤΕΕ Ιλίου επι-
σκέφθηκε προχθές η
Περιφερειάρχης Αττικής
Ρένα Δούρου, συνοδευό-
μενη από τον Αντιπερι-
φερειάρχη Δυτικού
Τομέα, Σπύρο Τζόκα. 

Η Περιφερειάρχης συναντή-
θηκε με τον διευθυντή του
Γυμνασίου – Λυκείου, Αναστά-
σιο Μερκούρη, τον υποδιευθυ-
ντή του Γυμνασίου, Στάθη
Μαστέλο, τον διευθυντή του
ΤΕΕ, Δημήτρη Σμυρνιώτη, τον
πρόεδρο του Συλλόγου Γονέ-
ων του Γυμνασίου – Λυκείου, Σπύρο Νάστο, τον γραμ-
ματέα του Συλλόγου, Δημήτρη Μπότζο, την κοινωνική
λειτουργό, Έφη Γερανίου, την πρόεδρο του Συλλόγου
Γονέων του ΤΕΕ, Ματίνα Καραγκιόζη, τον αντιπρόε-
δρο του Συλλόγου, Γιάννη Πατίδη και τη γραμματέα
του Συλλόγου, Μαρία Βασιλάκου. 

Οι εκπρόσωποι του σχολείου έθεσαν στην Περιφε-
ρειάρχη το ζήτημα της μετακίνησης των μαθητών,
καταθέτοντας συγκεκριμένες προτάσεις για ορθολογι-
κή αντιμετώπιση του προβλήματος,  έτσι ώστε η σχο-
λική χρονιά να ξεκινά χωρίς προβλήματα. 

Παράλληλα την ενημέρωσαν για δύο φλέγοντα προ-
βλήματα του σχολείου: το ιδιοκτησιακό (σήμερα το

σχολείο στεγάζεται στον χώρο του Εθνικού Κέντρου
Αποκατάστασης) και το θέμα της έγκαιρης στελέχωσης
θέσεων εκπαιδευτικού και ειδικού εκπαιδευτικού και
βοηθητικού προσωπικού. 

Από την πλευρά της η Περιφερειάρχης τόνισε τη
σημασία της παρουσίας της Περιφέρειας εκεί όπου
υπάρχουν προβλήματα και υπογράμμισε την ανάγκη
εκσυγχρονισμού της Ειδικής Αγωγής, ειδικά σήμερα
που οι περικοπές δημοσίων δαπανών έχουν πλήξει
δραστικά και την ειδική εκπαίδευση. Παράλληλα ανα-
φέρθηκε στην ανάγκη δημιουργίας ενός σταθερού,
συνεκτικού πλαισίου δράσης στη βάση μιας κοινής
ατζέντας όλων των ενδιαφερόμενων φορέων.

Το Ειδικό Γυμνάσιο – Λύκειο, ΤΕΕ Ιλίου επισκέφθηκε η Ρένα Δούρου, 
συνοδευόμενη από τον Αντιπεριφερειάρχη Δυτικού Τομέα, Σπ. Τζόκα 

Συνεχίζονται οι εγγραφές στο Τμήμα Καλλιτεχνικής 
Φωτογραφίας της ΔΗΚΕΑ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ 
ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΡΟΜΕΩΝ 
ΥΓΕΙΑΣ  ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 

ΣΤΟΝ 32Ο ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ 
ΜΑΡΑΘΩΝΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Εντυπωσιακή η παρουσία του Συλλόγου
Υγείας Δρομέων Ελευσίνας στον 32ο Αυθε-
ντικό Μαραθώνιο Αθηνών και στον παράλ-

ληλο αγώνα των 10 χιλιομέτρων. 
Ο Σύλλογός - για δεύτερο χρόνο - συμμετείχε

οργανωμένα στην ιστορική αυτή διαδρομή με
συνολικά 37 αθλητές. Συγκεκριμένα, 32 δρομείς
μας βρέθηκαν στην εκκίνηση του Μαραθωνίου,
ενώ στον αγώνα των 10 χλμ. συμμετείχαν 5 δρο-
μείς μας,  πραγματικά εντυπωσιακός αριθμός για
ένα νεοσύστατο σύλλογο. 

Η μεταφορά των μαραθωνοδρόμων από την
Ελευσίνα στο σημείο εκκίνησης, όπως κι η επι-
στροφή τους από την Αθήνα στην Ελευσίνα, έγινε
με την ευγενική χορηγία λεωφορείων του ομίλου
εταιριών Papadakis Bros S.A., ο οποίος για δεύτε-
ρο συνεχή έτος προσέφερε αφιλοκερδώς τις υπη-
ρεσίες του στο Σύλλογό μας.

Σαν μια από τις πιο επιτυχημένες διοργανώσεις
όλων των εποχών χαρακτηρίζεται ο ανανεωμέ-
νος 32ος Αυθεντικός Μαραθώνιος Αθηνών που
έγινε την Κυριακή  9 Νοεμβρίου . 

Σε αυτήν την αθλητική – πολιτιστική γιορτή συμ-
μετείχαν περισσότεροι από 13.000 δρομείς από
όλο τον κόσμο και έτρεξαν την ιστορική διαδρο-
μή του Αυθεντικού Μαραθωνίου υπό τις επευφη-
μίες πλήθους κόσμου, που εμψύχωνε τους δρο-
μείς κατά μήκος όλης της διαδρομής. 

Σημαντική και η συνδρομή των 2.180 εθελοντών
στην μεγάλη επιτυχία του αγώνα.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ο Δήμαρχος Ασπροπύργου και ο Ο Δήμαρχος Ασπροπύργου και ο 
Πρόεδρος του Δ.Σ. του ΠνευματικούΠρόεδρος του Δ.Σ. του Πνευματικού

Κέντρου του Δήμου, σας προσκαλούν Κέντρου του Δήμου, σας προσκαλούν 
στη διάλεξη που θα δώσει,ο Επίτιμοςστη διάλεξη που θα δώσει,ο Επίτιμος

Πρόεδρος του Αρείου Πάγου,Πρόεδρος του Αρείου Πάγου,
κ.  Β α σ ί λ ε ι ο ς   Ν ι κ ό π ο υ λ ο ς,κ.  Β α σ ί λ ε ι ο ς   Ν ι κ ό π ο υ λ ο ς,
με θέμα :  «Η αλήθεια, για τη σημερινήμε θέμα :  «Η αλήθεια, για τη σημερινή

αντισυνταγματική κατάσταση αντισυνταγματική κατάσταση 
της Ελλάδας».της Ελλάδας».

Δ ε υ τ έ ρ α,   17  Ν ο ε μ β ρ ί ο υΔ ε υ τ έ ρ α,   17  Ν ο ε μ β ρ ί ο υ
2014,  ώ ρ α   19:30,2014,  ώ ρ α   19:30,

στην Αίθουσα Εκδηλώσεων στην Αίθουσα Εκδηλώσεων 
του Πνευματικού Κέντρου του Δήμουτου Πνευματικού Κέντρου του Δήμου

(«Δημήτριος Καλλιέρης»),  («Δημήτριος Καλλιέρης»),  
Αλέκου Παναγούλη 13,Αλέκου Παναγούλη 13,

στην πλατεία Αγίου Δημητρίου, στην πλατεία Αγίου Δημητρίου, 
με ελεύθερη είσοδο για το κοινό.με ελεύθερη είσοδο για το κοινό.

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ 
14.11 || ΤαξιδεύΟΝΤΑΣ vol.1

- Η ΣΥΜΒΟΛΗ στην Αφρική

ΤαξιδεύΟΝΤΑΣ είναι η νέα θεματική που εγκαινιά-
ζεται στο Καλλιτεχνείο και αφορά την γνωριμία
με άλλα μέρη του κόσμου και άλλους ανθρώ-

πους μέσα από τα ταξίδια ανθρώπων σε εκείνα τα
μέρη.

Η πρώτη συνάντηση στο πλαίσιο του ΤαξιδεύΟΝΤΑΣ
είναι αφιερωμένη στο ταξίδι των εθελοντών της
ΣΥΜΒΟΛΗΣ στην Ρουάντα, την Ουγκάντα και το Μπου-
ρούντι. Μέσα από την παρουσίαση στιγμών του ταξιδι-
ού, την συζήτηση με τους εθελοντές και το μουσικό
αποκορύφωμα της βραδιάς, η βραδιά-παρουσίαση
γίνεται για την στήριξη του εργου της ΣΥΜΒΟΛΗΣ για
την εκπαίδευση των παιδιών της Αφρικής.

Παρακάτω ακολουθούν φωτογραφίες με "ευχαριστήρια
μηνύματα" των παιδιών για την ΕΓΕ Αχαρνών, τους
Acharnai Ride που στήριξαν την προετοιμασία του ταξι-
διού των εθελοντών. Δυστυχώς, για τεχνικούς λόγους η
ευχαριστήρια φωτογραφία με το μήνυμα για την Αντι-

καρκινική Αχαρ-
νών δεν έφτασε
ποτέ στην Ελλά-
δα! 

Παρασκευή 14
Νοέμβρη 2014

ΤαξιδεύΟΝΤΑΣ
vol.1

Παρουσίαση
ταξιδιού της
ΣΥΜΒΟΛΗΣ στην
Αφρική - Έναρξη 21.00 - Προσέλευση 19.00

Είσοδος ελεύθερη
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Η Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του
Δήμου Αχαρνών ενημερώνει ότι μετά την τροπο-
ποίηση της παρ.1 του άρθρου 51 του
Ν.4257/2014 από την παρ.1α του άρθρου 24 του
Ν.4304/2014 παρατείνεται η δυνατότητα ρύθμι-
σης βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων οφειλών

Συγκεκριμένα:
Ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τους δήμους δύνανται

να ρυθμίζονται και να καταβάλλονται ως ακολούθως:
A. Για όσες ληξιπρόθεσμες οφειλές έχουν βεβαιωθεί

έως 31.12.2009 ορίζονται 24 δόσεις με ελάχιστο ποσό
καταβολής 150€ έκαστη με βάση τις σχετικές διατάξεις
του ν. 3801/2009.

B. Όσες ληξιπρόθεσμες οφειλές έχουν βεβαιωθεί
από 1.1.2010 δύνανται να ρυθμίζονται ως ακολούθως:

α) Εφάπαξ, με απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό τοις
εκατό (100%) από τις κατά ΚΕΔΕ προσαυξήσεις
εκπρόθεσμης καταβολής και των προστίμων.

β) Για οφειλές μέχρι 5.000,00 ευρώ σε εικοσιτέσσερις
(24) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό ογδόντα τοις
εκατό (80%) από τις κατά ΚΕΔΕ προσαυξήσεις εκπρό-
θεσμης καταβολής και των προστίμων και υπό την
προϋπόθεση ότι κάθε δόση δεν είναι μικρότερη των
100 ευρώ.

γ) για οφειλές από 5.000,01 ευρώ μέχρι 10.000,00
ευρώ σε σαράντα οκτώ (48) δόσεις με απαλλαγή κατά
ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) από τις κατά ΚΕΔΕ 

προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και των προ-
στίμων.

δ) για οφειλές από 10.000,01 ευρώ μέχρι 20.000,00
ευρώ σε εβδομήντα δύο (72) δόσεις με απαλλαγή κατά
ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%) από τις κατά ΚΕΔΕ
προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και των προ-
στίμων.

ε) για οφειλές από 20.000,01 ευρώ και πάνω σε
εκατό (100) δόσεις με απαλλαγή κατά ποσοστό δέκα
τοις εκατό (10%) από τις κατά ΚΕΔΕ προσαυξήσεις
εκπρόθεσμης καταβολής και των προστίμων.

Της ρύθμισης εξαιρούνται :
α) Οφειλές από κάθε είδους πρόστιμα αυθαιρέτων

κατασκευών.

β) Οφειλές υπαγόμενες σε καθεστώς ειδικότερων,
ευνοϊκότερων προβλέψεων περί  καταβολής σε δόσεις
(π.χ. εισφορά σε γη).

Η προθεσμία υποβολής αίτησης για την υπαγωγή
στη ρύθμιση ισχύει μέχρι 30.11.14.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους
όρους και προϋποθέσεις ένταξης στην ρύθμιση, οι
ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Ταμει-
ακή Υπηρεσία στο Δημαρχείο ή στα τηλέφωνα 213
2072 341 & 345 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

ΤΟ ΕΡΓΟ ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ

Mε γεώτρηση η υδατική 
αυτάρκεια στο 
φυτώριο Αμυγδαλέζας

Επίσκεψη στο φυτώριο Αμυγδαλέζας της Διεύ-
θυνσης Αναδασώσεων Αττικής,στους πρόπο-
δες της Πάρνηθας, πραγματοποίησε ο Γ.Γ.

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής Μανώλης Αγγελά-
κας , με σκοπό να παρακολουθήσει τις εργασίες κατα-
σκευής γεώτρησης που θα διασφαλίζει την υδατική
αυτάρκεια του φυτωρίου.

Με την υλοποίηση του έργου κατασκευής της γεώτρη-
σης, που υλοποιείται από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση
Αττικής, θα  εξάγονται 10 κυβικά νερού αρίστης ποιότη-
τας την ώρα, ποσότητα που θα υπερκαλύπτει τις ανά-
γκες του φυτωρίου για το πότισμα των δενδρυλλίων τα
οποία προορίζονται για τις αναδασώσεις στην Αττική.
Το νερό θα διοχετεύεται σε οκτώ δεξαμενές και από εκεί
θα καταλήγει στις εκτάσεις όπου καλλιεργούνται τα δεν-
δρύλλια.

Αφού ξεναγήθηκε στο χώρο των 192 στρεμμάτων
όπου εκτείνεται το φυτώριο, ο κ. Αγγελάκας προέβη
στην ακόλουθη δήλωση: “ Στο πλαίσιο της χρηστής δια-
χείρισης των οικονομικών πόρων στις Υπηρεσίες της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, προχωρήσαμε
στην κατασκευή γεώτρησης στο φυτώριο της Αμυγδα-
λέζας. Με το έργο αυτό διασφαλίζεται πλήρως η υδατι-
κή αυτάρκεια του φυτωρίου και μειώνονται κατά αρκετές
χιλιάδες ευρώ τα λειτουργικά έξοδα της Διεύθυνσης
Αναδασώσεων Αττικής”.

Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Αχαρνών

ΠαρατείνεταιΠαρατείνεται η δυνατότητα ρύθμισης 
των ληξιπρόθεσμων οφειλών

Ολοκληρώθηκαν πρόσφατα οι
εργασίες βελτίωσης του οδο-
στρώματος της παλιάς εθνικής

οδού Αθηνών-Θηβών που διασχίζει το
Δημοτικό Διαμέρισμα Οινόης έως τον
κόμβο των Βιλίων. 

Τα συνεργεία του Δήμου Μάνδρας -
Ειδυλλίας σε συνεργασία με την Περιφέ-
ρεια κατέβαλαν κάθε δυνατή προσπά-
θεια ώστε ο δρόμος αυτός να ολοκλη-
ρωθεί στο συντομότερο δυνατό χρόνο
και να γίνει προσβάσιμος και να μπο-
ρούν άνετα οι κάτοικοι των περιοχών να 

μετακινούνται προς κάθε κατεύθυνση.
Σε ανακοίνωσή του ο δήμος επισημαί-

νει : «Μέσα από αυτό το έργο, έγιναν και
επιμέρους συντηρήσεις σημείων, όπου
το οδόστρωμα ήταν σε κακή κατάσταση
και έχρηζε άμεσης αποκατάστασης. 

Επιλέχθηκε το κονδύλι και μας βοήθη-
σε και η Περιφέρεια να το διεκπεραιώ-
σουμε ώστε να καλυφθούν άμεσα οι
φθορές του οδοστρώματος με αποτέλε-
σμα να βελτιωθούν οι κυκλοφοριακές
συνθήκες και η ποιότητα ζωής των
δημοτών».

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΑΝ ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
Στο οδικό δίκτυο της Στο οδικό δίκτυο της Οινόης έως τον κόμβο των Βιλίων Οινόης έως τον κόμβο των Βιλίων 
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ΒΡΕΘΗΚΕ ΝΕΚΡΗ ΜΕ ΤΡΑΥΜΑΤΑ
ΑΠΟ ΣΦΑΙΡΕΣ ΚΑΙ ΜΑΧΑΙΡΙΕΣ

Εγκλημα πάθους η δολοφονία της
40χρονης πολύτεκνης μητέρας

Ανθρωποκυνηγητό έχει εξαπολύσει η Αστυνομία
στο Λεωνίδιο και τις γύρω περιοχές της Αρκαδίας
για να εντοπίσει έναν 65χρονο που θεωρείται
βασικός ύποπτος για τη δολοφονία της 40χρονης
γυναίκας, η οποία βρέθηκε νεκρή με τραύματα
από σφαίρες.
Τα ίχνη της 40χρονης, μητέρας τεσσάρων παι-
διών, η οποία είχε χαθεί, βρέθηκαν λίγο πριν από
τα μεσάνυχτα χθες κοντά στο μαντρί της στην
περιοχή Βασκίνα του Λεωνιδίου. Οπως διαπίστω-
σαν οι αστυνομικοί του τοπικού τμήματος, η άτυχη
γυναίκα έφερε τραύματα από σφαίρες και δύο
μαχαιριές -μία στο λαιμό και μία στην κοιλιακή
χώρα.
Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αστυνομικοί εκτι-
μούν ότι πρόκειται για έγκλημα πάθους με δράστη
τον 65χρονο κάτοικο της περιοχής, ο οποίος έχει
εξαφανιστεί και αναζητείται. Η γυναίκα, πριν από
περίπου τρία χρόνια, είχε εγκαταλείψει τα τέσσερα
ανήλικα παιδιά της και τον σύζυγό της προκειμέ-
νου να ζήσει με τον 65χρονο, αλλά επέστρεψε
στην οικογένειά της προσπαθώντας να κάνουν
όλοι μαζί μια νέα αρχή. Ο 65χρονος, όμως, δεν την
άφηνε σε ησυχία, μέχρι που ήρθε το μοιραίο.
Σύμφωνα επίσης με πληροφορίες του protothe-
ma.gr, ο 65χρονος χθες βράδυ άφησε σημείωμα
στο σπίτι του το οποίο εξετάζει η αστυνομία και
πήρε τηλέφωνο γνωστό του, θηροφύλακα στο
επάγγελμα, λέγοντάς του ότι θα αυτοκτονήσει με
δηλητήριο...

ΕΜΥ:  Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού
Επιδείνωση θα παρουσιάσει ο καιρός και από τα βορειοδυτικά με ισχυρές βροχές και καταιγίδες οι οποίες βαθμιαία την

σήμερα και αύριο θα επεκταθούν και στην υπόλοιπη χώρα.
Πιο συγκεκριμένα: 1. Την Πέμπτη (13-11-2014) βροχές και καταιγίδες πρόσκαιρα κατά τόπους ισχυρές θα εκδηλωθούν

αρχικά στη δυτική Ελλάδα (κυρίως στα νησιά του Ιονίου) και βαθμιαία μέχρι το τέλος της ημέρας στην κεντρική και ανατο-
λική Μακεδονία, τη Θεσσαλία, τις Σποράδες, τα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου, τις ανατολικές Κυκλάδες και τα
Δωδεκάνησα.

2. Την Παρασκευή (14-11-2014) τα φαινόμενα της προηγουμένης παραγράφου θα επηρεάσουν αρχικά σχεδόν ολό-
κληρη τη χώρα αλλά σταδιακά θα ασθενήσουν πρώτα στα δυτικά και μέχρι αργά τη νύχτα και στις υπόλοιπες περιοχές.

Δεκάδες οι ελλείψεις φαρμάκων από τα ράφια των φαρμακείων
Δεκάδες εμβόλια και φάρμακα λείπουν από τα ράφια των φαρμακείων. Ανάμεσά τους, εμβόλια όπως αντιγριπικά, αυτά

για τον πνευμονιόκοκο και ηπατίτιδες, αντιαλλεργικά κολλύρια, αντιβιώσεις, αντιϋπερτασικά, φάρμακα για το διαβήτη, ηρε-
μιστικά και αντιθρομβωτικές ενέσεις. 

Μετά τις  δηλώσεις του προέδρου του οργανισμού, Δημήτρη Λιντζέρη ότι «δεν υπάρχει καμιά έκτακτη ή συστηματική
έλλειψη φαρμάκων». Ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος, έστειλε σήμερα Τετάρτη νέα επιστολή στον ΕΟΦ με
πλήρη κατάλογο των ελλείψεων, ανά εταιρεία, όπως κοινοποιήθηκε από τον ΠΡΟΣΥΦΑΠΕ. 

Οι φαρμακοποιοί επισυνάπτουν επίσης και κατάλογο ελλείψεων που καταγράφηκαν στις 11/11/2014 στα φαρμακεία
όλης της χώρας.

Σύμφωνα με τον κατάλογο του ΠΡΟΣΥΦΑΠΕ, από 1/1/2014 μέχρι και τέλη Σεπτεμβρίου εμφανίζονται μόνιμες ελλείψεις
σε ορμονικά σκευάσματα, αντιϋπερτασικά, αντικαταθλιπτικά, αντιπηκτικά, αντιδιαβητικά, φάρμακα για τη χοληστερόλη, τις
αναπνευστικές παθήσεις, την επιληψία, τη νόσο Πάρκινσον, αντιβιοτικά και εμβόλια. 

Σύμφωνα με τους εκπροσώπους του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου, η κατάσταση αυτή εγκυμονεί κινδύνους
για την Δημόσια Υγεία. Όπως επισημαίνει, παρά τις επανειλημμένες επισημάνσεις του Συλλόγου και τις προειδοποιήσεις
προς την Πολιτεία, το φαινόμενο των  ελλείψεων όχι μόνο δεν έχει μειωθεί, αντίθετα εντείνεται όσο πλησιάζουμε προς το
τέλος του έτους. Με επείγον έγγραφό τους προς τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων, οι φαρμακοποιοί ζητούν την λήψη
των απαιτούμενων μέτρων και την ενημέρωση του Συλλόγου σχετικά με το θέμα των ελλείψεων φαρμάκων. 

Ο ΣΚΕΛΕΤΟΣ ΙΣΩΣ ΛΥΣΕΙ ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ

Παροξυσμός στα διεθνή ΜΜΕ για την νέα 
ανακάλυψη στην Αμφίπολη

Μεγάλη έκταση σε όλα τα διε-
θνή ΜΜΕ, από τις Ηνωμένες
Πολιτείες μέχρι την Κίνα και από
την Βρετανία μέχρι τις Βρυξέλ-
λες, έχει λάβει η μοναδική απο-
κάλυψη του σκελετού στην
Αμφίπολη.

Μέσα ενημέρωσης παγκόσμι-
ου κύρους και βεληνεκούς (Ουάσιγκτον Ποστ, ABC, Daily Mail,
Euronews, News, APD κλπ) κάνουν αφιερώματα στις νέες
αποκαλύψεις και αναφέρονται στο εύρημα αλλά και στην επί-
σημη ενημέρωση του ελληνικού υπουργείου Πολιτισμού στο
λόφο Καστά.

«Ο σκελετός θα μπορούσε να λύσει το αίνιγμα του αρχαίου
ελληνικού τάφου», λέει η Ουάσιγκτον Ποστ, προβάλλοντας

ανταπόκριση του ειδησεογραφικού πρακτορείου « Associated
Press.Το ABC τονίζει επίσης ότι ο σκελετός θα μπορούσε να
βοηθήσει τους αρχαιολόγους να λύσουν το αίνιγμα για το ποιος
θάφτηκε στο μεγαλειώδη τάφο, γύρω στα τέλη του 4ου αιώνα
π.Χ., στο λυκόφως της βασιλείας του Μεγάλου Αλεξάνδρου.

Επίσης, επισημαίνεται, ότι στις ανασκαφές, κατά τους τελευ-
ταίους τρεις μήνες, κοντά στην αρχαία Αμφίπολη, Έλληνες
αρχαιολόγοι ανακάλυψαν έναν τάφο τριών θαλάμων, διακο-
σμημένο με μαρμάρινες Σφίγγες και με ένα μεγάλο ψηφιδωτό
δάπεδο.

Στα δημοσιεύματα υπογραμμίζεται και ότι ο Μέγας Αλέξαν-
δρος θάφτηκε στην Αίγυπτο, αλλά ο τάφος του δεν έχει εντο-
πιστεί.

Περιστέρη: Ο τάφος ανήκει σε Μακεδόνα στρατηγό
Την άποψη ότι πρόκειται για τάφο επιφανούς Μακεδόνα

στρατιωτικού διατύπωσε χθεσ στη συνέντευξη Τύπου για την
πορεία των ανασκαφών στην Αμφίπολη, η αρχαιολόγος Κατε-
ρίνα Περιστέρη. Ωστόσο, απέρριψε τη θεωρία ότι ανήκει στον
Μέγα Αλέξανδρο.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΚΤ
Μία στις τρεις μικρομεσαίες στην 
Ελλάδα αντιμετωπίζει πρόβλημα 
στην τραπεζική χρηματοδότηση

Τις δυσκολίες πρόσβασης των μικρομεσαίων επιχειρή-
σεων στον τραπεζικό δανεισμό αποτυπώνει περιοδική
έρευνα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

Στην Ελλάδα καταγράφεται το μεγαλύτερο ποσοστό
εταιρειών που ανακοινώνουν αύξηση των αναγκών τους
για τραπεζικά δάνεια, στο 25%, αλλά και το υψηλότερο
ποσοστό 32% των εταιρειών που δηλώνουν ότι αντιμε-
τωπίζουν πρόβλημα στην τραπεζική χρηματοδότηση.

Και τούτο τη στιγμή κατά την οποία οι εταιρείες σε
Ιρλανδία, Πορτογαλία και Ολλανδία εμφανίζουν μείωση
των αναγκών για χρηματοδότηση.

Μεταξύ Απριλίου και Σεπτεμβρίου του 2014, 30% των
ΜμΕ της ζώνης του ευρώ προσέφυγαν σε τραπεζικό
δανεισμό, ποσοστό το οποίο ήταν σε γενικές γραμμές
αμετάβλητο σε σύγκριση με την προηγούμενη έρευνα,
ενώ 36% απέφυγαν να ζητήσει δάνειο λόγω των επαρ-
κών εσωτερικών πόρων.

Ταυτόχρονα, το ποσοστό των επιχειρήσεων που δεν
υποβάλλουν αίτηση για ένα δάνειο, υπό τον φόβο της
απόρριψης, αυξήθηκε σε 8% (από 6%). Ανάμεσα στις
επιμέρους χώρες, το Βέλγιο (38%) ήταν η χώρα με το
υψηλότερο ποσοστό των ΜμΕ που υποβάλλουν αίτηση
για τραπεζικό δάνειο, ακολουθούμενο από τη Γαλλία
(37%), την Ισπανία (36%) και την Ιταλία (35%), ενώ τα
χαμηλότερα ποσοστά καταγράφηκαν στην Πορτογαλία
και την Ελλάδα 18%.

Στην Ελλάδα, η συνεχιζόμενη δύσκολη κατάσταση
στον τραπεζικό τομέα, σε συνδυασμό με την αβεβαιότη-
τα που επικρατεί αναφορικά με τις οικονομικές εξελίξεις
και την ακόμα υποτονική εξέλιξη των κερδών, οδήγησε
σε περαιτέρω αύξηση του ποσοστού στο 29% (από
22%) των ΜμΕ οι οποίες ανέφεραν ότι ο φόβος της
απόρριψης τις αποθαρρύνει από το να αιτηθούν ένα
τραπεζικό δάνειο (29%, έναντι 22%). Στην Ιρλανδία, το
καθαρό ποσοστό παραμένει υψηλό σε σύγκριση με το
υπόλοιπο των χωρών (15%) και αυξήθηκε από την αντί-
στοιχη προηγούμενη έρευνα (13%).

Σε γενικές γραμμές, φαίνεται να βελτιώνεται η εικόνα
της χρηματοδότησης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων ή
όπως διατυπώνεται στην Έκθεση να «περιορίζεται η
επιδείνωση της διαθεσιμότητας τραπεζικών δανείων»
σε ολόκληρη την ευρωζώνη.

Στο Βέλγιο και την Ιρλανδία, το ποσοστό των ΜμΕ οι
οποίες απέκτησαν πρόσβαση στον τραπεζικό δανεισμό
έγινε θετικό (3% και 8%, από 0 και -7% αντίστοιχα).

Στην Πορτογαλία το καθαρό ποσοστό αυξήθηκε από
1% σε 5%, ενώ τούτα παρέμειναν αρνητικά στην Ολλαν-
δία και στη Φινλανδία (-11% και -4% αντίστοιχα), αλλά
βελτιώθηκε σε σύγκριση με τον προηγούμενο γύρο
αυτής της περιοδικής έρευνας (-16% και -11% αντίστοι-
χα).

Οι ίδιες εξελίξεις καταγράφηκαν στην Ελλάδα (-21%
από -40% στην προηγούμενη έρευνα), αλλά το επίπεδο
των καθαρών ποσοστών εξακολουθεί να σηματοδοτεί
τις σημαντικές δυσκολίες στην πρόσβαση σε τραπεζικές
πιστώσεις. Η Αυστρία ήταν η μόνη χώρα όπου οι ΜμΕ
ανέφεραν μια περαιτέρω επιδείνωση της διαθεσιμότη-
τας τραπεζικών δανείων, με τα καθαρά ποσοστά να μει-
ώνονται από -9% έως -13%.

ΚΑΛΕΣΜΑ 
Σωματείου Εργαζομένων 
στο Θριάσιο Νοσοκομείο 

Διαδήλωση για την υγεία θα γίνει το Σάββατο
15 Νοέμβρη στην Πλατεία Λαού στην Άνω Ελευ-
σίνα, ως ένδειξη εναντίωσης και διαμαρτυρίας
στο κλείσιμο της ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ κλινικής ,της
ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ και την υποβάθμιση του
ΘΡΙΑΣΙΟΥνοσοκομείου, στη συγχώνευση των
Ιατρείων του ΠΕΔΥ     (ΙΚΑ)με το Κέντρο Υγείας
Ελευσίνας. Η ανακοίνωση -κάλεσμα αναφέρει:

‘’OXI ΣΤΗΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ
ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ
ΝΑ ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΙ Η ΕΣΑΝ Α.Ε. ΚΑΙ ΟΛΑ ΤΑ

ΧΑΡΑΤΣΙΑ
ΔΩΡΕΑΝ ΥΓΕΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟ ΤΟ ΛΑΟ
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ - ΔΙΑΔΗΛΩΣΗ
ΣΑΒΒΑΤΟ 15 ΝΟΕΜΒΡΗ στις 11 π.μ.
στην Πλατεία Λαού στην Άνω Ελευσίνα’’
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Συνάντηση με το Προεδρείο του Αναπτυξιακού
Συνδέσμου Δυτικής Αθήνας, είχε την Τρίτη, 11
Νοεμβρίου η Περιφερειάρχης Ρένα Δούρου, στα

γραφεία του Συνδέσμου. Στη συνάντηση μετείχε ο αντι-
περιφερειάρχης Δυτικού Τομέα, Σπύρος Τζόκας, ο Πρό-
εδρος του ΑΣΔΑ, Ανδρέας Μποζίκας, οι Δήμαρχοι Αγίας
Βαρβάρας, Γιώργος Καπλάνης, Αγίων Αναργύρων-
Καματερού, Νίκος Σαράντης, Αιγάλεω, Δημήτρης Μπίρ-
μπας, Ιλίου, Νίκος Ζενέτος, Περιστερίου, Ανδρέας
Παχατουρίδης, καθώς και οι Αντιδήμαρχοι Πετρούπο-
λης, Φυλής και Χαϊδαρίου. 

Στο επίκεντρο της συνάντησης ήταν το θέμα της σωτη
ρίας του Πάρκου Τρίτση. Όλοι οι μετέχοντες συμφώνη-

σαν ότι σήμερα το Πάρκο είναι εξαιρετικά παραμελημέ-
νο και υπάρχει ανάγκη αγώνα για τη σωτηρία του.
Έμφαση δόθηκε στη διατήρηση του δημόσιου χαρακτή-
ρα του πάρκου, στην ανάγκη συμμετοχής του πρώτου
και του δεύτερου βαθμού αυτοδιοίκησης στο φορέα δια-
χείρισης, καθώς και στον αποκλεισμό των ανταποδοτι-
κών χρήσεων.

Παράλληλα τονίστηκε ο οικολογικός, περιβαλλοντικός 
και πολιτιστικός του χαρακτήρας.

Άμεση χρηματοδότηση από το Πράσινο Ταμείο
και εκπόνηση επικαιροποιημένου Master Plan και
μελέτης Βιωσιμότητας με το Υπουργείο Π.Ε.Κ.Α.

Ο Πρόεδρος του ΑΣΔΑ αναφέρθηκε στην σημασία που
έχει η σωστή λειτουργία του Πάρκου για το σύνολο της
Αττικής, μιας και αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα αστι-
κά πάρκα της Ευρώπης, αλλά και την ιδιαίτερη σπου-
δαιότητά του για την αναβάθμιση της Δυτικής Αθήνας.
Επεσήμανε την ανάγκη στενής συνεργασίας ανάμεσα
στην α’ βάθμια και β’ βάθμια τοπική αυτοδιοίκηση για τη
λειτουργία του Πάρκου, αλλά και την υποχρέωση της
Πολιτείας να το χρηματοδοτήσει. Πρότεινε την άμεση
λειτουργία Κοινής Ομάδας Εργασίας Περιφέρειας, ΑΣΔΑ
και Δήμων για το σχεδιασμό και την υλοποίηση των
πρώτων ενεργειών. Ενημέρωσε για τις προσπάθειες
του ΑΣΔΑ για τη φύλαξη του Πάρκου, μέσω Προγραμ-
ματικής Σύμβασης με το Υπουργείο Προστασίας του
Πολίτη και Δημόσιας Τάξης, την άμεση χρηματοδότησή
του από το Πράσινο Ταμείο και την εκπόνηση επικαιρο-
ποιημένου Master Plan και μελέτης Βιωσιμότητας με το
Υπουργείο Π.Ε.Κ.Α.

Από την πλευρά της η Περιφερειάρχης υπογράμμισε
ότι η Περιφέρεια διεκδικεί νέο θεσμικό πλαίσιο λειτουρ-
γίας του πάρκου και έως ότου αυτό επιτευχθεί, θα είναι
αρωγός σε κάθε προσπάθεια για τη σωτηρία του, τονί-
ζοντας ότι αν αφεθεί να συνεχιστεί η σημερινή κατάστα-
ση, τότε «θα είμαστε όλοι συνένοχοι και συνυπεύθυνοι».
Η ίδια τόνισε την ανάγκη να «διεκδικήσουμε συντεταγ-
μένα προσλήψεις προσωπικού» για τη συντήρηση και
τη φύλαξή του ενώ αναφέρθηκε στην ανάγκη προώθη-
σης συγκεκριμένης οικονομικοτεχνικής μελέτης για τη
βιωσιμότητα του πάρκου.

Η ΣΩΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ‘’Α. ΤΡΙΤΣΗ’’ 
ΣΣττοο  εεππ ίίκκεεννττρροο  σσυυννάάννττηησσηηςς  ττηηςς  ΠΠεερριιφφεερρεειιάάρρχχηη  ΑΑττττιικκήήςς  μμεε  
δδηημμάάρρχχοουυςς  ττηηςς  ΔΔυυττιικκήήςς  ΑΑττττιικκήήςς  κκααιι   ττοο  ππρροοεεδδρρεείίοο  ττοουυ  ΑΑΣΣΔΔΑΑ

Προστασία της πρώτης κατοικίας 
από πλειστηριασμούς και για το 2015 
Ζητούν με κοινή ερώτηση δέκα βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας

Την παράταση της προστασίας της πρώ-
της κατοικίας από πλειστηριασμούς και
για το έτος 2015, ζητούν με κοινή ερώ-

τηση που κατέθεσαν δέκα (10) βουλευτές της
Νέας Δημοκρατίας, προς τους Υπουργούς
Οικονομικών, Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικό-
τητας, καθώς όπως τονίζουν, η κατάθεση μια
νέας νομοθετικής ρύθμισης, με την οποία θα
παρατείνεται το ισχύον καθεστώς και για το
επόμενο έτος, κρίνεται αναγκαία ειδικά σε μια
περίοδο όπου η Κυβέρνηση έχει προαναγγεί-
λει την προώθηση συγκεκριμένων ρυθμίσεων
που θα αφορούν σε όλες τις κατηγορίες δανει-
οληπτών.

Αναλυτικά η ερώτηση (αρ. πρωτ.4497/11-11-
2014) έχει ως εξής: 

ΠΡΟΣ TOΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ
Οικονομικών
Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας

ΘΕΜΑ: «Παράταση στην προστασία της πρώ-
της κατοικίας από πλειστηριασμούς»
Το υφιστάμενο καθεστώς αναφορικά με την

προστασία της πρώτης κατοικίας από πλει-
στηριασμούς, ορίζεται από το άρθρο 2 του
Ν.4224/2013. Σύμφωνα λοιπόν με τις κείμενες
διατάξεις, από 1.1.2014 και μέχρι 31.12.2014,
απαγορεύονται οι πλειστηριασμοί ακινήτων
οφειλετών, τα οποία λογίζονται ως κύρια
κατοικία τους, εφόσον η αντικειμενική τους
αξία, δεν υπερβαίνει τις διακόσιες χιλιάδες
(200.000) ευρώ, το καθαρό οικογενειακό εισό-

δημα -χωρίς τις κρατήσεις για τα ασφα-
λιστικά ταμεία, φόρο εισοδήματος και
εισφορά αλληλεγγύης- είναι μέχρι
35.000 ευρώ, η συνολική αξία κινητής
και ακίνητης περιουσίας είναι μικρότε-
ρη ή ίση με 270.000 ευρώ, ενώ το σύνο-
λο των καταθέσεων και κινητών αξιών
του οφειλέτη, δεν υπερβαίνει τις 15.000
ευρώ.
Με βάση τα ανωτέρω είναι προφανές

ότι σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα,
εκπνέει η προθεσμία που ορίζεται από
το νόμο για την προστασία της πρώτης
κατοικίας, δημιουργώντας μεγάλη ανα-
σφάλεια σε συμπολίτες μας, οι οποίοι
δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις
οικονομικές τους υποχρεώσεις και κιν-
δυνεύουν να χάσουν τις κατοικίες τους.
Μάλιστα σε μια περίοδο όπου η

Κυβέρνηση έχει προαναγγείλει την προώθηση
συγκεκριμένων ρυθμίσεων που θα αφορούν
σε όλες τις κατηγορίες δανειοληπτών, κρίνεται
αναγκαία η κατάθεση μια νέας νομοθετικής
ρύθμισης, με την οποία θα παρατείνεται το
ισχύον καθεστώς και για το 2015.
Κατόπιν τούτων…

ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ ΟΙ ΚΥΡΙΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
Θα καταθέσουν τα συναρμόδια Υπουργεία

νομοθετική ρύθμιση, η οποία θα δίνει παράτα-
ση και για το 2015 στην προστασία της πρώ-
της κατοικίας από πλειστηριασμούς;
Θα διατηρηθούν ως έχουν οι προϋποθέσεις

ένταξης ενός ακινήτου σε καθεστώς προστα-

σίας από πλειστηριασμούς; 

Αθήνα, 11 Νοεμβρίου 2014

ΟΙ ΕΡΩΤΩΝΤΕΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Θ. ΒΛΑΧΟΣ
ΜΑΞΙΜΟΣ ΧΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΣ
ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΤΖΑΜΤΖΗΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΝΤΟΣ
ΝΙΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΑΒΒΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ



10 - ΘΡΙΑΣΙΟ Πέμπτη 13 Νοεμβρίου 2014

ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ  
ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ :

26/9/2014
Αριθμ. Πρωτ.: 45167

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ.
ΣΟΧ1/ 2014 για τη σύναψη

ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 

για την υλοποίηση ευρωπαϊ-
κού προγράμματος  για την

Πράξη «Κέντρα Στήριξης Ρομά
και Ευπαθών Ομάδων στις 3
Περιφέρειες Σταδιακής Εξό-
δου», του Επιχειρησιακού
Προγράμματος «Ανάπτυξη
Ανθρώπινου Δυναμικού».

Ο ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ
Έχοντας υπόψη:

Τις διατάξεις του άρθρου 21 του
Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρ-
τητης αρχής για την επιλογή προ-
σωπικού και ρύθμιση θεμάτων
διοίκησης» (ΦΕΚ 28 Α), όπως
έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Τις διατάξεις του Ν. 3614/2007
«Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμο-
γή αναπτυξιακών παρεμβάσεων
για την προγραμματική περίοδο
2007-2013» (ΦΕΚ 267 Α).

Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010
«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοί-
κησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλι-
κράτης» (ΦΕΚ 87 Α), όπως έχουν
τροποποιηθεί και ισχύουν.

Τις διατάξεις του άρθρου ένα-
του του Ν. 4057/2012 «Πειθαρχι-
κό Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών
Διοικητικών Υπαλλήλων και
Υπαλλήλων Νομικών Προσώ-
πων Δημοσίου Δικαίου» (ΦΕΚ 54
Α).

Τις διατάξεις του άρθρου 20 του
Ν. 4305/2014 (ΦΕΚ 237/τ.Α΄/31-
10-2014).

Την υπ΄ αριθμ. 1.5422/ οικ.
3.1022  ΚΥΑ με τίτλο «Σύστημα
Διαχείρισης, Αξιολόγησης, Παρα-
κολούθησης Ελέγχου και Διαδικα-
σία Εφαρμογής της ενέργειας
«Κέντρα Στήριξης Ρομά και
Ευπαθών Ομάδων» στο πλαίσιο
του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισί-
ου Αναφοράς για την Προγραμ-
ματική Περίοδο 2007-2013 (ΦΕΚ
824/τ.Β΄/12-05-2011).

Την με αριθ. πρωτ.
1.9364/οικ.6.1905/8-7-11 πρό-
σκληση (Kωδ. Πρόσκλησης:43)
της Γενικής Γραμματείας Διαχείρι-
σης Κοινοτικών και άλλων
Πόρων, Ειδική Υπηρεσία Διαχεί-
ρισης Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπι-
νου Δυναμικού» του Υπουργείου
Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλι-
σης, για την υποβολή προτάσε-
ων στο Eπιχειρησιακό Πρόγραμ-
μα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου
Δυναμικού» στους Άξονες Προτε-
ραιότητας 10,11 &12: «Πλήρης
ενσωμάτωση του συνόλου του
Ανθρώπινου Δυναμικού σε μια
κοινωνία ίσων ευκαιριών», προς
την Ελληνική Εταιρία Τοπικής
Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης
(Ε.Ε.Τ.Α.Α). 

Την υπ’ αριθ.
1.12078/6.2913/16-9-2011 από-
φαση της Γενικής Γραμματείας
Διαχείρισης Κοινοτικών και
άλλων Πόρων, Ειδική Υπηρεσία
Διαχείρισης Ε.Π. Ανάπτυξη
Ανθρώπινου Δυναμικού, του
Υπουργείου Εργασίας και Κοινω-
νικής Ασφάλισης, Ένταξης Πρά-
ξης στο Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώ-
πινου Δυναμικού» «Κέντρα Στή-
ριξης Ρομά και Ευπαθών Ομά-
δων στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής
Εξόδου» Άξονας Προτεραιότητας
11, «Πλήρης ενσωμάτωση του
συνόλου του ανθρώπινου δυνα-
μικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαι-
ριών στις 3 Περιφέρειες Σταδια-
κής Εξόδου» κωδ. ΟΠΣ 355445
και την  με αριθμ. πρωτ.
2.14389/οικ.6.3277/08-06-2012
«1η Τροποποίηση της Πρά-
ξης«Κέντρα Στήριξης Ρομά και
Ευπαθών Ομάδων στις 3 Περιφέ-
ρειες Σταδιακής Εξόδου» με
κωδικό ΜΙS 355445 στο Επιχει-
ρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη
Ανθρώπινου Δυναμικού».

Την με αριθμ. πρωτ. 1955/4-9-
2012 προκήρυξη ανοικτού Δημό-

σιου Διαγωνισμού επιλογής ανα-
δόχων της Ελληνικής Εταιρείας
Τοπικής Ανάπτυξης & Αυτοδιοί-
κησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) Α.Ε. για την
υλοποίηση της Πράξης «Κέντρα
Στήριξης Ρομά και Ευπαθών
Ομάδων».

Τον οριστικό πίνακα επιλεχθέ-
ντων αναδόχων για την πράξη:
«Κέντρα Στήριξης Ρομά και
Ευπαθών Ομάδων» στο πλαίσιο
της δράσης: ‘Παρεμβάσεις για
την κοινωνικο-οικονομική ένταξη
Ευπαθών Ομάδων ‘ Άξονας Προ-
τεραιότητας 11.

Την υπ΄ αριθμ. 471/3-7-2013
Απόφαση της Ελληνικής Εταιρεί-
ας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτο-
διοίκησης Α.Ε. περί κατακύρω-
σης των πινάκων επιλεχθέντων
αναδόχων για την πράξη:
«Κέντρα Στήριξης Ρομά και
Ευπαθών Ομάδων» για τους
Άξονες Προτεραιότητας 10 και 11.

Το από 11-10-2012 συμφωνητι-
κό συνεργασίας Νομικών Προ-
σώπων μεταξύ των φορέων : α)
Δήμου Φυλής, β) Εύξεινη Πόλη –
Δίκτυο Ευρωπαϊκών Πόλεων για
Βιώσιμη Ανάπτυξη (Ε.Ο.Ε.Σ.)  και
γ) Κέντρο Επαγγελματικής
Κατάρτισης ΑΙΑΣ Α.Ε. (ΚΕΚ ΑΙΑΣ
ΑΕ), για την υλοποίηση του
έργου «Κέντρο Στήριξης Ρομά και
Ευπαθών Ομάδων στο δήμο
Φυλής».

Την υπ΄αριθμ. 22/05-02-2014
απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου
Φυλής με θέμα: «Προγραμματι-
σμός προσλήψεων προσωπικού
έτους 2014, με σχέση εργασίας
Ι.Δ.Ο.Χ. για ένα (1) έτος, στα
πλαίσια του προγράμματος: ‘’Κέ-
ντρα Στήριξης Ρομά και Ευπα-
θών Ομάδων’’ /ΕΣΠΑ 2007-2013
για την κάλυψη των αναγκών του
Δήμου Φυλής». 

Την  με αριθμ. πρωτ.
8055/6745/11-02-2014 εισηγητι-
κή έκθεση της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Αττικής, περί συναίνε-
σης και διαβίβασης της υπ΄αριθμ.
22/2014 απόφασης του Δ.Σ. του
Δήμου Φυλής , προς το Υπουρ-
γείο Εσωτερικών.

Την υπ' αριθμ.
ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.1/108/13208/21.07
.2014 Εγκριτική Απόφαση της
Επιτροπής της παρ. 1 του
άρθρου 2 της ΠΥΣ: 33/2006
(Αναστολή διορισμών και προ-
σλήψεων στο Δημόσιο Τομέα,
ΦΕΚ 280 Α), όπως  ισχύει.

Το υπ΄αριθμ. 5283/11-08-2014
έγγραφο του Υπουργείου Εσωτε-
ρικών με θέμα: Έγκριση πρόσλη-
ψης προσωπικού με σχέση εργα-
σίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου
χρόνου για την υλοποίηση Ευρω-
παϊκών Προγραμμάτων. 

Την υπ΄αριθμ. 310/20-10-2014
απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου
Φυλής με θέμα: «Διόρθωση των
διαλαμβανομένων στην
υπ΄αριθμ. 22/2014 απόφαση Δ.
Σ., ως προς τον καθορισμό των
ειδικοτήτων».

Την υπ΄αριθμ. 49901/21-10-
2014 (ορθή επανάληψη) βεβαίω-
ση της Διεύθυνσης Οικονομικών
Υπηρεσιών του δήμου Φυλής,
περί ύπαρξης πιστώσεων για την
κάλυψη της δαπάνης μισθοδο-
σίας του υπό πρόσληψη  προ-
σωπικού σύμφωνα με  την
ΣΟΧ1/2014 ανακοίνωση.

Ανακοινώνει

Την πρόσληψη, με σύμβαση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου
ορισμένου χρόνου, συνολικά
δύο (2) ατόμων για την υλοποί-
ηση του ευρωπαϊκού προγράμ-
ματος για την Πράξη «Κέντρα
στήριξης ΡΟΜΑ και ευπαθών
ομάδων στις 3 Περιφέρειες
Σταδιακής Εξόδου», του δήμου
Φυλής, που εδρεύει στα Άνω
Λιόσια, και συγκεκριμένα του
εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδι-
κότητα και διάρκεια σύμβασης,
αριθμού ατόμων
(βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοι-
χα απαιτούμενα (τυπικά και
τυχόν πρόσθετα) προσόντα
(βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β)

Β Α Θ Μ Ο Λ Ο Γ Ο Υ Μ Ε Ν Η
ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕ ή ΤΕ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ή
ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ ΕΝ
ΕΛΛΕΙΨΕΙ ΑΥΤΩΝ ΠΕ
ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ή ΠΕ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ή ΠΕ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΓΙΑ ΤΑ ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΠΕ
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΥ:

Ως βαθμολογούμενη εμπειρία
για την ειδικότητα ΠΕ
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΥ (κύρια προσό-
ντα) νοείται η απασχόληση με
σχέση εργασίας ή σύμβαση έργου
στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα ή
άσκηση επαγγέλματος σε καθήκο-
ντα ή έργα του είδους της εξειδι-
κευμένης εμπειρίας που ορίζεται
στην παρούσα ανακοίνωση ως
τυπικό προσόν πρόσληψης.

Πέραν του είδους και του χρονι-
κού διαστήματος της εξειδικευμέ-
νης εμπειρίας που ορίζεται από
την παρούσα ανακοίνωση ως
τυπικό προσόν πρόσληψης, βαθ-
μολογείται επίσης και η εμπειρία
που διαθέτουν οι υποψήφιοι  σε

καθήκοντα ή έργα συναφή με το
γνωστικό αντικείμενο του τίτλου
σπουδών, με τον οποίο μετέχει ο
υποψήφιος στη διαγωνιστική δια-
δικασία, για το υπολειπόμενο χρο-
νικό διάστημα και μέχρι συμπλη-
ρώσεως του βαθμολογούμενου
κριτηρίου των συνολικά πέντε (5)
ετών εμπειρίας.

ΓΙΑ ΤΑ ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ &
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α΄ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: 

Ως βαθμολογούμενη εμπειρία
για τις ειδικότητες ΠΕ ή ΤΕ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ
(κύρια προσόντα) ή ΠΕ
ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ ή ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ή ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (προσόντα Α΄επικου-
ρίας) νοείται η απασχόληση με
σχέση εργασίας ή σύμβαση έργου
στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα ή
άσκηση επαγγέλματος σε καθήκο-
ντα ή έργα συναφή με το γνωστικό
αντικείμενο των, κατά περίπτωση,
απαιτούμενων τίτλων σπουδών,
με τους οποίους μετέχουν οι υπο-
ψήφιοι στη διαγωνιστική διαδικα-
σία.

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης) ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
1. ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ (200 μονάδες για 4 μήνες ανεργίας και 75 μονά-

δες ανά μήνα ανεργίας άνω των 4 μηνών, με ανώτατο όριο τους 12
μήνες)

μήνες123456789101112 και άνω
μ ο ν ά δ ε ς 0 0 0 2 0 0 2 7 5 3 5 0 4 2 5 5 0 0 5 7 5 6 5 0 7 2 5 8 0 0
2. ή 3. ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ Η΄ ΤΕΚΝΟ ΠΟΛΥΤΕΚΝΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (50 μονά-

δες για κάθε τέκνο)
αριθμός τέκνων3*456789101112….

μ ο ν ά δ ε ς 1 5 0 2 0 0 2 5 0 3 0 0 3 5 0 4 0 0 4 5 0 5 0 0 5 5 0 6 0 0 … .
*αφορά μόνο τις ειδικές περιπτώσεις πολυτεκνίας με τρία (3) τέκνα    

4. ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ (30 μονάδες για καθένα από τα δύο πρώτα τέκνα
και 50 μονάδες για το τρίτο)

αριθμός τέκνων123
μονάδες3060110
5. ή 6. ΓΟΝΕΑΣ Η΄ ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (50 μονά-

δες για κάθε τέκνο) 
αριθμός τέκνων12345….
μονάδες50100150200250….

7. ΒΑΘΜΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ  (για ΠΕ και ΤΕ οι μονάδες του βασι-
κού τίτλου με 2 δεκαδικά ψηφία πολλαπλασιάζονται με το 40, ενώ για ΔΕ
με το 20)κατηγορίες  ΠΕ & ΤΕ
5 … 5 , 5 … 6 … 6 , 5 … 7 … 7 , 5 … 8 … 8 , 5 … 9 … 9 , 5 … 1 0
κατηγορία ΔΕ
1 0 … 1 1 … 1 2 … 1 3 … 1 4 … 1 5 … 1 6 … 1 7 … 1 8 … 1 9 … 2 0
μονάδες200…220…240…260…280…300…320…340…360…380…400

8. ΕΜΠΕΙΡΙΑ  (7 μονάδες ανά μήνα εμπειρίας και έως 60 μήνες)
μήνες εμπειρίας1234567891011121314…57585960 και άνω

μονάδες 714212835424956637077849198…399406413420

ΕΜΠΕΙΡΙΑ
Β Α Θ Μ Ο Λ Ο Γ Ο Υ Μ Ε Ν Η

ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ  

Β Α Θ Μ Ο Λ Ο Γ Ο Υ Μ Ε Ν Η
ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ  

Ως βαθμολογούμενη εμπειρία για
τον παρακάτω κωδικό θέσεως
νοείται η απασχόληση με σχέση
εργασίας ή σύμβαση έργου στο
δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα ή άσκηση
επαγγέλματος σε καθήκοντα ή
έργα του είδους της εξειδικευμένης
εμπειρίας που ορίζεται  στην

παρούσα ανακοίνωση ως τυπικό
προσόν πρόσληψης.

Πέραν του είδους και του χρονι-
κού διαστήματος της εξειδικευμέ-
νης εμπειρίας που ορίζεται από
την παρούσα ανακοίνωση ως
τυπικό προσόν πρόσληψης, βαθ-
μολογείται επίσης και η εμπειρία
που διαθέτουν οι υποψήφιοι  σε
καθήκοντα ή έργα συναφή με το
αντικείμενο της προς πλήρωση
θέσεως, για το υπολειπόμενο χρο-
νικό διάστημα και μέχρι συμπλη-
ρώσεως του βαθμολογούμενου
κριτηρίου των συνολικά πέντε (5)
ετών εμπειρίας.

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σύμφωνα με το
άρθρο 20 «Αποκλειστική προθε-
σμία για τη σύναψη συμβάσεων
εκτάκτου  προσωπικού» του ν.
4305/2014 (ΦΕΚ 237/τ.Α΄/31-10-
2014) η πρόσληψη προσωπικού
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου
χρόνου συντελείται υποχρεωτι-

κά εντός  αποκλειστικής προθε-
σμίας έξι (6) μηνών από την
έκδοση της εγκριτικής απόφα-
σης της Επιτροπής της παρ. 1
του άρθρου 2 της ΠΥΣ: 33/2006.
Μετά την παρέλευση της προθε-
σμίας αυτής οι συμβάσεις δεν
επιτρέπεται να συναφθούν.

Κωδι-
κός
θέσης

Υπηρεσία Έδρα
Υπηρε-
σίας

Ειδικότητα Διάρκεια
σύμβα-
σης  

Αριθ-
μός
ατόμων  

101
ΔΗΜΟΣ
ΦΥΛΗΣ
Για την στελέ-

χωση του
Κέντρου/Δομή
«Κέντρο Στήρι-
ξης ΡΟΜΑ και
Ευπαθών
Ομάδων Άνω
Λιοσίων»

Άνω Λιο-
σία

ΠΕ 
ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ

Από την
υπογρα-
φή της
σύμβα-
σης έως
31-03-
2015.

1

102
ΔΗΜΟΣ
ΦΥΛΗΣ
Για την στελέ-

χωση του
Κέντρου/Δομή
«Κέντρο Στήρι-
ξης ΡΟΜΑ και
Ευπαθών
Ομάδων Άνω
Λιοσίων»

Άνω Λιο-
σία

ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙ-
ΚΟΣ/ΚΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ 
ήΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙ-
ΚΟΣ/ΚΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ 
ήΠΕ
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟ
ΓΟΣ (Με εξει-
δικευμένη
εμπειρία σε
θέματα που
αφορούν
ΡΟΜΑ).Εν
ελλείψει αυτών
ΠΕ ΨΥΧΟ-
ΛΟΓΟΣ
ή ΠΕ ΚΟΙ-

ΝΩΝΙΚΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ή ΠΕ ΚΟΙ-

ΝΩΝΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Από την
υπογρα-
φή της
σύμβα-
σης έως
31-03-
2015.

1

Κωδικός
θέσης

Τίτλος σπουδών και λοιπά απαιτούμενα (τυπικά &
τυχόν πρόσθετα) προσόντα

101 ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
1) Πτυχίο ή δίπλωμα Ψυχολογίας ή Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής και Ψυχο-
λογίας με ειδίκευση στην Ψυχολογία ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλω-
μα Ελληνικού Ανοικτού
Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής
(Π.Σ.Ε.) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή
αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας.

2) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Ψυχολόγου ή  Βεβαίωση εκδιδομένη
από αρμόδια διοικητική αρχή ότι πληροί όλες τις νόμιμες  προϋποθέσεις
για την άσκηση του επαγγέλματος του ψυχολόγου (ν.3919/2011 και
4038/2012). 

3) Εξειδικευμένη εμπειρία τουλάχιστον ενός (1) έτους σε θέματα που
αφορούν ευπαθείς ομάδες.

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
Πτυχίο ή δίπλωμα Κοινωνικής Εργασίας ή Κοινωνικής Διοίκησης με κατεύ-

θυνση Κοινωνικής Εργασίας ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνι-
κού Ανοικτού Πανεπιστημίου  (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επι-
λογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ  της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή
αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας και  ΄Αδεια άσκησης επαγγέλματος Κοι-
νωνικής Εργασίας ή Κοινωνικού Λειτουργού ή  Βεβαίωση εκδιδομένη από
αρμόδια διοικητική αρχή ότι πληροί όλες τις νόμιμες  προϋποθέσεις για την
άσκηση του επαγγέλματος του Κοινωνικού Λειτουργού (ΠΕ) (ν.3919/2011
και 4038/2012).  

ή    Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος  Κοινωνικής Εργασίας ΤΕΙ  ή το ομώνυ-
μο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ  ή
αντίστοιχο κατά ειδικότητα  πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων  Σπου-
δών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημε-
δαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο
κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής,
αντίστοιχης ειδικότητας και

Άδεια άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού ή Κοινωνικής
Εργασίας (ΤΕ) ή  Βεβαίωση εκδιδομένη από αρμόδια διοικητική αρχή ότι
πληροί όλες τις νόμιμες  προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος
του Κοινωνικού Λειτουργού (ΤΕ) (ν.3919/2011 και 4038/2012).                                           

ή Πτυχίο ή δίπλωμα Κοινωνιολογίας  ή Κοινωνικής Πολιτικής και Κοινωνι-
κής Ανθρωπολογίας ή Κοινωνικής Ανθρωπολογίας ή Κοινωνικής Ανθρωπο-
λογίας και Ιστορίας με κατεύθυνση Κοινωνικής Ανθρωπολογίας ή Κοινωνικής
Διοίκησης  ή  Ιστορίας - Αρχαιολογίας - Κοινωνικής Ανθρωπολογίας με κατεύ-
θυνση Κοινωνικής Ανθρωπολογίας ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα
Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου  (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών
Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ  της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδα-
πής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας και

Εξειδικευμένη εμπειρία τουλάχιστον ενός (1) έτους σε θέματα που αφο-
ρούν ΡΟΜΑ.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α΄ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προ-

σόντα)
Πτυχίο ή δίπλωμα Ψυχολογίας ή Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής και Ψυχολο-

γίας με ειδίκευση στην Ψυχολογία ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα
Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπου-
δών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημε-
δαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης

ειδικότητας και   Άδεια άσκησης επαγγέλματος Ψυχολόγου ή  Βεβαίωση
εκδιδομένη από αρμόδια διοικητική αρχή ότι πληροί όλες τις νόμιμες  προϋ-
ποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος του Ψυχολόγου (ν.3919/2011
και 4038/2012).                                                  

ή Πτυχίο ή δίπλωμα Κοινωνιολογίας  ή Κοινωνικής Πολιτικής και Κοινωνι-
κής Ανθρωπολογίας ή Κοινωνικής Ανθρωπολογίας ή Κοινωνικής Ανθρωπο-
λογίας και Ιστορίας με κατεύθυνση Κοινωνικής Ανθρωπολογίας ή Κοινωνικής
Διοίκησης  ή  Ιστορίας - Αρχαιολογίας - Κοινωνικής Ανθρωπολογίας με κατεύ-
θυνση Κοινωνικής Ανθρωπολογίας ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα
Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου  (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών
Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ  της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδα-
πής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΘΕΣΕΩΝ

ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ

101 Η εμπειρία λαμβάνεται υπόψη μετά την απόκτηση της
ζητούμενης,  από την παρούσα ανακοίνωση άδειας άσκη-
σης επαγγέλματος ψυχολόγου ή βεβαίωσης πλήρωσης
νομίμων προϋποθέσεων για την άσκηση του επαγγέλμα-
τος ψυχολόγου (βλ. προσόντα). 

Για την απόδειξη της εξειδικευμένης εμπειρίας βλ. δικαι-
ολογητικά περίπτωση Α (1) και Α (2) αθροιστικά ή Ειδικές
Περιπτώσεις απόδειξης εμπειρίας του Παραρτήματος ανα-
κοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου
(ΣΟΧ) - ΚΕΦΑΛΑΙΟ IΙ., στοιχείο 16. Πιστοποιητικά απόδει-
ξης εμπειρίας. 

Για την απόδειξη της  εμπειρίας στο αντικείμενο της
θέσης βλ. δικαιολογητικά περίπτωση Α(1) ή Ειδικές περι-
πτώσεις απόδειξης εμπειρίας του Παραρτήματος ανακοι-
νώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ) -
ΚΕΦΑΛΑΙΟ IΙ., στοιχείο 16. Πιστοποιητικά απόδειξης
εμπειρίας.

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΘΕΣΕΩΝ

ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ

102 Για τα κύρια προσόντα ειδικότητας: ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΣ
Η εμπειρία λαμβάνεται υπόψη μετά τη λήψη του βασικού τίτλου

σπουδών με τον οποίο οι υποψήφιοι μετέχουν στη διαδικασία επι-
λογής. 

Για την απόδειξη τόσο της εξειδικευμένης εμπειρίας όσο και της
εμπειρίας στο αντικείμενο της θέσης βλ. δικαιολογητικά περίπτωση
Β ή Ειδικές περιπτώσεις απόδειξης εμπειρίας του Παραρτήματος
ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ) -
ΚΕΦΑΛΑΙΟ IΙ., στοιχείο 16. Πιστοποιητικά απόδειξης εμπειρίας.

Για τα κύρια προσόντα ειδικότητας : ΠΕ ή ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ και προσόντα Α΄ επικουρίας ειδικότητας : ΠΕ
ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ ή ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ή ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
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Οι τρόποι υπολογισμού της εμπει-
ρίας για όλες τις ειδικότητες περι-
γράφονται αναλυτικά στο «Παράρτη-
μα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργα-
σίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» (βλ.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ I., ενότητα Ε., υποενότη-
τα «ΤΡΟΠΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ»).  

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (βλ.
ΠΙΝΑΚΑ Β), των λοιπών ιδιοτήτων τους
και της εμπειρίας τους οφείλουν να
προσκομίσουν όλα τα  απαιτούμενα
από την παρούσα ανακοίνωση και το
«Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβά-
σεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου
(ΣΟΧ)» δικαιολογητικά, σύμφωνα με
τα οριζόμενα στην ενότητα
«ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΙΤΛΩΝ,
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ» του Κεφαλαίου ΙΙ του
ανωτέρω Παραρτήματος.

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμε-
να στο «Παράρτημα ανακοινώσεων
Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου
Χρόνου (ΣΟΧ)».

ΠΡΟΣΟΧΗ : : Μετά την τελευταία
αναμόρφωση του ανωτέρω Παραρτή-
ματος με σήμανση έκδοσης «6-8-2014»
επισημαίνονται, μεταξύ άλλων,  τροπο-
ποιήσεις-συμπληρώσεις σχετικές με:

-την κατάργηση της υποχρέωσης
υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμέ-
νων   αντιγράφων εγγράφων, 

- την καθιέρωση της Διδακτικής απα-
σχόλησης ως εμπειρίας,

-την απόδειξη των κριτηρίων της
ανεργίας (για ανέργους που παρακο-

λουθούν προγράμματα του ΟΑΕΔ, για
τα οποία δεν υπάρχει επιταγή κατάρτι-
σης voucher ), 

-την απόδειξη της πολυτεκνικής ιδιό-
τητας για αλλοδαπούς, 

- την εφαρμογή του κωλύματος της
υπέρβασης της 24μηνης απασχόλησης
του π.δ. 164/2004. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: Δημοσίευση
της ανακοίνωσης 

Περίληψη της παρούσας ανακοίνω-
σης, η οποία πρέπει να περιέχει υπο-
χρεωτικά τα όρια ηλικίας και όλα τα
στοιχεία του άρθρου 21 παρ. 8 του Ν.
2190/1994 (όπως ισχύει), να δημοσιευ-
θεί σε δύο (2) ημερήσιες ή εβδομαδιαί-
ες τοπικές εφημερίδες του νομού Αττι-
κής, εφόσον εκδίδονται. Σε περίπτωση
που εκδίδεται μία εφημερίδα (ημερήσια
ή εβδομαδιαία) η δημοσίευση θα γίνει
στην εφημερίδα αυτή δύο (2) φορές.

Ανάρτηση ολόκληρης της ανακοίνω-
σης [μαζί με το «Παράρτημα ανακοινώ-
σεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου
Χρόνου (ΣΟΧ)» με σήμανση έκδοσης
«6-8-2014»] να γίνει στο χώρο ανακοι-
νώσεων του δημοτικού καταστήματος
του Δήμου Φυλής και στο Κέντρο Στήρι-
ξης Ρομά και Ευπαθών Ομάδων Άνω
Λιοσίων. Θα συνταχθεί και σχετικό
πρακτικό ανάρτησης στο φορέα (σύμ-
φωνα με το άρθρο 21 παρ. 9 του
Ν. 2190/1994 όπως ισχύει), το οποίο
θα αποσταλεί αυθημερόν στο ΑΣΕΠ
είτε στο e-mail: sox @asep.gr είτε στο
fax: 210 6467728 ή 213 1319188.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: Υποβολή
αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να
συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό
ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υπο-

βάλουν, 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 διεύ-
θυνση: ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ,  ΠΛΑΤΕΙΑ
ΗΡΩΩΝ & ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ 1, Τ.Κ. 133
41 - ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ, υπόψιν κ.
ΣΤΑΥΡΑΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ (τηλ. επικοι-
νωνίας: 213-2042766).

Στην περίπτωση αποστολής των
αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθε-
σμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την
ημερομηνία που φέρει ο φάκελος απο-
στολής, ο οποίος μετά την αποσφράγι-
σή του επισυνάπτεται στην αίτηση των
υποψηφίων.

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υπο-
βάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις
μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού
(ΠΕ ή ΤΕ). Η σώρευση θέσεων διαφο-
ρετικών κατηγοριών προσωπικού σε
μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγε-
ται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση
ακύρωση όλων των αιτήσεων και απο-
κλεισμό του υποψηφίου από την περαι-
τέρω διαδικασία. 

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσε-
ων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζό-
μενες ημερολογιακά) και αρχίζει από
την επόμενη ημέρα της τελευταίας
δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές
εφημερίδες ή της ανάρτησής της  στο
χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού
καταστήματος του Δήμου Φυλής και
στο Κέντρο Στήριξης Ρομά και Ευπα-
θών Ομάδων Άνω Λιοσίων, εφόσον η
ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη
της δημοσίευσης στις εφημερίδες. Η
ανωτέρω προθεσμία λήγει με την
παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας
ημέρας και  εάν αυτή είναι, κατά νόμο,
εξαιρετέα  (δημόσια αργία) ή μη εργάσι-
μη,  τότε η λήξη της προθεσμίας μετατί-
θεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα. 

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητή-
σουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) στην
υπηρεσία μας στην ανωτέρω διεύθυν-
ση·  β) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ
(www.asep.gr) και συγκεκριμένα ακο-
λουθώντας από την κεντρική σελίδα τη
διαδρομή: Έντυπα αιτήσεων ◊ Διαγωνι-
σμών Φορέων ◊ Εποχικού (ΣΟΧ)·  γ)
στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτη-
σης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην ηλε-
κτρονική τους διεύθυνση
(www.kep.gov.gr), απ' όπου μέσω της
διαδρομής: Σύνδεσμοι ◊ Ανεξάρτητες
και άλλες αρχές ◊ ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν
στην κεντρική σελίδα του δικτυακού
τόπου του ΑΣΕΠ και από εκεί θα έχουν
πρόσβαση στα έντυπα μέσω της δια-
δρομής: Έντυπα αιτήσεων ◊ Διαγωνι-

σμών Φορέων ◊ Εποχικού (ΣΟΧ).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ:  Κατάταξη υπο-
ψηφίων

Αφού η υπηρεσία μας  επεξεργαστεί
τις αιτήσεις των υποψηφίων, τους κατα-
τάσσει βάσει των κριτηρίων του νόμου
(όπως αναλυτικά αναφέρονται στο
Παράρτημα της ανακοίνωσης). Η κατά-
ταξη των υποψηφίων, βάσει της οποίας
θα γίνει η τελική επιλογή για την πρό-
σληψη με σύμβαση εργασίας ορισμέ-
νου χρόνου, πραγματοποιείται ως εξής: 

1. Προηγούνται στην κατάταξη οι
υποψήφιοι που διαθέτουν τα κύρια
προσόντα της ειδικότητας και ακολου-
θούν οι έχοντες τα επικουρικά (Α΄, Β΄
επικουρίας κ.ο.κ.). 

2. Η κατάταξη μεταξύ των υποψη-
φίων που έχουν τα ίδια προσόντα
(κύρια ή επικουρικά) γίνεται κατά φθί-
νουσα σειρά με βάση τη συνολική βαθ-
μολογία που συγκεντρώνουν από τα
βαθμολογούμενα κριτήρια κατάταξης
(χρόνος ανεργίας, πολυτεκνική ιδιότη-
τα, αριθμός ανήλικων τέκνων, μονογο-
νεϊκή ιδιότητα, βαθμός τίτλου σπουδών,
εμπειρία).

3. Στην περίπτωση ισοβαθμίας υπο-
ψηφίων στη συνολική βαθμολογία
προηγείται αυτός που έχει τις περισσό-
τερες μονάδες στο πρώτο βαθμολογού-
μενο κριτήριο (χρόνος ανεργίας) και, αν
αυτές συμπίπτουν, αυτός που έχει τις
περισσότερες μονάδες στο δεύτερο
κριτήριο (αριθμός τέκνων πολύτεκνης
οικογένειας) και ούτω καθεξής. Αν εξα-
ντληθούν όλα τα κριτήρια, η σειρά μετα-
ξύ των υποψηφίων καθορίζεται με
δημόσια κλήρωση.

Το κώλυμα του άρθρου 6 παρ. 1 του
Π.Δ.164/2004 δεν ισχύει στην περί-
πτωση ΟΤΑ α΄ βαθμού (Δήμος), ο
οποίος σύμφωνα με τις διατάξεις του
ν.3852/2010 (Πρόγραμμα «Καλλικρά-
της») συστάθηκε από τη συγχώνευση
δύο ή περισσοτέρων δήμων ή κοινοτή-
των. 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Το ανωτέρω κώλυμα θα
εφαρμόζεται στην περίπτωση συμπλή-
ρωσης απασχόλησης 24 μηνών (μετά
την 1.1.2011) στο νέο δήμο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ: Ανάρτηση
πινάκων και υποβολή ενστάσεων

Μετά την κατάρτιση των πινάκων, η
υπηρεσία μας θα αναρτήσει, το αργότε-
ρο μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη
λήξη της προθεσμίας υποβολής των
αιτήσεων συμμετοχής, τους πίνακες
κατάταξης των υποψηφίων στο κατά-
στημα των γραφείων μας και στο
Κέντρο Στήριξης Ρομά και Ευπαθών
Ομάδων Άνω Λιοσίων, τους οποίους
πρέπει να αποστείλει άμεσα για έλεγχο

στο ΑΣΕΠ, ενώ θα συνταχθεί και σχετι-
κό πρακτικό ανάρτησης (σύμφωνα με
το άρθρο 21 παρ. 11 του Ν. 2190/1994
όπως ισχύει) το οποίο θα υπογραφεί
από δύο (2) υπαλλήλους της υπηρε-
σίας. Το πρακτικό αυτό θα αποσταλεί
αυθημερόν στο ΑΣΕΠ είτε στο e-mail:
sox@asep.gr είτε στο fax: 210 6467728
ή 213 1319188.

Κατά των πινάκων αυτών επιτρέπε-
ται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση
ένστασης μέσα σε αποκλειστική προ-
θεσμία δέκα (10) ημερών (υπολογιζό-
μενες ημερολογιακά) η οποία αρχίζει
από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής
τους. Η ένσταση κατατίθεται ή αποστέλ-
λεται με συστημένη επιστολή απευθεί-
ας στο  ΑΣΕΠ (Πουλίου 6, Αθήνα,
Τ.Θ. 14307, Τ.Κ. 11510) και, για να εξε-
ταστεί, πρέπει να συνοδεύεται από
αποδεικτικό καταβολής παραβόλου
πενήντα ευρώ (50 €) που εκδίδεται
από Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία
(Δ.Ο.Υ.). Σε περίπτωση που η υποβλη-
θείσα ένσταση γίνει δεκτή, το καταβλη-
θέν ποσό επιστρέφεται στον ενιστάμε-
νο. Η υπηρεσία οφείλει να αποστείλει
στο ΑΣΕΠ εντός τριών (3) εργάσιμων
ημερών φωτοαντίγραφα των αιτήσεων
και των δικαιολογητικών των υποψη-
φίων που έχουν υποβάλει ένσταση
κατά των πινάκων κατάταξης. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ: Πρόσληψη 
Η υπηρεσία προσλαμβάνει το προ-

σωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου ορισμένου χρόνου  από την
υπογραφή της σύμβασης αμέσως μετά
την κατάρτιση των πινάκων κατάταξης
των υποψηφίων. Τυχόν αναμόρφωση
των πινάκων βάσει αυτεπάγγελτου ή
κατ΄ ένσταση ελέγχου του ΑΣΕΠ που
συνεπάγεται ανακατάταξη των υποψη-
φίων, εκτελείται υποχρεωτικά από το
φορέα, ενώ απολύονται οι υποψήφιοι
που δεν δικαιούνται πρόσληψης βάσει
της νέας κατάταξης. Οι απολυόμενοι
λαμβάνουν τις αποδοχές που προβλέ-
πονται για την απασχόλησή τους έως
την ημέρα της απόλυσης, χωρίς οποια-
δήποτε αποζημίωση από την αιτία
αυτή. 

Προσληφθέντες οι οποίοι αποχω-
ρούν πριν από τη λήξη της σύμβασής
τους, αντικαθίστανται με άλλους από
τους εγγεγραμμένους και διαθέσιμους
στον πίνακα της οικείας ειδικότητας,
κατά τη σειρά εγγραφής τους σε αυτόν.

Σε κάθε περίπτωση, οι υποψήφιοι
που προσλαμβάνονται είτε κατόπιν
αναμόρφωσης των πινάκων από το
ΑΣΕΠ είτε λόγω αντικατάστασης απο-
χωρούντων υποψηφίων, απασχολού-
νται για το υπολειπόμενο, κατά περί-
πτωση, χρονικό διάστημα και μέχρι

συμπληρώσεως της εγκεκριμένης διάρ-
κειας της σύμβασης εργασίας ορισμέ-
νου χρόνου.

Υποψήφιοι που επιλέγονται για πρό-
σληψη, προκειμένου να ελεγχθεί, εκ
νέου, το κώλυμα της οκτάμηνης απα-
σχόλησης,  πρέπει κατά την ημέρα
ανάληψης των καθηκόντων τους να
υποβάλουν στο φορέα υπεύθυνη
δήλωση κατά το άρθρο 8 του
ν.1599/1986 στην οποία να δηλώνουν
ότι από την ημερομηνία υποβολής της
αίτησης συμμετοχής τους στη διαδικα-
σία έως και την ημερομηνία πρόσλη-
ψης δεν έχουν απασχοληθεί ή έχουν
απασχοληθεί (δηλώνεται το χρονικό
διάστημα και ο φορέας απασχόλησης)
με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρό-
νου για την αντιμετώπιση εποχιακών ή
άλλων περιοδικών ή πρόσκαιρων ανα-
γκών σε φορέα του δημόσιου ή ευρύτε-
ρου δημόσιου τομέα του άρθρου 1 παρ.
1 του ν.3812/2009. Σε περίπτωση μη
υποβολής της ανωτέρω υπεύθυνης
δήλωσης, η σχετική απόφαση πρόσλη-
ψης ανακαλείται. Εάν η δήλωση είναι
ψευδής ή ανακριβής, η σύμβαση εργα-
σίας είναι αυτοδικαίως άκυρη και η
πρόσληψη ανακαλείται υποχρεωτικά.
Στις ανωτέρω περιπτώσεις, οι επιλεγέ-
ντες ή προσληφθέντες υποψήφιοι αντι-
καθίστανται με άλλους από τους εγγε-
γραμμένους και διαθέσιμους στον πίνα-
κα της οικείας ειδικότητας, κατά τη
σειρά εγγραφής τους σε αυτόν. 

ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΤΜΗΜΑ της
παρούσας ανακοίνωσης αποτελεί και
το «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβά-
σεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου
(ΣΟΧ)» με σήμανση έκδοσης «6-8-
2014», το οποίο περιλαμβάνει: i) οδη-
γίες για τη συμπλήρωση της αίτησης –
υπεύθυνης δήλωσης με κωδικό
ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3, σε συνδυασμό
με επισημάνσεις σχετικά με τα προσό-
ντα και τα βαθμολογούμενα κριτήρια
κατάταξης των υποψηφίων σύμφωνα
με τις ισχύουσες κανονιστικές ρυθμί-
σεις·  και ii) τα δικαιολογητικά που
απαιτούνται για την έγκυρη συμμετοχή
τους στη διαδικασία επιλογής. Οι ενδια-
φερόμενοι μπορούν να έχουν πρόσβα-
ση στο Παράρτημα αυτό, μέσω του
δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ
(www.asep.gr) και συγκεκριμένα μέσω
της ίδιας διαδρομής που ακολουθείται
και για την αναζήτηση του εντύπου της
αίτησης δηλαδή: Κεντρική σελίδα ◊
Έντυπα αιτήσεων ◊ Διαγωνισμών
φορέων ◊ Εποχικού (ΣΟΧ). 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ
ΠΑΠΠΟΥΣ Σ. ΧΡΗΣΤΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΘΕΣΕΩΝ

ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ

102 Η εμπειρία λαμβάνεται υπόψη :
- Όπου απαιτείται άδεια άσκησης επαγγέλματος μετά την από-

κτηση της ζητούμενης, κατά περίπτωση, από την παρούσα ανα-
κοίνωση άδειας άσκησης επαγγέλματος ή Βεβαίωσης  πλήρωσης
όλων των  νομίμων προϋποθέσεων για την άσκηση  επαγγέλμα-
τος του Κοινωνικού Λειτουργού ή Ψυχολόγου (βλ.προσόντα). 

Για την απόδειξη της εμπειρίας αυτής βλ. δικαιολογητικά περί-
πτωση Α(1) ή Ειδικές Περιπτώσεις απόδειξης εμπειρίας του
Παραρτήματος ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου
Χρόνου (ΣΟΧ) - ΚΕΦΑΛΑΙΟ IΙ., στοιχείο 16. Πιστοποιητικά από-
δειξης εμπειρίας.

- Όπου δεν απαιτείται άδεια άσκησης μετά τη λήψη του βασικού
τίτλου σπουδών με τον οποίο οι υποψήφιοι μετέχουν στη διαδικα-
σία επιλογής. 

Για την απόδειξη της εμπειρίας αυτής βλ. δικαιολογητικά περί-
πτωση Β ή Ειδικές Περιπτώσεις απόδειξης εμπειρίας του Παραρ-
τήματος ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου
(ΣΟΧ) - ΚΕΦΑΛΑΙΟ IΙ., στοιχείο 16. Πιστοποιητικά απόδειξης
εμπειρίας.

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ  
ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ : 5/11/2014

Αριθμ. Πρωτ.: 52798

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ
ΧΡΟΝΟΥ

ΠΕ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΥ 

Ο ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ 
Έχοντας υπόψη:
•Τις διατάξεις του άρθρου 21 του
Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρ-
τητης αρχής για την επιλογή προ-
σωπικού και ρύθμιση θεμάτων
διοίκησης» (ΦΕΚ 28 Α), όπως
έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
•Τις διατάξεις του Ν. 3614/2007
«Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμο-
γή αναπτυξιακών παρεμβάσεων
για την προγραμματική περίοδο
2007-2013» (ΦΕΚ 267 Α).
•Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010
«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοί-
κησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικρά-
της» (ΦΕΚ 87 Α), όπως έχουν
τροποποιηθεί και ισχύουν.
•Τις διατάξεις του άρθρου ένατου
του Ν. 4057/2012 «Πειθαρχικό
Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών Διοι-
κητικών Υπαλλήλων και Υπαλλή-
λων Νομικών Προσώπων Δημο-
σίου Δικαίου» (ΦΕΚ 54 Α).
•Τις διατάξεις του άρθρου 20 του
Ν. 4305/2014 (ΦΕΚ 237/τ.Α΄/31-
10-2014).
•Την υπ΄ αριθμ. 1.5422/ οικ.
3.1022  ΚΥΑ με τίτλο «Σύστημα
Διαχείρισης, Αξιολόγησης, Παρα-
κολούθησης Ελέγχου και Διαδικα-

σία Εφαρμογής της ενέργειας
«Κέντρα Στήριξης Ρομά και
Ευπαθών Ομάδων» στο πλαίσιο
του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισί-
ου Αναφοράς για την Προγραμμα-
τική Περίοδο 2007-2013 (ΦΕΚ
824/τ.Β΄/12-05-2011).
• Την με αριθ. πρωτ.
1.9364/οικ.6.1905/8-7-11 πρό-
σκληση (Kωδ. Πρόσκλησης:43)
της Γενικής Γραμματείας Διαχείρι-
σης Κοινοτικών και άλλων
Πόρων, Ειδική Υπηρεσία Διαχεί-
ρισης Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπι-
νου Δυναμικού» του Υπουργείου
Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλι-
σης, για την υποβολή προτάσεων
στο Eπιχειρησιακό Πρόγραμμα
«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμι-
κού» στους Άξονες Προτεραιότη-
τας 10,11 &12: «Πλήρης ενσωμά-
τωση του συνόλου του Ανθρώπι-
νου Δυναμικού σε μια κοινωνία
ίσων ευκαιριών», προς την Ελλη-
νική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης
και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α). 
•Την υπ’ αριθ.
1.12078/6.2913/16-9-2011 από-
φαση της Γενικής Γραμματείας
Διαχείρισης Κοινοτικών και άλλων
Πόρων, Ειδική Υπηρεσία Διαχεί-
ρισης Ε.Π. Ανάπτυξη Ανθρώπι-
νου Δυναμικού, του Υπουργείου
Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλι-
σης, Ένταξης Πράξης στο Ε.Π.
«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμι-
κού» «Κέντρα Στήριξης Ρομά και
Ευπαθών Ομάδων στις 3 Περιφέ-
ρειες Σταδιακής Εξόδου» Άξονας
Προτεραιότητας 11, «Πλήρης
ενσωμάτωση του συνόλου του
ανθρώπινου δυναμικού σε μια
κοινωνία ίσων ευκαιριών στις 3

Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου»
κωδ. ΟΠΣ 355445 και την  με
αριθμ. πρωτ.
2.14389/οικ.6.3277/08-06-2012
«1η Τροποποίηση της
Πράξης«Κέντρα Στήριξης Ρομά
και Ευπαθών Ομάδων στις 3
Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου»
με κωδικό ΜΙS 355445 στο Επι-
χειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυ-
ξη Ανθρώπινου Δυναμικού».
•Την με αριθμ. πρωτ. 1955/4-9-
2012 προκήρυξη ανοικτού Δημό-
σιου Διαγωνισμού επιλογής ανα-
δόχων της Ελληνικής Εταιρείας
Τοπικής Ανάπτυξης & Αυτοδιοίκη-
σης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) Α.Ε. για την υλο-
ποίηση της Πράξης «Κέντρα Στή-
ριξης Ρομά και Ευπαθών Ομά-
δων».
•Τον οριστικό πίνακα επιλεχθέ-
ντων αναδόχων για την πράξη:
«Κέντρα Στήριξης Ρομά και
Ευπαθών Ομάδων» στο πλαίσιο
της δράσης: ‘Παρεμβάσεις για την
κοινωνικο-οικονομική ένταξη
Ευπαθών Ομάδων ‘ Άξονας Προ-
τεραιότητας 11.
•Την υπ΄ αριθμ. 471/3-7-2013
Απόφαση της Ελληνικής Εταιρεί-
ας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτο-
διοίκησης Α.Ε. περί κατακύρωσης
των πινάκων επιλεχθέντων ανα-
δόχων για την πράξη: «Κέντρα
Στήριξης Ρομά και Ευπαθών
Ομάδων» για τους Άξονες Προτε-
ραιότητας 10 και 11.
•Το από 11-10-2012 συμφωνητι-
κό συνεργασίας Νομικών Προσώ-
πων μεταξύ των φορέων : α)
Δήμου Φυλής, β) Εύξεινη Πόλη –
Δίκτυο Ευρωπαϊκών Πόλεων για
Βιώσιμη Ανάπτυξη (Ε.Ο.Ε.Σ.)  και

γ) Κέντρο Επαγγελματικής
Κατάρτισης ΑΙΑΣ Α.Ε. (ΚΕΚ ΑΙΑΣ
ΑΕ), για την υλοποίηση του έργου
«Κέντρο Στήριξης Ρομά και
Ευπαθών Ομάδων στο δήμο
Φυλής».
•Την υπ΄αριθμ. 22/05-02-2014
απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου
Φυλής με θέμα: «Προγραμματι-
σμός προσλήψεων προσωπικού
έτους 2014, με σχέση εργασίας
Ι.Δ.Ο.Χ. για ένα (1) έτος, στα
πλαίσια του προγράμματος: ‘’Κέ-
ντρα Στήριξης Ρομά και Ευπαθών
Ομάδων’’ /ΕΣΠΑ 2007-2013 για
την κάλυψη των αναγκών του
Δήμου Φυλής». 
•Την  με αριθμ. πρωτ.
8055/6745/11-02-2014 εισηγητική
έκθεση της Αποκεντρωμένης Διοί-
κησης Αττικής, περί συναίνεσης
και διαβίβασης της υπ΄αριθμ.
22/2014 απόφασης του Δ.Σ. του
Δήμου Φυλής , προς το Υπουρ-
γείο Εσωτερικών.
•Την υπ' αριθμ.
ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.1/108/13208/21.07
.2014 Εγκριτική Απόφαση της
Επιτροπής της παρ. 1 του
άρθρου 2 της ΠΥΣ: 33/2006 (Ανα-
στολή διορισμών και προσλήψε-
ων στο Δημόσιο Τομέα, ΦΕΚ 280
Α), όπως  ισχύει.
•Το υπ΄αριθμ. 5283/11-08-2014
έγγραφο του Υπουργείου Εσωτε-
ρικών με θέμα: Έγκριση πρόσλη-
ψης προσωπικού με σχέση εργα-
σίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου
χρόνου για την υλοποίηση Ευρω-
παϊκών Προγραμμάτων. 
•Την υπ΄αριθμ. 310/20-10-2014
απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου
Φυλής με θέμα: «Διόρθωση των

διαλαμβανομένων στην
υπ΄αριθμ. 22/2014 απόφαση Δ.
Σ., ως προς τον καθορισμό των
ειδικοτήτων».
•Την υπ΄αριθμ. 49901/21-10-
2014 (ορθή επανάληψη) βεβαίω-
ση της Διεύθυνσης Οικονομικών
Υπηρεσιών του δήμου Φυλής,
περί ύπαρξης πιστώσεων για την
κάλυψη της δαπάνης μισθοδο-
σίας του υπό πρόσληψη  προσω-
πικού σύμφωνα με  την
ΣΟΧ1/2014 ανακοίνωση.
Ανακοινώνει
Την πρόσληψη, με σύμβαση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορι-

σμένου χρόνου, συνολικά ενός
(1) ατόμου  για την υλοποίηση
του ευρωπαϊκού προγράμμα-
τος για την Πράξη «Κέντρα στή-
ριξης ΡΟΜΑ και ευπαθών ομά-
δων στις 3 Περιφέρειες Σταδια-
κής Εξόδου», του δήμου
Φυλής, που εδρεύει στα Άνω
Λιόσια, και συγκεκριμένα του
εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδι-
κότητα και διάρκεια σύμβασης,
αριθμού ατόμων
(βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοι-
χα απαιτούμενα (τυπικά και
τυχόν πρόσθετα) προσόντα
(βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β)

Κωδικός
θέσης

Υπηρεσία Έδρα
Υπηρε-
σίας

Ειδικότητα Διάρκεια
σύμβασης  

Αριθμός
ατόμων  

103 ΔΗΜΟΣ
ΦΥΛΗΣ

ΑΝΩ
ΛΙΟΣΙΑ 

ΠΕ
ΕΙΔΙΚΟΥ
ΠΑΙΔΑΓΩ
ΓΟΥ  

Από την
υπογρα-
φή της
σύμβασης
έως 31-
03-2015.

1

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ
ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΥ :
1.ΑΙΤΗΣΗ ΣΤΟ
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ
2.ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ
3.ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ
ΠΤΥΧΙΟΥ 
4.ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ
ΑΔΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ
5.ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ ή
ΑΠΟΔΕΙΞΗ
ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΕ
ΠΑΙΔΙΑ ΑΠΟ
ΕΥΠΑΘΗ ΟΜΑΔΕΣ
ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ
6. ΒΕΒΑΙΩΣΗ
ΟΑΕΔ ΓΙΑ ΤΟΝ
ΧΡΟΝΟ ΑΝΕΡΓΙΑΣ
Όλα τα αντίγραφα

επικυρωμένα.
Οι υποψήφιοι των
ειδικοτήτων 103
πρέπει να είναι ηλι-
κίας από 18 έως65
ετών.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ
ΠΑΠΠΟΥΣ Σ.
ΧΡΗΣΤΟΣ
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Γράφει ο Ανέστης Τσακίρογλου tsakiroglou@thriassio.gr
anetsak@yahoo.gr

ΟΙ ΠΑΛΑΙΜΑΧΟΙ ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟY 3-0 ΕΚΤΟΣ ΤΟΝ ΑΟΑΔ
Οι Παλαίμαχοι Πανελευσινιακού επικράτησαν εκτός έδρας για το τουρνουά του ΑΟΑΔ με 3-0.
Τα γκολ πέτυχαν οι

Λινάρδος, Στεφανίδης,
Τσολάκης.Η ομάδα των
σταχυοφόρων αγωνίστη-
κε χωρίς τους τραυματίες
Μπακαλούμη, Αθανασί-
ου, Μπάρδης, Κατσάφα-
ρος, Διολέτης.

ΕΛΕΥΣΙΝΑ : Δήμας,
Αδάμ, Τσατσαρώνης,
Τυρλής, Λινάρδος. Σγου,
ρόπουλος, Τσολάκης,
Γουλέτας, Κρητικός, Στε-
φανίδης, Λινάρδος,
Μπακαλούμης.

ΑΟΑΔ: Δεσποτίδης,
Τσιλιφώτης, Δαμιανίδης,
Κοντραφούρης.Φου, ντικάκος, Σπατιώτρης Χε. & Γ., Θανασάς, Κατσαμάκης, Βήχος, Αθανασιάδης, Σαρ-
ρής, Σίμος, Αγγελής, Τζανίνης, Καραπλιάς.

Ο ΜΑΝΔΡΑΙΚΟΣ ΜΕ ΤΟΝ 
ΠΑΝΙΩΝΙΟ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 

Στα πλαίσια της προετοιμασίας του και με αφορ-
μή το ρεπό του ο Μανδραικός θα δώσει φιλικό
αγώνα το Σάββατο στις 15:00 φιλικό αγώνα στο
γήπεδο Μάνδρας με τον Πανιώνιο που αγωνίζεται
στην σούπερ λίγκα. Θα είναι μιας πρώτης τάξης
ευκαιρία για τον προπονητή Νίκο Βαμβακούλα να
δοκιμάσει διάφορα σχήματα και να προετοιμάσει
την ομάδα ενόψει του αγώνα ντέρμπι την άλλη
εβδομάδα με τον Βύζαντα Μεγάρων. 

***Ο Τάσος Γιώργας ανέλαβε προπονητής στην
ομάδα του εφηβικού. 

Ο ΜΙΧΕΛΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ 
ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΤΟ ΤΟΠΙΚΟ 
ΝΤΕΡΜΠΙ ΑΣΤΕΡΑΣ 

ΜΑΓΟΥΛΑΣ-
ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ 

Ο ΠΟΓΚΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΕΥΒΟΙΑ ΣΤΟ ΒΥΖΑΣ-

ΑΙΟΛΙΚΟΣ 

Ανακοινώθηκαν χθές από την
ΕΠΟ οι διαιτητές των αναμετρή-
σεων της 7ης αγωνιστικής του
3ου ομίλου.Αναλυτικά: 

Αχαϊκή – Καλαμάτα 
Γκοβέσης, Δημογέροντας,

Τριανταφύλλου 

Παναρκαδικός – ΠΑΟ Λουτρα-
κίου 

Κόλλιας (Αργολίδας), Μπού-
μπας, Πυργάκης (Κορινθίας) 

Παναργειακός – ΠΑΟ Βάρδας 
Γαβρίλης, Βασιλάκης, Μπα-

τζιόπουλος (Αθηνών) 

Αστέρας Μαγούλας – Πανε-
λευσινιακός 

Μιχελής, Παπανδριόπουλος,
Χαλβατζάκος (Πειραιά) 

Βύζας Μεγάρων – Αιολικός 
Πόγκας, Περιβολάρης, Πριό-

νας (Εύβοιας) 

Δόξα Μανωλάδας – Ερμής
Κιβερίου 

Κέκελος, Αντωνόπουλος, Σπυ-
ριδόπουλος (Αιτωλοακαρνα-
νίας) 

Ρεπό ο Μανδραικός 

ΚΟΜΠΛΕ Ο
ΑΧΑΡΝΑΙΚΟΣ 
ΜΕ ΚΑΛΛΙΘΕΑ 

Με προπόνηση που έγινε το
πρωί της Τετάρτης συνεχίστηκε
η προετοιμασία του Αχαρναϊκού
για τη συνάντηση με την Καλλι-
θέα. 

Ο τεχνικός της ομάδας του
Μενιδίου, Γιώργος Βαζάκας είδε
όλους τους παίκτες του να παίρ-
νουν μέρος στο προπονητικό
πρόγραμμα μιας και δεν υπάρ-
χουν προβλήματα με τιμωρίες ή
τραυματισμούς. Ο Γρεβενιώτης
προπονητής θα αναζητήσει το
καλύτερο δυνατό σχήμα μέσα
από το πρόγραμμα των επόμε-
νων ημερών. 

Παράλληλα, ο Βαζάκας
ποντάρει και στην πολύ καλή
ψυχολογία των ποδοσφαιρι-
στών του μετά τη νίκη επί του
Πανηλειακού και ευελπιστεί ότι
την Κυριακή η ομάδα του θα
πετύχει το «2Χ2» 

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΑ ΓΗΠΕΔΑ ΚΑΙ
ΣΤΑΔΙΑ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΟΙ ΠΑΙΔΕΣ ΤΗΣ ΕΠΣΔΑ
ΗΤΤΑ 3-1 

ΟΙ ΝΕΟΙ 3-0 ΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ 
Πολύ καλή εμφάνιση πραγματοποίησαν οι

μικτές ομάδες Παίδων και Νέων της ΕΠΣΔΑ στο
γήπεδο του Κορυδαλλού επί της αντίστοιχης
του Πειραιά. 

ΜΙΚΤΕΣ ΠΑΙΔΩΝ ΕΠΣΠ-ΕΠΣΔΑ 3-1 
Για την 2η αγωνιστική του πρωταθλήματος

Ενώσεων οι Παίδες του Πειραιά επικράτησαν 3-
1 της αντίστοιχης της Δυτικής Αττικής με 3-1. Τα
τέρματα της ομάδων παίδων του Πειραιά σημεί-
ωσαν οι: Πλάκας 9' 

Κουλουριώτης 35' Τσέργας 73'. Για λογαρια-
σμό της ομάδος της ΕΠΣΔΑ Σκόραρε ο Πουρ-
σανίδης 74'. Αξίζει να σημειωθεί ότι τραυματί-
στηκε σοβαρά και αποχώρησε ο ποδοσφαιρι-
στής της ΕΠΣΠ Φέκκας Γιώργος με αποτέλεσμα
να πάθει διάστρεμμα και να μεταφερθεί στο
νοσοκομείο ύστερα απο την γνωμάτευση του
ιατρού του αγώνα κ.Γιάννη Ασημακόπουλου. 

Διαιτητής Ντιμετρέσκου-Βλαντής-Τίκας) 
ΠΑΙΔΕΣ ΕΠΣΠ(προπονητής Χάρης Γαλού-

νης):Καραπατάς, Σακελλαρίου, 
Τσουκαλάς, Τσαγκαλίδης, Μαρτίνης, Τσέργας,

Βοιδονικόλας(46'Θωμάς), 
Φέκκας(65'λόγω τραυματισμού Λουβής),

Πλάκας, Κουλουριώτης, Ιωάννου (46'Μπου-
σκουίδης). 

ΠΑΙΔΕΣ ΕΠΣΔΑ(προπονητής Σωκράτης
Τυρλής):Τσίτος, Λογοθέτης(60'Τυρλής), 

φίλης), Γκέρτσος, Μανάφας, Σταύρου, Λογο-
θέτης(41'Ζίου), Σεμερτζάκης, 

Τσαλούχος, Πουρσανίδης, Τερζάκης (47'Παπ-
πάς). 

ΟΙ ΝΕΟΙ ΤΗΣ ΕΠΣΔΑ 3-0 ΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ 
Υστερα από έξοχη εμφάνιση οι Νέοι της

ΕΠΣΔΑ επικράτησαν της αντίστοιχης του Πει-
ραιά με 3-0. Οι παίκτες του Αποστόλη Λινάρδου

πραγματοποίησαν έξοχη εμφάνιση και χειρο-
κροτήθηκαν απο τους φιλάθλους-γονείς που
βρέθηκαν στο γήπεδο. Τα τέρματα της ομάδος
της Δυτικής Αττικής σημείωσαν οι: Κακοσίμος
15' με πέναλτι 50' και Βαρελάς 24'. Η ομάδα του
Πειραιά είχε τρία δοκάρια σε ισάριθμα σούτ των:
Κοντάκου 38' 77' Πλέσσα 68'. 

Διαιτητής Βλαντής(Τίκας-Ντιμετρέσκου) 

ΝΕΟΙ ΕΠΣ ΠΕΙΡΑΙΑ(προπονητής Νίκος
Μαρωνίτης):Τσιμογιάννης, Ηλιάδης, 

Λιάσκος, Νικολάκης, Κουκουλάς, Πλέσσας,
Χρυσοχόος(34'Πιτσίνος), Κοντάκος, Ασημή-
νιος(59' Σταυρόπουλος), Αντύπας(75' Σαρη-
γιάννης),Νικολάου. 

ΝΕΟΙ ΕΠΣΔΑ(προπονητής Αποστόλης
Λινάρδος): Σοφιανίδης, Σαμαράς, Κεσόβ, 

Λάμψας, Μαυρίδης, Μανάφας, Λογοθέ-
της(75'Πετσίτης), Καλαιτζής, Βαρελάς, 

Κακοσίμος(80 λόγω τραυματισμού Σαββί-
δης),Λάλλας(60'Πέππας). 

***Παραβρέθηκαν στο γήπεδο απο την ΕΠΣΠ
οι Γιώργος Κουνιάς, Μπουλούσης, 

Λεμονής, Σωτήρης Μπήτρος, απο την
ΕΠΣΔΑ οι Κώστας Διολέτης, Μάκης Πάνος, 

Κώστας Βαλσαράς ο Αργύρης Τσεβρενίδης,
Παντελής Κουμπής, Νίκος Σπέης και αρκετοί
γονείς των ποδοσφαιριστών. 
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ΓΑΜΟΣ 

Ο ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΗΛΙΑΔΗΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΛΕΝΗΣ 
ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΜΙΧΑ ΠΟΥ ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ ΣΤΗΝ ΕΛΕΥΣΙΝΑ ΚΑΙ

ΚΑΤΟΙΚΕΙ ΣΤΗΝ ΕΛΕΥΣΙΝΑ  
ΚΑΙ Η ΣΩΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΓΑΡΥΦΑΛΙΑΣ

ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΜΠΑΛΑΜΠΑΝΗ ΠΟΥ ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ 
ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΒΛΑΣΙΟ ΚΟΝΙΣΤΡΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ 

ΚΑΙ ΚΑΤΟΙΚΕΙ ΣΤΗΝ ΕΛΕΥΣΙΝΑ  
ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΤΕΛΕΣΟΥΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΓΑΜΟ ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ

ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Π. ΜΟΥΖΑΚΑΣΝΙΚΟΛΑΟΣ Π. ΜΟΥΖΑΚΑΣ
MSc. MSc. Πανεπιστημίου ΑθηνώνΠανεπιστημίου Αθηνών

•ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ
•ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

•ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ
•ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ – ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ – ΔΙΑΛΥΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

•ΕΡΓΑΤΙΚΑ – ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ
ΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΙΤΕΣ ΤΙΜΕΣ

Φυλής 3, 3ος όροφος  (έναντι Ταχυδρομείου) - Ασπρόπυργος
Τηλ./fax:  210 5577912 email: mouznikol@hotmail.com

Η KSM Human Resources ΕΛΛΑΣ.  
για λογαριασμό μεγάλης εταιρείας πελάτη της στον

χώρο των πετρελαιοειδών,  
ζητεί Υπαλλήλους Πρατηρίου Καυσίμων 

για τη λειτουργία του ιδιολειτουργούμενου 
πρατηρίου καυσίμων στην Μαγούλα 

και στην Ν Πέραμο.
Απαραίτητα κάτοικος Μεγάρων, Ελευσίνας, 

Ασπροπύργου, Νέας Περάμου,Μάνδρας,Μαγούλας.

Παρακαλούμε για την αποστολή βιογραφικών Παρακαλούμε για την αποστολή βιογραφικών 
στο στο mail: cv@ksmhr.gr mail: cv@ksmhr.gr 

ή μέσω ή μέσω fax fax στον αριθμό 2118008866.στον αριθμό 2118008866.
22.5.14

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΟ
ΜΗΧΑΝΗΜΑ

Πωλείται ξυλουργικό μηχάνημα 
(πλάτη, σβούρα, ξεχοντριστήρας, δίσκος,

τρυπάνι) σε λογική τιμή.
Πληροφορίες  στο 210 5548930 

ή στο 6972203340

ΠΟΛΥΙΑΤΡΙΚΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΠΕ
ΙΔΙΩΤΙΚΑΙΔΙΩΤΙΚΑ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΑΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΑ
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ - ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ-

ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ- ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ -
ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ - LASER ΑΠΟΤΡΙΧΩΣΗΣ

Οδός Αιγάλεω 3 - Ασπρόπυργος 
Τηλ: 210 5578138 - 210 5579997 & 210 5571996
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(18.3.13)

21.11.11

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ : - Ορθοπεδικών, νευρολογικών παθήσεων 
και αθλητικών κακώσεων, - Βελονισμός, 

- Ανάλυση τροφικής δυσανεξίας (μέθοδος Bio -solution)

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ

Μάνδρα Οικισμός ΤΙΤΑΝ Αγ.
Σωτήρα: Ενοικιάζεται μονοκα-
τοικία 100τμ με ηλιακό, θέρ-
μανση, τζάκι, πάρκινγκ. Τηλέ-
φωνο επικοινωνίας 6948 911
222 κα Βασιλείου. (22.9.14)

Ενοικιάζεται πλήρως επιπλω-
μένο οροφοδιαμέρισμα 90 τμ
στη Μάνδρα, πλησίον της
κεντρικής πλατείας, σε διώρο-
φη οικοδομή, επί οικοπέδου
500 τμ, με κήπο. Ενοίκιο:450
ευρώ. Είναι σε άριστη κατάστα-
ση, διαθέτει αυτόνομη θέρμαν-
ση, κλιματισμό και θέση σταθ-
μεύσεως. Τηλ επικοινωνίας:
210-5555391, 6937895583

Ενοικιαζ́εται ισογ́εια κατοικιά
60 τμ στην Ελευσιν́α, με

αυτο-́ νομη θερ́μανση. Τηλ.
επικοινω νιάς 6977680930.
(16.7.14)

Ενοικιάζεται στη Μάνδρα δια-
μέρισμα 125 τ.μ.ισόγειο σε διό-
ροφη οικοδομή, 3 κρεββατοκά-
μαρες, 2 μπάνια, ηλιακός, επι-
δαπέδια θέρμανση, ΔΕΗ &
ΕΥΔΑΠ πληρωμένα λόγω
φωτοβολταϊκών. 450€/μήνα
συζητήσημη. Τηλ:
6987165866, κος Τσάμος.
(5.5.14)(5.5.14)

Ενοικιάζεται στην Ελευσίνα
4αρι διαμέρισμα με αυτόνομη
θέρμανση, στην οδό Κοντούλη ,
πλησίον Δημοτικού πάγκινγκ
Τηλ. 2105542610 ( 10.4.14)

Ενοικιάζεται στον Ασπρόπυγο

διαμέρισμα 60 τμ με ηλιακό,,
αυτόνομη θέρμανση, θέση
p a r k i n g .
Τηλ:6937050218(4.11.14)

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

Πωλείται οικόπεδο 
εντός σχεδίου πόλεως Ρου-

πακίου 400μ². Τιμή 35.000€.
Είκοσι χιλιάδες μετρητά και
1.500€ τον μήνα. Πληροφο-
ρίες στο 6977-646768.

ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
Τελειόφοιτος Μαθηματικού

Αθηνών. Πολυετής πείρα.
Παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα
σε μαθητές Δημοτικού, Γυμνα-
σίου, Λυκείου. Τηλ:
6974549839 (7.10.14)

Μαθηματικός Πανεπιστημίου
Πατρών παραδίδει ιδιαίτερα
μαθήματα σε μαθητές Δημοτι-
κού-Γυμνασίου-Λυκείου και
φοιτητές στην περιοχήΘριασί-
ου.Ειδικές Τιμές σε ολιγομελή
group.Τηλέφωνο:

6944132114 (30.1.14)

Φιλόλογος καθηγήτρια κάτο-
χος μεταπτυχιακού τίτλου,με
12ετή εμπειρία μαθημάτων
θεωρητικής κατεύθυνσης,
παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα
σε μαθητές Γυμνασίου-Λυκεί-
ου.Τηλέφωνα: 210-5540847,
6932425665(19.9.13)

ΖΗΤΟΥΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Ζητείται κοπέλα που να γνω-

ρίζει κρέπα, σάντουιτς, καφέδες
για κατάστημα της περιοχής
του Ασπροπύργου. Τηλ επικοι-
νωνίας: 6979113414, κος
Δημήτρης (24.7.14)

·   ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
ΚΑΛΟΥΠΙΩΝ ΖΗΤΑ ΧΕΙΡΙΣΤΗ CNC
ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΩΝ. Τηλ Επικοι-
νωνίας 2105552260.

 ·   ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
ΚΑΛΟΥΠΙΩΝ ΖΗΤΑ ΣΧΕΔΙΑΣΤΗ –
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗ CNCCAM. Τηλ
Ε π ι κ ο ι ν ω ν ί α ς
2105552260.(11.6.14)

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΒΟΗΘΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ

Με προϋπηρεσία και συστά-
σεις, για πλήρη απασχόληση σε
φαρμακείο στον Ασπρόπυργο
Αττικής.Απαραίτητες γνώσεις
Η/Υ,αγγλικών και πιστοποιημέ-
νο πτυχίο βοηθού φαρμακείου.

Βιογραφικά:vlazaki.pyrogian
nis@gmail.com .

Τηλέφωνο-Φαξ:
2105575911(έπειτα απο τηλε-
φωνική συννενόηση)

ΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
Κυρία Ιταλίδα αναλαμβάνει τη

φύλαξη παιδιών στην περιοχή της
Ελευσίνας. Τηλέφωνο επικοινω-
νίας: 6971829355 (24.7.14)

Ελληνίδα κυρία, αναζητά
εργασία αναλαμβάνοντας τη
φύλαξη & φροντίδα ηλικιωμέ-
νων καθώς και τις οικιακές
εργασίες σε όλη την περιοχή
της Δυτικής Αττική. Διαθέτει
σχετική προυπηρεσία . Τηλ.
6984459927 (8.7.14)

42χρονος με εμπειρία και
δίπλωμα στον χειρισμό κλαρκ
αναζητά εργασία ως χειριστής
κλαρκ ή εργάτης σε επιχείρηση
της Δυτικής Αττικής. Τηλέφωνο
επικοινωνίας: 6989293441
(4.4.14)

ΤΕΧΝΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ
ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ Ι. ΜΕΛΕΤΗΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ. Αλ.
Παναγούλη 5 Ασπρόπυργος.
Τηλέφωνα210-5572695,
6932215870

ΣΤΕΛΙΟΣ ΑΛΜΠΑΝΤΗΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΜΕΛΕΤΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΑ &
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ. Γραφείο:
Φυλής 8 Ά
Ασπρόπυργος.Τηλέφωνο: 210-
5573042. Fax: 210-5576988

ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ
Νοδαρά Μαριάνθη,
Νοδαράς Αναστάσιος 
ΕΘΝΙΚΗ Η ΠΡΩΤΗ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ Σαλαμίνος 40,
Ασπρόπυργος.Τηλέφωνα: 210-
5571472, 210-5570337. Fax:
210-5575184. Κινητά:
6979221888, 6979221885.

ΜΑΝΔΡΑ επί της οδού Ανδρο-
μάχης 9, αέρας 160 τ.μ. (120
τ.μ.) 2ος, (40 τ.μ.) 3ος, οικοδο-
μήσιμος, σε τριώροφη οικοδο-
μή με πιλοτή. Πωλείται και
χωριστά, ήσυχο σημείο, τιμή
ευκαιρίας. Τηλ. 6973315768
(7.5.14)

ΚΥΡΙΑ ΖΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΩΣ
ΟΙΚΙΑΚΗ ΒΟΗΘΟΣ ΣΤΗΝ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ.
ΤΗΛ. 6986734365

Προετοιμασία Μαθητών
Δημοτικού Γυμνασίου Λυκείου

Τρυπιτσίδη Σοφία, 
Πτυχιούχος του τμήματος

Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής 
και Ψυχολογίας του 

Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. 
τηλ.: 6971862201 και e-mail: 
sofi_tripitsidou@hotmail.com  

Κύριος 75 ετών , λάτρης της
φύσης, αναζητά κυρία κοντά
στην ηλικία του για σοβαρή
γνωριμία. Τηλ. 6943014666

Κυρια ελληνιδα αναλαμβανει
φυλαξη παιδιων στην περιοχη
της Μανδρας . Τηλεφωνο επι-
κοινωνιας:6908855698

- Αθλητικές κακώσεις 
- Αρθρίτιδες - Οστεοπόρωση 
- Παιδοορθ/κα προβλήματα 

- Θεραπεία τενοντίτιδων 
με αυτόλογους βιολογικούς 

παράγοντες PRP

Επιστημονικός συνεργάτης του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών Επιστημονικός συνεργάτης του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών 
και της Κλινικής Ιπποκράτης και της Κλινικής Ιπποκράτης 

Για άνεργους με κάρτα ανεργίας ΟΑΕΔ επίσκεψη με τιμολόγηση
ΕΟΠΥΥ.Χατζηδάκη 39 & Δήμητρος γωνία (έναντι Δημαρχείου Ελευσί-

νας) . Τηλ: 215 530 9303 - 6977.693260 email: ggiourm@gmail.com

Γεώργιος ΓιουρμετάκηςΓεώργιος Γιουρμετάκης
Ορθοπεδικός - ΧειρούργοςΟρθοπεδικός - Χειρούργος

16.11
.12
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ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΡΙΑΣΙΟ 
213 2028000
ΙΚΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ (ΓΡΑΦΕΙΑ)

2105586830
ΙΚΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ (ΙΑΤΡΕΙΑ) 210

5586773
ΙΚΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 210 5561388 
ΙΚΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Α’ ΒΟΗΘΕΙΕΣ 210

5546980
ΙΚΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 210 2318684
ΙΚΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2469171
ΙΚΑ ΜΑΝΔΡΑΣ 210 5555373

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΥΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ

213 2047002

ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
210 5577190 - 210 5571805
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 210 5581070
ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 210 5581072
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 210

5581085
ΚΕΠ 213 2006700-9213 2006710

(ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ)

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
213 2072300-2, 210 2415300-2
ΑΣΤΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210

2478000
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2478020
ΔΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2407444
ΔΕΗ 210 2469393 (Δ. ΒΑΡΕΛΑ 3 &

ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ 7 - ΠΛ ΑΓ.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ)

ΕΥΔΑΠ 210 2405240-1 ΒΛΑΒΕΣ
214 45504562

ΚΕΠ 213 2060200 (ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ 34
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ

ΑΧΑΡΝΩΝ 210 24000216
ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ 210 2468360

ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
210 5537100 - 5537252
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΓΟΥΛΑΣ

213 2140410
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 210

5561840
ΑΣΤΥΝ ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 210

5546674-5546285

ΔΕΗ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 210 5546227
ΔΕΗ ΒΛΑΒΕΣ 10507
ΟΤΕ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ: 210 5562999
ΔΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 210 557543560

(ΕΘΝ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ & ΔΗΜΗΤΡΟΣ)
ΕΥΔΑΠ 210 5547731
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 210

2484210
ΙΚΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 210

5542913 
ΙΚΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 210

5514736
ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
210 5565520-580

ΟΛΕ 210 5562805
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 210

5543211
ΤΡΟΧΑΙΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 210 5546579-

5546930

ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ
213 2014900
ΑΣΤΥΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΑΝΔΡΑΣ 210

55555512
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΑΝΔΡΑΣ 210 5558577
ΚΕΠ 210 5559626

ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ

2132042700-1
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΖΕΦΥΡΙΟΥ 213

2038801
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ

210 2486223
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΖΕΦΥΡΙΟΥ

210 2474446
ΚΕΠ ΖΕΦΥΡΙΟΥ 210 2319180

ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ 
22960 81007
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 22960 22100
ΙΚΑ 22960 21537
ΚΕΠ 22960 83270

ΡΑΔΙΟ ΤΑΞΙ 
ΑΙΟΛΟΣ (ΜΑΝΔΡΑ) 210 5559701
ΑΙΣΧΥΛΟΣ 210 5551030 & ΑΘΗΝΩΝ

210 5150265
ΔΗΜΗΤΡΑ (ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ) 210

5546993 - 5560800 - 5543065

ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑΣτο κατάστημά
μας θα βρείτε:

α) Βότανα  (ιβίσκος, αλόη, 
σπιρουλίνα,  κλπ)
β) Αρωματικά φυτά  (μέντα,
δυόσμος, ρίγανη, κλπ)
γ) Αφεψήματα (τσάι, χαμο-
μήλι, φασκόμηλο, κλπ)
δ) Μπαχαρικά  σε μεγάλη
ποικιλία κάθε είδους όπως
κάρυ, πιπέρι, 

μείγματα μπαχαρικών για ξεχωριστές  χρήσεις και  γεύσεις και αλάτι διαφό-
ρων τύπων και προελεύσεων.
ε) Τοπικά Ελληνικά προϊόντα από διάφορες περιοχές της Ελλάδος  όπως
μαστίχα Χίου, μέλι, κλπ και αντίστοιχα προ'ι'όντα.
στ)  Καλλυντικά, αφρόλουτρα, οδοντόκρεμες,  κλπ. βασισμένα σε φυτικά
προϊόντα όπως η μαστίχα, η αλόη, η ελιά  κ.λ.π.
ζ) Ποτά παραδοσιακά για σας και τους εορταζομένους φίλους σας όπως
ρακί, τσίπουρο, μαστίχα.
η) Παραδοσιακά χειροποίητα είδη ζυμαρικών κατασκευασμένα με βιολογικά
υλκά.  
θ) Ζεάλευρα  και προ'ι'όντα ζέας και πολλά ακόμα προ'ι'όντα.
Επισκεφθείτε μας και θα εκπλαγείτε από την ποικιλία, την ποιότητα αλλά
και για να  γνωρίσετε τις μεγάλες δυνατότητες της φύσης  μέσα από τα
φυτικά μας προϊόντα.

Φυλής 8Α  Ασπρόπυργος, Τηλέφωνο: 210-5579801Φυλής 8Α  Ασπρόπυργος, Τηλέφωνο: 210-5579801

ΙΒΙΣΚΟΣ

ΑΛΦΑ-ΣΙΓΜΑ ΙΚΕ
Εταιρεία μελετών και κατασκευών
Δώστε στη ΔΕΗ δεύτερο ρόλο.
Κατασκευαστικές επεμβάσεις για την 
εξοικονόμηση ενέργειας όπως :
Αλλαγή παλαιών κουφωμάτων σε ενερΑλλαγή παλαιών κουφωμάτων σε ενερ--

γειακά.         γειακά.         
Μονώσεις, εξωτερικής τοιχοποιίας-Μονώσεις, εξωτερικής τοιχοποιίας-

ταρατσών.        ταρατσών.        
Τοποθέτηση φωτοβολταϊκών.                  Τοποθέτηση φωτοβολταϊκών.                  
Εγκατάσταση συστήματος αντλίας θερΕγκατάσταση συστήματος αντλίας θερ--

μότητας.       μότητας.       
Εγκατάσταση συστήματος  γεωθερμίας.                  Εγκατάσταση συστήματος  γεωθερμίας.                  
Τοποθέτηση  λαμπτήρων  Τοποθέτηση  λαμπτήρων  Led.                                Led.                                
Μελέτες για την απαιτούμενη αναβάθμιση δωρεάν. Μελέτες για την απαιτούμενη αναβάθμιση δωρεάν. 
Πιστοποιητικό ενεργειακής απόδωσης στο τέλος των κατασκευών δωρεάν. Πιστοποιητικό ενεργειακής απόδωσης στο τέλος των κατασκευών δωρεάν. 
Τώρα και για όσους έχουν ρυθμίσει το αυθαίρετό τους το μισό πρόστιμοΤώρα και για όσους έχουν ρυθμίσει το αυθαίρετό τους το μισό πρόστιμο

(50%) αντί για την καταβολή του προστίμου μπορεί να χρησιμοποιηθή στις(50%) αντί για την καταβολή του προστίμου μπορεί να χρησιμοποιηθή στις
κατασκευαστικές επεμβάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του αυθαιρέκατασκευαστικές επεμβάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του αυθαιρέ--
του. του. 

Σε συνδυασμό των παραπάνω η εξοικονόμηση  σε ετήσια βάση μπορεί ναΣε συνδυασμό των παραπάνω η εξοικονόμηση  σε ετήσια βάση μπορεί να
φτάση και να ξεπεράση το 70%.φτάση και να ξεπεράση το 70%.

Για περισσότερες πληροφορίες σας περιμένουμε στο γραφείο μας,

8.10.14
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Παράταση υποβολής αιτήσε-
ων για το πρόγραμμα «Επι-
ταγή κατάρτισης ανέργων σε

τομείς οικονομικής δραστηριότητας
με υποχρεωτική εγγυημένη απασχό-
ληση» αποφάσισε ο Οργανισμός
Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού.

Με τα νέα δεδομένα, η περίοδος
υποβολής αιτήσεων ξεκίνησε χθες
και θα ολοκληρωθεί στις 17 Νοεμβρί-
ου.

Το πρόγραμμα voucher του ΟΑΕΔ
έχει σκοπό την προώθηση στην
αγορά εργασίας μέσω συνδυασμέ-
νων δράσεων κατάρτισης, πρακτικής
άσκησης, πιστοποίησης των δεξιοτή-
των και απασχόλησης, 16.600 ανέρ-

γων, κυρίως χαμηλών τυπικών προ
σόντων, ηλικίας 29 έως 64 ετών.
Το νέο πρόγραμμα περιλαμβάνει

και εγγυημένη απασχόληση με
πλήρη ασφάλιση τουλάχιστον για το
25% των εκπαιδευθέντων για χρονι-
κό διάστημα τουλάχιστον δύο συνε-
χόμενων μηνών (25 ημερομίσθια ανά
μήνα) καθώς και παροχή συστατικής
επιστολής από τον εργοδότη.

Η δράση (κατάρτιση και υποχρεωτι-
κή απασχόληση) θα πραγματοποιη-
θεί σε όλες τις Περιφέρειες της χώρας
και θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί
έως 31 Δεκεμβρίου 2016. Το κόστος
της δράσης ανέρχεται στο ποσό των
112 εκατ. ευρώ.

Παράταση για το voucher 
σε 16.600 ανέργους

"Η ανάπτυξη του προφορικού 
& γραπτού λόγου στα παιδιά"

ΟΣύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων του 9ου Δημοτικού Σχο-
λείου Ελευσίνας, σε συνεργασία με τον Διευθυντή, τον
Σύλλογο Εκπαιδευτικών του Σχολείου και την Διευθύ-

ντρια του 9ου Νηπιαγωγείου Ελευσίνας,  επιθυμώντας να συμβά-
λει στην κατανόηση και αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος,
διοργανώνει εκδήλωση-συζήτηση με θέμα «Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ
ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ & ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ».

Σκοπός της συζήτησης είναι η ανίχνευση διαταραχών στον προ-
φορικό και γραπτό λόγο σε παιδιά προσχολικής και σχολικής ηλι-
κίας και η προαγωγή της Υγείας τους μέσω της αποκατάστασης
αυτών. Επιπλέον στοχεύει στην έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση
του πληθυσμού (εκπαιδευτικούς, γονείς, παιδιάτρους) για τους
τρόπους ανίχνευσης και αντιμετώπισης των διαταραχών της επι-
κοινωνίας.

Την ομιλία/συζήτηση θα αναπτύξει η κα Ειρήνη Κιάμου, Παθο-
λόγος λόγου και ομιλίας, Πρόεδρος της Αστικής-Μη κερδοσκοπι-
κής Εταιρείας «Θεραπεία=Ελπίδα», συνεργάτης της Πανεπιστη-
μιακής κλινικής του Νοσοκομείου Παίδων «Παν. και Αγλ. Κυρια-
κού» με μακρόχρονη κλινική, ερευνητική και διδακτική εμπειρία,
στην Ελλάδα και στις Η.Π.Α.

Η ενδιαφέρουσα αυτή εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την
Τετάρτη 12 Νοεμβρίου 2014 στις 18.30 το απόγευμα, στην αίθου-
σα εκδηλώσεων του 9ου Δημοτικού Σχολείου Ελευσίνας (Κυπραί-
ου 45 - Παράδεισος).

Προχωρώντας ακόμη πιο πέρα, όσοι γονείς ενδιαφέρονται, θα
μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή στις ΔΩΡΕΑΝ αξιολογήσεις
παιδιών που γίνονται από την ομιλήτρια κατόπιν ραντεβού.

Η συμμετοχή γονέων και εκπαιδευτικών στην συγκεκριμένη
ομιλία – συζήτηση μπορεί να αποδειχτεί εξαιρετικά χρήσιμη καθώς
η σωστή ενημέρωση και πληροφόρηση, είναι το πρώτο βήμα για
την διαχείριση και αντιμετώπιση του φαινομένου. Η ενημέρωση
όλων, γονέων και εκπαιδευτικών, μπορεί να λειτουργήσει προλη-
πτικά αλλά και αποτελεσματικά. Γι’ αυτό σας περιμένουμε όλους.

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΛΙΟΥ, ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ 
ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ
ΙΕΡΟΣ ΕΝΟΡΙΑΚΟΣ ΝΑΟΣ
ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΖΩΦΡΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Τά μέλη τοῦ

Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλί-
ου, τοῦ Συμβουλίου
Ἐνοριακῆς Δράσης καί τῆς
Πνευματικῆς Κίνησης τοῦ
Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Γεωργίου
Ζωφριᾶς, σᾶς προσκαλοῦμε
νά συμπροσευχηθεῖτε μαζί
μας στή Θεία Λειτουργία τήν
ὁποία θά τελέσει ὁ Σεβα-
σμιώτατος Ποιμενάρχης μας, Μητροπολίτης Ἰλίου, Ἀχαρνῶν καί Πετρουπόλε-
ως κ.κ. Ἀθηναγόρας τήν ἐρχόμενη Κυριακή 16 Νοεμβρίου στόν Ἅγιο Γεώργιο
Ζωφριᾶς καί νά τιμήσετε μέ τήν παρουσία σας τά ἐγκαίνια τοῦ Πνευματικοῦ
Κέντρου τῆς ἐνορίας, πίσω ἀκριβῶς ἀπό τόν Ἱερό Ναό, ἀμέσως μετά τή Θεία
Λειτουργία.

Τό Πνευματικό Κέντρο, πού δημιουργήθηκε μέ τή γενναία συνδρομή τοῦ
Δήμου Φυλῆς, ἀποτελεῖ τήν ἐκπλήρωση πόθου καί ὀνείρων δεκαετιῶν γιά τή
Ζωφριά καί τούς εὐσεβεῖς κατοίκους της. Περιλαμβάνει Κοινωνικό Μαγειρεῖο,
Αἴθουσα Ἐκδηλώσεων-Δεξιώσεων, Κοινωνικό Φροντιστήριο καί
Ἀποθηκευτικούς Χώρους γιά τίς ἀνάγκες τῆς ἐνορίας.

ΕΚ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΖΩΦΡΙΑΣ


