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ΥΠΕΣ: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΟΥ ΥΠΕΣ
ΓΙΑ ΤΑ SOS ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΟΤΑ 

Τα ευεργετήματα 
από την υπαγωγή 

κι οι κίνδυνοι απώλειας 

ΘΡΙΑΣΙΟΘΡΙΑΣΙΟ
Τιμή : 0,01€ 

ΡΕΥΣΤΟ 103 ΕΚΑΤ.
ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ 

Για να καλυφθούν
δαπάνες μισθοδοσίας 

ΗΗΜΜΕΕΡΡΙΙΔΔΑΑ  ΣΣΤΤΟΟΝΝ  ΔΔΗΗΜΜΟΟ
ΑΑΧΧΑΑΡΡΝΝΩΩΝΝ  
Διαδικτυακές 
Συμπεριφορές Υψηλού
Κινδύνου

Κάθε 2 μήνες διανομή 
τροφίμων σε 100 οικογένειες 

Από το Κέντρο Εργασίας Αναπήρων με την συμπαράσταση
της Κοινωνικής Υπηρεσίας του Δήμου Φυλής. 

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ
ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΜΕΛΕΤΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ

ΝΕΟΥΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ 

Για εθελοντική εργασία στην Παιδική Κατασκήνωση 
του Δήμου Ασπροπύργου, στα Βίλια Αττικής

Σελ: 5

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΕΠΙΒΑΡΥΜΕΝΩΝ 

ΣΗΜΕΙΩΝ ΣΤΑ
ΝΕΟΚΤΙΣΤΑ 

Σελ: 3Σελ: 3

Σελ: 9

1ο ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟ
ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ

ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ
"ΑΘΛΗΣΗ ΚΑΙ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ''

Κύτταρο δημιουργίας 
με αλυσιδωτές θετικές επιδράσεις

στα πολιτιστικά της περιοχής 
«Η ίδρυση δημόσιου μουσικού γυμνασίου και Λυκείου»  

για τα παιδιά του Θριάσιου πεδίου

Σελ: 6

Σελ: 16

Θερμή υποδοχή επεφύλαξε στον Δήμαρχο
Φυλής ο Σύλλογος Ποντίων η «ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑ» 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΟΥΣ :
‘’ΧΡΕΟΣ ΜΑΣ Η ΛΟΠΛΕΥΡΗ

ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΟΛΥΠΛΕΥΡΟΥ
ΕΡΓΟΥ ΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗ
ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ

ΠΟΝΤΙΑΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ‘’ 

Βιωματικά εργαστήρια για εκπαιδευτικούς
στην έκθεση σύγχρονης τέχνης

"Κρόνος & Χρόνος" στο Πολιτιστικο
Κέντρο ‘’΄Λ. Κανελλόπουλος’’ 

Τι ανέφερε στην εισήγησή του για αυτήν την πρωτοβουλία 
ο πρόεδρος της ΔΕΠ Ελευσίνας, Γρ. Κοροπούλης 

Σελ: 2-14

Ετοιμάζει η 
Αντιπεριφέρεια, 
Δυτικής Αττικής
με τη 
συμμετοχή 
του Δήμου 
Ασπροπύργου
και Συλλόγων
της περιοχής

Σελ: 3-13

Σελ: 2

Σελ: 6Σελ: 7



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

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

Ασπρόπυργος
Βλαζάκη Σμαραγδή
Ε. 17ο χλμ Εθνικής

Οδού Αθηνών - Κορίν-
θου, Διασταύρωση

Ασπροπύργου,
2105575911

Ελευσίνα
ΣΥΣΤΕΓΑΣΜΕΝΑ 

Ν. ΒΙΛΛΙΩΤΗΣ 
Τ.Σ ΜΑΝΓΚΑΝΙ ΟΕ 

Παγκάλου 81,
2105547602

Φυλή -Άνω Λιόσια 
Καραΐσκος 

Θεόδωρος Θ.
Πηνειού 81, 
τηλέφωνο: 
2102481114

Μάνδρα
Γιάννου Γεώργιος Ι.

Κοροπούλη Βαγγέλη
25, Μάνδρα, 19600, 

Τηλέφωνο
2105555844

ΕΦΗΜΕΡΕΥΟΝΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
Πέμπτη 7 Μαΐου 2015

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ
Ο Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε 

στις 816,94  μονάδες σημειώνοντας άνοδο
2,86% και  με τζίρο 83,23 εκατ. ευρώ.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ  ΚΑΙΡΟΥ
ΚΑΙΡΟΣ: Λιακάδα 
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: Από 18 
έως 32 βαθμούς Κελσίου  

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Αρσένιος, Αρσένης, Αρσενία, Αρσί-

να, Αρσινόη * Θεολόγος, Θεολόγης,
Θολόης, Θεολογία, Θολογία, Μήλιος
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Κύτταρο δημιουργίας με
αλυσιδωτές θετικές επι-
δράσεις στα πολιτιστικά

και πολιτισμικά στοιχεία  της
περιοχής μπορεί να αποτελέσει η
δημιουργία υποδομών  γυμνασια-
κής και λυκειακής μουσικής εκπαί-
δευσης στην Ελευσίνα, τόνισε
στην εισήγησή του ο πρόεδρος της
Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας,
Γρηγόρης Κοροπούλης, κατά τη
συνεδρίαση της 30ης Απριλίου
2015. 

Στόχος του Δήμου είναι όχι μόνο
η ποιοτική λειτουργία των σχολι-
κών μονάδων σε ό,τι αφορά την υλικοτεχνική υποδομή
και το ανθρώπινο  δυναμικό, αλλά και η διεύρυνση των
οριζόντων τους σε όλα τα επίπεδα της δημόσιας  εκπαί-
δευσης, με την αναζήτηση νέων ποιοτικών στοιχείων και
υποδομών εμπλουτισμού του διδακτικού έργου, σε

τομείς όπως η αθλητική εκπαίδευση και οι μουσικές
σπουδές. 

Παραθέτουμε την εισήγηση του προέδρου προς τα
μέλη και συνεργάτες της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας
τους  γονείς και εκπρόσωπους των σχολικών φορέων.

Κύτταρο δημιουργίας 
με αλυσιδωτές θετικές επιδράσεις

στα πολιτιστικά της περιοχής 
«Η ίδρυση δημόσιου μουσικού γυμνασίου και Λυκείου»  

για τα παιδιά του Θριάσιου πεδίου
Τι ανέφερε στην εισήγησή του για αυτήν την πρωτοβουλία 

ο πρόεδρος της ΔΕΠ Ελευσίνας, Γρ. Κοροπούλης 

Θερμή υποδοχή επεφύλαξε στον Δήμαρχο Φυλής 
ο Σύλλογος Ποντίων η «ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑ» 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΟΥΣ :
‘’ΧΡΕΟΣ ΜΑΣ Η ΟΛΟΠΛΕΥΡΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ

ΠΟΛΥΠΛΕΥΡΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗ
ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΝΤΙΑΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ‘’ 

Θερμή υποδοχή
επεφύλαξε ο
Μορφωτικός –

Πολιτιστικός Σύλλογος η
«ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑ» στον
Δήμαρχο Φυλής Χρήστο
Παππού, κατά τις εκδηλώ-
σεις για τον εορτασμό του
Αγίου Γεωργίου του Τρο-
παιοφόρου με το Πάτριο
Ημερολόγιο. 

Το βράδυ της Τρίτης 5
Μαΐου ο Πρόεδρος του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του
Συλλόγου Γιάννης Ευθυμιάδης, έχοντας στο πλευρό του
όλα τα μέλη του Δ.Σ αφού καλωσόρισε τον κόσμο που
είχε κατακλύσει το προαύλιο, κάλεσε στο βήμα τον
Δήμαρχο. 

Ο Χρήστος Παππούς τείνοντας το χέρι του στο πίσω
μέρος της σκηνής που είχε ως φόντο εικόνες με τις αλη-
σμόνητες πατρίδες αλλά και επιγραφή με το πάγιο αίτη-
μα για την αναγνώριση της 19ης Μαΐου ως ημέρα μνή-
μης της Ποντιακής Γενοκτονίας, μεταξύ άλλων ανέφερε
«Δεν λησμονούμε, θυμόμαστε, τιμούμε για τους αγώνες
τους, τους ανθρώπους που χωρίς να φέρουν την παρα-
μικρή ευθύνη, βρέθηκαν δυο φορές  πρόσφυγες. Σε
τοπικό επίπεδο χρέος μας είναι και δεσμευόμαστε
γι΄αυτό, να στηρίξουμε ολόπλευρα το πολύτιμο έργο του
Συλλόγου για την διατήρηση και τη μεταλαμπάδευση της
ιστορίας, του πολιτισμού και της παράδοσης του Ποντια-
κού Ελληνισμού». 

Ο Δήμαρχος εξάλλου, έκανε αναφορά σε τρία ονόματα 

απευθύνοντας ένα μεγάλο
ευχαριστώ στους Δημοτικούς
Συμβούλους της παράταξής
του Γιώργο Σονίδη και Γιώρ-
γο Αδάκτυλο καθώς και στον
Πρόεδρο του Συλλόγου
Ποντίων Φυλής Γιάννη Ευθυ-
μιάδη, που όπως επεσήμανε
στην προεκλογική αναμέτρη-
ση, στάθηκαν ολόψυχα στο
πλευρό του. 

Τη φυσική περίφραξη της Στέγης των Ποντίων 
ανακοίνωσε ο Χρήστος Παππούς 

Κλείνοντας ο Χρήστος Παππούς, ανακοίνωσε και μια
ευχάριστη είδηση: Τη φυσική περίφραξη της Στέγης των
Ποντίων που αποτελεί αίτημα του Συλλόγου και των
μελών του, με φυτά του Δήμου που θα εξασφαλισθούν
από το πρόγραμμα «Πρασινίζω την πόλη» 

Τις ευχές του στον κόσμο αλλά και στους Γιώργηδες
που γιορτάζουν με το Πάτριο Ημερολόγιο έδωσε στο
πολυπληθές κοινό και ο Ποντιακής καταγωγής Δημοτι-
κός Σύμβουλος Γιώργος Σονίδης. 

Η βραδιά συνεχίστηκε με χορούς από το μεγάλο τμήμα
του Συλλόγου η «Τραπεζούντα» και ποντιακό γλέντι με
τους Κώστα Θεοδοσιάδη στη λύρα και το τραγούδι, τον
Κώστα Ευθυμιάδη στο νταούλι και τον Παντελή Νικο-
λαΐδη στο «Αγγείο». 

Το πρόγραμμα παρουσίασε ο Λάζος Τερζάς. 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛ. 14

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
9, 13, 17, 21, 25, 29.
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Πραγματοποιήθηκε εχθές  6
Μαϊου 2015, στην έδρα της
Αντιπεριφέρειας Δυτικής Αττι-

κής με πρωτοβουλία του Αντιπεριφε-
ρειάρχη, κ. Γ. Βασιλείου, σύσκεψη για
την προετοιμασία δράσης καθαρισμού
επιβαρυμένων σημείων με κάθε
είδους απορρίμματα στην περιοχή
των Νεοκτίστων. Στη σύσκεψη συμμε-
τείχαν ο κ. Α. Κωνσταντινίδης, αντιδή-
μαρχος Ασπροπύργου,  ο κ. Ν. Πέπ-
πας,  ειδικός  σύμβουλος του Αντιπε-
ριφερειάρχη για θέματα πολιτικής
προστασίας, αρμόδιοι υπάλληλοι της
Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττι-
κής, η κ. Μ. Ρηγάτου, Πρόεδρος του
Συλλόγου Γυναικών  «Κροκωνίς», ο κ.
Γ. Σούτα, Πρόεδρος του Συλλόγου
Ρομά Νεοκτίστων  και διαπολιτισμικοί
διαμεσολαβητές Ρομά που δραστηριο-
ποιούνται στην περιοχή του Ασπρο-
πύργου.

Απαραίτητη η ενεργητική συμμετοχή 
των Ρομά της περιοχής για την ομαλή 

υλοποίηση της όλης προσπάθειας

Στην εν λόγω σύσκεψη εξετάσθηκαν οι λεπτο-
μέρειες για τη διάθεση και επιχειρησιακή ετοιμό-
τητα μέσων και ανθρώπινων πόρων  και δόθηκε
ιδιαίτερη βαρύτητα στις απόψεις των Συλλόγων
της περιοχής τόσο για τα σημεία που είναι ιδιαί-
τερα επιβαρυμένα και χρήζουν άμεσης παρέμβα-
σης όσο και για την απαραίτητη ενεργητική συμ

μετοχή των Ρομά της περιοχής για την ομαλή
και συνεργατική υλοποίηση της όλης προσπά-
θειας.

Οι δράσεις καθαριότητας θα συνεχιστούν το
επόμενο χρονικό διάστημα και σε άλλες περιοχές
του Ασπροπύργου με σκοπό το πρότυπο συνερ-
γασίας με συλλόγους των περιοχών αλλά και
συλλόγους και διαμεσολαβητές Ρομά να επεκτα-
θεί στο σύνολο της Δυτικής Αττικής ως αναγκαία
προϋπόθεση για την αξιολόγηση των προτεραι-
οτήτων και την ανακούφιση περιοχών με ιδιαίτε-
ρο πρόβλημα και επιβάρυνση.

ΡΕΥΣΤΟ 103 ΕΚΑΤ. ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ 
Για να καλυφθούν δαπάνες μισθοδοσίας 

Την κατανομή
π ο σ ο ύ
102.942.484,48

ευρώ από τους Κεντρι-
κούς Αυτοτελείς Πόρους
(ΚΑΠ), στους δήμους
της χώρας ως πέμπτη
τακτική επιχορήγηση
έτους 2015 αποφάσισε
το υπουργείο Εσωτερι-
κών . Από το αποδιδό-
μενο ποσό παρακρατεί-
ται και αποδίδεται με
χρηματική εντολή του Υπουργείου
προς το Ταμείο Παρακαταθηκών
και Δανείων, ποσό 8.812.400,00 €
υπέρ των ΤΠΔΚΥ και ΤΕΑΔΚΥ
(πρώην ΤΑΔΚΥ) καθώς και ποσά

που που αφορούν μερική ή ολική
εξόφληση οφειλών Δήμων. 

Τα αποδιδόμενα ποσά προορίζο-
νται για την κάλυψη λειτουργικών
και λοιπών γενικών δαπανών των

δήμων  και κατά
π ρ ο τ ε ρ α ι ό τ η τ α
δαπανών μισθοδο-
σίας του προσωπι-
κού τους καθώς επί-
σης και λοιπών
δαπανών που επι-
χορηγούνται με
ξεχωριστές αποφά-
σεις μας έως την
έκδοση αυτών, εφό-
σον υπάρχει επιτα-
κτική ανάγκη.

Τονίζεται ότι στα ποσά αυτά
έχουν συνυπολογισθεί οι δαπάνες
μισθοδοσίας του προσωπικού,
των παιδικών και βρεφονηπιακών
σταθμών και των χώρων άθλησης 

Ανοιχτή επιστολή - πρόσκληση προς τους
νέους της πόλης απευθύνει ο δήμαρχος
Ασπροπύργου Νικόλαος Μελετίου, προκειμέ-

νου να συμμετάσχουν - εάν το επιθυμούν - στις παι-
δικές κατασκηνώσεις του Δήμου, προσφέροντας εθε-
λοντικά το χρόνο τους συνεισφέροντας σε αυτή την
καλοκαιρινή δράση .

Ακολουθεί η επιστολή:
Νέες και Νέοι της Πόλης μας,
μαζί με τις ευχές μου, για Καλό Καλοκαίρι, σας απευ-

θύνω πρόσκληση, εφόσον οι υποχρεώσεις σας το
επιτρέπουν και το επιθυμείτε, να δηλώσετε συμμετο-
χή, ως Εθελοντές Ομαδάρχες, στην Παιδική Κατασκή-
νωση του Δήμου Ασπροπύργου, στα Βίλια Αττικής. Η
πρόσκληση αφορά απόφοιτους της Γ΄ Λυκείου,
καθώς και Φοιτητές – Σπουδαστές, κι οι κατασκηνωτι-
κές περίοδοι είναι οι εξής:

Α΄ 22/06/15 έως  03/07/15
Β΄ 06/07/15 έως  17/07/15
Γ΄ 20/07/15 έως  31/07/15

Δηλώσεις Εθελοντών μπορούν να κατατεθούν στο
Αμαξοστάσιο του Δήμου μας, στη Διεύθυνση: Αλη-
σμόνητων Πατρίδων, Τέρμα Παπαφλέσσα, από
18/05/15 έως 16/07/15 στις ώρες 9:00 – 14:00, και
στους Εθελοντές θα δοθεί βεβαίωση συμμετοχής στην
εν λόγω κοινωνική δράση.

Η μετάβαση, στο Εργοτάξιο του Δήμου, μπορεί να
γίνει, είτε με το λεωφορείο 881 του ΟΑΣΑ, είτε με Ι.Χ.
επιβατικό αυτοκίνητο, αφού υπάρχει και χώρος στάθ-
μευσης. Για περαιτέρω διευκρινήσεις και πληροφο-
ρίες, μπορείτε να απευθύνεστε στα τηλέφωνα,
2105582104-105,  και ώρες 8:00 π.μ. - 15: 00, στο
Γραφείο Διοικητικής Μέριμνας των Παιδικών Κατα-
σκηνώσεων, στην κα Μανδρίτσα Ιφιγένεια.

Είμαι βέβαιος ότι, με οδηγό την αγάπη σας για την
Πατρίδα και τον Ασπρόπυργο, την πόλη της ζωής
μας, θα συμμετάσχετε στην προσπάθεια, με ενθου-
σιασμό, και με τη ζωντάνια και την όρεξή σας, για κοι-
νωνική προσφορά, θα διαμορφώσετε το γνωστό,
ωραίο κλίμα στις Δημοτικές Κατασκηνώσεις, βοηθώ-
ντας τα μικρότερα παιδιά του Ασπροπύργου, να
περάσουν αξέχαστες διακοπές.

Σας ευχαριστώ, εκ των προτέρων,
για την ανταπόκρισή σας,

Νικόλαος Ι. Μελετίου
Δήμαρχος Ασπροπύργου

Μέλος του Δ.Σ. της Κεντρικής 
Ένωσης Δήμων Ελλάδας

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΜΕΛΕΤΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ
ΝΕΟΥΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ 

Για εθελοντική εργασία 
στην Παιδική Κατασκήνωση

του Δήμου Ασπροπύργου, 
στα Βίλια Αττικής

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΕΠΙΒΑΡΥΜΕΝΩΝ 

ΣΗΜΕΙΩΝ ΣΤΑ ΝΕΟΚΤΙΣΤΑ 
Ετοιμάζει η Αντιπεριφέρεια, με τη συμμετοχή του
Δήμου Ασπροπύργου και Συλλόγων της περιοχής

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛ. 13

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛ. 8
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Η «ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ 
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ «ΘΡΙΑ» συμμετέχει με

γυναικεία ομάδα 3Χ3 BASKET σε αγώνα
ευαισθητοποίησης για τον αυτισμό 

«Η ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ
ΟΜΑΔΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
«ΘΡΙΑ» στηρίζει σαν Υπο-
στηρικτής και συμμετέχει
αγωνιστικά με γυναικεία
ομάδα 3Χ3 BASKET την
φιλανθρωπική διοργάνωση
που θα  πραγματοποιηθεί
το Σάββατο 9/5/2015 και
ώρα 4.οομμ στο Κλειστό
Γήπεδο  Μπάσκετ Γλυφά-
δας.  

Με κεντρικό μήνυμα «Μια
κοινωνία φιλική προς τον
αυτισμό είναι μια κοινωνία
φιλική προς όλους»  ο Σύλ-
λογος Ελλήνων Ολυμπιονι-
κών, ο Δήμος Γλυφάδας και
ο Σύλλογος Παλαιμάχων
Αθλητών Καλαθοσφαίρισης
Ελλάδας  αναδεικνύουν και

ενισχύουν την Ελληνική
Εταιρία Προστασίας Αυτιστι-
κών Ατόμων και σε αυτήν
την προσπάθεια η ΘΡΙΑ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ στέκεται
ενεργός αρωγός.

Αξίζει μάλιστα να σημειω-
θεί ότι κατά το παρελθών το
Σωματείο μας έχει συνεργα-
στεί πολλάκις και άριστα  με
τον Ιστορικό Σύλλογο των
Ελλήνων Ολυμπιονικών,
τόσο σε επίπεδο πολης
Ασπροπύργου όσο και σε
επίπεδο νομού Αττικής, σε
παρόμοιες δράσεις κοινωνι-
κής ευαισθητοποίησης.   

Ο προεδρος του Σωματει-
ου ΘΡΙΑ  

ΒΑΣΙΛΗΣ ΔΕΔΕΣ          

ΘΑΝΑΣΗΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ
Δέχεται ασθενείς με νευροχειρουργικές παθήσεις

Κάθε Τρίτη και Πέμπτη, ώρες 12  - 2 μμ 
στο Διαγνωστικό Κέντρο “ΙΩΝΙΑ” – Χατζηδάκη 2,

Ελευσίνα.   Τηλέφωνα επικοινωνίας: 
210 5545507, 210 7227483

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 
Εταιρεία Εταιρεία Security Security ζητά φύλακες για εργασία στηνζητά φύλακες για εργασία στην

περιοχή του Θριασίου Πεδίου. περιοχή του Θριασίου Πεδίου. 
Απαραίτητα προσόντα: κατοχή Απολυτηρίου ΛυκείουΑπαραίτητα προσόντα: κατοχή Απολυτηρίου Λυκείου

και κατοχή Άδειας Άσκησης Επαγγέλματος. και κατοχή Άδειας Άσκησης Επαγγέλματος. 
Επιθυμητή η ικανότητα χρήσης ηλεκτρονικού Επιθυμητή η ικανότητα χρήσης ηλεκτρονικού 

υπολογιστή. Αποστολή βιογραφικών στη διεύθυνση:υπολογιστή. Αποστολή βιογραφικών στη διεύθυνση:
mail@harris-security.com mail@harris-security.com ή στο ή στο fax 210-5542151.fax 210-5542151.

Βγήκε από
τα συρτάρια
του υπουρ-

γείου Περιβάλλο-
ντος και επικαιρο-
ποιείται,  η μελέτη
που συντάχθηκε
από τον Οργανισμό
Αθήνας το 2012 και
έχει ώς στόχο το
κτήμα και τα κτίριά
του να προστατευ-
θούν, να αναδειχθεί
η περιβαλλοντική
και ιστορική του διά-
σταση και να εξασφαλιστεί η οικονομική του αυτο-
νομία.

Οπως προκύπτει, λοιπόν από πληροφορίες της
«Κ» η ομάδα των ειδικών που εκπόνησαν για
λογαριασμό τού (καταργηθέντος πλέον) Οργανι-
σμού Αθήνας (ΟΡΣΑ) τη μελέτη βρίσκεται σε τακτι-
κές συναντήσεις με μια ομάδα εργασίας στην
οποία συμμετέχουν όλα τα συναρμόδια υπουργεία.
Την ευθύνη φέρει βεβαίως το υπουργείο Περιβάλ-
λοντος, ως αρμόδιο για θέματα χωρικού σχεδια-
σμού αλλά και δασών, ενώ συμμετέχουν τα υπουρ-
γεία Πολιτισμού (στο οποίο υπάγεται η αρμοδιότη-
τα για τα διατηρητέα κτίρια), Αγροτικής Ανάπτυξης
(στο οποίο ανήκει ο χώρος), Οικονομικών και Επι-
κρατείας.

ΚΥΑ για νέες χρήσεις

Στόχος είναι μέσα στο επόμενο διάστημα να υπο-
γραφεί η κοινή υπουργική απόφαση, με την οποία
εγκρίνονται οι νέες χρήσεις γης στο κτήμα και στα
κτίρια. Η μελέτη του ΟΡΣΑ προβλέπει την ανάπτυ-
ξη ενός σύνθετου σχεδίου για την προστασία και
την ανάδειξη των 23.550 στρεμμάτων από τα
42.000 στρέμματα του κτήματος Τατοΐου (το υπό-
λοιπο ανήκει στην α΄ ζώνη προστασίας του Εθνι-
κού Δρυμού Πάρνηθας). Η μελέτη προσεγγίζει τον
χώρο μέσα από την ιστορική του διάσταση, αλλά
κυρίως με τη σημερινή του χρήση, ως περιαστικό
χώρο περιπάτου, άθλησης και αναψυχής.

Οι άμεσες ενέργειες, που προβλέπει το σχέδιο

ξεκινούν από την επίλυση θεμάτων πυροπροστα-
σίας και ασφάλειας στον χώρο, την αποκατάσταση
των 49 κτιρίων του κτήματος και την οργάνωση
των χώρων αναψυχής και φθάνουν μέχρι την επα-
νέναρξη της λειτουργίας του αγροκτήματος και
άλλων χρήσεων (εστιατόρια, πωλητήρια κ.λπ.)
που θα στηρίξουν οικονομικά τη βιωσιμότητα του
κτήματος. Ανάμεσα στις δραστηριότητες που προ-
τείνεται να επαναδημιουργηθούν είναι η λειτουργία
του βουτυροκομείου, η ανασύσταση των ελαιώνων
και των αμπελώνων.

Μετατροπή ανακτόρου

Το πιο ενδιαφέρον σημείο της μελέτης αφορά στη
μετατροπή του κεντρικού ανακτόρου σε μουσείο
(της μοναρχίας ή της ιστορίας του κτήματος, ένα
θέμα που εξακολουθεί να αντιμετωπίζεται φοβικά,
παρά την έλευση 40 ετών από την κατάργηση της
μοναρχίας). Οι μελετητές εκτιμούν πως όσα αντι-
κείμενα γλίτωσαν το 1991 από τη μεταφορά τους
στο εξωτερικό εκτιμάται ότι μπορούν να αποτελέ-
σουν τον πυρήνα μιας ενδιαφέρουσας συλλογής.

Πάντως, το υπουργείο Πολιτισμού διαθέτει ώρι-
μες μελέτες για την αποκατάσταση όλων των κτι-
ρίων, αλλά και του κήπου του ανακτόρου. Ομως
από το 2003 (οπότε το κτήμα πέρασε οριστικά
στον έλεγχο της πολιτείας, μετά την καταβολή 12
εκατ. ευρώ αποζημίωσης στην τέως βασιλική οικο-
γένεια) μέχρι σήμερα, μόλις 4 κτίρια έχουν αποκα-
τασταθεί.

Βγήκε από τα συρτάρια ....
του υπουργείου Περιβάλλοντος 
Η μελέτη για την τύχη του κτήματος Τατοΐου
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Άλλη μια πρωτοποριακή πρωτο-
βουλία λαμβάνει ο Δήμος Ιλίου,
με γνώμονα την προάσπιση της

ψυχικής υγείας των πολιτών, εντάσσο-
ντας στις δράσεις συμβουλευτικής και
ψυχολογικής υποστήριξης της Κοινωνι-
κής Υπηρεσίας το θεραπευτικό ομαδικό –
αναλυτικό Ψυχόδραμα, το οποίο είναι
ένα μέσο ομαδικής ψυχοθεραπείας που
δίνει την ευκαιρία στους συμμετέχοντες
για βαθύτερη ενδοσκόπηση.

Το ομαδικο-αναλυτικό ψυχόδραμα συνιστά έναν
ελκυστικό και παιγνιώδη τρόπο για την ανασυ-
γκρότηση της ψυχικής δομής, μέσω των εμπει-
ριών των σχέσεων και η θεραπευτική αξία της
ομάδας έγκειται στον εμπλουτισμό των ρόλων,
την αυθόρμητη και δημιουργική έκφραση, την
κάθαρση, την ενίσχυση των σχέσεων και της επι-
κοινωνίας, δίνοντας την ευκαιρία για επαναδόμη-
ση της προσωπικότητας.

Οι συναντήσεις της ομάδας πραγματοποιούνται
σε εβδομαδιαία βάση και η συμμετοχή σε αυτήν
συναποφασίζεται από τον υπεύθυνο ψυχολόγο
και τον θεραπευόμενο, έπειτα από την αρχική
διαγνωστική περίοδο και έναν κύκλο δυαδικών
συναντήσεων, για αποκλειστικά θεραπευτικό
σκοπό.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμε-
νοι μπορούν να απευθύνονται στην Κοινωνική 

Υπηρεσία και συγκεκριμένα στην  Δέσποινα
Χατζηχριστοδούλου (Ψυχολόγο), στο τηλέφωνο
2132030017 (Δευτέρα έως Παρασκευή 08.00-
15.00). 

Κάθε 2 μήνες διανομή τροφίμων σε 100 οικογένειες 
Από το Κέντρο Εργασίας Αναπήρων με την συμπαράσταση της Κοινωνικής Υπηρεσίας του Δήμου Φυλής. 

Το Κέντρο Εργασίας Αναπήρων σε συνεργα-
σία με την Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου
Φυλής επέλεξαν και έκαναν διανομή τροφί-

μων, υλικών καθαριότητας και οικιακής χρήσεως σε
100 οικογένειες. Κάθε 2 μήνες θα πραγματοποιείται
διανομή τροφίμων σε 100 οικογένειες από το Κέντρο
Εργασίας Αναπήρων με την συμπαράσταση της Κοι-
νωνικής Υπηρεσίας του Δήμου Φυλής. 

Ο αναπληρωτής Δήμαρχος Γεώργιος Αντωνόπου-
λος και ο διευθυντής της Πρόνοιας, αφού συνεχάρη-
σαν το Δ.Σ. και τα μέλη του Κ.Ε.Α. τόνισαν ότι: «όλοι
μαζί πρέπει να αντιμετωπίσουμε αυτό το φαινόμενο
της ανθρωπιστικής κρίσης με τον καλύτερο τρόπο
και με αξιοπρέπεια, σεβασμό προς τον συνάνθρω-
πό μας. Αφού τα άτομα με αναπηρία μπορούν και
καταφέρνουν τέτοια πράγματα, εμείς πρέπει να
κάνουμε περισσότερα», είπαν ενθουσιασμένοι στον πρόεδρο Γ. Ρεθυμιωτάκη,
ο οποίος τους ευχαρίστησε και ζήτησε την απόλυτη συνεργασία και βοήθεια

τους για την συνέχεια της προσπάθειας που θα επαναλαμβάνεται ανά τακτά
διαστήματα.     

ΜΑΡΙΑ Π. ΚΑΛΥΒΑ
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ LLM

ΑΘΗΝΑ: ΑΘΗΝΑ: ΑΛ. ΣΟΥΤΣΟΥ 26 
& ΛΥΚΑΒΗΤΟΥ 6 - Τ.Κ. 10672
ΤΗΛ: 210 7258813 FAX: 210 3635952
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ: ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ: 
Λ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 13 - Τ.Κ. 19300
ΤΗΛ/FAX: 210 5580729
Email: kalivalaw@hol.gr

Eνόψει της πρόσφατης ανάρτησης
των Κτηματολογικών Στοιχείων Ακινήτων και
υποβολής τυχόν ενστάσεων έως 26.6.2015, 

το γραφείο μας αναλαμβάνει όλες τις σχετικές
διαδικασίες διεκπεραίωσης

ΠΟΛΥΙΑΤΡΙΚΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΠΕ
ΙΙΔΔΙΙΩΩΤΤΙΙΚΚΑΑ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΑΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΑ

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ - ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ-
ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ - ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ
- ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ - LASER ΑΠΟΤΡΙΧΩΣΗΣ

Λεωφόρος Δημοκρατίας 43 & Αιγάλεω 
 - Ασπρόπυργος Τηλ: 210 5578138 (6 γραμμές) 

www.polyiatriko.gr, facebook: polyiatrikoiatrikiepe

Ομαδικό - θεραπευτικό Ψυχόδραμα 
Μια δράση της Κοινωνικής Υπηρεσίας του Δήμου Ιλίου
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- 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

12.12.14

ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΩΝ
ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ

ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ
Νοδάρας Γεώργιος 

- Νοδάρα Μαριάνθη,
Σαλαμίνος 40, Ασπρόπυργος. 

Τηλέφωνα: 210-5571472, 210-5570337. 
Fax: 210-5575184. 

Κινητά: 6979221888, 6979221885.

Το Κέντρο Αγάπης Ελευσίνας θα υλοποιή-
σει Διήμερο Σεμινάριο με θέμα: «Πώς να
βρεις την πρώτη ή την επόμενη σου δου-

λειά», το Σάββατο 9 Μαΐου στις 11:00 – 17:00  και
την Κυριακή 10 Μαΐου 15:30 – 21:30 στο Κέντρο
Αγάπης Ελευσίνας, Περικλέους 13, 19200 Ελευ-
σίνα.

Σκοπός του σεμιναρίου είναι η υποστήριξη των
συμμετεχόντων σε θέματα σχετικά με την εύρεση
εργασίας:

·          τα 60 δευτερόλεπτα που έχεις για να
προωθήσεις τον εαυτό σου

·          πώς να προβάλλεις καλύτερα τον εαυτό
σου στους υποψήφιους εργοδότες

·          ποια είναι τα θεμέλια της προσωπικής
σου επιτυχίας

·          ποια είναι τα ταλέντα σου και πως τα
προβάλεις

·          πώς συντάσσεις και στέλνεις το βιογρα-
φικό σου

·          πώς αναζητείς αγγελίες εργασίας
Η αναζήτηση εργασίας είναι από μόνη της μια

δουλειά πλήρους απασχόλησης!
Το σεμινάριο είναι δωρεάν και απευθύνεται σε

νέους έως 30 ετών.
Μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή ηλεκτρονικά

εδώ ή να στείλετε συμπληρωμένο το αρχείο  στο
email: kentroagapissponsorship@gmail.com

To Διήμερο Σεμινάριο υλοποιείται 
στο πλαίσιο του έργου "Κύκλος Αγάπης για

τις Οικογένειες του Θριασίου Πεδίου".

To Διήμερο Σεμινάριο υλοποιείται στο πλαίσιο
του έργου "Κύκλος Αγάπης για τις Οικογένειες του
Θριασίου Πεδίου".

Το έργο χρηματοδοτείται από την Ισλανδία, το
Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία στο πλαίσιο του 

Προγράμματος «Είμαστε όλοι Πολίτες», το
οποίο είναι μέρος του συνολικού Χρηματοδοτικού
Μηχανισμού του ΕΟΧ για την Ελλάδα, γνωστού
ως EEA Grants. Διαχειριστής Επιχορήγησης του
Προγράμματος είναι το  Ίδρυμα Μποδοσάκη. 

Στόχος του Προγράμματος είναι η ενδυνάμωση
της κοινωνίας των πολιτών στη χώρα μας και η
ενίσχυση της κοινωνικής δικαιοσύνης, της δημο-
κρατίας και της βιώσιμης ανάπτυξης.

Βιωματικά εργαστήρια για εκπαιδευτικούς στην 
έκθεση σύγχρονης τέχνης "Κρόνος & Χρόνος"

ΗΔιεύθυνση Π.Ε. Δυτικής Αττικής, μέσω του Υπεύθυνου Πολιτιστικών Θεμάτων, σε συνεργασία με τις Διευθύνσεις Α',
Β', Γ', Δ', Πειραιά & Ανατολικής Αττικής, μέσω των Υπεύθυνων Πολιτιστικών Θεμάτων, καθώς και την Πανελλήνια

Ένωση Εκπαιδευτικών Πολιτιστικών Θεμάτων, διοργανώνει βιωματικά εργαστήρια για εκπαιδευτικούς, στο πλαίσιο της
εικαστικής έκθεσης "Κρόνος & Χρόνος".

Θέμα 2ο: Εικαστική έκφραση μαθητών & έκθεση των έργων τέχνης τους με τίτλο "Διεκδικώντας το μέλλον"
Η Διεύθυνση Π.Ε. Δυτικής Αττικής, μέσω του Υπεύθυνου Πολιτιστικών Θεμάτων σε συνεργασία με τους παραπάνω

φορείς, διοργανώνει από 30 Μαϊου έως 8 Ιουνίου 2015 στο Ελαιουργείο Ελευσίνας (εκθεσιακός χώρος), τη μαθητική εικα-
στική έκθεση "Διεκδικώντας το μέλλον" -arte povera (φτωχή τέχνη).

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8/5/2015
Μυθολογικά πλάσματα-Αιμιλία Μελετίου,  Η πόλη στα μάτια μου-Λία Τσακάλου
Χαράσσοντας-Κωνσταντίνα Γεώργα,  Ανιμέισον και εκπαίδευση-Σπύρος Σιάκας

Διήμερο Σεμινάριο από το Κέντρο Αγάπης Ελευσίνας 
«Πώς να βρεις την πρώτη ή την επόμενη σου δουλειά»
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ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΡΗΝΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡOΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΥΦΕΣΗ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗ (ΕΕΔΥΕ)

9η Μάη:  Μέρα Αντιφασιστικής Νίκης των Λαών

ΗΗΜΜΕΕΡΡΙΙΔΔΑΑ  ΣΣΤΤΟΟΝΝ  ΔΔΗΗΜΜΟΟ  ΑΑΧΧΑΑΡΡΝΝΩΩΝΝ  
Διαδικτυακές Συμπεριφορές Υψηλού Κινδύνου

ΟΔήμαρχος Αχαρνών κ. Γιάννης Κασσαβός και τα Διοικητικά Συμβούλια,
της Ένωσης Συλλόγων Γονέων Αχαρνών και του Δέντρου Ζωής (Τρά-

πεζα αίματος γονέων των Αχαρνών) σε συνεργασία με το Αρχηγείο της
Ελληνικής Αστυνομίας σας προσκαλούν στην ενημερωτική ημερίδα με θέμα:
Διαδικτυακές Συμπεριφορές Υψηλού Κινδύνου, η οποία θα πραγματοποιη-
θεί στις 14 Μαίου και ώρα 19:00 στην αίθουσα εκδηλώσεων του δήμου
Αχαρνών. 

Θα μιλήσει ο Διευθυντής της
Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού
Εγκλήματος της Ελληνικής Αστυ-
νομίας Υποστράτηγος Μανώλης
Σφακιανάκης και εξιδεικευμένοι
αξιωματικοί της Ελληνικής Αστυ-
νομίας.

Μετά το πέρας των ομιλιών οι
παρευρισκόμενοι θα μπορούν να
θέσουν ερωτήματα στου ομιλητές

ΗΕλληνική Επιτροπή για τη Διεθνή
Ύφεση και Ειρήνη (ΕΕΔΥΕ) απευθύ-
νεται στους εργαζόμενους και τις

εργαζόμενες, στους ανέργους και συνταξιού-
χους, στους νέους και τις νέες και τους καλεί
να τιμήσουν τη μεγάλη αντιφασιστική νίκη
των λαών στις 9 Μάη του 1945, μέρα που η
Ναζιστική Γερμανία συνθηκολόγησε άνευ
όρων, αφού ηττήθηκε στα πολεμικά μέτωπα
και υψώθηκε η Σοβιετική Σημαία στο Γερμανι-
κό Ράιχσταγ, από τον Κόκκινο Στρατό.

Πέρασαν 70 χρόνια, αλλά οι μνήμες είναι
ζωντανές και τα ιστορικά διδάγματα πολύτιμα.
Η παγκόσμια εργατική τάξη, οι λαοί σε όλο
τον κόσμο κλίνουν ευλαβικά το γόνυ στα εκα-
τομμύρια νεκρούς και τραυματίες, στις χιλιά-
δες των αγωνιστών που με το όπλο στο χέρι
ή από κάθε άλλο μετερίζι αντιπάλεψαν και
νίκησαν το φασισμό.

Η σκέψη στέκεται στις τεράστιες θυσίες των
λαών, στα 20 εκατομμύρια νεκρούς των λαών
της Σοβιετικής Ένωσης, στον κόκκινο στρατό
που η συμβολή του στην Αντιφασιστική Νίκη
ήταν καθοριστική και δεν μπορεί να διαγραφεί
από τους κάθε λογής παραχαράκτες της ιστο-
ρίας.

Τιμάμε την ηρωική πάλη του ΕΑΜ, του
ΕΛΑΣ και της ΕΠΟΝ, που με αιμοδότη το
ΚΚΕ εκπλήρωσαν πρωτοπόρο ρόλο στον
απελευθερωτικό αγώνα του λαού μας. Τιμού-
με τους μαχητές και τις μαχήτριες που διέθε-
σαν τα νιάτα τους στην πάλη κατά των κατα-
κτητών και των συνεργατών τους και αντιμε-
τώπισαν, μετά τον πόλεμο, άγριους διωγμούς
από την αστική τάξη και το κράτος της σε
συνεργασία με τον Αγγλο-Αμερικάνικο Ιμπε-
ριαλισμό.

Οι ηρωικοί αυτοί αγώνες, όπως και ο αγώ-
νας του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας στη
συνέχεια, αποτελούν μεγάλη παρακαταθήκη

για το λαό και τη νεολαία μας, στην πάλη για
την ανατροπή του σάπιου εκμεταλλευτικού
συστήματος που γεννά το φασισμό και τους
ιμπεριαλιστικούς πολέμους.

O Β’ Παγκόσμιος Πόλεμος, όπως και ο
πρώτος (1914-1918) ήταν γέννημα των
ενδοϊμπεριαλιστικών αντιθέσεων για το μοί-
ρασμα των σφαιρών επιρροής, που οξύνθη-
καν λόγω της παγκόσμιας καπιταλιστικής κρί-
σης του 1929-1933 και του 1938. Οι προϋ-
ποθέσεις που οδήγησαν στο νέο πόλεμο δια-
μορφώθηκαν την περίοδο της «ειρήνης» στα
30 χρόνια μετά τον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο κι
αυτό είναι μεγάλο δίδαγμα για τις μέρες μας,
γιατί οι ανταγωνισμοί για τον έλεγχο των αγο-
ρών, για τη ληστρική εκμετάλλευση των
πηγών πρώτων υλών, της ενέργειας, για την
εξασφάλιση των δρόμων μεταφοράς τους
οδηγούν στους ιμπεριαλιστικούς πολέμους
που πληρώνουν οι λαοί με το αίμα τους. Ο
φασισμός αποτέλεσε την εναλλακτική λύση
του συστήματος. Η Ναζιστική Γερμανία υπο-
στηρίχτηκε όχι μόνο από τους Γερμανικούς
μεγάλους οικονομικούς, μονοπωλιακούς ομί-
λους, αλλά και τους Αμερικάνικους, τους Βρε-
τανικούς, τους Γαλλικούς, ακόμα και κατά τη
διάρκεια του πολέμου. Έχει αποδειχθεί ιστο-
ρικά ότι τόσο η φασιστική Γερμανία με τους
συμμάχους της, όσο και οι ΗΠΑ-Βρετανία-
Γαλλία είχαν ως μόνιμο στόχο τους τη Σοβιε-
τική Ένωση, την χώρα όπου κατακτήθηκε η
εργατική εξουσία, με την Οκτωβριανή Επανά-
σταση.

Ο πυρηνικός όλεθρος στην Χιροσίμα και το
Ναγκασάκι στις 6 και 9 Αυγούστου 1945 και
ενώ ουσιαστικά ο Β’ ΠΠ είχε λήξει έδειξαν
ξεκάθαρα την επιθετική φύση και τις προθέ-
σεις του ιμπεριαλισμού, πρώτα και κύρια ενά-
ντια στις σοσιαλιστικές χώρες, ενάντια στους
λαούς.

Ακολούθησαν η κήρυξη του «Ψυχρού Πολέ-
μου» με την ομιλία του Ουίνστον Τσώρτσιλ, το
1946, το Δόγμα Τρούμαν το 1947, την ίδρυση
της Δυτικοευρωπαϊκής Ένωσης το 1948 και η
ίδρυση του ΝΑΤΟ το 1949.

Τα χρόνια μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο
σημαδεύτηκαν από ιμπεριαλιστικές επεμβά-
σεις αλλά και από την πάλη των λαών, στα-
θερός σύμμαχος και σοβαρό όπλο των οποί-
ων αποτέλεσε το παγκόσμιο αντιιμπεριαλιστι-
κό-φιλειρηνικό κίνημα, το οποίο έχει σημαντι-
κή συμβολή στη λαϊκή αντίσταση και στην
απόσπαση κατακτήσεων.

Μετά τις ανατροπές στις σοσιαλιστικές
χώρες ενισχύθηκε η ιμπεριαλιστική επιθετικό-
τητα.

Με διάφορα προσχήματα κυρίως εκείνα της
«προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμά-
των» και της «αντιτρομοκρατικής εκστρατεί-
ας» και αρχής γενομένης από το 1999 στην
Γιουγκοσλαβία, οι ιμπεριαλιστές εξαπολύουν
διαδοχικούς πολέμους, ιδιαίτερα σε περιοχές
με μεγάλο ενεργειακό πλούτο και ισχυρή γεω-
πολιτική θέση.

Η μελέτη της ιστορικής πείρας από τους
δύο παγκοσμίους πολέμους του 20ου αιώνα,
από την Αντιφασιστική Πάλη και Νίκη των
Λαών και ο αυξημένος κίνδυνος μιας νέας
γενικευμένης πολεμικής αναμέτρησης, επι-
βάλλουν την ανάγκη επαγρύπνησης του αντι-
ιμπεριαλιστικού-φιλειρηνικού κινήματος. Ο
κοινός συντονισμός με το ταξικό-  εργατικό
κίνημα στην πάλη ενάντια σε κάθε συμμετοχή
της χώρας μας στις επεμβάσεις ΝΑΤΟ-ΕΕ-
ΗΠΑ συνδέεται με την εξάλειψη των αιτιών
που προκαλούν τους ιμπεριαλιστικούς πολέ-
μους, ώστε η ανάγκη των λαών για ειρήνη να
γίνει πραγματικότητα. 

Τα διδάγματα της πάλης κατά του φασισμού
και των πηγών που τον τροφοδοτούν, συμ-

βάλλουν στον αγώνα κατά της ναζιστικής,
εγκληματικής «Χρυσής Αυγής», για να κατα-
δικαστεί και να απομονωθεί αποφασιστικά
από το λαό. Είναι υμνητής του Χίτλερ και της
Χούντας, των ταγμάτων ασφαλείας, των
δωσίλογων της κατοχής, ευθύνεται για τη
δολοφονία του Π. Φύσσα, για πολλές δολο-
φονικές επιθέσεις κατά μεταναστών και
άλλων εργαζομένων, ενισχύεται από κύκλους
του κεφαλαίου και συνδέεται με τμήματα του
κρατικού μηχανισμού, με εγκληματικά κυκλώ-
ματα.

Η ιστορία έχει γραφεί και δεν μπορεί να την
παραχαράξει η Ευρωπαϊκή Ένωση, η ένωση
του κεφαλαίου που στις 9 του ΜΑΗ, τη μέρα
της Αντιφασιστικής Νίκης των λαών, «γιορτά-
ζει» την αποκαλούμενη «Μέρα της Ευρώ-
πης», ενώ απόγονοι συνεργατών των Ες Ες
παρελαύνουν στις Βαλτικές χώρες, και φασι-
στικές δυνάμεις συμμετέχουν σε κυβερνήσεις,
όπως αυτή του Κιέβου, στηριζόμενες ανοιχτά
από την ΕΕ και τις ΗΠΑ.

Η ιστορία έχει γραφεί και οι λαοί επιβάλλεται
να καταδικάσουν την εκστρατεία «επανεγγρα-
φής» της, την πλήρη διαστρέβλωση των
γεγονότων με κύριο στόχο την κατασυκοφά-
ντηση της Αντιφασιστικής Νίκης, της συμβο-
λής της ΕΣΣΔ και των Κομμουνιστικών Κομ-
μάτων, την ανιστόρητη εξίσωση φασισμού-
κομμουνισμού.

70 χρόνια μετά, η μεγάλη Αντιφασιστική
Νίκη των Λαών μπορεί να δώσει ώθηση στη
μελέτη της ιστορίας και την αναζήτηση της
αλήθειας για τις πραγματικές αιτίες των πολέ-
μων και τη άνοδο του φασισμού, για το δυνά-
μωμα της λαϊκής πάλης.

ΚΑΜΜΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ στους
ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΠΟΛΕΜΟΥΣ

ΟΧΙ ΣΤΙΣ ΕΥΡΩΑΤΛΑΝΤΙΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ

(5.1.15)



Το παρών έδωσε η Περι-
φέρεια Αττικής, στο συνέ-
δριο που διοργάνωσε η

Διεθνής Διαφάνεια
(Transparency International),
στις Βρυξέλλες, με θέμα: «Σύμ-
φωνα ακεραιότητας
- Mηχανισμοί Eλέγχου για τη δια-
σφάλιση της χρηματοδότησης
της ΕΕ» (Integrity Pacts - Civil
Control Mechanisms for
Safeguarding EU Funds) στο
πλαίσιο της υλοποίησης
της ομώνυμης πιλοτικής πρωτο-
βουλίας της Γενικής Διεύθυνσης
Περιφερειακής και Αστικής Πολι-
τικής της Ευρωπαϊκής Επιτρο-
πής. Την Περιφέρεια Αττικής
εκπροσώπησε ο Εκτελεστικός 

Γραμματέας, Κοσμάς Παπα-
χρυσοβέργης. Το συνέδριο
εγκαινίασε ο ειδικός σύμβουλος
της Επιτρόπου για την Περιφε-
ρειακή Πολιτική, Corina Creţu,
καθηγητής Kevin Morgan, που
μετέφερε τον χαιρετισμό της.
Παρών ήταν ο Γενικός Διευθυ-
ντής  Περιφερειακής και Αστικής
Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Επι-
τροπής, Walter Deffaa o οποίος
δήλωσε ότι η βελτίωση του πλαι-
σίου των δημοσίων προμηθειών
που χρηματοδοτούνται από
ευρωπαϊκούς πόρους αποτελεί
προτεραιότητα για την Ευρω-
παϊκή Επιτροπή, καθώς το 19%
του Ευρωπαϊκού ΑΕΠ περνά
μέσα από τις δημόσιες προμή-
θειες.

Στόχος της πρωτοβουλίας της
ΕΕ και της Διεθνούς Διαφάνειας
είναι να διερευνηθεί και να προ-
ωθηθεί η χρήση των «Συμφώ-
νων Ακεραιότητας» ως εργαλείο
για τη διασφάλιση των κονδυ-
λίων της ΕΕ κατά της απάτης και
της διαφθοράς στα κράτη μέλη
της ΕΕ. Στο πλαίσιο της πρωτο-
βουλίας, θα συναφθούν πιλοτικά
Σύμφωνα Ακεραιότητας στα
έργα που συγχρηματοδοτούνται
από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περι-
φερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
και το Ταμείο Συνοχής στα κράτη
μέλη της ΕΕ. 

Η πρωτοβουλία υλοποιείται σε
στενή συνεργασία με τη Διεθνή
Διαφάνεια και τα κράτη μέλη της
ΕΕ.

Η Περιφέρεια Αττικής  στην Πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής για τα «Σύμφωνα Ακεραιότητας» 
κατά της διαφθοράς στις δημόσιες συμβάσεις
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που μεταφέρθηκαν σε ΟΤΑ α΄ βαθμού, καθώς
επίσης και οι δαπάνες μισθοδοσίας των κατατασ-
σόμενων σε θέσεις ιδιωτικού δικαίου αορίστου
χρόνου, εργαζομένων σε προγράμματα Βοήθεια
στο Σπίτι / Κοινωνική Μέριμνα και για ΑμεΑ, οι
δαπάνες μισθοδοσίας του προσωπικού των
ΤΥΔΚ των Κρατικών Περιφερειών, που μετατά-
χθηκαν σε Δήμους.

Περιλαμβάνονται ακόμα  οι δαπάνες μισθοδο-
σίας του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτι-
κού δικαίου αορίστου χρόνου, που μεταφέρθηκε
από 1-1-2011 σε Δήμους για τον καθαρισμό σχο-
λικών μονάδων χωρικής αρμοδιότητάς τους, οι
δαπάνες μισθοδοσίας των μεταταχθέντων υπαλ-
λήλων σε ΟΤΑ α΄ βαθμού από τους ομίλους
ΟΣΕ-ΤΡΑΙΝΟΣΕ και ΟΑΣΑ και οι δαπάνες μισθο-
δοσίας του μονίμου προσωπικού που διορίσθη-
κε βάσει των προκηρύξεων 7Κ/06 (ΦΕΚ 475
ΑΣΕΠ) και 4Κ/07 (ΦΕΚ 218 ΑΣΕΠ) και απασχο-
λείται στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών.

Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΑΠΟ ΣΕΛ. 3
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Στο κατάστημά
μας θα βρείτε:
α) Βότανα  (ιβίσκος,
αλόη, 
σπιρουλίνα,  κλπ)
β) Αρωματικά φυτά
(μέντα, δυόσμος, ρίγανη,
κλπ)
γ) Αφεψήματα (τσάι,
χαμομήλι, φασκόμηλο,
κλπ)

δ) Μπαχαρικά  σε μεγάλη ποικιλία κάθε είδους όπως κάρυ, πιπέρι,
μείγματα μπαχαρικών για ξεχωριστές  χρήσεις και  γεύσεις και αλάτι
διαφόρων 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, Φυλής 8Α Ασπρόπυργος, 
Τηλέφωνο: 210-5579801Τηλέφωνο: 210-5579801

ΙΒΙΣΚΟΣ

5.12.14

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

ενεργειακά.         
Μονώσεις, εξωτερικής τοιχο-

ποιίας- ταρατσών.        
Τοποθέτηση φωτοβολταϊκών.                  
Εγκατάσταση συστήματος

αντλίας θερμότητας.       
Εγκατάσταση συστήματος  γεωθερ-

μίας.                  
Τοποθέτηση  λαμπτήρων  Led.                                
Μελέτες για την απαιτούμενη αναβάθμιση δωρεάν. 
Πιστοποιητικό ενεργειακής απόδωσης στο τέλος των κατασκευών

δωρεάν. 
Τώρα και για όσους έχουν ρυθμίσει το αυθαίρετό τους το μισό πρό-

στιμο (50%) αντί για την καταβολή του προστίμου μπορεί να χρησι-
μοποιηθή στις κατασκευαστικές επεμβάσεις για την ενεργειακή ανα-
βάθμιση του αυθαιρέτου. 

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

Για περισσότερες πληροφορίες σας περιμένουμε 
στο γραφείο μας, Φυλής 8Α Ασπρόπυργος. 
Τηλέφωνο  210-5573042  κ. Μαλιά Άννα.  

8.10.14

ΥΠΕΣ: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΟΥ ΥΠΕΣ
ΓΙΑ ΤΑ SOS ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΟΤΑ 
Τα ευεργετήματα από την υπαγωγή 

κι οι κίνδυνοι απώλειας 

Διευκρινίσεις αναφορικά με
τη δυνατότητα ρύθμισης
οφειλών προς τους  ΟΤΑ α΄
και β΄ βαθμού και τα νομικά

τους πρόσωπα δίνει εγκύκλιος του
υπουργείου Εσωτερικών.  Όπως τονί-
ζεται σε αυτή εφόσον δεν ορίζεται ειδι-
κότερα, την αρμοδιότητα για την υπα-
γωγή σε πρόγραμμα της ρύθμισης
έχουν τα όργανα των Ο.Τ.Α. και των
νομικών τους προσώπων όπως αυτά
ορίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις
για παροχή διευκολύνσεων σε οφειλέ-
τες.Ειδικότερα στην εγκύκλιο αναφέ-
ρεται :

Οφειλές που υπάγονται στη ρύθμιση

Μπορούν να ρυθμιστούν  όλες οι οφει-
λές, που θα έχουν βεβαιωθεί ταμειακά
έως τις 26-5-2015, ημερομηνία κατά την
οποία λήγει και η προθεσμία υποβολής
αίτησης για υπαγωγή στη ρύθμιση.
Ενδεικτικά, μπορούν να υπαχθούν στη
ρύθμιση και οφειλές οι οποίες έχουν

υπαχθεί σε
οπ οιαδήπ οτε
άλλη ρύθμιση
τ μ η μ α τ ι κ ή ς

καταβολής (π.χ. ν. 4257/2014, αρ. 51, ν.
4152/2013, υποπαρ. Α2, π.δ. 5/1986,
αρ. 4, ν. 1080/1980, αρ. 31 και ν.
1828/1989, αρ. 26, παρ. 11).

Σημειώνεται ωστόσο, ότι για τις οφειλές
που έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση που
προβλέπει διαφορετικές απαλλαγές,
όπως επί παραδείγματι αυτή του αρ. 51
του ν. 4257/2014 που προέβλεπε απαλ-
λαγές από «προσαυξήσεις εκπρόθεσμης
καταβολής και των προστίμων», το υπα-
γόμενο ποσό υπολογίζεται σύμφωνα με
τα στοιχεία της βεβαίωσης ως είχε πριν
την εφαρμογή των απαλλαγών.

Επίσης, μπορούν να υπαχθούν οφειλές
που τελούν σε διοικητική ή δικαστική
αναστολή, εκκρεμούν στα δικαστήρια,
μετά από άσκηση προσφυγής και οφει-
λές που εκκρεμούν ενώπιον των Επιτρο-
πών Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών
(αρ. 32, ν. 1080/1980), εφόσον υποβλη-
θεί σχετική παραίτηση εκ μέρους του
οφειλέτη.

Ευεργετήματα από την υπαγωγή
στη ρύθμιση

Τα ευεργετήματα του αρ. 11 του νόμου
εφαρμόζονται ανάλογα από τους Ο.Τ.Α.,
μόνο εφόσον ρυθμίζεται το σύνολο των
ληξιπρόθεσμων οφειλών.  

Ο οφειλέτης τυγχάνει των ευεργετημά-
των μετά την καταβολή της 1ης δόσης,
εντός τριών εργάσιμων ημερών από την
ημερομηνία αίτησης υπαγωγής στη ρύθ-
μιση. 

Εννοείται δε, ότι η επιβληθείσα κατά-
σχεση θα πρέπει να αφορά οφειλές οι
οποίες έχουν υπαχθεί στη ρύθμιση.

Αριθμός δόσεων, απαλλαγές 
και επιβαρύνσεις

Ο αριθμός των δόσεων της ρύθμισης
και το αντίστοιχο ποσό της απαλλαγής
επί των τόκων και των προσαυξήσεων
εκπρόθεσμης καταβολής δεν εξαρτώνται
από το ύψος της οφειλής. 

Έτσι δίνεται στον οφειλέτη η δυνατότη-
τα να επιλέξει το πρόγραμμα ρύθμισης
που επιθυμεί, ανεξάρτητα από το ποσό
στο οποίο ανέρχεται η συνολική οφειλή
του, με μόνο περιορισμό το ελάχιστο όριο

της δόσης, η οποία δεν μπορεί να είναι
μικρότερη από 20 €. 

Ωστόσο, το ύψος της βασικής οφειλής
(δηλαδή οι βεβαιωμένες οφειλές χωρίς
τις προσαυξήσεις και τους τόκους εκπρό-
θεσμης καταβολής) είναι καθοριστικό για
την επιβάρυνση των δόσεων με τόκο,
καθώς ρυθμιζόμενες βασικές οφειλές
άνω των 5.000 ευρώ, επιβαρύνονται με
τόκο που ανέρχεται σε τρεις εκατοστιαίες
μονάδες (3%) ετησίως.

Απώλεια της ρύθμισης

Η ρύθμιση απόλλυται όταν ο οφειλέτης
δεν είναι συνεπής ως προς την εξυπηρέ-
τησή της, υπό την έννοια που προσδιο-
ρίζεται στο εδάφιο 

α) του άρθρου 8 του νόμου και ειδικότε-
ρα με την υποχρέωση εξόφλησης της
ρύθμισης εντός τριμήνου, από το χρόνο
που προσδιορίζεται για την καταβολή της
τελευταίας δόσης. 

Επίσης, σε ανάλογη εφαρμογή του εδ,
β) του ίδιου άρθρου, η ρύθμιση απόλλυ-
ται αν ο οφειλέτης καθυστερήσει πέραν
του τριμήνου, από τη νόμιμη προθεσμία
υποβολής, δηλώσεις προς το δήμο για
την επιβολή τελών και φόρων.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                   
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ – ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ
Tαχ.Δ/νση: Στρ.Νικ.Ρόκα 45
Τ.Κ.: 19600 Μάνδρα                               

Μάνδρα 05/05/2015
Αριθμ. πρωτ. : 7449

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ'
αριθμ. ΣΟΧ  1/2015

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ

ΧΡΟΝΟΥ

Ο ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ-
ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
•Τις διατάξεις του άρθρου 21 του
Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτη-
της αρχής για την επιλογή προσω-
πικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκη-
σης» (ΦΕΚ 28 Α), όπως έχουν
τροποποιηθεί και ισχύουν.
•Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010
«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοί-
κησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικρά-
της» (ΦΕΚ 87 Α), όπως έχουν τρο-
ποποιηθεί και ισχύουν.
•Τις διατάξεις του άρθρου ένατου
του Ν. 4057/2012 «Πειθαρχικό
Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών Διοικη-
τικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων
Νομικών Προσώπων Δημοσίου
Δικαίου» (ΦΕΚ 54 Α).
•Τις διατάξεις του άρθρου 12
παρ.14 του Ν.4071/2012 (ΦΕΚ
85/τ.Α΄/11-4-2012) «Ρυθμίσεις για
την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδι-
οίκηση και την αποκεντρωμένη
διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας
2009/50/ΕΚ».
•Την υπ’ αριθμ. 10/05-02-2014
απόφαση  του Δημοτικού Συμβου-
λίου του Δήμου Μάνδρας- Ειδυλ-
λίας περί έγκρισης πρόσληψης
προσωπικού με σχέση εργασίας
Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρό-
νου, για την κάλυψη αναγκών
ανταποδοτικού χαρακτήρα.
• Την υπ’ αριθμ.7513/6293/07-02-
2014 Εισηγητική έκθεση της Απο-
κεντρωμένης Διοίκησης Αττικής για
πρόσληψη προσωπικού ανταπο-
δοτικού χαρακτήρα στο Δήμο Μάν-
δρας- Ειδυλλίας, προς το Υπουρ-
γείο Εσωτερικών.
•Την υπ' αριθμ. 15695/17-04-2014
Κοινή Απόφαση των Υπουργών
Εσωτερικών, Διοικητικής Μεταρ-
ρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυ-
βέρνησης και Αναπληρωτή
Υπουργού Οικονομικών, περί
έγκρισης απασχόλησης σαράντα
(40) ατόμων με σχέση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρό-
νου σε υπηρεσίες ανταποδοτικού
χαρακτήρα στον δήμο Μάνδρας-
Ειδυλλίας.
•Το υπ’ αριθμ.  5085/17-04-2014
έγγραφο του Υπουργείου Εσωτε-
ρικών με θέμα την έγκριση πρό-
σληψης προσωπικού με σχέση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμέ-
νου χρόνου ανταποδοτικού χαρα-
κτήρα σαράντα (40) θέσεων.
•To υπ’αριθμ. 332/19-02-2015
έγγραφο του Υπουργείου Εσωτε-
ρικών με θέμα κάλυψη θέσεων
ΙΔΟΧ ανταποδοτικού χαρακτήρα
στο Δήμο Μάνδρας- Ειδυλλίας,
δεδομένου ότι δεν έχει καταστεί
δυνατή η ολοκλήρωση πρόσλη-
ψης είκοσι δύο (22) θέσεων  λόγω
της απαγόρευσης των προσλήψε-
ων εξ αιτίας των επαναληπτικών
δημοτικών εκλογών έτους 2014,
σύμφωνα με το υπ’ αριθμ.
204985/30-10-2014 έγγραφο της
Περιφέρειας Αττικής.
•Την υπ’αριθμ. 48/16-03-2015
απόφαση του νέου Δημοτικού
Συμβουλίου του Δήμου Μάνδρας-
Ειδυλλίας περί επιλογής από τις
καθορισμένες ειδικότητες προσω-
πικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου ορισμένου χρόνου για
κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού
χαρακτήρα και τον έλεγχο νομιμό-
τητας αυτής με το υπ’α-
ριθμ.23362/12552/07-04-2015
έγγραφο της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Αττικής.
•Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπη-
ρεσίας του Δήμου Μάνδρας-
Ειδυλλίας (ΦΕΚ 456/  τ΄Β΄/26-02-
2013).
•Την υπ’ αριθμ.6143/15-04-2015- 

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ- Βεβαίωση
της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπη-
ρεσιών του Δήμου Μάνδρας-
Ειδυλλίας περί ύπαρξης πιστώσε-
ων για την δαπάνη μισθοδοσίας
της ΣΟΧ1/2015 ανακοίνωσης.
•Την υπ’αριθμ. 6654/23-04-2015
–ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ- Βεβαίωση
του Δήμου περί κάλυψης των 18
θέσεων της ΣΟΧ1/2015. 
•Την με αριθμ. πρωτ.5319/04-05-
2015 έγκριση του ΑΣΕΠ

Ανακοινώνει
Την πρόσληψη, με σύμβαση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορι-
σμένου χρόνου, συνολικά δέκα
οκτώ (18) ατόμων για την κάλυ-
ψη εποχικών ή παροδικών ανα-
γκών ανταποδοτικού χαρακτή-
ρα του Δήμου Μάνδρας- Ειδυλ-
λίας, που εδρεύει στη Μάνδρα
Αττικής, και συγκεκριμένα του
εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδι-
κότητα και διάρκεια σύμβασης,
αριθμού ατόμων
(βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα
απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν
πρόσθετα) προσόντα
(βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός
θέσης

Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός
ατόμων

101 Δήμος Μάνδρας- Ειδυλλίας
( Υπηρεσία Καθαριότητος
&  Ηλεκτροφωτισμού) 

Μάνδρα Αττικής ΥΕ Εργατών Καθαριότητας 8 μήνες 2

102 Δήμος Μάνδρας- Ειδυλλίας
( Υπηρεσία Ύδρευσης )

Μάνδρα Αττικής ΥΕ Εργατών Ύδρευσης 8 μήνες 3

103 Δήμος Μάνδρας- Ειδυλλίας
( Υπηρεσία Νεκροταφείου) 

Μάνδρα Αττικής ΥΕ Εργατών Νεκροταφείου 8 μήνες 2

104 Δήμος Μάνδρας- Ειδυλλίας
( Υπηρεσία Καθαριότητος
&  Ηλεκτροφωτισμού)

Μάνδρα Αττικής ΔΕ Οδηγών
(Χωρίς  κάρτα ψηφιακού

ταχογράφου)

8 μήνες 5

105 Δήμος Μάνδρας- Ειδυλλίας
( Υπηρεσία Καθαριότητος
&  Ηλεκτροφωτισμού)

Μάνδρα Αττικής ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων
Έργων 

Εκσκαφέα -Φορτωτή
(Ομάδας Β΄ Τάξης Γ΄)

8 μήνες 2

106

107

Δήμος Μάνδρας- Ειδυλλίας
( Υπηρεσία Καθαριότητος
&  Ηλεκτροφωτισμού)

Δήμος Μάνδρας- Ειδυλλίας
( Υπηρεσία Ύδρευσης )

Μάνδρα Αττικής 

Μάνδρα Αττικής 

ΔΕ Ηλεκτρολόγοι

Τεχνιτών Υδραυλικών

8 μήνες

8 μήνες

1

3

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

101, 102, 103 Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα (άρθρο 5 παρ. 2 του Ν. 2527/1997).

104

105

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
α) Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης ΙΕΚ ειδικοτήτων: (α) Τεχνικού Αυτοκινήτων Οχημάτων ή (β) Εκπαιδευτή Υποψηφίων Οδηγών Αυτοκινήτων ή Πτυχίο Α' ή Β' κύκλου

σπουδών ΤΕΕ ειδικότητας Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτου ή 
Απολυτήριος τίτλος Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου τμήματος Μηχανικών Αυτοκινήτων ή 
Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ειδικότητας Μηχανών Αυτοκινήτου ή 
Σχολής Μαθητείας του ΟΑΕΔ του ν. 1346/1983 ειδικότητας Μηχανοτεχνίτη Αυτοκινήτου ή συναφούς ειδικότητας, δηλαδή:
- Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Αυτοκινήτου ή 
- Ηλεκτρομηχανικών Συστημάτων και Αυτοματισμού Αυτοκινήτου ΤΕΕ ή
-Ηλεκτρικού Συστήματος Αυτοκινήτου ΤΕΣ δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή 

- Ηλεκτροτεχνίτη Αυτοκινήτου Σχολής Μαθητείας του ΟΑΕΔ του ν. 1346/1983 ή 
- Ηλεκτρολόγου Αυτοκινήτων Οχημάτων ή Τεχνικού Μηχανοτρονικής  ΙΕΚ ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
β) Ισχύουσες επαγγελματικές άδειες οδήγησης Γ΄ κατηγορίας και 
γ) Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ) .
ΠΡΟΣΟΝΤΑ  Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα)
α) Οποιοσδήποτε απολυτήριος τίτλος σχολικής μονάδας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής . 
β) Ισχύουσες επαγγελματικές άδειες οδήγησης Γ΄ κατηγορίας και 
γ) Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ). 
ΠΡΟΣΟΝΤΑ  Β΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα)
α) Απολυτήριος τίτλος  υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολεί-

ου) ή ισοδύναμος απολυτήριος  τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του
άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών, μετά την απόκτηση των  αδειών οδήγησης
αυτοκινήτου .

β) Ισχύουσες επαγγελματικές άδειες οδήγησης Γ' κατηγορίας και γ) Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ) .
ΠΡΟΣΟΝΤΑ  Γ΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα)
α) Απολυτήριος τίτλος  υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολεί-

ου) ή ισοδύναμος απολυτήριος  τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του
άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον έξι (6) μηνών, μετά την απόκτηση των αδειών οδήγησης
αυτοκινήτου. 

β) Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ'  κατηγορίας και  γ) Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ) .
ΠΡΟΣΟΧΗ: •Για την άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Γ’ κατηγορίας από 10 Σεπτεμβρίου 2014 απαιτείται υποχρεωτικά η προσκόμιση του Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας

(ΠΕΙ).
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ (σύμφωνα με την απαιτούμενη κατά τα ανωτέρω άδεια οδήγησης αυτοκινήτου)
Προκειμένου για την απόδειξη κατοχής του Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ) απαιτείται :
είτε η κατοχή Δελτίου Επιμόρφωσης Οδηγού, το οποίο να είναι σε ισχύ και το οποίο εκδίδεται από την Υπηρεσία Μεταφορών και Δικτύων της οικείας Περιφερειακής Ενότητας

στην περιοχή της οποίας βρίσκεται η κατοικία του ενδιαφερομένου.
είτε η καταχώρηση επί του εντύπου της άδειας οδήγησης του κοινοτικού αριθμού «95» δίπλα σε μία ή περισσότερες εκ των κατηγοριών ή υποκατηγοριών που κατέχει ο υποψή-

φιος και απαιτούνται από την ανακοίνωση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε περίπτωση αντικατάστασης άδειας, για την ενσωμάτωση μίας ή περισσοτέρων κατηγοριών ή υποκατηγοριών κατοχής του Πιστοποιητικού Επαγγελμα-

τικής Ικανότητας (ΠΕΙ) και εφόσον προκύπτουν λόγοι καθυστέρησης της διαδικασίας επανέκδοσής της, γίνεται δεκτή και η ΒΕΒΑΙΩΣΗ της αρμόδιας υπηρεσίας της
Δ/νσης Μεταφορών και Δικτύων στην οποία, πρέπει να αναφέρονται:

•Το ονοματεπώνυμο και το όνομα πατρός του αιτούντος τη βεβαίωση
•Ο αριθμός της άδειας οδήγησης, την οποία κατέχει, καθώς και η ισχύς της (έναρξη , λήξη)
•Η κατηγορία ή υποκατηγορία ΠΕΙ που του έχει χορηγηθεί και απαιτείται από την ανακοίνωση, καθώς και η ισχύς του (έναρξη –λήξη) και να επιβεβαιώνεται ότι η άδεια βρίσκεται

σε διαδικασία επανέκδοσής της, λόγω ενσωμάτωσης κατηγορίας ή υποκατηγορίας ΠΕΙ.
Αυτονόητο είναι ότι οι υποψήφιοι πρέπει να προσκομίσουν οπωσδήποτε την απαιτούμενη από την ανακοίνωση άδεια οδήγησης.
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Σε περίπτωση που η υπηρεσία Μεταφορών και Δικτύων της οικείας Περιφερειακής Ενότητας δεν έχει προχωρήσει στη συγκρότηση επιτροπής για τις εξετάσεις

του ανωτέρω πιστοποιητικού (ΠΕΙ), ο υποψήφιος προκειμένου να γίνει δεκτός για τη θέση του ΟΔΗΓΟΥ της συγκεκριμένης ανακοίνωσης, πρέπει να προσκομίσει απαραιτήτως
σχετικό έγγραφο της υπηρεσίας αυτής, στο οποίο να αναφέρεται η αδυναμία έκδοσης του ανωτέρω πιστοποιητικού εξ’ αφορμής της μη συγκρότησης της εν λόγω επιτροπής.

Για τις άδειες οδήγησης αυτοκινήτων, όταν δεν προκύπτει η ημερομηνία της αρχικής κτήσης, της κατά την ανακοίνωση απαιτούμενης άδειας, αλλά μόνο η ημερομηνία λήξης της
άδειας ή τυχόν πρόσφατης θεώρησης, πρέπει οι υποψήφιοι να συνυποβάλουν και σχετική βεβαίωση της οικείας υπηρεσίας Μεταφορών και Δικτύων.

Σε περίπτωση αδυναμίας της αρμόδιας υπηρεσίας να χορηγήσει την βεβαίωση αυτή, λόγω καταστροφής ή φθοράς των αρχείων της, αρκεί :
•η προσκόμιση της βεβαίωσης της υπηρεσίας αυτής στην οποία να αναφέρεται ο λόγος αδυναμίας καθώς και
•η προσκόμιση Υπεύθυνης Δήλωσης κατά το άρθρο 8 του ν.1599/1986 του    υποψηφίου στην οποία να δηλώνει την ακριβή ημερομηνία αρχικής κτήσης της κατηγορίας επαγγελ-

ματικής άδειας οδήγησης που ζητείται από την προκήρυξη.
Στην περίπτωση που οι υποψήφιοι είναι κάτοχοι επαγγελματικής άδειας οδήγησης αλλοδαπής, για να γίνουν δεκτοί πρέπει να προσκομίσουν βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας

του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού «περί ισοδυναμίας και αντιστοιχίας της άδειας οδήγησης αλλοδαπής με τις επαγγελματικές άδειες οδήγησης ημε-
δαπής».   

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
α)  Άδεια μηχανοδηγού-χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων ομάδας Β΄ τάξης Γ΄ ή Άδεια χειριστή μηχανημάτων έργου (Μ.Ε.) ομάδας Α΄, ειδικότητας 1 του Π.Δ.

113/2012 για τα Μ.Ε. 1.3 της κατάταξης του άρθρου 2 της απόφασης με αριθμ. οικ. 1032/166/Φ.Γ. 9.6.4 (Η)/5.3.2013 (*),
β) Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελματική,  
γ) Ο ομώνυμος ή αντίστοιχος τίτλος ΙΕΚ ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α΄ ή Β' κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκεί-

ου ή Τεχνικών Επαγγελματικών Σχολών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή Σχολών Μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν.1346/83 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή
αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. Γίνεται επίσης δεκτός οποιοσδήποτε τίτλος ΙΕΚ ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή άλλος ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολικών μονάδων της
ημεδαπής ή αλλοδαπής υπό την προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος υποβάλει βεβαίωση της αρμόδιας για την έκδοση της άδειας υπηρεσίας, ότι η ανωτέρω άδεια μηχανοδηγού -χειρι-
στή χορηγήθηκε βάσει του συγκεκριμένου τίτλου είτε αυτοτελώς είτε με συνυπολογισμό και εμπειρίας.  

ΠΡΟΣΟΝΤΑ  Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο με τα ανωτέρω προσόντα)
α) Άδεια μηχανοδηγού-χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων ομάδας Β΄ τάξης Γ΄ ή Άδεια χειριστή μηχανημάτων έργου (Μ.Ε.) ομάδας Α,΄ ειδικότητας 1 του Π.Δ.

113/2012 για τα Μ.Ε. 1.3 της κατάταξης του άρθρου 2 της απόφασης με αριθμ. οικ. 1032/166/Φ.Γ. 9.6.4 (Η)/5.3.2013(*),
β) Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελματική, 
γ) Ο ομώνυμος ή αντίστοιχος, απολυτήριος τίτλος αναγνωρισμένης κατώτερης τεχνικής σχολής της ημεδαπής ή ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος  σχολής της αλλοδαπής. Γίνεται

επίσης δεκτός οποιοσδήποτε τίτλος αναγνωρισμένης κατώτερης τεχνικής σχολής της ημεδαπής ή αλλοδαπής, υπό την προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος υποβάλει βεβαίωση της
αρμόδιας για την έκδοση της άδειας υπηρεσίας, ότι η ανωτέρω άδεια μηχανοδηγού- χειριστή χορηγήθηκε βάσει του συγκεκριμένου τίτλου είτε αυτοτελώς είτε με συνυπολογισμό και
εμπειρίας.  
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Οι υποψήφιοι όλων των ειδι-
κοτήτων πρέπει να είναι ηλι-
κίας από 18 έως 65 ετών.        

Υποβολή αιτήσεων συμμετο-
χής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται
να συμπληρώσουν την αίτηση με
κωδικό εντυπο ασεπ ΣΟΧ.3 και
να την υποβάλουν, είτε αυτοπρο-
σώπως, είτε με άλλο εξουσιοδο-

τημένο από αυτούς πρόσωπο,
εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει
την υπογραφή τους θεωρημένη
από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρο-
μικά με συστημένη επιστολή, στα
γραφεία της υπηρεσίας μας στην
ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος
Μάνδρας-Ειδυλλίας, Στρ. Νικ.
Ρόκα 45, Τ.Κ. 19600 Μάνδρα
Αττικής, υπόψιν κας Τατάκη
Μαρίας (τηλ.επικοινω-

νίας:2132014910).
Στην περίπτωση αποστολής

των αιτήσεων ταχυδρομικώς το
εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρί-
νεται με βάση την ημερομηνία
που φέρει ο φάκελος αποστολής,
ο οποίος μετά την αποσφράγισή
του επισυνάπτεται στην αίτηση
των υποψηφίων.

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να
υποβάλει μία μόνο αίτηση και για

θέσεις μίας μόνο κατηγορίας
προσωπικού (ΔΕ ή ΥΕ). Η
σώρευση θέσεων διαφορετικών
κατηγοριών προσωπικού σε μία
ή περισσότερες αιτήσεις συνεπά-
γεται αυτοδικαίως σε κάθε περί-
πτωση ακύρωση όλων των αιτή-
σεων και αποκλεισμό του υπο-
ψηφίου από την περαιτέρω δια-
δικασία. Κατ’ εξαίρεση, σώρευση
θέσεων δύο κατηγοριών επιτρέ-

πεται μόνο όταν στην ανακοίνω-
ση προβλέπονται τόσο θέσεις
κατηγορίας ΔΕ που μπορεί να
καλυφθούν επικουρικώς με
εμπειρία και τίτλο υποχρεωτικής
εκπαίδευσης όσο και θέσεις
κατηγορίας ΥΕ. Στην  περίπτωση
αυτή ο υποψήφιος της ΥΕ κατη-
γορίας θα χρησιμοποιήσει μία
μόνο αίτηση στην οποία θα ανα-
γράψει κατά σειρά προτίμησης το

σύνολο των θέσεων (κατηγοριών
ΔΕ και ΥΕ) που επιδιώκει.

Η προθεσμία υποβολής των
αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες
(υπολογιζόμενες ημερολογιακά)
και αρχίζει από την επόμενη
ημέρα της τελευταίας δημοσίευ-
σης της παρούσας σε τοπικές
εφημερίδες ή της ανάρτησής της
στο χώρο ανακοινώσεων του
δημοτικού καταστήματος του
Δήμου Μάνδρας- Ειδυλλίας, εφό-
σον η ανάρτηση είναι τυχόν μετα-
γενέστερη της δημοσίευσης στις
εφημερίδες. Η ανωτέρω προθε-
σμία λήγει με την παρέλευση
ολόκληρης της τελευταίας ημέρας
και  εάν αυτή είναι, κατά νόμο,
εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη
εργάσιμη,  τότε η λήξη της προ-
θεσμίας μετατίθεται την επόμενη
εργάσιμη ημέρα. 

Οι υποψήφιοι μπορούν να ανα-
ζητήσουν τα έντυπα των αιτήσε-
ων: α) στην υπηρεσία μας στην
ανωτέρω διεύθυνση·  β) στο
δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ
(www.asep.gr) και συγκεκριμένα
ακολουθώντας από την κεντρική
σελίδα τη διαδρομή: Έντυπα
αιτήσεων  Διαγωνισμών Φορέων
Εποχικού (ΣΟΧ)·  γ) στα κατά
τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης
Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην
ηλεκτρονική τους διεύθυνση
(www.kep.gov.gr), απ' όπου
μέσω της διαδρομής: Σύνδεσμοι
Ανεξάρτητες και άλλες αρχές
ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην κεντρι-
κή σελίδα του δικτυακού τόπου
του ΑΣΕΠ και από εκεί θα έχουν
πρόσβαση στα έντυπα μέσω της
διαδρομής: Έντυπα αιτήσεων
Διαγωνισμών Φορέων  Εποχικού
(ΣΟΧ).

ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΤΜΗΜΑ της
παρούσας ανακοίνωσης απο-
τελεί και το «Παράρτημα ανα-
κοινώσεων Συμβάσεων εργα-
σίας Ορισμένου Χρόνου
(ΣΟΧ)» με σήμανση έκδοσης
«23.01.2015», το οποίο περι-
λαμβάνει: i) οδηγίες για τη
συμπλήρωση της αίτησης –
υπεύθυνης δήλωσης με κωδι-
κό εντυπο ασεπ ΣΟΧ.3, σε
συνδυασμό με επισημάνσεις
σχετικά με τα προσόντα και τα
βαθμολογούμενα κριτήρια
κατάταξης των υποψηφίων
σύμφωνα με τις ισχύουσες
κανονιστικές ρυθμίσεις·  και ii)
τα δικαιολογητικά που απαι-
τούνται για την έγκυρη συμμε-
τοχή τους στη διαδικασία επι-
λογής. Οι ενδιαφερόμενοι μπο-
ρούν να έχουν πρόσβαση στο
Παράρτημα αυτό μέσω του
δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ
(www.asep.gr) και συγκεκριμέ-
να μέσω της ίδιας διαδρομής
που ακολουθείται και για την
αναζήτηση του εντύπου της
αίτησης δηλαδή: Κεντρική
σελίδα  Έντυπα αιτήσεων  Δια-
γωνισμών φορέων  Εποχικού
(ΣΟΧ). 

Η  ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΜΑΝΔΡΑΣ-
ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ

ΙΩΑΝΝΑ ΚΡΙΕΚΟΥΚΗ 

105 ΠΡΟΣΟΝΤΑ  Β΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: (Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο με τα ανωτέρω προσόντα)
α) Άδεια μηχανοδηγού-χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων ομάδας Β΄ τάξης Γ΄ ή Άδεια χειριστή μηχανημάτων έργου (Μ.Ε.) ομάδας Α΄, ειδικότητας 1 του Π.Δ. 113/2012 για τα Μ.Ε. 1.3

της κατάταξης του άρθρου 2 της απόφασης με αριθμ. οικ. 1032/166/Φ.Γ. 9.6.4 (Η)/5.3.2013(*),
β) Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελματική, 
γ) Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (δηλ. απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο Δημοτικού Σχολείου),

ή  ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής  του  Ν.Δ. 580/1970  ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, του άρθρου 1 του Ν.
2817/2000  της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής  και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών, μετά την απόκτηση της παραπάνω άδειας μηχανοδηγού-χειριστή (*).

ΠΡΟΣΟΝΤΑ  Γ΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: (Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο με τα ανωτέρω προσόντα)
α) Άδεια μηχανοδηγού-χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων ομάδας Β΄ τάξης Γ΄ ή Άδεια χειριστή μηχανημάτων έργου (Μ.Ε.) ομάδας Α΄, ειδικότητας 1 του Π.Δ. 113/2012 για τα Μ.Ε. 1.3

της κατάταξης του άρθρου 2 της απόφασης με αριθμ. οικ. 1032/166/Φ.Γ. 9.6.4 (Η)/5.3.2013(*),
β) Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελματική, 
γ) Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (δηλ. απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο Δημοτικού Σχολεί-

ου),ή ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, του άρθρου 1 του Ν.
2817/2000  της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής  και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον έξι  (6) μηνών, μετά την απόκτηση της παραπάνω άδειας μηχανοδηγού-χειριστή (*).

(*)ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ:Υποψήφιοι που κατείχαν άδεια την οποία αντικατέστησαν βάσει του π.δ.113/2012, εφόσον στην νέα αυτή άδεια δεν αναγράφεται η αρχική άδεια  και η ημεροχρονολο-
γία κτήσης αυτής, οφείλουν να προσκομίσουν σχετική βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας από την οποία να προκύπτουν τα ανωτέρω στοιχεία. Η εν λόγω βεβαίωση απαιτείται, προκει-
μένου να προσμετρηθεί το βαθμολογούμενο κριτήριο της εμπειρίας.

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ 
Για τα θερμικά μηχανήματα γίνονται δεκτές και οι άδειες μηχανοδηγών χειριστών μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων, που χορηγήθηκαν βάσει του π.δ. 22/1976(ΦΕΚ 6/12.01.1976/τ.Α΄).
Στην περίπτωση που οι υποψήφιοι είναι κάτοχοι επαγγελματικής άδειας οδήγησης αλλοδαπής, για να γίνουν δεκτοί πρέπει να προσκομίσουν βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου

Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού «περί ισοδυναμίας και αντιστοιχίας της άδειας οδήγησης αλλοδαπής με τις επαγγελματικές άδειες οδήγησης ημεδαπής».     

106 ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
α) Άδεια άσκησης επαγγέλματος εγκαταστάτη ή συντηρητή Ηλεκτρολόγου Α΄ ειδικότητας οποιασδήποτε κατηγορίας  ή Εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου 1ης ομάδας Α’ ειδικότητας ή Εγκαταστάτη ηλεκτρο-

λόγου Φωτοβόλων Σωλήνων και Επιγραφών Γ΄ ειδικότητας του π.δ 108 2013 (*).
β)  Ο ομώνυμος ή αντίστοιχος τίτλος ΙΕΚ ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α' ή Β' κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικών Επαγ-

γελματικών Σχολών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολών μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.Γίνε-
ται επίσης δεκτός οποιοσδήποτε τίτλος ΙΕΚ ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή άλλος ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή αλλοδαπής, υπό την προϋπόθεση ότι ο υπο-
ψήφιος υποβάλλει βεβαίωση της αρμόδιας για την έκδοση  της άδειας υπηρεσίας, ότι η ανωτέρω άδεια χορηγήθηκε βάσει του συγκεκριμένου τίτλου είτε αυτοτελώς είτε με συνυπολογισμό και εμπειρίας.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα)
α) Άδεια άσκησης επαγγέλματος εγκαταστάτη ή συντηρητή Ηλεκτρολόγου Α΄ ειδικότητας οποιασδήποτε κατηγορίας ή Εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου 1ης ομάδας Α’ ειδικότητας ή Εγκαταστάτη ηλεκτρο-

λόγου Φωτοβόλων Σωλήνων και Επιγραφών Γ΄ ειδικότητας του π.δ 108 2013(*),
β) Ο ομώνυμος ή αντίστοιχος,  απολυτήριος τίτλος αναγνωρισμένης κατώτερης τεχνικής σχολής της ημεδαπής  ή ισότιμος και αντίστοιχος  τίτλος σχολής της αλλοδαπής. Γίνεται επίσης δεκτός οποι-

οσδήποτε τίτλος αναγνωρισμένης κατώτερης τεχνικής σχολής της ημεδαπής ή αλλοδαπής,  υπό την προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος υποβάλλει βεβαίωση της αρμόδιας για την έκδοση  της άδειας  υπη-
ρεσίας, ότι η ανωτέρω άδεια χορηγήθηκε βάσει του συγκεκριμένου τίτλου είτε αυτοτελώς είτε με συνυπολογισμό και εμπειρίας.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα)
α) Άδεια άσκησης επαγγέλματος εγκαταστάτη ή συντηρητή Ηλεκτρολόγου Α΄  ειδικότητας οποιασδήποτε κατηγορίας ή Εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου 1ης ομάδας Α’ ειδικότητας ή Εγκαταστάτη ηλεκτρο-

λόγου Φωτοβόλων Σωλήνων και Επιγραφών Γ΄ ειδικότητας του π.δ 108 2013(*), 
β) Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή ισο-

δύναμος απολυτήριος  τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000
της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών,  μετά την απόκτηση της παραπάνω άδειας(*).

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Γ’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα)
α) Άδεια άσκησης επαγγέλματος εγκαταστάτη ή συντηρητή Ηλεκτρολόγου Α΄ ειδικότητας και   οποιασδήποτε κατηγορίας ή Εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου 1ης ομάδας Α’ ειδικότητας ή Εγκαταστάτη ηλε-

κτρολόγου Φωτοβόλων Σωλήνων και Επιγραφών Γ΄  ειδικότητας του π.δ 108 2013(*),
β) Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή ισο-

δύναμος απολυτήριος  τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000
της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον έξι (6) μηνών,  μετά την απόκτηση της παραπάνω άδειας(*).

(*)ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ:Υποψήφιοι που κατείχαν άδεια την οποία αντικατέστησαν βάσει του π.δ 108/2013, εφόσον στη νέα αυτή άδεια δεν αναγράφεται η αρχική άδεια  και η ημεροχρονολογία
κτήσης αυτής, οφείλουν να προσκομίσουν σχετική βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας από την οποία να προκύπτουν τα ανωτέρω στοιχεία. Η εν λόγω βεβαίωση απαιτείται, προκειμένου
να προσμετρηθεί το βαθμολογούμενο κριτήριο της εμπειρίας.

107 ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
α)  Άδεια άσκησης επαγγέλματος τεχνίτη υδραυλικού τουλάχιστον Α΄ τάξης ειδικότητας 1ης ή άδεια Αρχιτεχνίτη υδραυλικού του π.δ. 112/2012 (*),
β) Ο ομώνυμος ή αντίστοιχος τίτλος ΙΕΚ ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α' ή Β' κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικών Επαγ-

γελματικών Σχολών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολών μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.Γίνε-
ται επίσης δεκτός οποιοσδήποτε τίτλος ΙΕΚ ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή άλλος ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή αλλοδαπής, υπό την προϋπόθεση ότι ο υπο-
ψήφιος υποβάλλει βεβαίωση της αρμόδιας για την έκδοση  της άδειας υπηρεσίας, ότι η ανωτέρω άδεια χορηγήθηκε βάσει του συγκεκριμένου τίτλου είτε αυτοτελώς είτε με συνυπολογισμό και εμπειρίας.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα)
α)  Άδεια άσκησης επαγγέλματος τεχνίτη υδραυλικού τουλάχιστον Α΄ τάξης ειδικότητας 1ης ή άδεια Αρχιτεχνίτη υδραυλικού του π.δ. 112/2012(*) ,
β) Ο ομώνυμος ή αντίστοιχος,  απολυτήριος τίτλος αναγνωρισμένης κατώτερης τεχνικής σχολής της ημεδαπής  ή ισότιμος και αντίστοιχος  τίτλος σχολής της αλλοδαπής. Γίνεται επίσης δεκτός οποι-

οσδήποτε τίτλος αναγνωρισμένης κατώτερης τεχνικής σχολής της ημεδαπής ή αλλοδαπής,  υπό την προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος υποβάλλει βεβαίωση της αρμόδιας για την έκδοση  της άδειας  υπη-
ρεσίας, ότι η ανωτέρω άδεια χορηγήθηκε βάσει του συγκεκριμένου τίτλου είτε αυτοτελώς είτε με συνυπολογισμό και εμπειρίας.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα)
α)  Άδεια άσκησης επαγγέλματος τεχνίτη υδραυλικού τουλάχιστον Α΄ τάξης ειδικότητας 1ης ή άδεια Αρχιτεχνίτη υδραυλικού του π.δ. 112/2012 (*),
β) Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή ισο-

δύναμος απολυτήριος  τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000
της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών,  μετά την απόκτηση της παραπάνω άδειας (*).

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Γ’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα)
α) Άδεια άσκησης επαγγέλματος τεχνίτη υδραυλικού τουλάχιστον Α΄ τάξης ειδικότητας 1ης ή άδεια Αρχιτεχνίτη υδραυλικού του π.δ. 112/2012 (*),
β) Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή ισο-

δύναμος απολυτήριος  τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000
της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον έξι (6) μηνών,  μετά την απόκτηση της παραπάνω άδειας (*).

(*)ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ:Υποψήφιοι που κατείχαν άδεια την οποία αντικατέστησαν βάσει του π.δ 112/2012, εφόσον στη νέα αυτή άδεια δεν αναγράφεται η αρχική άδεια  και η ημεροχρονολογία
κτήσης αυτής, οφείλουν να προσκομίσουν σχετική βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας από την οποία να προκύπτουν τα ανωτέρω στοιχεία. Η εν λόγω βεβαίωση απαιτείται, προκειμένου
να προσμετρηθεί το βαθμολογούμενο κριτήριο της εμπειρίας.
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Εντοπίστηκε στην Καλλιθέα
παράνομο «μίνι καζίνο»

Συνελήφθησαν δύο υπήκοοι Ρουμανίας, 
προσωρινά υπεύθυνοι του καταστήματος, 

καθώς και έντεκα  άτομα, οι οποίοι συμμετείχαν 
σε παράνομα παίγνια

Από τη Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας, εντοπίστηκε στις
05.05.2015, στην Καλλιθέα κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέ-
ροντος, το οποίο είχε μετατραπεί σε παράνομο «μίνι καζίνο».

Στο πλαίσιο αστυνομικής επιχείρησης στο συγκεκριμένο κατά-
στημα, συνελήφθησαν δύο (2) αλλοδαποί, υπήκοοι Ρουμανίας,
ηλικίας 34 και 24 ετών, ενώ αναζητείται και ο ιδιοκτήτης του
καταστήματος, υπήκοος Βουλγαρίας. Σε βάρος τους σχηματί-
στηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για παράβαση
της νομοθεσίας για τη ρύθμιση της αγοράς παιγνίων.

Επιπλέον, μέσα στο «μίνι καζίνο» εντοπίστηκαν έντεκα (11)
άτομα, συγκεκριμένα (4) τέσσερις ημεδαποί και (7) επτά αλλο-
δαποί, οι οποίοι συμμετείχαν στα παράνομα τυχερά παίγνια.

Ειδικότερα, αστυνομικοί της Διεύθυνσης Οικονομικής Αστυνο-
μίας πραγματοποίησαν έλεγχο στο συγκεκριμένο κατάστημα,
κατά τον οποίο διαπιστώθηκε ότι η κεντρική είσοδος του κατα-
στήματος άνοιγε μόνο με μπουτόν από τον εσωτερικό του
χώρο.

Επιπλέον, η είσοδος των παιχτών – πελατών γινόταν με ελεγ-
χόμενο τρόπο, μέσω καμερών ασφαλείας, καθώς οι υπεύθυνοι
του καταστήματος λάμβαναν αυστηρά μέτρα ασφαλείας ως
προς την είσοδο ξένων και ειδικά αστυνομικών στο χώρο επι-
σκεπτών. Κατά τη διάρκεια της έρευνας που πραγματοποιήθη-
κε στους χώρους του καταστήματος, παρουσία Εισαγγελικού
Λειτουργού, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν δεκαέξι (16) πλήρεις
υπολογιστές (οθόνες, πύργοι, πληκτρολόγια, ποντίκια) και ένα
(1) ειδικά διαμορφωμένο τραπέζι για τη διενέργεια του τυχερού
παιγνίου «Texas Hold ‘em». Τα κατασχεθέντα μηχανήματα, οι
ηλεκτρονικοί υπολογιστές κ.λπ. θα παραδοθούν για φύλαξη
στη Διεύθυνση Τελωνειακών Διαδικασιών.

Επίσης, για τις παραβάσεις της φορολογικής, εργατικής και
ασφαλιστικής νομοθεσίας, θα ενημερωθούν οι αρμόδιες Υπη-
ρεσίες (Δ.Ο.Υ., Ι.Κ.Α.) για την επιβολή των σχετικών διοικητικών
κυρώσεων.

Οι συλληφθέντες με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε
βάρος τους θα οδηγηθούν στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδι-
κών Αθηνών.

Συλλαλητήριο για τη διαγραφή του 
χρέους τη Δευτέρα στο Σύνταγμα

Με αφορμή τη συνεδρίαση του Eurogroup

Συλλαλητήριο για τη διαγραφή του χρέους αναμένεται να
πραγματοποιηθεί στην Αθήνα τη Δευτέρα 11 Μαΐου, με αφορμή
τη συνεδρίαση του Eurogroup, διεκδικώντας τη διαγραφή του
χρέους, την ανατροπή της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης
και του ΔΝΤ «που οδηγούν τον κόσμο της εργασίας στην εξα-
θλίωση και στη φτώχεια».

Η κινητοποίηση διοργανώνεται από την «Κίνηση για τη Δια-
γραφή του Χρέους Τώρα», ενώ η ΑΔΕΔΥ καλεί τους εργαζόμε-
νους, τη νεολαία και «όλο το λαό να συμμετάσχουν μαζικά στη
διαδήλωση» στο Σύνταγμα.

Πανελλαδικές εξετάσεις 2015: 
Στις 18 Μαΐου η πρεμιέρα . Σε εγρήγορση

ο μηχανισμός του υπουργείου Παιδείας

Σύσκεψη των εκπροσώπων όλων των εμπλεκομένων
υπουργείων και φορέων στο θέμα των πανελλαδικών εξετά-
σεων έγινε σήμερα, Τρίτη, στο υπουργείο Παιδείας εν όψει της
εξεταστικής διαδικασίας που αρχίζει στις 18 Μαΐου.

Πρόγραμμα Πανελλαδικών 2015

Μόλις 13 ημέρες έχουν μείνει πριν κλείσουν τα σχολεία, ενώ,
όπως ανακοίνωσε το υπουργείο, σύντομα οι υποψήφιοι θα
αποκτήσουν το δελτίο εξεταζόμενου με το οποίο θα προσέρ-
χονται στο εξεταστικό κέντρο κατά τις ημέρες των εξετάσεων.
Νέο στοιχείο που θα πρέπει να γνωρίζουν οι υποψήφιοι,
όπως έχει ανακοινωθεί, είναι ότι θα περιορισθεί σημαντικά και
ο αριθμός των μετεγγραφομένων φοιτητών.

«Όλες οι σχετικές ενέργειες για την άρτια διοργάνωση των
πανελλαδικών εξετάσεων έχουν ήδη δρομολογηθεί και ολο-
κληρώνονται τις προσεχείς ημέρες» ανακοινώθηκε από το
υπουργείο Παιδείας, το οποίο εφέτος έχει νέο γενικό γραμμα-
τέα, με μηδενική εμπειρία στα θέματα των πανελλαδικών εξε-
τάσεων, αλλά παραμένει στη θέση του προέδρου της Κεντρι-
κής Επιτροπής Γενικών εξετάσεων ο έμπειρος πανεπιστημια-
κός, ομότιμος καθηγητής κ. Γ. Δάσιος.

Αλλη μία φορά θέλουμε να διαβεβαιώσουμε τους υποψηφί-
ους, ότι όλοι οι εκπαιδευτικοί και οι κεντρικές και περιφερεια-
κές υπηρεσίες θα συνδράμουν στην άρτια και αδιάβλητη διε-
ξαγωγή και των φετινών πανελλαδικών εξετάσεων» αναφέρει
στην ανακοίνωσή του το υπουργείο Παιδείας. 

Οι κρίσιμες ημερομηνίες των επόμενων ημερών στα σχολεία
είναι: 

18 Μαΐου: ξεκινούν οι εξετάσεις για τα Γενικά Λύκεια και τα
ημερήσια και εσπερινά επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑΛ Ομάδα
Β’)

19 Μαΐου: αρχίζουν οι εξετάσεις των Επαγγελματικών Λυκεί-
ων (ΕΠΑΛ Ομάδα Α’)

3 Ιουνίου: αρχίζουν οι ενδοσχολικές εξετάσεις
9 Ιουνίου: θα γίνουν οι επαναληπτικές πανελλαδικές εξετά-

σεις για όσους για λόγους υγείας ή άλλους σοβαρούς λογούς
δεν πήραν μέρος στις «κανονικές» Πανελλαδικές.

17 Ιουνίου: θα ξεκινήσουν οι Πανελλαδικές στα ειδικά μαθή-
ματα

Μέσα Ιουνίου με αρχές Ιουλίου: θα κατατεθούν τα μηχανο-
γραφικά δελτία για την εισαγωγή στα ΑΕΙ.

Οι εισακτέοι

Ο συνολικός αριθμός των εισακτέων εφέτος φτάνει τις 68.345
και είναι μειωμένος σε σχέση με πέρσι κατά 1.960. Μειωμένες
θέσεις έχουν τα πανεπιστήμια (ειδικά του κέντρου, όπου και
αναμένεται μικρή άνοδος των βάσεων), με το σύνολο να φτά-
νει τις 44.200 (λιγότερες κατά 2.535 σε σχέση με πέρυσι), σε
αντίθεση με τα ΤΕΙ όπου οι θέσεις φτάνουν τις 24.145 και είναι
περισσότερες από πέρυσι κατά 575.

Εφέτος 101.508 υποψήφιοι θα διεκδικήσουν μία θέση στα
ιδρύματα της ανώτατης εκπαίδευσης της χώρας, ενώ για περί-
που 33.100 ο στόχος αυτός δεν θα επιτευχθεί.

Στον συνολικό αριθμό βέβαια δεν υπολογίζονται οι θέσεις για
τις στρατιωτικές σχολές, τις αστυνομικές και αυτές των Ακαδη-
μιών Εμπορικού Ναυτικού. Στις παραπάνω θέσεις δεν προ-
βλέπονται επίσης οι ειδικές κατηγορίες που αφορούν τους
πάσχοντες από σοβαρές παθήσεις, τους έλληνες ομογενείς,
τους αλλοδαπούς και τους αθλητές με διακρίσεις.

Τα «δελτία εξεταζομένου» που πρέπει να έχουν μαζί τους οι
μαθητές σε κάθε μάθημα αποτελούν ουσιαστικά την «ταυτότη-
τά» τους. Σύμφωνα με σχετική εγκύκλιο του υπουργείου Παι-
δείας, στο «δελτίο εξεταζομένου» υπάρχει η ένδειξη του εξετα-
στικού κέντρου για τα έξι ή επτά πανελλαδικά μαθήματα, όπου
θα αναγραφεί χειρόγραφα το εξεταστικό κέντρο για τους υπο-
ψηφίους που εξετάζονται γραπτά ή το ειδικό εξεταστικό κέντρο
(ή βαθμολογικό κέντρο) για τους υποψηφίους που θα εξετα-
στούν προφορικά.

Τα νέα τμήματα στο μηχανογραφικό

Νέα τμήματα θα υπάρχουν εφέτος σε δύο πανεπιστήμια της
χώρας. Πρόκειται για το Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος του
Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας που θα δεχθεί 60 νέους
φοιτητές ενώ στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων δημιουργείται
Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών που θα δεχθεί 40 νέους εισα-
κτέους.

Συμφωνία εξαγοράς του Βερόπουλου από τον Σκλαβενίτη
Ο νέος μεγάλος ελληνικός όμιλος θα διαθέτει 342 καταστήματα σε όλη την χώρα

Ο όμιλος Σκλαβενίτη προχώρησε στην υπογραφή συμφωνίας με τον όμιλο Βερόπουλου για την απόκτηση των
δραστηριοτήτων του τελευταίου στην Ελλάδα.

Η απόκτηση αυτή θα υλοποιηθεί μετά την ολοκλήρωση του εταιρικού μετασχηματισμού του Ομίλου Βερόπουλου
και τον διαχωρισμό των δραστηριοτήτων του στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό, προσπάθεια η οποία ήδη έχει ξεκι-
νήσει εντατικά και η οποία επιδιώκει, με την βοήθεια του Ομίλου Σκλαβενίτη, την ορθολογική αναδιάρθρωση των
οικονομικών στοιχείων της επιχείρησης  Βερόπουλου στην Ελλάδα.

Εκτιμάται ότι η ολοκλήρωση της υπογραφείσης συμφωνίας και η πλήρωση των σχετικών προϋποθέσεων θα κατα-
στεί δυνατή εντός του έτους. Μετά την παραπάνω συμφωνία των δύο εταιρειών δημιουργείται ένας μεγάλος Ελλη-
νικός Όμιλος στην αγορά λιανικής και cash & carry που θα λειτουργεί συνολικά 342 καταστήματα σε όλη την Ελλά-
δα. Η συμφωνία αυτή εμπίπτει στις διατάξεις περί εγκρίσεώς της από την Επιτροπή Ανταγωνισμού, εντός δε των
επομένων ημερών θα υποβληθεί η σχετικώς προβλεπόμενη γνωστοποίηση.

ΕΛΕΥΣΙΝΑ: Ενοικιάζεται ισόγειο κατάστημα 220τμ σε
κεντρικό σημείο (μεταξυ Χατζηδάκη και Ηρωων Πολυτεχνείου
πλησίον πιάτσας Ταξι). Τηλέφωνο επικοιωνίας 6972 649610.

ΕΛΕΥΣΙΝΑ: Ενοικιάζεται ισόγειο κατάστημα 65τμ. με
πατάρι 25τμ. Άνω Ελευσίνα, επι της Εθνικής Αντιστάσεως
(πλησίον Ι.Ν. Αγ. Κωνσταντίνου). Τηλέφωνο επικοιωνίας 6972
649610.

ΕΛΕΥΣΙΝΑ: Ενοικιάζεται επι της Εθνικής Αντιστάσεως
πλησίον ΙΝ Αγ. Κωνσταντίνου διαμέρισμα 2ου ορόφου (δε διό-
ροφη πολυκατοικία). 105 τμ. WC, Κουζίνα, σαλόνι, 2υπνοδω-
μάτια. Αυτόνομη θέρμανση, ελάχιστα κοινόχρηστα, φρεσκο-
βαμμένο. Τηλέφωνο επικοιωνίας 6972 649610.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
Πωλείται μαγαζί - καφενείο στο κέντρο του

Ασπροπύργου με εξασφαλισμένη 
πελατεία. Τηλέφωνο 6934840172.

ΓΑΜΟΣ 
Ο ΓΚΟΥΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΣ

ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΘΑΝΟΥ ΠΟΥ ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΚΑΙ
ΚΑΤΟΙΚΕΙ ΣΤΗΝ ΜΑΝΔΡΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ Η ΑΣΛΑΝΙΔΟΥ

ΒΑΡΒΑΡΑ ΤΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΚΤΩΡΙΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ
ΚΑΛΥΒΑ ΠΟΥ ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ ΣΤΑ Ν. ΛΙΟΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΚΑΤΟΙΚΕΙ ΣΤΗ ΜΑΝΔΡΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΚΑΝΕΙ
ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΓΑΜΟ ΘΑ ΤΕΛΕΣΟΥΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟ ΓΑΜΟ 

ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 
ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΜΑΝΔΡΑΣ - ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ 
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Στις 23 Μαΐου 
η εκδήλωση 

ανταλλαγής βιβλίων
στο Δημαρχείο 

Αχαρνών 

Σας ενημερώνουμε ότι η προγραμματισμένη
εκδήλωση ανταλλαγής βιβλίων στις 30 Μαΐου
2015, θα μεταφερθεί το Σάββατο 23 Μαΐου 2015
από 16.00 έως 20.00  στην ίδια αίθουσα εκθέσε-
ων του Δημαρχείου.

Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Γιάννης Βασιλείου τόνισε, καταληκτικά, την ανά-
γκη τα όποια προβλήματα και δυσχέρειες να μην αποτελούν ανάχωμα των
όποιων προσπαθειών πρέπει να αναληφθούν για την παρέμβαση σε
περιοχές διαβίωσης Ρομά και γειτονικών περιοχών αλλά πρόκληση για
συνεργασία μεταξύ Δήμων, Περιφέρειας, συλλόγων και φορέων για να ανα-
τραπεί το κλίμα γκετοποίησης και απομόνωσης που θίγει συνολικά την ποι-
ότητα ζωής στη Δυτική Αττική.
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ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ

Ενοικιάζεται στην παραλία
Ασπροπύργου ισόγειο δια-
μέρισμα στην οδό Παλαιο-
λόγου, 40 τ.μ. με τζάκι και
καλοριφέρ. Διαθέτει 2 κρε-
βατοκάμαρες σαλόνι - κουζί-
να και είναι επιπλωμένο.
Τηλ. 6984188137

Μάνδρα Οικισμός ΤΙΤΑΝ
Αγ. Σωτήρα: Ενοικιάζεται
μονοκατοικία 100τμ με
ηλιακό, θέρμανση, τζάκι,
πάρκινγκ. Τηλέφωνο επικοι-
νωνίας 6948 911 222 κα
Βασιλείου. (22.9.14)

Ενοικιάζεται πλήρως επι-
πλωμένο οροφοδιαμέρισμα
90 τμ στη Μάνδρα, πλησίον
της κεντρικής πλατείας, σε
διώροφη οικοδομή, επί
οικοπέδου 500 τμ, με κήπο.
Ενοίκιο:450 ευρώ. Είναι σε
άριστη κατάσταση, διαθέτει
αυτόνομη θέρμανση, κλιμα-
τισμό και θέση σταθμεύσε-
ως. Τηλ επικοινωνίας: 210-
5555391, 6937895583

Ενοικιάζεται στην Ελευσί-
να 4αρι διαμέρισμα με αυτό-
νομη θέρμανση, στην οδό
Κοντούλη , πλησίον Δημοτι-
κού πάγκινγκ Τηλ.
2105542610 ( 4.10.14)

Ενοικιάζεται στον Ασπρό-

πυγο διαμέρισμα 60 τμ με
ηλιακό,, αυτόνομη θέρμαν-
ση, θέση parking.
Τηλ:6937050218(4.11.14)

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

Πωλείται ελλειπτικό μηχάνη-
μα γυμναστικής μάρκας PEGA-
SUS σε άριστη κατάσταση, τιμή
250€ Τηλ επικοινωνίας 6946
87 32 48 και 213 040 6488

( 18.2.15)

Πωλείται οικόπεδο 
εντός σχεδίου πόλεως

Ρουπακίου 400μ². Τιμή
35.000€. Είκοσι χιλιάδες
μετρητά και 1.500€ τον
μήνα. Πληροφορίες στο
6977-646768.

ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Καθηγήτρια Φιλόλογος με
15ετή φροντιστηριακή
πείρα αναλαμβάνει υπεύθυ-
να την προετοιμασία μαθη-

τών Γυμνασίου, Λυκείου και
Πανελληνίων Εξετάσεων.
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
6906686110 (2.3.15)

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)

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ZΗΤΕΙΤΑΙ ΚΟΦΤΗΣ -

ΨΗΣΤΗΣ ΓΙΑ ΤΑΒΕΡΝΑ
ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ

ΤΗΛ: 6977219556

Υπάλληλος Γραφείου
ζητείται από ανώνυμη εται-
ρεία με έδρα τη Μαγούλα

Αττικής για πλήρη απασχό-
ληση. Αποδοχές ανάλογες
προσόντων. Αποστείλετε 

βιογραφικά στο
viografika99graf@gmail.com
(2.3.15)

ΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
Κυρία Ιταλίδα αναλαμβά-

νει τη φύλαξη παιδιών στην
περιοχή της Ελευσίνας.
Τηλέφωνο επικοινωνίας:
6971829355 (24.7.14)

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

ΤΕΧΝΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ Ι. ΜΕΛΕΤΗΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ. 

Αλ. Παναγούλη 5 Ασπρό-
πυργος. Τηλέφωνα210-
5572695, 6932215870

ΣΤΕΛΙΟΣ ΑΛΜΠΑΝΤΗΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΜΕΛΕΤΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΑ &
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ. Γραφείο:
Φυλής 8 Ά

Ασπρόπυργος.Τηλέφωνο:
210-5573042. Fax: 210-
5576988

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΓΙΑ
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΔΙΠΑΤΗ
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ ΜΕ
ΑΥΛΗ ΕΩΣ 140 ΤΜ 
ΓΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ 
ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
6984639567

Πωλείται φούρνος - πιτσαρία
σε άριστη κατάσταση στον
Ασπρόπυργο.
Πληροφορίες στο
6938003457 (15.12.14)

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)

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  

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

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

Αγαπητοί συνεργάτες .

Ο δήμος μας, με διαχρονικές συλλογικές προσπάθειες των
δημοτικών αρχών σε στενή συνεργασία με τη θεσμική εκπρο-
σώπηση της σχολικής κοινότητας, έχει καλύψει ποσοτικά και
ποιοτικά το μεγαλύτερο μέρος των εκπαιδευτικών αναγκών
των μαθητών της πόλης μας στις βαθμίδες της προσχολικής,
Α΄βάθμιας και Β’βάθμιας εκπαίδευσης. 

Από τις πλέον σημαντικές, οι υποδομές της ειδικής εκπαί-
δευσης, και το νεότευκτο σχολικό συγκρότημα των ΕΕΕΕΚ
που για την πόλη μας αποτελεί σημείο αναφοράς και πολιτι-
σμού.

Αυτό δε σημαίνει ότι γονείς, δημοτική αρχή, εκπαιδευτικοί
και σχολικοί φορείς εφησυχάζουμε ικανοποιημένοι. Στόχος
μας είναι όχι μόνο η ποιοτική λειτουργία των σχολικών μας
μονάδων σε ότι αφορά την υλικοτεχνική υποδομή και το
ανθρώπινο  δυναμικό, αλλά και η διεύρυνση των οριζόντων
τους σε όλα τα επίπεδα της δημόσιας  εκπαίδευσης, με την
αναζήτηση νέων ποιοτικών στοιχείων και υποδομών εμπλου-
τισμού του διδακτικού έργου, σε τομείς όπως η αθλητική
εκπαίδευση και οι μουσικές σπουδές. 

Είναι γνωστό σε όλους μας, ότι η οικονομική κρίση έφερε
ανατροπές που αναστάτωσαν τη σχολική κοινότητα όπως η
κατάργηση του αθλητικού σχολείου. Αντίστοιχα, μια περιοχή
όπως το Θριάσιο πεδίο, στο οποίο λειτουργικά συμπεριλαμ-
βάνεται και η Μεγαρίδα, στερούνται των δημόσιων υποδο-
μών  γυμνασιακής και λυκειακής μουσικής εκπαίδευσης.
Αξιολογώντας την λειτουργία μιας τέτοιας σχολικής μονάδας
στη περιοχή μας, μόνο θετικά στοιχεία και επιπτώσεις μπο-
ρούμε να καταγράψουμε. 

Με βασικό στοιχείο το άνοιγμα των επαγγελματικών οριζό-
ντων σε κάθε ταλαντούχο ή ενδιαφερόμενο νέο, η όσμωση
των μαθητών και των δασκάλων μιας τέτοιας μονάδας με τα
μουσικά πολιτιστικά δρώμενα της περιοχής μας, μπορεί ν
αποτελέσει κύτταρο δημιουργίας με αλυσιδωτές θετικές επι-
δράσεις στα πολιτιστικά και πολιτισμικά στοιχεία  της.

Με αυτογνωσία των κρίσιμων εθνικών στιγμών και των
οικονομικών αναγκών που έχουν πλήξει και την παιδεία,
καλούμαστε να αναλάβουμε πρωτοβουλίες ανασύνταξης των
μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας και των γονέων για την
στήριξη, αναβάθμιση και επέκταση του εκπαιδευτικού έργου,
με νέες υποδομές και την απαραίτητη στελέχωσή τους. 

Η ανάγκη τεκμηρίωσης κι επιτυχίας μιας τέτοιας πρωτο-
βουλίας και ενός θεωρητικά μεγαλόπνοου στόχου, όσο κι αν 

είναι  αυτονόητο, για να ευοδωθεί απαιτεί την συνεργασία
και συσπείρωση όλων μας, με επιμονή και σωστό προγραμ-
ματισμό. 

Για τους  δύσπιστους και απαισιόδοξους, επιτρέψτε μου μια
σύντομη αναφορά και υπενθύμιση στην εξέλιξη των υποδο-
μών της ειδικής εκπαίδευσης που ξεκίνησε με τον προβλη-
ματισμό και την αγωνία μιας μητέρας μέλους μας στη συνε-
δρίαση του ΔΣ της ένωσης γονέων την περίοδο των σεισμών
του Σεπτεμβρίου του 1999 και κατέληξε στη σημερινή εικόνα.
Μια  εικόνα που 16 χρόνια μετά  ξεπερνάει και τις πιο αισιό-
δοξες προβλέψεις και αποτελεί ασφαλή εκπαιδευτική διέξοδο
και στήριγμα για τα παιδιά και της οικογένειες τους.

Στα πλαίσια αυτά υποβάλλουμε σήμερα την πρόταση ανά-
ληψης πρωτοβουλιών για την διερεύνηση των αναγκών, των
προθέσεων, και των δυνατοτήτων υλοποίησης του στόχου
που είναι «Η ίδρυση δημόσιου μουσικού γυμνασίου και
Λυκείου»  για τα παιδιά του Θριάσιου πεδίου ώστε άλλο ένα
κύτταρο πνευματικής και πολιτιστικής αναβάθμισης της
περιοχής να προστεθεί στις ήδη υπάρχουσες σχολικές μονά-
δες.

Για το σκοπό αυτό προτείνω τη συγκρότηση ομάδας πρω-
τοβουλίας αποτελούμενη από τα μέλη της ΔΕΠ, συνεπικου-
ρούμενα κατά περίπτωση από την αρμόδια/ο  αντιδήμαρχο,
τους προέδρους των σχολικών επιτροπών, και εκπροσώ-
πους των γονέων που με τη θέληση ή την εξειδικευμένη
γνώση τους επιθυμούν να συμμετέχουν ενεργά στην όλη
οργανωτική προσπάθεια, τις ενέργειες και τις υποστηριχτικές
δράσεις μας. 

Κάθε άλλη σκέψη ή πρόταση, που θα κατατεθεί, θα συζη-
τηθεί συλλογικά, με την προϋπόθεση ότι πρώτοι εμείς
ενστερνιζόμαστε κι έχουμε την θέληση και την αντοχή να στη-
ρίξουμε την όλη προσπάθεια.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΣΕΛ. 2

Γρ. Κοροπούλης :  ‘’Η ανάγκη τεκμηρίωσης κι επιτυχίας ενός θεωρητικά μεγαλόπνοου στόχου, όσο κι αν 
είναι αυτονόητο, για να ευοδωθεί απαιτεί την συνεργασία και συσπείρωση όλων μας, με επιμονή και σωστό προγραμματισμό’’ 
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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
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ 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

ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ 
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ : 213 20 47

200 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ : 213 20

47 215,  FAX : 210 58 19 841, email
: gm@haidari.gr

ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ : 213 20 47 263  ,  213
20 47 262 , 213 20 47 269   FAX :
210 58 11 621

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
(ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΑ) : 213 20 47 253  ,
213 20 47 254 , 213 20 47 258
FAX : 210 58 11 621

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΔΟΜΑΤΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ : 213 20 47 265 , 213 20
47 266 , 

213 20 47 267
ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ : 213 20 47

268 , 213 20 47 269 , 213 20 47 270 
ΤΜΗΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ &

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ : 213 20 47 256 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ : 213 20 47 204,
213 20 47 255, 213 20 47 344 

Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ : 213 20 47 244 ,
210 58 18 860

ΤΜΗΜΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ : 210 58 22
240

ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ : 210 58 10 901 
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ

ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ : 213 2047360 , 213 20
47 364 , 213 20 47 367  

ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ-
ΒΡΑΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ : 213
20 47 264 , 213 20 47 251 , 213 20
47 249 , 213 20 47 250 , 213 20 47
252 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (ΕΡΕΙΣΜΑ) :
210 53 23 090

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ : 210 58
21 574

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΛΑΤΑΚΙ :
210 58 21 639 , 210 53 21 142

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΑΣΟΥΣ :
210 58 22 074 

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΓΡΗΓΟΡΟΥΣΑΣ : 210
58 21 723

ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΑΠΗ 
1ο ΚΑΠΗ: 210 58 12 080 
2ο ΚΑΠΗ: 210 53 21 631 
3ο ΚΑΠΗ: 210 58 15 608 

ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ 

ΚΕΝΤΡΟ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΥΡΙΑΝΑΚΟΣ 

Φυσικοθεραπευτής-Βελονιστής
ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΑΝΩΤ. ΣΧΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ 

Μέλος Π.Σ. Φυσικοθεραπευτών

Σαλαμίνος  72 & Αιγάλεω -  Ασπρόπυργος     Τηλ. 210. 5578833
bio-solution@hotmail.com    www.bio-solution.gr

Αποκατάσταση ορθοπεδικών, νευρολογικών παθήσεων και αθλητικών κακώσεων, 

- Βελονισμός, - Ανάλυση τροφικής δυσανεξίας (μέθοδος Bio -solution)

- Σπονδυλομέτρηση - θεραπεία PULSTAR - YAG LASER
5.1.15
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Επιταχύνει η κυβέρνηση, λόγω της αύξη-
σης των προσφυγικών και μεταναστευτι-
κών ροών, τις διαδικασίες για την αντιμε-

τώπιση των αναγκών που έχουν προκύψει σε
δήμους της χώρας, κυρίως στη νησιωτική Ελλάδα
και την Αττική.

Η οικονομική ενίσχυση για τη στήριξη των προ-
σφύγων και των μεταναστών έχει τεθεί σε προτε-
ραιότητα και έχει κινητοποιηθεί ο κρατικός μηχανι-
σμός αλλά και οι τοπικές αρχές.

Την Τρίτη ο υπουργός Εσωτερικών και Διοικητι-
κής Ανασυγκρότησης κ. Νίκος Βούτσης υπέγραψε
απόφαση με την οποία κατανέμεται ποσό ύψους

2.583.300 € στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις
του Κράτους, οικονομικού έτους 2015, για την
κάλυψη λειτουργικών και λοιπών δαπανών που
προκύπτουν από τη διαχείριση θεμάτων μετανα-
στευτικής πολιτικής.

Σύμφωνα με την υπουργική απόφαση (Αριθμ.
Πρωτ. 15332/5.5.2015), στην Αποκεντρωμένη
Διοίκηση Αιγαίου αναλογούν 157.044,00 €, Αττι-
κής 1.134.444,00 €, Ηπείρου - Δυτικής Μακεδο-
νίας 104.521 €, Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας
257.930 €, Κρήτης 166.624 €, Μακεδονίας - Θρά-
κης 437.361 €, Πελοποννήσου - Δυτ. Ελλάδας - 

Ιονίου 325.376 €. Αξίζει να σημειωθεί ότι στον
προϋπολογισμό εξόδων του Υπουργείου Εσωτε-
ρικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης οικονομι-
κού έτους 2015, υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση,
ύψους 8.611.000 €.

Παράλληλα, η αναπληρώτρια υπουργός μετανα-
στευτικής πολιτικής κυρία Τασία Χριστοδουλο-
πούλου προωθεί ρυθμίσεις, οι οποίες εντάσσο

νται στο σχέδιο νόμου για την αποκατάσταση
απολυμένων και «διαθέσιμων» στο Δημόσιο, για
έκτακτες προσλήψεις προσωπικού για την κάλυ-
ψη επειγουσών αναγκών, λόγω της αύξησης των
προσφυγικών ροών προς τη χώρα μας. Επίσης,
υπάρχει πρόβλεψη για μετακίνηση πρώην δημο-
τικών αστυνομικών σε θέσεις στην υπηρεσία ασύ-
λου και πρώτης υποδοχής.

Οικονομική ενίσχυση ύψους 2,5 εκατ. ευρώ 
στους δήμους για το μεταναστευτικό
Προωθούνται επίσης προσλήψεις προσωπικού για την κάλυψη των αναγκών

1ο ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟ ΤΟΥΡΝΟΥΑ
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ

"ΑΘΛΗΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ''

ΟΟργανισμός
άθλησης

φροντίδας
νεολαίας του δήμου

Ασπροπύργου
διοργανώνει στις

7 έως 10 Μαίου
στο γήπεδο 

παραλίας Ασπρο-
πύργου το 1ο 

τουρνουά ακαδη-
μιών  ''Αθληση 

και Περιβάλλον'' . 
Διοργανωτές είναι

οι: Αντώνης Κονα-
ξής(δημοτικός σύμ-

βουλος δήμου
Ασπροπύργου) και

Λεωνίδας Ηλίας
(αρμ.  υπάλληλος). 

Συμμετέχουν οι
ομάδες: 

της Ενωσης 
Πανασπροπυργια-

κού Δόξας, 
Αίαντα Παραλίας,

Ηρακλή Ελευσίνας,
Λαμπερής, Κριού,

Απόλλων Ποντίων,
Σκορπιός Φυλής,

Πυρρίχιος.


