
Εντός Νοεµβρίου οι δεσµευτικές
προσφορές για την πώληση

του 50,1% των ΕΛ.ΠΕ.

Αρχίζουν οι εγγραφές στο Σχολείο Ρουµανικής
γλώσσας του ∆ήµου Ασπροπύργου

Τα µαθήµατα θα αρχίσουν το Σάββατο 13 του Οκτώβρη και θα αφορούν ένα Τµήµα
Ενηλίκων και ένα Τµήµα Νέων σχολικής ηλικίας.

ΑΑσσππρρόόππυυρργγοοςς  ::  ΞΞεεκκίίννηησσαανν  οοιι  ααιιττήήσσεειιςς  γγιιαα  ττηηνν  
χχοορρήήγγηησσηη  οοιικκοοννοοµµιικκήήςς  εεννίίσσχχυυσσηηςς  ττωωνν  εεππιιττυυχχόόννττωωνν

σσττιιςς  ΠΠααννεελλλλααδδιικκέέςς  εεξξεεττάάσσεειιςς  22001188..

Η Φωτογραφική Λέσχη Ελευσίνας διοργανώνει Σεµινάριο 
∆ηµιουργικής Φωτογραφίας µε τον Βασίλη Γεροντάκο.

 Σεµινάριο ∆ηµιουργικής Φωτογραφίας (Β κύκλος) 2018 - 2019

Η νέα σύνθεση του διοικητικού 
συµβουλίου της Ελευσίνας 2021

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚ∆ΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕ∆ΙΟΥ & ΑΤΤΙΚΗΣ

Κ 2239

ΕΠΕΣΑΝ ΟΙ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
ΈΈρργγοο  αασσττιικκήήςς  

ααννάάππλλαασσηηςς  
σσεε  εεππιιφφάάννεειιαα  ππάάννωω  

ααππόό  2200..000000  ττ..µµ..,,  
σστταα  ΆΆννωω  ΛΛιιόόσσιιαα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
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& ΒΟΗΘΟΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ σσεελλ..  1122
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ΚΟΡΙΝΘΟΣ: ∆έντρο ξεριζώθηκε και έπεσε στην είσοδο νηπιαγωγείου
Τα έντονα καιρικά φαινόµενα έπληξαν και την

ευρύτερη περιοχή της Κορίνθου, προκαλώντας
προβλήµατα όπως πληµµύρες και εκριζώσεις δέν-
τρων.

Ένα µεγάλο δέντρο το οποίο βρισκόταν στο
προαύλιο του Νηπιαγωγείου Εξαµιλίων στην Κόρ-
ινθο ξεριζώθηκε προχθές το πρωί λόγω των
ισχυρών ανέµων και έπεσε στην είσοδο του σχο-
λικού κτηρίου, χωρίς ευτυχώς να σηµειωθεί
κάποιος τραυµατισµός.

Στο σηµείο έσπευσε κλιµάκιο της Πυροσβεστι-
κής Υπηρεσίας, το οποίο έκοψε και αποµάκρυνε
το πεσµένο δέντρο.

Θ Ρ Ι Α Σ Ι Ο
ιδιοκτησία:

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

Εκδότης- ∆ιευθυντής - Αρχισυντάκτης:
Ευάγγελος Λιάκος

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

τηλ.: 6977982173

∆ιεύθυνση: Πατριάρχου Γρηγορίου 4 19300
Ασπρόπυργος Αττικής

Τηλ - fax: 210 5571855 Κιν: 6977410968
Συνδροµές Ετήσιες: 20€ 

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ:
ΛΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

Εθνική Τράπεζα
IBAN: GR 65011020000000

20060191531

∆ιεύθυνση τυπογραφείου: θέση Πατριάρχου  Γρηγο-
ρίου 4,  19300 Ασπρόπυργος

Χειρόγραφα δηµοσιευόµενα ή όχι, δεν επιστρέφον-
ται. Υπογεγραµµένα άρθρα δεν εκφράζουν κατ’ ανάγ-

κη τις απόψεις της εφηµερίδας

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

2-θριάσιο Tρίτη 2 Οκτωβρίου 2018  

Ασπρόπυργος

ΣΑΒΒΙΝΙ∆ΟΥ ΚΥΡΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ Λεωφόρος ΝΑΤΟ
218, Ασπρόπυργος - Γκορυτσά, 2105598618

Ελευσίνα
ΠΕΠΠΑ ΙΩΑΝΝΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ

Ηρώων Πολυτεχνείου 63, 2105546250

Μάνδρα

ΣΙΜΠΑΡ∆ΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΤΕ ΛΟΥΚΑ
ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΟΕ ∆ήλου 12 & Κοροπούλη Βαγγέλη,

2105551232

Άνω Λιόσια
Τζώνης Κωνσταντίνος Ε. Κυκλάδων 31, 

Άνω Λιόσια,2102482990

Αχαρν ές 
Γκίκα Σοφία - Ακριβή Κ. Αριστοτέλους 309,

6972633576

Χαϊδάρι 
Γαλαν οπούλου Χριστίν α Κ. Φυλής 1 & Πύλου

- ∆άσος, 2105320973

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ
Βροχοπτώσεις και συννεφιά  

Η θερµοκρασία έως 16 βαθµούς
Κελσίου 

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

4,8,12,16,20,24,28

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Κυπριανός, Κυπριανή, Ιουστίνη, Ιούστα,
Γιούστα, Ιουστίνα, Γιουστίνα, Γιουστίνη

Μ
εγάλο έργο αστικής ανάπλασης σε επιφάνεια
πάνω από 20.000 τ.µ., στη ∆ηµοτική Ενότητα
Άνω Λιοσίων του ∆ήµου Φυλής, χρηµατοδοτεί η

Περιφέρεια Αττικής.
Συγκεκριµένα, η Περιφερειάρχης Αττικής, Ρένα ∆ούρου

και ο ∆ήµαρχος Φυλής, Χρήστος Παππούς υπέγραψαν
την Προγραµµατική Σύµβαση για την υλοποίηση του
σχετικού έργου, προϋπολογισµού 2,3 εκατοµµυρίων
ευρώ µε ΦΠΑ.

Στο επίκεντρο του έργου είναι η λειτουργική, περιβαλ-
λοντική και αισθητική αναβάθµιση του βόρειου και ανα-
τολικού τµήµατος του ιστορικού κέντρου των Άνω
Λιοσίων, µε γνώµονα τη βελτίωση της ποιότητας ζωής
των πολιτών στον ∆ήµο Φυλής.

Το έργο περιλαµβάνει καθαίρεση πεζοδροµίων και φθα-
ρµένων ασφαλτοστρώσεων, επίστρωση σε όλο το πλά-
τος των οδών µε κυβόλιθους µε διευθέτηση της ρύσης
όµβριων, δηµιουργία χώρων στάθµευσης και γραµµής
όδευσης τυφλών, δενδροφύτευση, καθώς και εργασίες
ηλεκτροφωτισµού κατά µήκος των οδών που γίνονται οι
παρεµβάσεις.

Ειδικότερα, θα πραγµατοποιηθεί ανάπλαση της πλα-
τείας του ιστορικού κέντρου καθώς και των οδών: Γρ.
Λαµπράκη, Εθν. Αντιστάσεως, 17ης Νοεµβρίου, Π. Λιό-
σια, ∆ηµαρχείου, Μητροπόλεως, Παπαναστασίου, 28ης
Οκτωβρίου, Παπανδρέου, Ελ. Βενιζέλου, Ηλέκτρας, Αχα-
ρνών, ∆αβάκη, Αθηνών, Πάρνωνος και Παναγούλη.

ΕΠΕΣΑΝ ΟΙ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 

Έργο αστικής ανάπλασης σε επιφάνεια 
πάνω από 20.000 τ.µ., στα Άνω Λιόσια 

Εντός Νοεµβρίου οι δεσµευτικές 
προσφορές για την πώληση 
του 50,1% των ΕΛ.ΠΕ.

Γ
ια τον Νοέµβριο
προγραµµατίζε-
ται η υποβολή

δεσµευτικών προσφο-
ρών για τα Ελληνικά
Πετρέλαια. ∆ύο εποπτι-
κές αρχές, η Επιτροπή
Κεφαλαιαγοράς και η
Επιτροπή Ανταγωνι-
σµού κρατούν στα
χέρια τους το χρόνο
έκβασης των δύο

εµβληµατικών ενεργειακών αποκρατικοποιήσεων (ΕΛΠΕ &
∆ΕΠΑ) του ΤΑΙΠΕ∆.

Πιο συγκεκριµένα, η υπόθεση της πώλησης του 50,1% των
ΕΛ.ΠΕ και για την ακρίβεια η ηµεροµηνία κατάθεσης των
δεσµευτικών προσφορών από τους δύο υποψήφιους επενδυτές
Glencore και Vitol, βρίσκεται στα χέρια της Επιτροπής Κεφαλαι-
αγοράς.

Το Ταµείο Αποκρατικοποιήσεων, σύµφωνα µε πληροφορίες,
αναµένει την επίσηµη τοποθέτηση της εποπτικής αρχής για το 

αν τελικά χρειάζεται µετά την ολοκλήρωση του διαγωνισµού ο
νέος ιδιοκτήτης, που θα έχει και το management του οµίλου, να
απευθύνει δηµόσια πρόταση και στους υπόλοιπους µετόχους
της εισηγµένης στο χρηµατιστήριο.

Όπως αναφέρουν πληροφορίες, το ΤΑΙΠΕ∆ επιµένει, µε βάση
την ερµηνεία της νοµοθεσίας που κάνει για τις εισηγµένες δηµό-
σιες επιχειρήσεις, πως δενχρειάζεται η κατάθεση δηµόσιας πρό-
τασης από το νέο µεγαλοµέτοχο προς τους υπόλοιπους µετόχο-
υς για την εξαγορά µεριδίων τους. 

Εντούτοις η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς είχε καταθέσει άτυπα
διαφορετική θέση και τώρα το Ταµείο αναµένει την επίσηµη
τοποθέτηση της, προκειµένου να εκκινήσει την τελευταία φάση
του διαγωνισµού πώλησης του 50,1% των ΕΛ.ΠΕ.

Πηγές της αγοράς πάντως εκτιµούν ότι οι δύο υποψήφιοι επεν-
δυτές έχουν κάνει τις κινήσεις τους για τη διασφάλιση της απαι-
τούµενης ρευστότητας από τις πιστώτριες τράπεζες αν απαιτηθ-
εί να προχωρήσουν σε δηµόσια πρόταση.

Ο σχεδιασµός του Ταµείου Αποκρατικοποιήσεων µε βάση
αυτήν την εκκρεµότητα είναι για την υποβολή των δεσµευτικών
προσφορών εντός του Νοεµβρίου. 

Πάντως, άλλα εµπόδια που βρήκε η συγκεκριµένη αποκρατι-
κοποίηση, όπως η στάση των συνδικαλιστών που δεν επέτρεπαν
την επίσκεψη των υποψήφιων επενδυτών, ξεπεράστηκαν. Οι
εκπρόσωποι των δύο εταιριών επισκέφθηκαν τις εγκαταστάσεις
των διυλιστηρίων σε Ασπρόπυργο κι Ελευσίνα και βρίσκονται και
σε επικοινωνία µε τη διοίκηση των ΕΛ.ΠΕ για τη συλλογή των
όποιων προβλεπόµενων τεχνικών και οικονοµικών στοιχείων.
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Σταδιακά και σε διαφορετικές ηµεροµηνίες, για
την αποφυγή συνωστισµού, αλλά και λόγω των
καιρικών συνθηκών, ολοκληρώθηκε η διανοµή

σχολικών ειδών σε ευάλωτες και ευπαθείς κοινωνικές ο-
µάδες πληθυσµού του ∆ήµου Αχαρνών, από τη
∆ιεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής. 
Ο ∆ήµος Αχαρνών προσέφερε και φέτος σχολικά είδη

σε καταγεγραµµένους δικαιούχους της ∆ιεύθυνσης Κοι-
νωνικής Πολιτικής σε µια προσπάθεια ανακούφισης και
αλληλεγγύης των δικαιούχων από τις απαιτήσεις της
νέας σχολικής χρονιάς. 

Όπως ανέφερε ο Αντιδήµαρχος Κοινωνικής Πολιτικής
κ. Γιώργος Σταύρου, οι δράσεις αλληλεγγύης για τους
δικαιούχους της ∆ιεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής είναι
συνεχείς και πέρα από τρόφιµα και είδη πρώτης ανάγ-
κης αφορούν και ανάγκες σε εποχικά είδη, οι οποίες
καλύπτονται από έκτακτες διανοµές του ∆ήµου Αχα-
ρνών. 

Σχολικά είδη σε ευάλωτες 
και ευπαθείς οµάδες πληθυσµού 
στον ∆ήµο Αχαρνών

Οι  ωφελούµενες µητέρες της 2ης φάσης του
ΕΣΠΑ, καλούνται να εκτυπώσουν το voucher (2
φορές)  και να το καταθέσουν στο γραφείο των
παιδικών σταθµών στο ∆ηµαρχείο, από 1/10/2018
έως και 5/10/2018, ωράριο 8:00 έως 14:00.

∆ήµος Χαϊδαρίου

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2ου ΕΣΠΑ
ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ

Ο∆ήµος Ασπροπύργου
ανακοινώνει ότι άρχι-
σαν οι Εγγραφές για

το Σχολείο Ρουµανικής
Γλώσσας, που θα λειτουργή-
σει σε συνεργασία µε το
Σύλλογο Ελληνορουµανικής
Φιλίας «Οι Άγιοι Κωνσταν-
τίνος και Ελένη» Ασπροπύρ-
γου και την Ένωση Ελλήνων
Ρουµανίας.

Τα µαθήµατα, θα γίνονται
στα Γραφεία του Συλλόγου,
κτίριο του ∆ήµου στην Άνω
Φούσα (πρώην 8ο ∆ηµοτικό
Σχολείο) τα πρωινά εκάστου
Σαββάτου.

Οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει να απευθυνθούν, τηλεφ-
ωνικά ή αυτοπροσώπως, στο Γραφείο Γενικού Γραµµα-
τέα του ∆ήµου  στην κ. Μαρία Τσολερίδη τις ώρες από
09:00 – 13:00, στον πρώτο όροφο του ∆ηµαρχείου ή
στο τηλέφωνο 213 2006514, ή στην Πρόεδρο του
Συλλόγου, κ. Μαριάννα Κοντουράρου, στο τηλέφωνο
6984639567. 

Λόγω των περιορισµένου αριθµού θέσεων θα τηρηθεί 

αυστηρά, σειρά προτεραιότητας. Τα µαθήµατα του
Σχολείου θα αρχίσουν το Σάββατο, 13 του Οκτώβρη και
θα αφορούν ένα Τµήµα Ενηλίκων και ένα Τµήµα Νέων
σχολικής ηλικίας.

Η πρώτη συνάντηση των Μαθητών µε την Καθηγήτρ-
ιά τους, θα πραγµατοποιηθεί στις 8 Οκτωβρίου 2018,
στις 18:30 στην έδρα του Συλλόγου (πρώην 8ο ∆ηµοτικό
Σχολείο). 

Ασπρόπυργος : Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για την χορήγηση οικονοµικής
ενίσχυσης των επιτυχόντων στις Πανελλαδικές εξετάσεις 2018.

Ξεκίνησαν από εχθές οι αιτή-
σεις για την χορήγηση
οικονοµικής ενίσχυσης των

επιτυχόντων στις Πανελλαδικές
εξετάσεις 2018, όπως είχε προα-
ναγγήλει ο δήµος Ασπροπύργου .

Όπως είχε ανακοινώσει ο ∆ήµος
το χρονικό διάστηµα για την
κατάθεση των αιτήσεων, µε τα
απαραίτητα συνηµµένα δικαιο-
λογητικά, ορίζεται από 1η Οκτω-
βρίου έως 31 Οκτωβρίου 2018. Οι
αιτήσεις θα κατατίθενται στο
Πρωτόκολλο του ∆ήµου Ασπρ-
οπύργου. Πέραν της ορισθείσας
προθεσµίας, οι αιτήσεις θα θεωρ-
ούνται εκπρόθεσµες και θα απο-
ρρίπτονται.

Τα αποτελέσµατα του ελέγχου των αιτήσεων, εφόσον λάβουν την έγκριση από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου
Ασπροπύργου, θα ανακοινωθούν την τελευταία εβδοµάδα του Νοεµβρίου 2018.

Οι δικαιούχοι επιτυχόντες/ούσες θα ενηµερωθούν από το Γραφείο του Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, ώστε
να προσκοµίσουν αντίγραφο του προσωπικού τους Τραπεζικού Λογαριασµού, στον οποίο θα γίνει η κατάθεση της
οικονοµικής ενίσχυσης.

ΑΛΛΗ ΜΙΑ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΜΟΡΦΩΣΗΣ, ΑΠ’ ΤΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

Αρχίζουν οι εγγραφές στο Σχολείο Ρουµανικής
γλώσσας του ∆ήµου Ασπροπύργου

• Από τις 13 Οκτωβρίου τα µαθήµατα.

Απαραίτητα δικαιολογητικά για την πληρότητα
των αιτηµάτων:

1. Συµπλήρωση του εντύπου για την ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ
ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑ∆ΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2018, σε Σχο-
λές/Τµήµατα εκτός Νοµού Αττικής (διατίθεται στο Πρωτόκολλο
του ∆ήµου Ασπροπύργου).

2. Βεβαίωση εγγραφής του/της φοιτητή/τριας στη Σχολή/Τµήµα
εισαγωγής του/της, µε το σύστηµα των Πανελλαδικών εξετά-
σεων 2018.

3. Φωτοτυπία ταυτότητας του/της φοιτητή/τριας.

4. Εκκαθαριστικό φορολογικού έτους 2017 του/της
φοιτητή/τριας και των γονέων του/της.

5. Βεβαίωση Μονίµου κατοικίας του/της φοιτητή/τριας.

6. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης του/της
φοιτητή/τριας.

7. Γνωµάτευση πιστοποίησης αναπηρίας ΚΕ.Π.Α. του/της φοιτ-
ητή/τριας ή των γονέων του (σε περίπτωση που υπάρχει).

Κριτήρια επιλογής για την χορήγηση της οικονοµικής ενίσχυσης:

α) Ο/Η φοιτητής/τρια να έχει εισαχθεί σε Α.Ε.Ι.-Τ.Ε.Ι., εκτός
Νοµού Αττικής, µε το σύστηµα των Πανελλαδικών Εξετάσεων,
έτους 2018 και να έχει προβεί στην εγγραφή του/της στη
Σχολή/Τµήµα εισαγωγής του/της.

β) Το Συνολικό ∆ηλωθέν Εισόδηµα του/της φοιτητή/τριας και
της Οικογένειας του/της, για το φορολογικό έτος 2017, να είναι
έως 6.000€. Σε περίπτωση που πληρούνται τα κριτήρια πολ-
υτεκνίας ή αναπηρίας στην οικογένεια του/της φοιτητή/τριας ή
στον/την ίδιο/α, τότε το όριο αυξάνεται στα 12.000€

γ) Ο/Η φοιτητής/τρια να είναι µόνιµος κάτοικος Ασπροπύργου.

Επισηµαίνεται ότι, διαφορετικές περιπτώσεις (π.χ. οικογενειακής
κατάστασης του/της φοιτητή/τριας) θα εξετάζονται από την
αρµόδια Υπηρεσία του ∆ήµου.
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Το Γυναικείο Κίνηµα
«Άθληση και Υγεία»
του Α.Σ. Πυρρίχιος

Ασπροπύργου διοργα-
νώνει εκδήλωση µόδας
και τέχνης φιλανθρωπικού
χαρακτήρα.

Η εκδήλωση πραγµατο-
ποιείται στις 8 Οκτωβρίου
ώρα 19:00 στον
Ασπρόπυργο στο κτήµα
«∆ΕΚΑ» αίθουσα
«ΑΦΡΟ∆ΙΤΗ»

Στα πλαίσια των πολιτιστικών
δραστηριοτήτων του, το Γυναι-
κείο Κίνηµα «Άθληση και
Υγεία», που πάντα σκοπό του
έχει την προαγωγή του πολιτι-
σµό του τόπου, µε γνώµονα την προσφορά, θα δωρίσει
τα έσοδα της εκδήλωσης στην Ιερά Μονή της Αγίας
Φιλοθέης Εκάλης συνδράµοντας στο έργο της Μονής
που είναι η περίθαλψη παιδιών σε ανάγκη!

Στην εκδήλωση αυτή, της οποίας την παρουσίαση θα
κάνουν ο γνωστός p.r. manager και εικαστικός Χρήστος
Πετρίδης και η σχεδιάστρια κοσµηµάτων και
συντονίστρια εθελοντικών οµάδων Αναστασία Γκούβα,
θα έχετε την ευκαιρία να απολαύσετε το µουσικό
συγκρότηµα HIGHLIGHT αλλά και την
πρωτοεµφανιζόµενη Κλαύδια Παπαδοπούλου σε τρα-
γούδι. Για καλό σκοπό, θα χορέψουν οι Dead Prezz, τα
παιδιά των σχολής Dance Soul , Trudi Emilianou Dance
School και όπως και το χορευτικό του συλλόγου.

Στην πασαρέλα θα δείτε την συλλογή ενδυµάτων της
σχεδιάστριας Όλγας Καραβερβέρη, τις συλλογές
κοσµηµάτων iloveGlam by Anastasia Gkouva και VMart
ενώ τα καταστήµατα Sessile, Sin Fashion Group, Root
Fashion, Posto, Pop Shop & Fashionable, θα µας
δείξουν τις νέες τους προτάσεις. Τα γυαλιά που θα συνο-
δεύουν τα ρούχα είναι του καταστήµατος Vision Aid ενώ
για την επιµέλεια των µαλλιών και του µακιγιάζ των 

µοντέλων θα συνδράµουν οι D.M.D. by Despoina, Hair
Salon, Χριστίνα Παντελίδου, Ελένη Κωνσταντινίδου,
Όλγα Χωροβίδου, Βάσω Φραγκοπούλου, και Ελένη
Παπαδοπούλου.

Στην εκδήλωση CHARITY GLAM FASHION & ART θα
λειτουργήσει παρaλληλά και έκθεση Τέχνης µε έργα
ζωγραφικής και φωτογραφίας από τους καλλιτέχνες
Πετρίδη Χρήστο, Βερούτη Κωνσταντίνο, Σιώκη Ματίνα,
Κουµπάρδα Μαρία, Καµπόλη Θεανώ, κ Γεωρνταµίλη.

Tο ATTICA TV θα καλύψει τηλεοπτικά το γεγονός . Τον
στολισµό της εκδήλωσης έχει αναλάβει το Beauty Store
Χειροποίητες ∆ηµιουργίες.

Ο ∆ήµαρχος Ασπροπύργου κος Μελετίου Νικόλαος και
άλλοι επίσηµοι θα χαιρετίσουν την εκδήλωση ενώ θα
έχετε την ευκαιρία να µάθετε και για το θεάρεστο έργο
της Ιεράς Μονής της Αγίας Φιλοθέης Εκάλης.

Η είσοδος στην εκδήλωση κοστίζει 5 ευρώ µε ποτό και
τα καθαρά έσοδα θα συνδράµουν για αυτό το έργο.

Μετά την εκδήλωση θα ακολουθήσει πάρτυ µε τον
DjPumb.

Συνελήφθησαν έξι 
παράνοµες αποκλειστικές 
νοσοκόµες στην Αττική
Συνελήφθησαν έξι (6) γυναίκες, που εργάζονταν

παράνοµα ως αποκλειστικές νοσοκόµες σε Νοσοκοµείο
της Αθήνας

Στοχευµένοι έλεγχοι πραγµατοποιήθηκαν, από τη
∆ιεύθυνση Αλλοδαπών Αττικής, στις 29-9-2018 σε
Νοσοκοµείο της Αθήνας, για τον εντοπισµό γυναικών
που εργάζονται παράνοµα ως αποκλειστικές νοσοκόµες.

Ειδικότερα, κλιµάκιο αστυνοµικών διενήργησε
ελέγχους, κατά τη διάρκεια των οποίων διαπιστώθηκε
ότι έξι (6) γυναίκες (εκ των οποίων πέντε αλλοδαπές και
µία Ελληνίδα), εργάζονταν ως αποκλειστικές νοσοκόµες,
χωρίς να διαθέτουν το προβλεπόµενο πτυχίο Σχολής
Αδελφών Νοσοκόµων, άδεια άσκησης επαγγέλµατος της
αρµόδιας Αρχής, και δεν ήταν εγγεγραµµένες στο
µητρώο (λίστα) αποκλειστικών νοσοκόµων του Νοσο-
κοµείου.

Επιπλέον, διαπιστώθηκε ότι δύο (2) εκ των ανωτέρω
αλλοδαπών γυναικών, στερούνταν νοµιµοποιητικών της
παραµονής τους εγγράφων.

Σηµειώνεται ότι η άσκηση του επαγγέλµατος της
αποκλειστικής νοσοκόµας, χωρίς τις νόµιµες προϋποθέ-
σεις, έχει σαν αποτέλεσµα τη στέρηση εσόδων από το
∆ηµόσιο και τα Ασφαλιστικά Ταµεία, καθώς δεν
εκδίδονται οι απαιτούµενες αποδείξεις παροχής υπηρε-
σιών, ενώ επιπρόσθετα δεν καταβάλλονται οι προβ-
λεπόµενες από το Νόµο ασφαλιστικές εισφορές.

Οι συλληφθείσες, µε τη σχηµατισθείσα σε βάρος
τους δικογραφία, οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα
Πληµµελειοδικών Αθηνών.

Το Γυνακείο Κίνηµα «Άθληση και Υγεία» 
του Α.Σ. Πυρρίχιος Ασπροπύργου διοργανώνει εκδήλωση 
µόδας και τέχνης φιλανθρωπικού χαρακτήρα.



Ολοκληρώθηκαν µε
επιτυχία οι εργασίες
της Τεχνικής Συνάν-

τησης, οι οποίες πραγµατο-
ποιήθηκαν από τις 17 έως τις
19 Σεπτεµβρίου 2018 στο
πλαίσιο του προγράµµατος
Erasmus Michelangelo. Το
Σχέδιο “Michelangelo:
Ensuring School Success and
Reducing Early School leaving through Fine Arts”, αφορά µια Στρατηγική Σύµπραξη, η
οποία εστιάζει στη Σχολική Εκπαίδευση και στην οποία συµµετέχουν τρεις οργανισµοί
από τρεις Ευρωπαϊκές χώρες. Ειδικότερα, οι εταίροι της σύµπραξης από την Ελλάδα
είναι ο ∆ήµος Ελευσίνας, ο οποίος είναι και ο Συντονιστής του ανωτέρω προγράµµα-
τος, το 3º Γυµνάσιο Ελευσίνας  και οι Athens Makerspace. Από την Ιταλία, ο ∆ήµος
Comune di Siderno, το Liceo Artistico "M.Preti/A. Frangipane" και η Associazione
Darsana Terangα. Τέλος, από την Πορτογαλία, συµµετέχουν ο ∆ήµος Município de
Barcelos, το Agrupamento De Escolas De Barcelos  και η Associação Intercultural
Amigos da Mobilidade.

Στόχος του παραπάνω Προγράµµατος είναι να µελετήσει και να προτείνει τρόπους
µέσα από τους οποίους η Τέχνη µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως «εργαλείο» αντιµετώπι-
σης της σχολικής διαρροής και ενδυνάµωσης της σχολικής επιτυχίας.

Κατά τη διάρκεια της τριήµερης συνάντησης πραγµατοποιήθηκαν ποικίλες δράσεις,
όπως συναντήσεις εργασίας την πρώτη και τη δεύτερη ηµέρα στο ∆ηµαρχείο της
πόλης, όπου έγινε και το καλωσόρισµα των εθνικών αντιπροσωπειών από το ∆ήµαρχο
κο Γιώργο Τσουκαλά, ξενάγηση στην πόλη από τους συνεργάτες και τις συνεργάτιδες
της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας Ελευσίνα 2021, επίσκεψη στον Αρχαιολογικό χώρο της
πόλης, ξενάγηση στο 1ο ΕΠΑΛ και το 3ο   Γυµνάσιο Ελευσίνας και τέλος επίσκεψη στο
Σύλλογο Ποντίων Ελευσίνας, η οποία συνοδεύτηκε µε µαθήµατα χορού και παραδο-
σιακής µαγειρικής.
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Η Φωτογραφική Λέσχη Ελευσίνας διοργανώνει Σεµινάριο 
∆ηµιουργικής Φωτογραφίας µε τον Βασίλη Γεροντάκο.

 Σεµινάριο ∆ηµιουργικής Φωτογραφίας (Β κύκλος) 2018 - 2019

1ο µέρος
Οκτώβριος - Φεβρουάριος

Η Φωτογραφική Λέσχη Ελευσίνας
διοργανώνει Σεµινάριο ∆ηµιουργικής
Φωτογραφίας µε τον Βασίλη Γερον-
τάκο.

Στο σεµινάριο αυτό, οι σπουδαστές
εξοικειώνονται µε την αισθητική
σηµαντικών φωτογράφων που
επηρέασαν τη δυναµική εξέλιξη της
φωτογραφίας, και εστιάζουν στους
κύριους παράγοντες που επηρεάζουν
την αντίληψη µας και τη διαµόρφω-
ση αυτού που βλέπουµε.

Οι άξονες αυτού του σεµιναρίου
είναι οι εξής
1.Θεωρία, 
2.Φωτογραφικές τεχνικές, 
3.Ιστορία, 

4.Σύνθεση,
5.∆ηµιουργική ανάγνωση εικόνας,
6.Ανάλυση και κριτική φωτογραφ-

ιών,
7.Η σχέση της φωτογραφίας µε τις

άλλες τέχνες

Στόχος σεµιναρίου : H καλλιέργεια
του βλέµµατος, η διεύρυνση της
οπτικής, η ανάπτυξη προσωπικής
µατιάς.
Στην διάρκεια του σεµιναρίου

αυτού, οι σπουδαστές µε την
συµβουλευτική καθοδήγηση του
Βασίλη Γεροντάκου ,θα αναπτύξουν
µια θεµατική φωτογραφική εργασία.
Για την παρακολούθηση του σεµι-

ναρίου οι συµµετέχοντες θα πρέπει
να κάνουν εγγραφή στη Φωτογραφι-
κή Λέσχη Ελευσίνας.

ΕΓΓΡΑΦΕΣ 
Μέχρι 13/10

Στο email της
Λέσχης f.l.e.elefsi-
na@gmail.com
Με µήνυµα στη σελίδα στο

facebook ( Φωτογραφική Λέσχη
Ελευσίνας )
Τηλεφωνικά στο 6955 28 48 59

13 ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ  
Κόστος 80€  (4 δόσεις)

ΣΑΒΒΑΤΟ 16:00-18:00 στο ΚΑΠΑΚΙ
(πλατεία Ηρώων Ελευσίνας)
Έναρξη: 13/10/2018

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΤΟΥ
ΕΙΣΗΓΗΤΗ

Ο Βασίλης Γεροντάκος γεννήθηκε
στην Αθήνα.
Σπούδασε φλάουτο στο Αthenaeum

ωδείo, µαθηµατικά και αστρονοµία
στο Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο
Αθηνών και είναι µέλος του Φωτογρ-
αφικού Κύκλου.
Στο ραδιόφωνο δούλεψε σαν παρα-

γωγός και συνέθεσε µουσική σε θεα-
τρικές παραστάσεις.
Έχει λάβει µέρος σε οµαδικές και

ατοµικές εκθέσεις στην Ελλάδα και
το εξωτερικό και έχει εκδώσει ένα
βιβλίο µε τίτλο «Φωτογραφίες».

Παράταση δόθηκε από το ∆ήµο Ιλίου στις αιτήσεις για τη χορήγηση
ειδικού βοηθήµατος επανασύνδεσης ρεύµατος. Σε σχετική ανακοίνωσή
του, ο δήµος επισηµαίνει πως:

- Η αποσύνδεση παροχής ρεύµατος θα πρέπει να αφορά την κύρια κατοικία
του υπό εξέταση δικαιούχου.

- Το ειδικό βοήθηµα καταβάλλεται από τη ∆Ε∆∆ΗΕ Α.Ε. απευθείας στον
τελευταίο Προµηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας, όπου εκκρεµούν οι οφειλές του
δικαιούχου.

- Το ποσό του χορηγούµενου βοηθήµατος προσδιορίζεται ανάλογα µε το
ύψος της συνολικής οφειλής του καταναλωτή προς τον Προµηθευτή ηλεκτρικής
ενέργειας.

- Το µέρος της οφειλής που δεν καλύπτεται από το βοήθηµα, διακανονίζεται
και εξοφλείται από τους καταναλωτές σε άτοκες µηνιαίες δόσεις, ο αριθµός
των οποίων ορίζεται από τον εκάστοτε Προµηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας.

∆∆ήήµµοοςς  ΙΙλλίίοουυ::  ΠΠααρράάτταασσηη  ααιιττήήσσεεωωνν  γγιιαα
ττηη  χχοορρήήγγηησσηη  εειιδδιικκοούύ  ββοοηηθθήήµµααττοοςς  

εεππαανναασσύύννδδεεσσηηςς  ρρεεύύµµααττοοςς

∆∆∆∆ΗΗΗΗΜΜΜΜΟΟΟΟΣΣΣΣ    ΕΕΕΕΛΛΛΛΕΕΕΕΥΥΥΥΣΣΣΣΙΙΙΙΝΝΝΝΑΑΑΑΣΣΣΣ    
Ολοκληρώθηκαν µε επιτυχία οι εργασίες της

Τεχνικής Συνάντησης, στο πλαίσιο του 
προγράµµατος Erasmus Michelangelo 
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Α
νταποκρινόµενοι στο κάλεσµα του Συλλόγου
Πελοποννησίων Ζεφυρίου, οι Πελοποννήσιοι
της Ελευσίνας έδωσαν το δικό τους ‘παρόν’  .

Με την ορχήστρα του Νίκου Φιλιππίδη , παρόντος του
∆ηµάρχου Χρήστου Παππού, των εκπροσώπων του
∆ήµου και Φορέων της περιοχής , έβαλαν το δικό τους
λιθαράκι παράδοσης µε χορούς από την Μάνη. 

Ξεσήκωσαν όλους τους παρευρισκόµενους, όπως
ξέρουν να κάνουν και ανταµείφθηκαν µε µια αγκαλιά
λουλούδια και αναµνηστικό. 

Όµορφες εκδηλώσεις , όµορφες στιγµές που µας
αλλάζουν την διάθεση, µας φέρνουν κοντά στην
ιδιαίτερη πατρίδα µας, µας κάνουν να χορεύουµε και
να γλεντάµε κάτω από τους ήχους του κλαρίνου .

Στάση εργασίας 
σήµερα στα τρόλεϊ
Στάση εργασίας, από τις 12.00

έως τις 17.00, θα έχουν σήµερα
Τρίτη 2 Οκτωβρίου οι εργαζόµενοι
στα τρόλεϊ προκειµένου να πραγµα-
τοποιήσουν γενική συνέλευση.
Όπως αναφέρεται σε σχετική ανα-

κοίνωση της Ένωσης Εργαζοµένων
ΗΛΠΑΠ, θα πραγµατοποιηθεί η
τρίτη εξ αναβολής εκλογοαπολογι-
στική γενική συνέλευση µε θέµατα
οικονοµικός, διοικητικός απολογι-
σµός και εκλογή εφορευτικής επι-
τροπής.

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΗΠΕΙΡΩΤΩΝ ΖΕΦΥΡΙΟΥ 
Το  ∆.Σ. του  Συλλόγου  µας,  ο  ∆ΗΜΟΣ  ΦΥΛΗΣ

(∆ΗΜ.  ΕΝΟΤ.  ΖΕΦΥΡΙΟΥ,  Ν.Π.∆.∆.
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ  ‘’Η  ΠΑΡΝΗΘΑ’’,

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ  ΥΠΗΡΕΣΙΑ) και  οι  εθελοντές- µέλη
µας, θα  παρουσι άσουµε την εκδήλωση

«ΤΣΙΠΟΥΡΑ»,  στι ς  13  Οκτώβρη, ηµέρα 
Σάββατο  και  ώρα  8 µ.µ. στον  χώρο  ‘’Μπασ-
κέτες’’  δί πλα από  τα  Γραφεί α  µας,  ΠΑΝ.

ΓΡΗΓΟΡΟΥΣΗΣ  και  ΑΛΑΜΑΝΑΣ. 
Σε  περί πτωση  κακοκαι ρί ας η εκδήλωσή  µας
θα  παρουσι αστεί   στην αί θουσα  πολλαπλών

χρήσεων   του  2ου   Γυµνασί ου  Ζεφυρί ου,
Παπαναστασί ου  και   Φι λι κής Εται ρεί ας.  
Η  Ζυγι ά  που  θα  συνοδεύσει   το  Χορευτι κό

µας  θα  εί ναι   του  Τάσου  Μαγκλάρα, 
στο  τραγούδι  ο Πότσης  Χρήστος και  ο

Κυρί τσης  Θωµάς.   Εί σοδος  Ελεύθερη. 

ΤΟ  ∆.Σ.     

ΓΙΟΡΤΗ ΤΣΙΚΟΥ∆ΙΑΣ 2018
Για 34η χρονιά η ΕΣΤΙΑ ΚΡΗΤΩΝ

ΧΑΙ∆ΑΡΙΟΥ σε συνεργασία 
µε το ∆ήµο Χαϊδαρίου παρουσιάζει

τη Γιορτή της Τσικουδιάς

Το ΣΑΒΒΑΤΟ 6 και την ΚΥΡΙΑΚΗ 7 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
2018 στις 7:30 µ.µ, στην Πλατεία Καραϊσκάκη
(∆ηµαρχείο Χαϊδαρίου)
Η εκδήλωση θα περιλαµβάνει : Πλούσιο Καλλι-

τεχνικό Πρόγραµµα, Φαγητό- Γλέντι- Χορός Για
Όλους, Άφθονη Τσικουδιά ∆ΩΡΕΑΝ. 
ΕΙΣΟ∆ΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΟ ΚΑΛΕΣΜΑ
Οι Πελοποννήσιοι της Ελευσίνας έδωσαν το δικό τους ‘παρόν’ στο Ζεφύρι 
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∆
ηµοσιεύτηκε η νέα
Κοινή Υπουργική Απόφ-
αση, που εισάγει νέες

διατάξεις, η οποίες όπως επι-
σηµαίνεται εξορθολογίζει το
πλαίσιο που διέπει τη µεταφορά
µαθητών δηµοσίων σχολείων
από τις Περιφέρειες.   

Πιο συγκεκριµένα, τροποποι-
ούνται παλαιότερες διατάξεις,
αλλά και προστίθενται νέες για
τους δικαιούχους µαθητές και
για τη διαδικασία µεταφοράς
τους, µε όρους πιο δίκαιους και ευέλικτους, συγκρο-
τείται Περιφερειακή Οµάδα ∆ιοίκησης Έργου για το
συντονισµό και την παρακολούθηση του έργου µεταφ-
οράς ανά Περιφέρεια, ενισχύονται οι δειγµατοληπτικοί
έλεγχοι για την ορθή εκτέλεση του έργου, δηµιουρ-
γείται ηλεκτρονική πλατφόρµα εισαγωγής των
στοιχείων των δικαιούχων δωρεάν µεταφοράς, προ-
στίθενται διατάξεις για τον προληπτικό ιατρικό έλεγχο
και το ποινικό µητρώο των οδηγών και των συνοδών
µεταφορικών µέσων.

Η νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση, που συνυπογράφ-
εται από τους υπουργούς Εσωτερικών, Αλέξη Χαρίτση,
Υποδοµών και Μεταφορών, Χρήστο Σπίρτζη, Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευµάτων, Κώστα Γαβρόγλου και
από τον αναπληρωτή υπουργό Οικονοµικών, Γιώργο
Χουλιαράκη, αντικαθιστά την προηγούµενη ΚΥΑ
24001/2013 (Β’ 1449) και είναι αποτέλεσµα διαβούλευ-
σης µε τις Περιφέρειες της χώρας, αλλά και µε τους
εµπλεκόµενους φορείς, µέσω της αρµόδιας Οµάδας
∆ιοίκησης Έργου για τη µεταφορά µαθητών.

Το υπουργείο Εσωτερικών θα συγκαλέσει προσεχώς 

οµάδα έργου, που θα αποτελείται από εκπροσώπους 
των συναρµόδιων υπουργείων, για την επανεξέταση

του τρόπου, µέσα από τον οποίο προκύπτει η αποζ-
ηµίωση των µεταφορικών µέσων.

Τέλος, το υπουργείο Εσωτερικών, βρίσκεται σε συνε-
ργασία µε τους αρµόδιους φορείς, στο τελικό στάδιο
διαµόρφωσης  µιας ηλεκτρονικής πλατφόρµας (∆υνα-
µικό Σύστηµα Αγορών) για την ανάθεση υπηρεσιών
µεταφοράς µαθητών από τις Περιφέρειες της χώρας.

Το ∆υναµικό Σύστηµα Αγορών λειτουργεί ως µια εξ
ολοκλήρου ηλεκτρονική διαδικασία και είναι ανοικτό
καθ’ όλη την περίοδο ισχύος του συστήµατος σε κάθε
οικονοµικό φορέα που πληροί τα κριτήρια επιλογής.

Στόχος του υπουργείου Εσωτερικών είναι, από την
επόµενη σχολική χρονιά, το σύνολο των Περιφερειών
να εφαρµόσουν το ∆υναµικό Σύστηµα Αγορών, ώστε,
κατά τη διενέργεια της διαγωνιστικής διαδικασίας, να
διασφαλίζεται µεγαλύτερη ευελιξία για τις αναθέτουσες
αρχές και µεγαλύτερη διαφάνεια, να εξοικονοµείται
πολύτιµος χρόνος, αλλά και να µειώνεται το διοικητικό
βάρος.

Ανατροπή φορτηγού ∆ήµου 
στους Άγιους Θεοδώρους

- Άνοιξε το οδόστρωµα 

Ανατροπή φορτηγού του δήµου Λουτρακίου – Αγ.
Θεοδώρων στους Άγιους Θεοδώρους σηµειώθηκε
την Κυριακή εξαιτίας των έντονων καιρικών φαινο-
µένων .
Υποχώρησε το οδόστρωµα, µε αποτέλεσµα το

φορτωµένο φορτηγό του ∆ήµου που συµµετείχε
στη διάνοιξη της Περιφερειακής οδού Αγίων
Θεοδώρων - Κινέτας να καταλήξει µέσα στο ρέµα.
Ευτυχώς δεν υπήρξε τραυµατισµός.

Νέο πλαίσιο για τη µεταφορά των µαθητών
δηµοσίων σχολείων από τις Περιφέρειες

Θρακοµακεδόνες: Θρακοµακεδόνες: 

Τροποποίηση της Λεωφ. Γραµµής 504 
λόγω διάβρωσης του υπεδάφους 

Την προσωρινή τροποποίηση της λεωφορει-
ακής γραµµής 504 (ΘΡΑΚΟΜΑΚΕ∆ΟΝΕΣ-
ΣΙ∆. ΣΤ. ∆ΕΚΕΛΕΙΑΣ-ΚΗΦΙΣΙΑ), λόγω

σοβαρού κινδύνου καθίζησης του οδοστρώµατος,
εξαιτίας διάβρωσης του υπεδάφους, επί της οδού
Ανδριανού, πλησίον του ρέµατος, προχωρά ο
ΟΑΣΑ από τις 29.09.2018 και µέχρι νεωτέρας, ως
εξής:

Τροποποίηση της διαδροµής της λεωφορειακής
γραµµής 504 (προς Κηφισιά)

Από Κάχι Κακιασβίλι, αριστερά στον παράδροµο
της Λ. Κύµης, αριστερά Ιβίσκου, δεξιά Λ. Κύµης,
συνέχεια Λ. Κύµης και συνέχεια όπως η εγκεκρι-
µένη διαδροµή.

Τροποποίηση της διαδροµής της λεωφορειακής
γραµµής 504 (προς Θρακοµακεδόνες)

Από Ε.Ο.Α.Θ., δεξιά Λ. Κύµης, συνέχεια Λ. Κύµης
και συνέχεια όπως η εγκεκριµένη διαδροµή.

ΚΙΝΗΜΑ ΧΩΡΙΣ ΜΕΣΑΖΟΝΤΕΣ - ΕΛΕΥΣΙΝΑ

H 34η δράση χωρίς µεσάζοντες
µεταφέρεται το Σάββατο 6/10

Η προγραµµατισµένη 
για το Σάββατο 29-9-2018 δράση του

κινήµατος χωρίς µεσάζοντες 
αναβλήθηκε για το 

επόµενο Σάββατο 6/10/2018, εξαιτίας
των καιρικών φαινοµένων.
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Τη νέα σύνθεση του διοικητικού
συµβουλίου ανακοίνωσε η «ΕΛΕΥΣΙΝΑ
2021» µέσω της επίσηµης ιστοσελίδας
eleusis2021.eu. Πιο συγκεκριµένα:

Σοφία Αυγερινού-Κολώνια – Πρόεδρος

Η Σοφία Αυγερινού-Κολώνια είναι Αρχιτέκτονας
Ε.Μ.Π.(1973). Κάτοχος του διπλώµατος του Ινστι-
τούτου Περιφερειακής Ανάπτυξης της Παντείου
(1980) και του D.E.A. a l’Histoire et Civilisation
(Etudes Urbaines) της Ecole des Hautes Etudes en
Sciences Sociales-Paris. (EHESS, 1981). Κάτοχος
του Doctorat (Nouveau Régime) της ΕΗΕSS στην
περιοχή της Αστικής Γεωγραφίας (1986). Για τις
σπουδές της στη Γαλλία έλαβε την υποτροφία του
ιδρύµατος Α. Ωνάση.

Ως ελεύθερος επαγγελµατίας µελετητής έχει
ασχοληθεί µε πολεοδοµικές-χωροταξικές και ανα-
πτυξιακές µελέτες του δηµοσίου.

Από το 1982 µέχρι σήµερα υπηρετούσε στον
Τοµέα Πολεοδοµίας-Χωροταξίας (Department of
Urban and Regional Planning) του Τµήµατος Αρχι-
τεκτόνων Ε.Μ.Π. Συνταξιοδοτήθηκε πρόσφατα ως
διευθύντρια του Εργαστηρίου Χωροταξίας και Οικι-
στικής Ανάπτυξης, ενώ υπήρξε διευθύντρια του
Τοµέα Πολεοδοµίας και Χωροταξίας, Σχολής Αρχιτεκ-
τόνων ΕΜΠ τα έτη 2004-2007, 2010-2013, 2014-
2017.

Τα διδακτικά και ερευνητικά της ενδιαφέροντα
κινούνται στην επιστηµονική περιοχή της Πολεο-
δοµίας-Χωροταξίας. Συγκεκριµένα ασχολείται µε
θέµατα ανάλυσης και αναπτυξιακού σχεδιασµού
ιστορικών κέντρων, ιστορικών πόλεων και οικισµών
καθώς και µε τη διερεύνηση και καταγραφή των δια-
δικασιών του µεταβαλλόµενου αγροτικού και αστικού
χώρου, ειδικότερα µε περιοχές σε κρίση: ευαίσθητες
αστικές και αγροτικές περιοχές, περιοχές µε περιορι-
σµένους πόρους, που µέσα στη γοργά µεταβαλλό-
µενη σήµερα πραγµατικότητα επιζητούν νέες, εναλ-
λακτικές κατευθύνσεις ανάπτυξης. Μέσα στο πλαίσιο
αυτό έχει διευθύνει 30 ερευνητικά προγράµµατα
µελετώντας την εναλλακτική πρόταση της συµβολής
του πολιτισµού στον αναπτυξιακό χωρικό σχεδιασµό
και ειδικότερα της δηµιουργικότητας και του αστικού
τουρισµού ως επιπλέον δυνατότητες στα πλαίσια του
αστικού σχεδιασµού για την ανάπτυξη, βελτίωση της
λειτουργικότητας, της διαχείρισης και της διοίκησης
των πόλεων και των µικρών οικισµών.

Πρόσφατη ερευνητική της δραστηριότητα, στα
οποία υπήρξε επιστηµονική υπεύθυνη, αποτελεί το
ερευνητικό πρόγραµµα
“ENPICBCMED_CROSS_BORDER COOPERA-
TION IN THE MEDITERRANEAN: MEDNETA –
Mediterranean cultural network to promote creativity
in the arts, crafts and design for communities regen-
eration in historical cities” (2014-2016), καθώς και το
εν εξελίξει ερευνητικό πρόγραµµα “SUPrEME –
Supporting maritime spatial Planning in the Eastern
Mediterranean” (2016-2018) στο πλαίσιο του προ-
γράµµατος «EASME/EMFF/2015/1.2.1.3».

Ως εκλεγµένο µέλος επί τρεις συνεχείς θητείες
(2008, 2011, 2014) της ∆ιεθνούς Εκτελεστικής Επιτρ-
οπής του ∆ιεθνούς Συµβουλίου Μνηµείων και Τοποθ-
εσιών, Τεχνικού συµβούλου της UNESCO για την
Παγκόσµια Πολιτιστική Κληρονοµιά, (ICOMOS)
συνέβαλε ιδιαίτερα στην οργάνωση του επιστηµονι-
κού του έργου και στο πεδίο της Παγκόσµιας Πολιτι-
στικής Κληρονοµιάς.

Με την ιδιότητα της  Προέδρου της ∆ιεθνούς Επι-
στηµονικής Επιτροπής Ιστορικών Πόλεων και Οικι-
σµών-CIVVIH του ICOMOS εισηγήθηκε τις «Αρχές
της Βαλέτα για την Προστασία και ∆ιαχείριση Ιστορ-
ικών πόλεων, και οικισµών» που εγκρίθηκαν το 2011
στο Παρίσι  από την 17η Παγκόσµια Γενική Συνέλευ-
ση του ICOMOS.

Ιδρυτικό µέλος και από το 2002 ως σήµερα, πρόε-
δρος του Συλλόγου Φίλων του Βυζαντινού και Χρι-
στιανικού Μουσείου Αθήνας και πρόεδρος του
ΣΕΠΟΧ.Μέλος της Ελληνικής Εθνικής Επιτροπής
της UNESCO.

Πέτρος Σφηκάκης – Αντιπρόεδρος

Ο Πέτρος Σφηκάκης γεννήθηκε το 1963 στην
Αθήνα. Είναι απόφοιτος της Νοµικής Σχολής του
∆ηµοκρίτειου Πανεπιστηµίου Θράκης (1987). Σήµε-
ρα είναι διευθύνων εταίρος της «Σφηκάκης και Συνε-
ργάτες ∆ικηγορική Εταιρεία», η οποία εξειδικεύεται
στην παροχή συµβουλευτικών υπηρεσιών στο δικα-
στήριο για θέµατα εµπορικού δικαίου και ιδίως του
δικαίου των επιχειρήσεων, των δηµοσίων συµβά-
σεων και του διοικητικού δικαίου. Έχει διατελέσει
Γενικός Γραµµατέας του Υπουργείου Παιδείας για
θέµατα Νέας Γενιάς (1996-2000) και µέλος των ∆ιυ-
πουργικών Επιτροπών για τη Νεολαία και τις σχέσεις
Ελλάδας-Ε.Ε. Είναι µέλος του ∆ικηγορικού Συλλόγου
Αθηνών από το 1989, καθώς και της Ένωσης Ελλή-
νων Εµπορικολόγων, της International Trademark
Association (INTA), του European Corporate
Governance Institute (ECG) και του European
Business Ethics Network.

Μαρία Φιλιππή, ∆ιευθύνουσα Σύµβουλος

Η Μαρία Φιλιππή ξεκίνησε την καριέρα της πριν
είκοσι δύο χρόνια ως ειδική σε θέµατα επικοινωνίας
και ΜΜΕ, ενώ παράλληλα σπούδαζε ∆ιοίκηση
Επιχειρήσεων σε προπτυχιακό και µεταπτυχιακό
επίπεδο µε ειδίκευση τον τουρισµό. 

Η καινοτόµος προσέγγιση των θεµάτων στρατηγι-
κής σε συνδυασµό µε την εµβάθυνση σε ζητήµατα
επικοινωνίας, πολιτισµού και εκπαίδευσης την οδήγ-
ησαν σε επιπλέον σπουδές σε αυτούς τους τοµείς µε
εξειδίκευση στις ΤΠΕ για την εκπαίδευση, την επικοι-
νωνία  και τον πολιτισµό µέσω του σχετικού διεπι-
στηµονικού διατµηµατικού µεταπτυχιακού προγράµ-
µατος. 

Η εµπειρία της πλέον των δεκατεσσάρων ετών σε
τοµείς Στρατηγικής και Επικοινωνίας σε µεγάλους
βιοµηχανικούς οµίλους της έδωσαν τη δυνατότητα να
αναπτύξει έργα βιώσιµης ανάπτυξης για περιφέρειες
και τοπικές κοινωνίες στο πλαίσιο δράσεων του τοµέα
Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης των εταιρειών αυτών.
Η Μαρία συνεχίζει την έρευνα στο χώρο των υβρι-
δικών χώρων και της σύνδεσης τεχνολογίας, πολιτι-
σµού και οικονοµικής ανάπτυξης στο Πανεπιστήµιο
Αθηνών – Ερευνητικό Πανεπιστηµιακό Ινστιτούτο
Εφηρµοσµένης Επικοινωνίας. 

Έχει ιδρύσει το καινοτόµο www.ecoktima.com –
τον πρώτο υβριδικό χώρο επαυξηµένης µάθησης και
εµπειρίας το 2011 και τώρα έχει αφοσιωθεί στο ρόλο
της ∆ιευθύνουσας Συµβούλου µε σκοπό την υλο-
ποίηση του οράµατος της Eleusis 2021.

Θεόδωρος Καραντινός, Γραµµατέας του ∆ιοικ-
ητικού Συµβουλίου

Ο Θεόδωρος Καραντινός γεννήθηκε στις 12 Απρ-
ιλίου του 1954 στην Αλεξάνδρεια Αιγύπτου και κατά-
γεται από το νησί της Χάλκης ∆ωδεκανήσου.
Σπούδασε Οικονοµικές Επιστήµες στο Οικονοµικό
τµήµα της Νοµικής του Πανεπιστηµίου Αθηνών. 

Παρακολούθησε το διετές µεταπτυχιακό τµήµα
Αναλυτών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών στο
ΕΛ.ΚΕ.ΠΑ. Έχει εργαστεί στη Λιβύη και συγκεκριµέ-
να στην εταιρεία Ε∆ΟΚ – ΕΤΕΡ Α.Ε. ως ∆ιευθυντής
Προσωπικού και Υπεύθυνος ∆ηµοσίων Σχέσεων. 

Εργάζεται από το 1986 στην βιοµηχανία χρωµά-
των «ΧΡΩΤΕΧ Α.Ε.» αρχικά ως υπεύθυνος προµηθ-
ειών Α’ υλών, κατόπιν ως ∆ιευθυντής Αναπτυξιακών
έργων διατηρώντας και τον τοµέα των προµηθειών
και από τον Ιούνιο του 2009 έως τον Ιούνιο του 2013
ως ∆ιευθυντής Εργοστασίου Βόλου ενώ παράλληλα
συµµετέχει  από το 2001, στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο
της εταιρείας. 

Συµµετέχει στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Επιχειρ-
ηµατικού Πάρκου Ελευσίνας Α.Ε. και κατέχει την
θέση του ∆ιευθύνοντος Συµβούλου της εταιρείας.
Είναι ιδρυτικό µέλος του Συνδέσµου Ελληνικών
Χηµικών Βιοµηχανιών και συµµετέχει στο ∆.Σ. του
Συνδέσµου Βιοµηχανιών Αττικής και Πειραιά ως αντι-
πρόεδρος. 

Έχει σηµαντική εµπειρία σε θέµατα που αφορούν
την βιοµηχανία καθώς και σε διαπραγµατεύσεις και
επαφές µε πανευρωπαϊκά όργανα (CEFIC, Chemical
Federations, όργανα της Ε.Ε. κ.λ.π.) και µε τις ελληνι-
κές αρµόδιες αρχές (Υπουργεία, Γενικό Χηµείο του
Κράτους, Τελωνεία κ.λ.π.).

Επίσης διαθέτει σηµαντική εµπειρία σε ∆ιαχείριση
Ανθρωπίνων πόρων και σε αναπτυξιακά έργα
(κατασκευαστικά). 

Είναι παντρεµένος και έχει ένα γιό.

Άρης Καλαντίδης,  Μέλος  ∆ιοικητικού Συµβου-

λίου

Ο Άρης Καλαντίδης είναι καθηγητής ∆ιαχείρισης
Τόπων (Place Management) στο Manchester
Metropolitan University και διευθύνων σύµβουλος της
εταιρείας Inpolis Urbanism στο Βερολίνο, εταιρείας
συµβούλων σε τοπικά αναπτυξιακά προγράµµατα,
µε επικέντρωση στην πολιτιστική και δηµιουργική
οικονοµία. Είναι διευθυντής στο Ινστιτούτο ∆ιαχείρι-
σης Τόπων (Institute of Place Management), µιας
εκπαιδευτικής σύµπραξης του πανεπιστηµίου και
φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης. Έχει κάνει µετα-
πτυχιακές σπουδές στην Πολεοδοµία και Χωροταξία
και κατέχει διδακτορικό δίπλωµα από το ΕΜΠ. Είναι
µέλος της συντακτικής επιτροπής του διεθνούς περ-
ιοδικού Journal of Place Management and
Development και του ελληνικού περιοδικού
ΓΕΩΓΡΑΦΙΕΣ.  Έχει εργαστεί σε πόλεις και περιφέρ-
ειες της Ευρώπης, της Νοτίου Αµερικής, της Αφρικής
και της Αυστραλίας.

Θανάσης Μίλησης, Μέλος ∆ιοικητικού
Συµβουλίου

O Θανάσης Μίλησης σπούδασε οικονοµικά και
marketing και ταυτόχρονα κινηµατογράφο και τηλε-
όραση στο τµήµα σκηνοθεσίας της σχολής Σταυρά-
κου. Από τα µέσα της δεκαετίας του ’80 ασχολήθηκε
συστηµατικά µε το θέατρο, την τηλεόραση (µουσικό
τµήµα της ΕΡΤ), ραδιόφωνο (Α’ πρόγραµµα της ΕΡΤ
στην εκποµπή “Κείµενα και οι δηµιουργοί τους”) και
κινηµατογράφο. Συµµετέχει σε πολλές παραγωγές
του Κέντρου Κινηµατογράφου σαν βοηθός σκηνοθ-
έτης. Υπήρξε ιδρυτικό µέλος της κινηµατογραφικής
λέσχης Ελευσίνας και δηµοσίευσε πολλές κριτικές και
παρουσιάσεις ταινιών. Εργάστηκε ως επικεφαλής
οµάδας επεξεργασίας προγραµµάτων καθηµερινών
προβολών (παράλληλο κύκλωµα) κατά την θερινή
περίοδο της πρώτης απόπειρας και δηµιουργίας
στην Ελλάδα. Από το 1984 έως το 2004 ήταν
σύµβουλος για τις πολιτιστικές εκδηλώσεις του ∆ήµου
Ελευσίνας. ∆ραστηριοποιήθηκε για τρία χρόνια
(1989-1992) στην οµάδα του Αλέξη ∆αµιανού ως
βοηθός σκηνοθέτης για την ταινία «Ηνίοχος» . Κατό-
πιν, εργάστηκε (1992-1994) στην τηλεόραση του
ΣΚΑΪ ως σκηνοθέτης. Ακολουθεί συνεργασία για την
έρευνα, τον σχεδιασµό και την εκτέλεση της 12χρον-
ης παραγωγής (1988-2000) του πολυβραβευµένου
ντοκιµαντέρ «Αγέλαστος πέτρα» σκηνοθεσίας Φίλιπ-
που Κουτσαφτή ως βοηθός σκηνοθέτης.

Από το 1996 εργάζεται στο Star channel ως
σκηνοθέτης συµµετέχοντας σε δεκάδες παραγωγές
και πολυκάµερων συστηµάτων, όπως ζωντανών και
µαγνητοσκοπηµένων εκποµπών, µουσικών προγρ-
αµµάτων και videoclips, θεατρικών έργων, διαφηµι-
στικών spots, trailers κ.α.

Κατερίνα Μπούµπα – Μέλος  ∆ιοικητικού
Συµβουλίου

Η Κατερίνα Μπούµπα είναι Πολιτικός Μηχανικός
(Πολυτεχνείο Πατρών, 1993). Έχει ολοκληρώσει
µεταπτυχιακές σπουδές στο Ελληνικό Ανοικτό Πανε-
πιστήµιο (ΕΑΠ, 2018) µε αντικείµενο τη  ∆ιαχείριση
Τεχνικών Έργων και θέµα ∆ιπλωµατικής «Ανάλυση
βασικών παραµέτρων και αξιολόγηση οικονοµικού
αντικειµένου Συµβάσεων Παραχώρησης Τεχνικών
Έργων-Οικονοµική αξιολόγηση δηµοσίων έργων».
Έχει εργαστεί σε θέσεις ευθύνης στην Κοινοπραξία
Ολυµπιακό Μετρό (1994-1998) και στην Ολυµπιακό
Χωριό Α.Ε. (2001-2010), καθώς και στον ΟΑΕΕ στη
διεύθυνση Συντήρησης και ∆ιαχείρισης του οργανι-
σµού. Σήµερα είναι αποσπασµένη στο γραφείο του
Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ως υπεύθυ-
νη για τον συντονισµό των Επιστηµονικών Συνερ-
γατών και Συµβούλων, καθώς και για θέµατα χωρο-
ταξίας και πολεοδοµίας. Μιλάει αγγλικά και γερµανι-
κά.

∆ηµήτρης Παπαδόπουλος, Μέλος  ∆ιοικητι-
κού Συµβουλίου

Ο ∆ηµήτρης Παπαδόπουλος, 46 ετών, γεννήθηκε
και µεγάλωσε στην Ελευσίνα. Σπούδασε στο Εθνικό
Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ) στην Σχολή Χηµικών
Μηχανικών από όπου αποφοίτησε το 1995. Απέκ-
τησε δίπλωµα Μάστερ και ∆ιδακτορικό το 1999 από
την σχολή χηµικών Μηχανικών του Πανεπιστηµίου
του Μάντσεστερ της Αγγλίας (UMIST). Εργάστηκε 

επί 3 έτη ως επιστηµονικός συνεργάτης στο Πανε-

πιστήµιο του Μάντσεστερ της Αγγλίας (UMIST). Από
το 2002, εργάζεται στην εταιρεία ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε. –
µέλος του οµίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. – ως µηχανικός
σε διευθυντικές θέσεις σε έργα διαχείρισης απορριµ-
µάτων.

Από το 2011 έως και σήµερα είναι ∆ηµοτικός
Σύµβουλος Ελευσίνας και έχει διατελέσει πρόεδρος
νοµικών προσώπων του ∆ήµου, πρόεδρος ∆ηµοτι-
κού Συµβουλίου της Ελευσίνας και εντεταλµένος
σύµβουλος σε θέµατα ανακύκλωσης και περιβάλ-
λοντος.

Κυριακούλα (Κούλα) Παραδείση, Μέλος ∆ιοικ-
ητικού Συµβουλίου

Η Κυριακούλα Παραδείση γεννήθηκε στην Ελευ-
σίνα το 1953.  Στην  πόλη που  την ανέστησε, την
γαλούχησε, έδωσε όλη την αγάπη της. Είναι παντρε-
µένη και έχει τρία παιδιά και τρία εγγόνια. Μετά την
γέννηση των παιδιών της, και επί τριάντα έτη, ασχο-
λήθηκε µε την διαχείριση της εταιρείας οικοδοµικών
έργων της οικογένειάς της. Παράλληλα δόθηκε ολό-
ψυχα στην µάχη για την ευηµερία της πόλης και των
ανθρώπων της. Ασχολήθηκε έντονα µε τα κοινά,
τόσο σε δηµοτικό  επίπεδο όσο και  νοµαρχιακό. Στέ-
λεχος της ∆ιοίκησης του Θριάσιου Νοσοκοµείου επί
δέκα έτη, στάθηκε αρωγός στα προβλήµατα εργαζο-
µένων και ασθενών. 

Στην τοπική αυτοδιοίκηση, έδωσε και δίνει  µάχες
για το κοινό πάντοτε καλό.  Μέλος της επιτροπής
ΕΛΕΥΣΙΝΑ 21, κατόπιν επιλογής της από τον ∆ήµα-
ρχο Ελευσίνας. Είναι στην Επιτροπή Πολιτισµού της
Νέας ∆ηµοκρατίας µε πρόεδρο την κα Όλγα Κεφα-
λογιάννη. Φύσει και θέσει άνθρωπος της προσφο-
ράς, η Κούλα Παραδείση, αεικίνητη, είναι και θα είναι
πάντα στο πλευρό όσων την χρειάζονται.

Έλενα Τζελέπη, Μέλος  ∆ιοικητικού Συµβου-
λίου

Η Έλενα Τζελέπη είναι Επίκουρος Καθηγήτρια στο
Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας στο Τµήµα Ιστορίας, Αρχαι-
ολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας µε επιστηµο-
νικά ενδιαφέροντα: Πολιτική και κοινωνική φιλοσοφία,
σύγχρονη κριτική θεωρία, φεµινιστική σκέψη και θεω-
ρίες φύλου, φιλοσοφία της τέχνης, πολιτισµική κριτι-
κή, σύγχρονες αναγνώσεις της αρχαίας ελληνικής
φιλοσοφίας και τραγωδίας. 

Η Έλενα Τζελέπη έχει σπουδάσει Φιλοσοφία στο
Ohio State University, ενώ συνέχισε µε µεταπτυχια-
κές σπουδές στο New School for Social Research
όπου και ολοκλήρωσε τη διδακτορική της διατριβή το
2007 µε θέµα «Mimesis as Philosophical Critique:
Eventuality and the Feminine» µε επιβλέποντα καθη-
γητή τον Σάιµον Κρίτσλεϋ. Έχει διδάξει, µεταξύ
άλλων, στο Πανεπιστήµιο Κολούµπια της Νέας Υόρκ-
ης, στο Αµερικανικό Πανεπιστήµιο του Καΐρου, στο
Πανεπιστήµιο του Ελσίνκι, στο ∆ιατµηµατικό Πρόγρ-
αµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών: «Φύλο, Κοινωνία,
και Πολιτική» του Παντείου Πανεπιστηµίου και στο
Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών: «Εκπαίδευ-
ση και Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα» του Εθνικού Καποδι-
στριακού Πανεπιστηµίου (σε συνεργασία µε το Πανε-
πιστήµιο του Λονδίνου). Έχει συνεργαστεί ως ερευ-
νήτρια µε τα ερευνητικά κέντρα Center for the Study
of Social Difference και Institute for Research on
Women and Gender του Πανεπιστηµίου Κολούµπια,
και µε το ερευνητικό κέντρο Birkbeck Institute for the
Humanities του Πανεπιστηµίου του Λονδίνου.

Σταυρούλα – Βίλλυ Φωτοπούλου, Μέλος ∆ιοικ-
ητικού Συµβουλίου

Η Σταυρούλα –Βίλλυ Φωτοπούλου γεννήθηκε
στην Καλαµάτα, και αποφοίτησε από το 1ο Γενικό
Λύκειο της πόλης. Είναι πτυχιούχος του Τµήµατος
Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Φιλοσοφικής Σχολής
Αθηνών. Eργάζεται από το 1996 στο Υπουργείο
Πολιτισµού, όπου τοποθετήθηκε ως απόφοιτος της
Εθνικής Σχολής ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης.  ∆ιαθέτει µετα-
πτυχιακούς τίτλους σπουδών στη Σύγχρονη Ιστορία
(ΕΚΠΑ, 2008) και στην Κοινωνική Λαογραφία
(ΕΚΠΑ, 2011).  Χειρίζεται άριστα την αγγλική γλώσσα
και ικανοποιητικά τη γαλλική και την ισπανική.  Είναι
∆ιευθύντρια Νεώτερου Πολιτιστικού Αποθέµατος και
Άυλης Πολιτιστικής Κληρονοµιάς στη Γεν. ∆/νση
Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονοµιάς από το
2014. Έχει εκπροσωπήσει το Υπουργείο Πολιτισµού
σε ∆ιεθνείς Οργανισµούς (UNESCO, EE), αναφορικά
µε θέµατα αρµοδιότητάς της.

Η νέα σύνθεση του διοικητικού συµβουλίου της Ελευσίνας 2021
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Αυξηµένα τα οικονοµικά µεγέθη 
της FOODLINK το πρώτο εξάµηνο

Αύξηση πωλήσεων και κερδών παρουσίασε η FOODLINK το πρώτο εξάµηνο
του 2018. Σύµφωνα µε σχετική ανακοίνωση, ο Όµιλος FDL ύστερα από δύο
δύσκολες χρονιές που στιγµατίστηκαν από τη ζηµιά που προκλήθηκε από τη

λήξη της συνεργασίας µε την εταιρεία ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ, λόγω χρεωκοπίας της
τελευταίας, πέτυχε νέα αύξηση του κύκλου εργασιών σε ποσοστό 6,16% έναντι της
αντίστοιχης περιόδου της προηγούµενης χρήσης αλλά και κέρδη προ φόρων τόκων και
σποσβέσεων (EBITDA) ύψους 1,1 εκατ. ευρώ έναντι 200 χιλ. ευρώ της προηγούµενης
περιόδου.

Αναλυτικότερα, ο κύκλος εργασιών τόσο σε επίπεδο οµίλου όσο και σε επίπεδο εται-
ρείας παρουσιάζει αύξηση. Συγκεκριµένα για την εταιρεία η αύξηση ανέρχεται σε ποσο-
στό 4,40 % ήτοι 16,879 χιλ. ευρώ το πρώτο εξάµηνο του 2018 έναντι 16,168 χιλ. ευρώ
το αντίστοιχο εξάµηνο του 2017 ενώ για τον Όµιλο παρουσιάζεται αύξηση σε ποσοστό
6,16% ήτοι 26,184 χιλ. ευρώ το πρώτο εξάµηνο του 2018 έναντι 24.665 χιλ. ευρώ το
2017.

Η αύξηση σε επίπεδο εταιρείας οφείλεται κυρίως στην ανάπτυξη της εµπορικής δρα-
στηριότητας του καπνικου προϊόντος IQOS και στην διεύρυνση της συνεργασίας µε την
ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΪΑ. 

Σε επίπεδο Οµίλου προστίθεται ο κύκλος εργασιών της εξαγοραζόµενης εταιρείας
DIAPO LTD.

Τα µικτά κέρδη για τον Όµιλο διαµορφώθηκαν σε 2.259 χιλ. ευρώ το πρώτο εξάµηνο
του 2018 έναντι 1.024 χιλ. ευρώ το 2017 και 1.385 χιλ. ευρώ έναντι 270 χιλ. για την εται-
ρεία αντίστοιχα ενώ ο συντελεστής µικτού κέρδους το 2018 διαµορφώθηκε στα επίπε-
δα του 8,63%, για τον Όµιλο και 8,21% για την εταιρεία, σηµαντικά αυξηµένος έναντι
του 4,15% και 1,67% αντίστοιχα το πρώτο εξάµηνο του 2017.

Τα κέρδη προ φόρων, χρηµα-
τοδοτικών, επενδυτικών αποτε-
λεσµάτων και συνολικών απο-
σβέσεων (EBITDA) παρουσιά-
ζονται σηµαντικά αυξηµένα το
πρώτο εξάµηνο του 2018 και
διαµορφώθηκαν για τον Όµιλο
στο ποσό των 1.092 χιλ. ευρώ
έναντι 204 χιλ. ευρώ για το 2017,
ενώ τα αντίστοιχα ποσά για την
Εταιρεία ανήλθαν σε 876 χιλ.
ευρώ έναντι 15 χιλ. ευρώ το

2017. Τα αποτελέσµατα προ φόρων διαµορφώνονται για τον Όµιλο σε κέρδη ύψους
101 χιλ. ευρώ το α’ εξάµηνο του 2018 έναντι ζηµιών 787 χιλ. ευρώ την αντίστοιχη περίο-
δο του 2017 ενώ για την Εταιρεία ανέρχονται σε κέρδη ύψους 169 χιλ. ευρώ έναντι
ζηµιών ύψους 720 χιλ. ευρώ το 2017.

Ο Βασίλης Καρακουλάκης, πρόεδρος της FOODLINK δήλωσε «είµαι πολύ ικανοποι-
ηµένος από αυτό το θετικό αποτέλεσµα. ∆εν υπάρχουν πολλές εταιρείες που θα µπο-
ρούσαν να ξεπεράσουν τα 3,5 εκατ. χρέος που µας άφησε η εταιρεία
ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ, πόσο µάλλον σε τόσο µικρό χρονικό διάστηµα όσο εµείς. Το θετικό
πρώτο εξάµηνο του 2018, είναι η απόδειξη ότι µε σκληρή δουλειά και προσήλωση
στους στόχους, τα θετικά αποτελέσµατα είναι αναµενόµενα. 

Ο φάρος που µας οδηγεί όλα αυτά τα χρόνια είναι η ποιοτική ικανοποίηση των αναγ-
κών των πελατών µας. Οι ανάγκες αυτές, είναι και θα είναι για εµάς προκλήσεις. 

Είναι αυτές που µας δίνουν τη δυνατότητα να προχωρήσουµε µπροστά και να γίνο-
υµε καλύτεροι. 

Το όραµά µας είναι να δηµιουργήσουµε έναν εθνικό πρωταθλητή στα logistics, ηγέτη
στον ελληνικό χώρο και όχι µόνο».

Ό
λο και µειώνεται ο
πληθυσµός της
χώρας, µε τους

θανάτους να υπερτερούν 

κατά πολύ των γεννήσεων,
µε βάση τα στατιστικά
στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για την
εξέλιξη των δηµογραφικών 

µεγεθών. Πηγή των
στοιχείων αυτών είναι τα
ληξιαρχεία των δήµων, στα
οποία δηλώνονται και κατα

γράφονται οι γεννήσεις, οι
θάνατοι, οι γάµοι και τα σύµφ-
ωνα συµβίωσης που πραγ-
µατοποιούνται στην Ελλάδα.

Ειδικότερα, πέρυσι, οι γεν-
νήσεις στην Ελλάδα ανήλθαν
σε 88.553 (45.686 αγόρια και
42.867 κορίτσια), καταγράφ-
οντας µείωση κατά 4,7% σε
σχέση µε το 2016, οπότε ήταν
92.898 (47.882 αγόρια και
45.016 κορίτσια). Στις γεννή-
σεις δεν συµπεριλαµβάνονται
οι γεννήσεις νεκρών βρεφών,
οι οποίες ανήλθαν σε 363,
αυξηµένες κατά 7,1 % σε
σύγκριση µε το 2016, οπότε
ήταν 339.

Στον αντίποδα, οι θάνατοι
παρουσίασαν αύξηση κατά
4,8% και ανήλθαν σε 124.501
(63.168 άνδρες και 61.333
γυναίκες), έναντι 118.792
(60.526 άνδρες και 58.266
γυναίκες) το 2016. 

Οι θάνατοι βρεφών ηλικίας
κάτω του ενός έτους ανήλθαν
σε 306, µειώνοντας τον
δείκτη βρεφικής θνησιµότ-
ητας (θάνατοι βρεφών ηλικίας
κάτω του ενός έτους ανά
1.000 γεννήσεις ζώντων) σε
3,5 έναντι 4,2 το 2016.

Οι γάµοι ανήλθαν σε 50.138
(24.975 θρησκευτικοί και
25.163 πολιτικοί), παρουσιά-
ζοντας αύξηση κατά 1% σε
σχέση µε το 2016, κατά το
οποίο είχαν πραγµατοποιηθεί
49.632 γάµοι (23.778 θρη-
σκευτικοί και 25.854 πολιτι-
κοί). 

Τα σύµφωνα συµβίωσης
ανήλθαν σε 4.921, αυξηµένα
κατά 29,5% έναντι του 2016
που ήταν 3.799. Στα εν λόγω
σύµφωνα εφέτος περιλαµβά-
νονται 94 σύµφωνα συµβίω-
σης µεταξύ ανδρών και 40
µεταξύ γυναικών.

ΕΕΕΕΛΛΛΛΣΣΣΣΤΤΤΤΑΑΑΑΤΤΤΤ::::    ∆∆∆∆ιιιιααααρρρρκκκκήήήήςςςς    ηηηη    σσσσυυυυρρρρρρρρίίίίκκκκννννωωωωσσσσηηηη    
ττττοοοουυυυ    ππππλλλληηηηθθθθυυυυσσσσµµµµοοοούύύύ    σσσσττττηηηηνννν    ΕΕΕΕλλλλλλλλάάάάδδδδαααα    
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                               
∆ΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

Ηλιούπολη   18/06/2018                                                          
Αριθµ.  Πρωτ.:  οικ.12167

Περίληψη Ανακοίνωσης υπ'
αριθµ. ΣΟΧ 1/ 2018

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ

ΧΡΟΝΟΥ

Ο ∆ΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 

Έχοντας υπόψη:

1.Τις διατάξεις του άρθρου 21
του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανε-
ξάρτητης αρχής για την επιλογή
προσωπικού και ρύθµιση θεµά-
των διοίκησης» (ΦΕΚ 28 Α),
όπως έχουν τροποποιηθεί και
ισχύουν, σε συνδυασµό µε τις
διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου
25 του Ν. 4440/2016 (ΦΕΚ 224
Α).

2.Τις διατάξεις του Ν.
3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική
της Αυτοδιοίκησης και της Απο-
κεντρωµένης ∆ιοίκησης- Πρόγρ-
αµµα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α),
όπως έχουν τροποποιηθεί και
ισχύουν.

3.Τις διατάξεις του άρθρου ένα-
του του Ν. 4057/2012 «Πειθα-
ρχικό ∆ίκαιο ∆ηµοσίων Πολιτικών
∆ιοικητικών Υπαλλήλων και
Υπαλλήλων Νοµικών Προσώπων
∆ηµοσίου ∆ικαίου» (ΦΕΚ 54 Α).

4.Τις διατάξεις του άρθρου 107
του Ν. 4483/2017 (ΦΕΚ
107/Α/2017).

5.Τις διατάξεις του άρθρου
δεύτερου του Ν.4528/2018 (ΦΕΚ
50/τ.Α’/16-3-2018).

6.Την υπ' αριθµ. 4/18-1-2018
(A∆Α: 612ΦΩΡΥ-7Γ5) απόφαση
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του
∆ήµου Ηλιούπολης, µε θέµα:
«Υποβολή αιτήµατος για την πρό-
σληψη έκτακτου προσωπικού
στις ανταποδοτικές υπηρεσίες του
∆ήµου».

7.Το υπ’ αριθµ. πρωτ.
15818/5866/13-3-2018 έγγραφο
της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης
Αττικής, µε θέµα: «Εισηγητική
έκθεση για πρόσληψη προσωπι-
κού ιδιωτικού δικαίου ορισµένου
χρόνου στο ∆ήµο Ηλιούπολης,
ανταποδοτικού χαρακτήρα»,
προς το Υπουργείο Εσωτερικών. 

8.Την υπ’ αριθµ. πρωτ. οικ.
11415/13-4-2018 (Α∆Α:
ΩΖΙΞ465ΧΘ7-8Ν4)  Απόφαση του
Υπουργού  Εσωτερικών, µε την
οποία εγκρίθηκε στο ∆ήµο
Ηλιούπολης η σύναψη τεσσάρων
(4) συµβάσεων µε σχέση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορι-
σµένου χρόνου σε υπηρεσίες
ανταποδοτικού χαρακτήρα.

9.Τον τροποποιηµένο Οργανι-
σµό Εσωτερικής Υπηρεσίας του
∆ήµου Ηλιούπολης (ΦΕΚ
707/τ΄Β΄/24-4-2015) και την υπ’
αριθµ. Πρωτ. οικ. 15265/02-08-
2018 βεβαίωση  της ∆ιεύθυνσης
∆ιοίκησης ∆ιαχείρισης Ανθρώπι-
νου ∆υναµικού-∆ιαφάνειας του
∆ήµου Ηλιούπολης περί ύπαρξης
κενών θέσεων.

10.Την υπ’ αριθµ. πρωτ.
15079/31-07-2018 Βεβαίωση της
∆ιεύθυνσης Οικονοµικών του
∆ήµου Ηλιούπολης περί ύπαρξης
πιστώσεων για την κάλυψη της
δαπάνης µισθοδοσίας του υπό
πρόσληψη προσωπικού της παρ-
ούσας ανακοίνωσης.

Ανακοινώνει
Την πρόσληψη, µε σύµβαση

εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορι-
σµένου χρόνου, συνολικά τεσ-
σάρων (4) ατόµων για την κάλ-
υψη εποχικών ή παροδικών
αναγκών ανταποδοτικού χαρ-
ακτήρα του ∆ήµου Ηλιούπολ-
ης, που εδρεύει στην
Ηλιούπολη,  και συγκεκριµένα
του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα,
ειδικότητα και διάρκεια σύµβα-
σης, αριθµού ατόµων (βλ.
ΠΙΝΑΚΑ Α), µε τα αντίστοιχα
απαιτούµενα (τυπικά και τυχόν
πρόσθετα) προσόντα (βλ.
ΠΙΝΑΚΑ Β):

Κωδικός
θέσης

Υπηρεσία Έδρα
υπηρεσίας

Ειδικότητα ∆ιάρκεια 
σύµβασης

Αριθµός
ατόµων

101 ∆ήµος 
Ηλιούπολης 

Ηλιούπολη ∆Ε Χειριστής Μηχαν ηµά-
των  Έργων   

( Χειριστής Σαρώθρου )

8 µην ών   1

102 ∆ήµος
Ηλιούπολης 

Ηλιούπολη ∆Ε Χειριστής Μηχαν ηµά-
των  Έργων   

( Αν υψωτικών  
Μηχαν ηµάτων  ) 

8 µην ών  1

103 ∆ήµος
Ηλιούπολης

Ηλιούπολη ∆Ε Οδηγών   ( άδεια
οδήγησης  Γ΄+∆  ́κατηγο-
ρίας µε κάρτα ψηφ ιακού

ταχογράφ ου ) 

8 µην ών  2

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός 
θέσης

Τίτλος σπουδών  και λοιπά απαιτούµεν α (τυπικά & τυχόν  πρόσθετα) προσόν τα
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ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
α) Άδεια µηχανοδηγού-χειριστή µηχανηµάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων οµάδας Ί τάξης Ά ή άδεια χειριστή µηχανηµάτων έργου (Μ.Ε.)
οµάδας Ά ειδικότητας 4 του Π.∆. 113/2012, για τα Μ.Ε. 4.1 της κατάταξης του άρθρου 2 της υπ’ αριθµ. οικ. 1032/166/Φ.Γ. 9.6.4 (Η)/5.3.2013
απόφασης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει  (*),
β) Ισχύουσα επαγγελµατική άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Γ́ ή C κατηγορίας (Π.∆. 51/2012 όπως ισχύει),
γ) Πιστοποιητικό Επαγγελµατικής Ικανότητας (ΠΕΙ)**,
δ) Ο οµώνυµος ή αντίστοιχος τίτλος ΙΕΚ ή Τεχνικού Επαγγελµατικού Εκπαιδευτηρίου Ά ή Β' κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού
Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελµατικού Λυκείου ή Τεχνικών Επαγγελµατικών Σχολών ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης ή Σχολών Μαθητείας
του ΟΑΕ∆ 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 ανω-
τέρω άδεια µηχανοδηγού -χειριστή χορηγήθηκε βάσει του συγκεκριµένου τίτλου είτε αυτοτελώς είτε µε συνυπολογισµό και εµπειρίας.  

ΠΡΟΣΟΝΤΑ  Ά ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο µε τα ανωτέρω προσόντα)
α) Άδεια µηχανοδηγού-χειριστή µηχανηµάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων οµάδας Ί τάξης Ά ή άδεια χειριστή µηχανηµάτων έργου (Μ.Ε.)
οµάδας Ά ειδικότητας 4 του Π.∆. 113/2012, για τα Μ.Ε. 4.1 της κατάταξης του άρθρου 2 της υπ’ αριθµ. οικ. 1032/166/Φ.Γ. 9.6.4 (Η)/5.3.2013
απόφασης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει  (*),
β) Ισχύουσα επαγγελµατική άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Γ́ ή C κατηγορίας (Π.∆. 51/2012 όπως ισχύει),
γ) Πιστοποιητικό Επαγγελµατικής Ικανότητας (ΠΕΙ)**,
δ) 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 ανω-
τέρω άδεια µηχανοδηγού- χειριστή χορηγήθηκε βάσει του συγκεκριµένου τίτλου είτε αυτοτελώς είτε µε συνυπολογισµό και εµπειρίας.  

ΠΡΟΣΟΝΤΑ  Β́ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: 
(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο µε τα ανωτέρω προσόντα)
α) Άδεια µηχανοδηγού-χειριστή µηχανηµάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων οµάδας Ί τάξης Ά ή άδεια χειριστή µηχανηµάτων έργου (Μ.Ε.)
οµάδας Ά ειδικότητας 4 του Π.∆. 113/2012, για τα Μ.Ε. 4.1 της κατάταξης του άρθρου 2 της υπ’ αριθµ. οικ. 1032/166/Φ.Γ. 9.6.4 (Η)/5.3.2013
απόφασης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει  (*),
β) Ισχύουσα επαγγελµατική άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Γ́ ή C κατηγορίας (Π.∆. 51/2012 όπως ισχύει),
γ) Πιστοποιητικό Επαγγελµατικής Ικανότητας (ΠΕΙ)**,
δ) Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (δηλ. απολυτήριο τριταξίου γυµνασίου ή για υποψηφίους που έχουν απο-
φοιτήσει µέχρι και το 1980 απολυτήριο ∆ηµοτικού Σχολείου), ή  ισοδύναµος απολυτήριος τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής  του  Ν.∆.
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  Γ́ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: 
(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο µε τα ανωτέρω προσόντα)
α) Άδεια µηχανοδηγού-χειριστή µηχανηµάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων οµάδας Ί τάξης Ά ή άδεια χειριστή µηχανηµάτων έργου (Μ.Ε.)
οµάδας Ά ειδικότητας 4 του Π.∆. 113/2012, για τα Μ.Ε. 4.1 της κατάταξης του άρθρου 2 της υπ’ αριθµ. οικ. 1032/166/Φ.Γ. 9.6.4 (Η)/5.3.2013
απόφασης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει  (*),
β) Ισχύουσα επαγγελµατική άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Γ́ ή C κατηγορίας (Π.∆. 51/2012 όπως ισχύει),
γ) Πιστοποιητικό Επαγγελµατικής Ικανότητας (ΠΕΙ)**,
δ) Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (δηλ. απολυτήριο τριταξίου γυµνασίου ή για υποψηφίους που έχουν απο-
φοιτήσει µέχρι και το 1980 απολυτήριο ∆ηµοτικού Σχολείου),ή ισοδύναµος απολυτήριος τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.∆. 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 µηχα-
νοδηγού-χειριστή (*).
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ:
(*) Υποψήφιοι που κατείχαν άδεια την οποία αντικατέστησαν βάσει του π.δ.113/2012, εφόσον στην νέα αυτή άδεια δεν αναγράφεται η αρχι-
κή 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.
Για τα  θερµικά µηχανήµατα  γίνονται δεκτές και οι άδειες µηχανοδηγών χειριστών µηχανηµάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων που χορη-
γήθηκαν βάσει του π.δ. 22/1976 (ΦΕΚ 6/12.01.1976/τ.Α’).
(**) ΠΡΟΣΟΧΗ: Για την άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Γ’ ή (C) κατηγορίας απαιτείται υποχρεωτικά η προσκόµιση του Πιστοποιητικού Επαγ-
γελµατικής Ικανότητας (ΠΕΙ).
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ (σύµφωνα µε την απαιτούµενη κατά τα ανωτέρω άδεια οδήγησης αυτοκινήτου)
Προκειµένου για την απόδειξη κατοχής του Πιστοποιητικού Επαγγελµατικής Ικανότητας (ΠΕΙ) απαιτείται:
είτε η κατοχή ∆ελτίου Επιµόρφωσης Οδηγού, το οποίο να είναι σε ισχύ και το οποίο εκδίδεται από την Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοι-
νωνιών της Περιφέρειας  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 υποψήφιος και απαιτούνται από την ανακοίνωση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε περίπτωση αντικατάστασης άδειας, για την ενσωµάτωση µίας ή περισσοτέρων κατηγοριών ή υποκατηγοριών κατοχής
του ζητούµενου από την ανακοίνωση Πιστοποιητικού Επαγγελµατικής Ικανότητας (ΠΕΙ) και εφόσον προκύπτουν λόγοι καθυστέρησης της
διαδικασίας επανέκδοσής της, γίνεται δεκτή και η ΒΕΒΑΙΩΣΗ της αρµόδιας υπηρεσίας της ∆ιεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών στην
οποία να αναφέρονται:
•Το ονοµατεπώνυµο και το όνοµα πατρός του αιτούντος τη βεβαίωση
•Ο αριθµός της άδειας οδήγησης την οποία κατέχει καθώς και η νέα 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. 
Για τις άδειες οδήγησης αυτοκινήτων, όταν δεν προκύπτει η ηµεροµηνία της αρχικής κτήσης, της κατά την ανακοίνωση απαιτούµενης άδει-
ας, αλλά µόνο η ηµεροµηνία λήξης της άδειας ή τυχόν πρόσφατης θεώρησης, πρέπει οι υποψήφιοι να συνυποβάλουν και σχετική βεβαίω-
ση της οικείας υπηρεσίας Μεταφορών και Επικοινωνιών.
Σε περίπτωση αδυναµίας της αρµόδιας υπηρεσίας να χορηγήσει τη 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 ∆ήλωσης κατά το άρθρο 8 του ν.1599/1986 του υποψηφίου στην οποία να δηλώνει την ακριβή ηµεροµηνία
αρχικής κτήσης της κατηγορίας επαγγελµατικής άδειας οδήγησης που ζητείται από την προκήρυξη.
Ισχύουσα άδεια οδήγησης που έχει εκδοθεί από κράτος − µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή από τη Νορβηγία, ή από την Ισλανδία ή από
το Λιχτενστάιν, εξακολουθεί να ισχύει στο ελληνικό έδαφος, ως έχει, εφόσον τηρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις χορήγησης της αντίστοιχης
κατηγορίας άδειας οδήγησης του π.δ. 51/2012, όπως ισχύει (παρ. 6,  άρθρο τρίτο, Ν. 4383/2016_ ΦΕΚ 72/20.4.2016/τ.Ά). Στην περίπτω-
ση που οι υποψήφιοι είναι κάτοχοι επαγγελµατικής άδειας οδήγησης αλλοδαπής (εκτός κρατών-µελών της Ευρωπαϊκής ́Ενωσης), για να
γίνουν δεκτοί πρέπει να προσκοµίσουν αντιστοιχία της άδειας οδήγησης αλλοδαπής µε τις επαγγελµατικές άδειες οδήγησης ηµεδαπής.
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ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
α) Άδεια µηχανοδηγού-χειριστή µηχανηµάτων εκτέλεσης
τεχνικών έργων οµάδας Γ  ́τάξης Γ  ́ή Άδεια χειριστή µηχανηµά-
των έργου (Μ.Ε.) οµάδας Α  ́ειδικότητας 2 του Π.∆. 113/2012,
για τα Μ.Ε. 2.5 της κατάταξης του άρθρου 2 της υπ’ αριθµ. οικ.
1032/166/Φ.Γ. 9.6.4 (Η)/5.3.2013 απόφασης, όπως τροποποι-
ήθηκε και ισχύει (*),
β) Ισχύουσα επαγγελµατική άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Γ  ́ή
C κατηγορίας (Π.∆. 51/2012 όπως ισχύει),
γ) Πιστοποιητικό Επαγγελµατικής Ικανότητας (ΠΕΙ)**,
δ) Ο οµώνυµος ή αντίστοιχος τίτλος ΙΕΚ ή Επαγγελµατικού
Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελµατικού Εκπαιδευτηρίου Α' ή Β'
κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή  Τεχνι-
κού Επαγγελµατικού Λυκείου ή Σχολής Επαγγελµατικής
Κατάρτισης ή Επαγγελµατικής Σχολής ή Τεχνικών Επαγγε-
λµατικών Σχολών δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης ή σχολών
µαθητείας του ΟΑΕ∆ του Ν. 1346/1983 ή  Ν. 3475/2006 ή
άλλος ισότιµος τίτλος σχολικών µονάδων της ηµεδαπής ή αλλο-
δαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
Γίνεται επίσης δεκτός οποιοσδήποτε τίτλος ΙΕΚ ή δευτεροβάθ-
µιας εκπαίδευσης ή άλλος ισότιµος και αντίστοιχος τίτλος σχο-
λικών µονάδων της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, υπό την
προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος υποβάλλει βεβαίωση της αρµό-
διας για την έκδοση  της άδειας υπηρεσίας, ότι η ανωτέρω άδεια
µηχανοδηγού - χειριστή 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 Γ  ́τάξης Γ  ́ή Άδεια χειριστή µηχανηµά-
των έργου (Μ.Ε.) οµάδας Α  ́ειδικότητας 2 του Π.∆. 113/2012,
για τα Μ.Ε. 2.5 της κατάταξης του άρθρου 2 της υπ’ αριθµ. οικ.
1032/166/Φ.Γ. 9.6.4 (Η)/5.3.2013 απόφασης, όπως τροποποι-
ήθηκε και ισχύει (*),
β) Ισχύουσα επαγγελµατική άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Γ  ́ή
C κατηγορίας (Π.∆. 51/2012 όπως ισχύει),
γ) Πιστοποιητικό Επαγγελµατικής Ικανότητας (ΠΕΙ)**,
δ) Ο οµώνυµος ή αντίστοιχος,  απολυτήριος τίτλος αναγνωρι-
σµένης κατώτερης τεχνικής σχολής της ηµεδαπής  ή ισότιµος και
αντίστοιχος  τίτλος σχολής της αλλοδαπής. Γίνεται επίσης δεκτός
οποιοσδήποτε τίτλος αναγνωρισµένης κατώτερης τεχνικής σχο-
λής της ηµεδαπής ή αλλοδαπής,  υπό την προϋπόθεση ότι ο
υποψήφιος υποβάλλει βεβαίωση της αρµόδιας για την έκδοση
της άδειας  υπηρεσίας, ότι η ανωτέρω άδεια µηχανοδηγού - χει-
ριστή  χορηγήθηκε βάσει του συγκεκριµένου τίτλου είτε αυτο-
τελώς είτε µε συνυπολογισµό και εµπειρίας.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ  Β  ́ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: 
(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο µε τα ανωτέρω
προσόντα)
α) Άδεια µηχανοδηγού-χειριστή µηχανηµάτων εκτέλεσης
τεχνικών έργων οµάδας Γ  ́τάξης Γ  ́ή Άδεια χειριστή µηχανηµά-
των έργου (Μ.Ε.) οµάδας Α  ́ειδικότητας 2 του Π.∆. 113/2012,
για τα Μ.Ε. 2.5 της κατάταξης του άρθρου 2 της υπ’ αριθµ. οικ.
1032/166/Φ.Γ. 9.6.4 (Η)/5.3.2013 απόφασης, όπως τροποποι-
ήθηκε και ισχύει (*),
β) Ισχύουσα επαγγελµατική άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Γ  ́ή
C κατηγορίας (Π.∆. 51/2012 όπως ισχύει),
γ) Πιστοποιητικό Επαγγελµατικής Ικανότητας (ΠΕΙ)**,
δ) Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης
( απολυτήριο τριταξίου γυµνασίου ή για υποψηφίους που έχουν
αποφοιτήσει µέχρι και το 1980 απολυτήριο δηµοτικού σχο-
λείου) ή ισοδύναµο απολυτήριο  τίτλο κατώτερης Τεχνικής Σχο-
λής του Ν.∆. 580/1970 ή απολυτήριο τίτλο Εργαστηρίων Ειδι-
κής 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 - χειρ-
ιστή (*).
ΠΡΟΣΟΝΤΑ  Γ  ́ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: 
(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο µε τα ανωτέρω
προσόντα)
α) Άδεια µηχανοδηγού-χειριστή µηχανηµάτων εκτέλεσης
τεχνικών έργων οµάδας Γ  ́τάξης Γ  ́ή Άδεια χειριστή µηχανηµά-
των έργου (Μ.Ε.) οµάδας Α  ́ειδικότητας 2 του Π.∆. 113/2012,
για τα Μ.Ε. 2.5 της κατάταξης του άρθρου 2 της υπ’ αριθµ. οικ.
1032/166/Φ.Γ. 9.6.4 (Η)/5.3.2013 απόφασης, όπως τροποποι-
ήθηκε και ισχύει (*),
β) Ισχύουσα επαγγελµατική άδεια οδήγησης Γ  ́ή (C) κατηγο-
ρίας (Π.∆. 51/2012 όπως ισχύει),  
γ) Πιστοποιητικό Επαγγελµατικής Ικανότητας (ΠΕΙ)**,
δ) Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης
( απολυτήριο τριταξίου γυµνασίου ή για υποψηφίους που έχουν
αποφοιτήσει µέχρι και το 1980 απολυτήριο δηµοτικού σχο-
λείου) ή ισοδύναµο απολυτήριο  τίτλο κατώτερης Τεχνικής Σχο-
λής του Ν.∆. 580/1970 ή απολυτήριο τίτλο Εργαστηρίων Ειδι-
κής 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 - χειρ-
ιστή (*).

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ:
(*) Υποψήφιοι που κατείχαν άδεια την οποία αντικατέστησαν
βάσει του π.δ.113/2012, εφόσον στην νέα αυτή άδεια δεν ανα-
γράφεται 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.
Για τα  θερµικά µηχανήµατα  γίνονται δεκτές και οι άδειες µηχα-
νοδηγών χειριστών µηχανηµάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων
που χορηγήθηκαν βάσει του π.δ. 22/1976 (ΦΕΚ
6/12.01.1976/τ.Α’).

(**) ΠΡΟΣΟΧΗ: Για την άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Γ’ ή (C)
κατηγορίας απαιτείται υποχρεωτικά η προσκόµιση του
Πιστοποιητικού Επαγγελµατικής Ικανότητας (ΠΕΙ).
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ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ (σύµφωνα µε την απαιτούµενη κατά τα ανωτέρω άδεια οδήγησης αυτοκινήτου)
Προκειµένου για την απόδειξη κατοχής του Πιστοποιητικού Επαγγελµατικής Ικανότητας (ΠΕΙ) απαιτείται:
είτε η κατοχή ∆ελτίου Επιµόρφωσης Οδηγού, το οποίο να είναι σε ισχύ και το οποίο εκδίδεται από την Υπηρεσία Μεταφορών και
Επικοινωνιών της Περιφέρειας  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 κατ-
ηγοριών ή υποκατηγοριών που κατέχει ο υποψήφιος και απαιτούνται από την ανακοίνωση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε περίπτωση αντικατάστασης άδειας, για την ενσωµάτωση µίας ή περισσοτέρων κατηγοριών ή υπο-
κατηγοριών κατοχής του ζητούµενου από την ανακοίνωση Πιστοποιητικού Επαγγελµατικής Ικανότητας (ΠΕΙ) και εφό-
σον προκύπτουν λόγοι καθυστέρησης της διαδικασίας επανέκδοσής της, γίνεται δεκτή και η ΒΕΒΑΙΩΣΗ της αρµόδιας
υπηρεσίας της ∆ιεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών στην οποία να αναφέρονται:
•Το ονοµατεπώνυµο και το όνοµα πατρός του αιτούντος τη βεβαίωση
•Ο αριθµός της άδειας οδήγησης την οποία κατέχει καθώς και η νέα 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 υποκατηγο-
ρίας ΠΕΙ.
Αυτονόητο είναι ότι οι υποψήφιοι πρέπει να προσκοµίσουν οπωσδήποτε την απαιτούµενη από την ανακοίνωση
άδεια οδήγησης. 
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 Επικοινωνιών.

Σε περίπτωση αδυναµίας της αρµόδιας υπηρεσίας να χορηγήσει τη 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 ∆ήλωσης κατά το άρθρο 8 του ν.1599/1986 του υποψηφίου στην οποία να δηλώνει την ακριβή
ηµεροµηνία αρχικής κτήσης της κατηγορίας επαγγελµατικής άδειας οδήγησης που ζητείται από την προκήρυξη.
Ισχύουσα άδεια οδήγησης που έχει εκδοθεί από κράτος − µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή από τη Νορβηγία, ή από την Ισλαν-
δία ή από το Λιχτενστάιν, εξακολουθεί να ισχύει στο ελληνικό έδαφος, ως έχει, εφόσον τηρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις χορήγ-
ησης της αντίστοιχης κατηγορίας άδειας οδήγησης του π.δ. 51/2012, όπως ισχύει (παρ. 6,  άρθρο τρίτο, Ν. 4383/2016_ ΦΕΚ
72/20.4.2016/τ.Α )́. Στην περίπτωση που οι υποψήφιοι είναι κάτοχοι επαγγελµατικής άδειας οδήγησης αλλοδαπής (εκτός
κρατών-µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης), για να γίνουν δεκτοί πρέπει να προσκοµίσουν αντιστοιχία της άδειας
οδήγησης αλλοδαπής µε τις επαγγελµατικές άδειες οδήγησης ηµεδαπής.
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ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
α) ∆ίπλωµα Επαγγελµατικής Κατάρτισης ΙΕΚ ειδικοτήτων  Τεχνικού Αυτοκινήτων Οχηµάτων ή  Εκπαιδευτή Υποψηφίων Οδηγών Αυτο-
κινήτων ή Εκπαιδευτή Υποψηφίων Οδηγών Αυτοκινήτων και Μοτοσικλετών ή πτυχίο Α' ή Β' κύκλου σπουδών ΤΕΕ ειδικότητας Μηχανών
και Συστηµάτων Αυτοκινήτου ή απολυτήριος τίτλος Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου τµήµατος Μηχανικών Αυτοκινήτων ή απολυτήριος τίτλος
Επαγγελµατικού Λυκείου ειδικότητας Τεχνικού Οχηµάτων  ή ειδικότητας Μηχανικής Αυτοκινήτων του Τοµέα Μηχανολογίας ή ειδικότητας
Μηχανικών και Ηλεκτρολογικών Συστηµάτων Αυτοκινήτου του Τοµέα Οχηµάτων ή  Τεχνικής Επαγγελµατικής Σχολής ∆ευτεροβάθµιας
Εκπαίδευσης ειδικότητας Μηχανών Αυτοκινήτου ή Σχολής Μαθητείας του ΟΑΕ∆ του ν. 1346/1983 ειδικότητας Μηχανοτεχνίτη Αυτοκινήτου
ή συναφούς ειδικότητας, δηλαδή: Πτυχίο ή δίπλωµα ή απολυτήριος τίτλος Ηλεκτρολογικών Συστηµάτων Αυτοκινήτου ή Ηλεκτροµηχανικών
Συστηµάτων και Αυτοµατισµού Αυτοκινήτου ή Τεχνίτης Ηλεκτρολόγος Αυτοκινήτων Οχηµάτων  ή Ηλεκτρικού Συστήµατος Αυτοκινήτου ή
Ηλεκτροτεχνίτη Αυτοκινήτου ή Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Συστηµάτων Αυτοκινήτων ή Τεχνιτών Μηχανών και Συστηµάτων Αυτοκινήτου ή
Ηλεκτρολόγου Αυτοκινήτων Οχηµάτων ή Τεχνικού Μηχανοτρονικής ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωµα ή απολυτήριος τίτλος ΙΕΚ ή Επαγγε-
λµατικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελµατικού Εκπαιδευτηρίου Α  ́ή Β  ́κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγ-
γελµατικού Λυκείου ή Σχολής Επαγγελµατικής Κατάρτισης ή Επαγγελµατικής Σχολής ή Τεχνικής Επαγγελµατικής Σχολής δευτεροβάθµιας
εκπαίδευσης ή Σχολής Μαθητείας του ΟΑΕ∆ του ν. 1346/1983 ή ν. 3475/2006  ή άλλος ισότιµος τίτλος σχολικής µονάδας της ηµεδαπής
ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. 
β) Ισχύουσες επαγγελµατικές άδειες οδήγησης αυτοκινήτου Γ́ ή (C) και ∆́  ή (D) κατηγοριών (Π.∆. 51/2012 όπως ισχύει).
γ) Πιστοποιητικό Επαγγελµατικής Ικανότητας (ΠΕΙ). 
δ) Κάρτα Ψηφιακού Ταχογράφου Οδηγού, η οποία να είναι σε ισχύ.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ  Ά ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους µε τα ανωτέρω προσόντα)
α) Οποιοσδήποτε απολυτήριος τίτλος σχολικής µονάδας ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης της ηµεδαπής ή ισότιµος τίτλος σχολών της αλλο-
δαπής. 
β) Ισχύουσες επαγγελµατικές άδειες οδήγησης αυτοκινήτου Γ́ ή (C) και ∆́  ή (D) κατηγοριών (Π.∆. 51/2012 όπως ισχύει).
γ) Πιστοποιητικό Επαγγελµατικής Ικανότητας (ΠΕΙ).
δ) Κάρτα Ψηφιακού Ταχογράφου Οδηγού, η οποία να είναι σε ισχύ.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ  Β́ 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 σχολείου) ή ισοδύναµος απολυτήριος τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.∆. 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 επαγγελµατικής άδειας οδήγησης αυτοκινήτου.
β) Ισχύουσες επαγγελµατικές άδειες οδήγησης αυτοκινήτου Γ́ ή (C) και ∆́  ή (D) κατηγοριών (Π.∆. 51/2012 όπως ισχύει).
γ) Πιστοποιητικό Επαγγελµατικής Ικανότητας (ΠΕΙ).
δ) Κάρτα Ψηφιακού Ταχογράφου Οδηγού, η οποία να είναι σε ισχύ.
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 σχολείου) ή ισοδύναµος απολυτήριος τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.∆. 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 επαγγελµατικής άδειας οδήγησης αυτοκινήτου.
β) Ισχύουσες επαγγελµατικές άδειες οδήγησης αυτοκινήτου Γ́ ή (C) και ∆́  ή (D) κατηγοριών (Π.∆. 51/2012 όπως ισχύει).
γ) Πιστοποιητικό Επαγγελµατικής Ικανότητας (ΠΕΙ).
δ) Κάρτα Ψηφιακού Ταχογράφου Οδηγού, η οποία να είναι σε ισχύ.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Για τις άδειες οδήγησης αυτοκινήτου Γ  ́ή (C) και ∆́ ή (D) κατηγορίας απαιτείται υποχρεωτικά η προσ-
κόµιση του Πιστοποιητικού Επαγγελµατικής Ικανότητας (ΠΕΙ).

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ (σύµφωνα µε την απαιτούµενη κατά τα ανωτέρω άδεια οδήγησης αυτοκινήτου)
Προκειµένου για την απόδειξη κατοχής του Πιστοποιητικού Επαγγελµατικής Ικανότητας (ΠΕΙ) απαιτείται:
είτε η κατοχή ∆ελτίου Επιµόρφωσης Οδηγού, το οποίο να είναι σε ισχύ και το οποίο εκδίδεται από την Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοι-
νωνιών της Περιφέρειας  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 υποψήφιος και απαιτούνται από την ανακοίνωση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε περίπτωση αντικατάστασης άδειας, για την ενσωµάτωση µίας ή περισσοτέρων κατηγοριών ή υποκατηγοριών κατοχής
του ζητούµενου από την ανακοίνωση Πιστοποιητικού Επαγγελµατικής Ικανότητας (ΠΕΙ) και εφόσον προκύπτουν λόγοι καθυστέρησης της
διαδικασίας επανέκδοσής της, γίνεται δεκτή και η ΒΕΒΑΙΩΣΗ της αρµόδιας υπηρεσίας της ∆ιεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών στην
οποία να αναφέρονται:
•Το ονοµατεπώνυµο και το όνοµα πατρός του αιτούντος τη βεβαίωση
•Ο αριθµός της άδειας οδήγησης την οποία κατέχει καθώς και η νέα 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 τις απαιτούµενες από την ανακοίνωση άδειες οδήγησης. 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 Επικοινωνιών.
Σε περίπτωση αδυναµίας της αρµόδιας υπηρεσίας να χορηγήσει τη 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 ∆ήλωσης κατά το άρθρο 8 του ν.1599/1986 του υποψηφίου στην οποία να δηλώνει την ακριβή ηµεροµηνία
αρχικής κτήσης της κατηγορίας επαγγελµατικής άδειας οδήγησης που ζητείται από την ανακοίνωση.
Ισχύουσα άδεια οδήγησης που έχει εκδοθεί από κράτος − µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή από τη Νορβηγία, ή από την Ισλανδία ή από
το Λιχτενστάιν, εξακολουθεί να ισχύει στο ελληνικό έδαφος, ως έχει, εφόσον τηρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις χορήγησης της
αντίστοιχης κατηγορίας άδειας οδήγησης του π.δ. 51/2012, όπως ισχύει (παρ. 6,  άρθρο τρίτο, Ν. 4383/2016_ ΦΕΚ 72/20.4.2016/τ.Α )́. Στην
περίπτωση που οι υποψήφιοι είναι κάτοχοι επαγγελµατικής άδειας οδήγησης αλλοδαπής (εκτός κρατών-µελών της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης), για να γίνουν δεκτοί πρέπει να προσκοµίσουν αντιστοιχία της άδειας οδήγησης αλλοδαπής µε τις επαγγελµατικές άδειες οδήγησης
ηµεδαπής.

Οι υποψήφ ιοι όλων  των  ειδικοτήτων  πρέπει ν α είν αι ηλικίας από 18 έως 65 ετών .

ΕΜΠΕΙΡΙΑ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 

Ως βαθµολογούµενη εµπειρία για τους παρακά-
τω κωδικούς θέσεων νοείται η απασχόληση µε
σχέση εργασίας ή σύµβαση έργου στο δηµόσιο
ή ιδιωτικό τοµέα ή άσκηση επαγγέλµατος σε
καθήκοντα ή έργα συναφή µε το αντικείµενο των
προς πλήρωση θέσεων.
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟ∆ΕΙΞΗΣ
101, 102, 103
Η εµπειρία λαµβάνεται υπόψη µετά την απόκ-
τηση της ζητούµενης, κατά περίπτωση, από την
παρούσα ανακοίνωση επαγγελµατικής άδειας
οδήγησης αυτοκινήτου   ή άδειας µηχανοδηγού
-χειριστή.
Για τις επαγγελµατικές άδειες που εκδόθηκαν
βάσει του π.δ. 113/2012, βλ. σχετική επισήµαν-
ση στα προσόντα του ΠΙΝΑΚΑ Β:
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό
θέσης).
Για την απόδειξη της εµπειρίας αυτής βλ. δικαιο-
λογητικά περίπτωση Α(1) ή Ειδικές περιπτώσεις
απόδειξης εµπειρίας του Παραρτήµατος ανα-
κοινώσεων Συµβάσεων εργασίας Ορισµένου
Χρόνου (ΣΟΧ) - ΚΕΦΑΛΑΙΟ IΙ., στοιχείο 16.
Πιστοποιητικά απόδειξης εµπειρίας.
Οι τρόποι υπολογισµού της εµπειρίας για όλες τις
ειδικότητες περιγράφονται αναλυτικά στο
«Παράρτηµα ανακοινώσεων Συµβάσεων
εργασίας Ορισµένου Χρόνου (ΣΟΧ)» (βλ.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ I., ενότητα Ε., υποενότητα
«ΤΡΟΠΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ»).  

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
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 Συµβάσεων
εργασίας Ορισµένου Χρόνου (ΣΟΧ)» δικαιο-
λογητικά, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην ενότ-
ητα «ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΙΤΛΩΝ,
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ» του
Κεφαλαίου ΙΙ του  ανωτέρω Παραρτήµατος.

ΠΡΟΣΟΧΗ: 
• Τα πιστοποιητικά της Ανώτατης Συνοµο-

σπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδας (Α.Σ.Π.Ε.), για
όσους υποψήφιους επικαλούνται Πολυτεκνική
ιδιότητα υποβάλλονται υποχρεωτικά είτε σε
ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα, τα
οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο,  είτε σε
πρωτότυπα. 
•  Τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις της αλλο-

δαπής, που απαιτούνται  από την Ανακοίνωση,
πρέπει απαραιτήτως να συνοδεύονται από
επίσηµη µετάφρασή τους στην ελληνική
γλώσσα και να έχουν επικυρωθεί, σύµφωνα µε
τα οριζόµενα στο «Παράρτηµα Ανακοινώσεων
Συµβάσεων Εργασίας Ορισµένου Χρόνου
(ΣΟΧ)» µε σήµανση έκδοσης «30-03-2017» και
ειδικότερα στην τελευταία ενότητα του Κεφα-
λαίου ΙΙ µε τίτλο «ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΙΤΛΩΝ,
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ». 

• Για την απόδειξη της αναπηρίας του ίδιου ή
συγγενικού προσώπου θα πρέπει να προσ-
κοµίζονται τα δικαιολογητικά που προβλέπονται
στην υπ’ αριθµ. Πρωτ.
∆ΙΠΑΑ∆/Φ.ΕΠ.1/570/οικ.3824/3.2.2017 απόφ-
αση της Υπουργού ∆ιοικητικής Ανασυγκρότ-
ησης (ΦΕΚ 272/6.2.2017/τ.Β́ ) (στοιχεία 17 και
18 του Κεφαλαίου ΙΙ του Παραρτήµατος ΣΟΧ  µε
σήµανση έκδοσης 30-03-2017). 

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόµενα στο
«Παράρτηµα ανακοινώσεων Συµβάσεων
εργασίας Ορισµένου Χρόνου (ΣΟΧ)», µε
σήµανση έκδοσης  «30-03-2017».    

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆ΕΥΤΕΡΟ: Υποβολή αιτή-
σεων συµµετοχής
Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να
συµπληρώσουν την αίτηση µε κωδικό
ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν,
είτε αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο εξουσιοδοτ

ηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξου-
σιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρ-
ηµένη από δηµόσια αρχή, είτε ταχυδροµικά µε
συστηµένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρ-
εσίας µας στην ακόλουθη διεύθυνση: ∆ήµος
Ηλιούπολης, Σοφοκλή Βενιζέλου και Πρωτόπα-
πα, ΤΚ 16310, Ηλιούπολη,  απευθύνοντάς την
στο Γραφείο Προσωπικού, υπόψιν κας Αγγελή
Θεοδοσίας και κου Σταθόπουλου Παναγιώτη
(τηλ. επικοινωνίας: 2109970037, 2109970000,
2109970183). 
Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων
ταχυδροµικώς το εµπρόθεσµο των αιτήσεων
κρίνεται µε βάση την ηµεροµηνία που φέρει ο
φάκελος αποστολής, ο οποίος µετά την αποσφ-
ράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των
υποψηφίων.
Η προθεσµία υποβολής των αιτήσεων είναι
δέκα (10) ηµέρες (υπολογιζόµενες ηµερολογια-
κά) και αρχίζει από την επόµενη ηµέρα της τελευ-
ταίας δηµοσίευσης της παρούσας σε τοπικές
εφηµερίδες ή της ανάρτησής της στο χώρο ανα-
κοινώσεων του δηµοτικού καταστήµατος του
δήµου Ηλιούπολης, 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 (δηµό-
σια αργία) ή µη εργάσιµη,  τότε η λήξη της προθ-
εσµίας µετατίθεται την επόµενη εργάσιµη ηµέρα. 
Οι υποψήφιοι µπορούν να αναζητήσουν τα
έντυπα των αιτήσεων: α) στην υπηρεσία µας
στην ανωτέρω διεύθυνση• β) στο δικτυακό τόπο
του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριµένα ακο-
λουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρο-
µή: Πολίτες � Έντυπα – ∆ιαδικασίες � ∆ιαγωνι-
σµών Φορέων � Ορ. Χρόνου ΣΟΧ γ) στα κατά
τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ)
αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση
(www.kep.gov.gr), απ' όπου µέσω της διαδρο-
µής: 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 διαδρ-
οµής: Πολίτες � Έντυπα – ∆ιαδικασίες � ∆ια-
γωνισµών Φορέων � Ορ. Χρόνου ΣΟΧ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ:  Κατάταξη υποψηφίων
Αφού η υπηρεσία µας επεξεργαστεί τις αιτήσεις
των υποψηφίων, τους κατατάσσει βάσει των
κριτηρίων του νόµου (όπως αναλυτικά αναφέρ-
ονται στο Παράρτηµα της ανακοίνωσης). Η
κατάταξη των υποψηφίων, βάσει της οποίας θα
γίνει η τελική επιλογή για την πρόσληψη µε
σύµβαση εργασίας ορισµένου χρόνου, πραγ-
µατοποιείται ως εξής: 
1. Προηγούνται στην κατάταξη οι υποψήφιοι
που διαθέτουν τα κύρια προσόντα της ειδικότ-
ητας και ακολουθούν οι έχοντες τα επικουρικά
(Ά , Β́  επικουρίας κ.ο.κ.). 
2. Η κατάταξη µεταξύ των υποψηφίων που
έχουν τα ίδια προσόντα (κύρια ή επικουρικά)
γίνεται κατά φθίνουσα σειρά µε βάση τη συνολι-
κή βαθµολογία που συγκεντρώνουν από τα
βαθµολογούµενα κριτήρια κατάταξης (χρόνος
ανεργίας, πολυτεκνική ιδιότητα, τριτεκνική ιδιότ-
ητα, αριθµός ανήλικων τέκνων, µονογονεϊκή ιδι-
ότητα, βαθµός τίτλου σπουδών, εµπειρία, αναπ-
ηρία υποψηφίου, αναπηρία συγγενικού ατό-
µου).
3. Στην περίπτωση ισοβαθµίας υποψηφίων στη
συνολική βαθµολογία προηγείται αυτός που έχει
τις περισσότερες µονάδες στο πρώτο βαθµολο-
γούµενο κριτήριο (χρόνος ανεργίας) και, αν αυτές
συµπίπτουν, αυτός που έχει τις περισσότερες
µονάδες στο δεύτερο κριτήριο (αριθµός τέκνων
πολύτεκνης οικογένειας) και ούτω καθεξής. Αν
εξαντληθούν όλα τα κριτήρια, η σειρά µεταξύ των
υποψηφίων καθορίζεται µε δηµόσια κλήρωση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ: Ανάρτηση πινάκων
και υποβολή ενστάσεων
Μετά την κατάρτιση των πινάκων, η υπηρεσία
µας θα αναρτήσει, το αργότερο µέσα σε είκοσι
(20) ηµέρες από τη λήξη της προθεσµίας υπο-
βολής των αιτήσεων συµµετοχής, τους πίνακες
κατάταξης των υποψηφίων στο κατάστηµα των
γραφείων µας, τους οποίους πρέπει να απο-

στείλει άµεσα για έλεγχο στο ΑΣΕΠ, ενώ θα
συνταχθεί και σχετικό πρακτικό ανάρτησης
(σύµφωνα µε το άρθρο 21 παρ. 11 του Ν.
2190/1994 όπως ισχύει) το οποίο θα υπογραφ-
εί από δύο (2) υπαλλήλους της υπηρεσίας. 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, επιτρέπεται στους
ενδιαφερόµενους η άσκηση ένστασης, µέσα σε
αποκλειστική προθεσµία δέκα (10) ηµερών
(υπολογιζόµενες ηµερολογιακά), η οποία αρχίζει
από την επόµενη ηµέρα της ανάρτησής τους. Η
ένσταση κατατίθεται ή αποστέλλεται µε
συστηµένη επιστολή απευθείας στο ΑΣΕΠ
(Πουλίου 6, Αθήνα, Τ.Θ. 14307, Τ.Κ. 11510) και,
για να εξεταστεί, πρέπει να συνοδεύεται από
αποδεικτικό καταβολής παραβόλου είκοσι ευρώ
(20 €), που έχει εκδοθεί είτε µέσω της εφαρµο-
γής του ηλεκτρονικού παραβόλου (e-παράβο-
λο), βλ. λογότυπο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ
ΠΑΡΑΒΟΛΟ» στον διαδικτυακό τόπο του
ΑΣΕΠ (www.asep.gr), είτε από ∆ηµόσια Οικο-
νοµική Υπηρεσία (∆.Ο.Υ.).  Ο υποψήφιος πρέ-
πει να αναγράψει τον κωδικό/αριθµό του παρ-
αβόλου στην ένσταση και να καταβάλει το αντίτι-
µο του ηλεκτρονικού παραβόλου µέχρι τη λήξη
προθεσµίας υποβολής των ενστάσεων. Σε
περίπτωση που η υποβληθείσα ένσταση γίνει
δεκτή, το καταβληθέν ποσό επιστρέφεται στον
ενιστάµενο.
Η υπηρεσία οφείλει να αποστείλει στο ΑΣΕΠ
εντός τριών (3) εργάσιµων ηµερών φωτοαντίγρ-
αφα των αιτήσεων και των δικαιολογητικών των
υποψηφίων που έχουν υποβάλει ένσταση κατά
των πινάκων κατάταξης. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ: Πρόσληψη 
Η υπηρεσία προσλαµβάνει το προσωπικό µε
σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου
χρόνου αµέσως µετά την κατάρτιση των πινά-
κων κατάταξης των υποψηφίων. Τυχόν
αναµόρφωση των πινάκων βάσει αυτεπάγγε-
λτου ή κατ’ ένσταση ελέγχου του ΑΣΕΠ που
συνεπάγεται ανακατάταξη των υποψηφίων,
εκτελείται υποχρεωτικά από το φορέα, ενώ
απολύονται οι υποψήφιοι που δεν δικαιούνται
πρόσληψης βάσει της νέας κατάταξης. Οι απολ-
υόµενοι λαµβάνουν τις αποδοχές που προβλέ-
πονται για την απασχόλησή τους έως την ηµέρα
της απόλυσης, χωρίς οποιαδήποτε αποζηµίω-
ση από την αιτία αυτή. 
Προσληφθέντες οι οποίοι αποχωρούν πριν από
τη λήξη της σύµβασής τους, αντικαθίστανται µε
άλλους από τους εγγεγραµµένους και διαθέσι-
µους στον πίνακα της οικείας ειδικότητας, κατά τη
σειρά εγγραφής τους σε αυτόν.
Σε κάθε περίπτωση, οι υποψήφιοι που προ-
σλαµβάνονται είτε κατόπιν αναµόρφωσης των
πινάκων από το ΑΣΕΠ είτε λόγω αντικατάστα-
σης αποχωρούντων υποψηφίων, απασχο-
λούνται για το υπολειπόµενο, κατά περίπτωση,
χρονικό διάστηµα και µέχρι συµπληρώσεως της
εγκεκριµένης διάρκειας της σύµβασης εργασίας
ορισµένου χρόνου.
Υποψήφιοι που επιλέγονται για πρόσληψη,
προκειµένου να ελεγχθεί, εκ νέου, το κώλυµα της
οκτάµηνης απασχόλησης,  πρέπει κατά την
ηµέρα ανάληψης των καθηκόντων τους να υπο-
βάλουν 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 διαδικασία
έως και την ηµεροµηνία πρόσληψης δεν έχουν
απασχοληθεί ή έχουν απασχοληθεί (δηλώνεται
το χρονικό διάστηµα και ο φορέας απασχόλ-
ησης) µε σύµβαση εργασίας ορισµένου χρόνου
για την αντιµετώπιση εποχιακών ή άλλων περ-
ιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών σε φορέα του
δηµόσιου ή ευρύτερου δηµόσιου τοµέα του άρθ-
ρου 1 παρ. 1 του ν.3812/2009. Σε περίπτωση
µη υποβολής της ανωτέρω υπεύθυνης δήλω-
σης, η σχετική απόφαση πρόσληψης ανακα-
λείται. Εάν η δήλωση είναι ψευδής ή ανακριβής,
η σύµβαση εργασίας είναι αυτοδικαίως άκυρη
και η πρόσληψη ανακαλείται υποχρεωτικά. Στις
ανωτέρω περιπτώσεις, οι επιλεγέντες ή προ-
σληφθέντες υποψήφιοι αντικαθίστανται µε άλλο-
υς από τους εγγεγραµµένους και διαθέσιµους
στον πίνακα της οικείας ειδικότητας, κατά τη
σειρά εγγραφής τους σε αυτόν. 

ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΤΜΗΜΑ της παρούσας
ανακοίνωσης αποτελεί και το «Παράρτηµα ανα-
κοινώσεων Συµβάσεων εργασίας Ορισµένου
Χρόνου (ΣΟΧ)» µε σήµανση έκδοσης
«30.03.2017», το οποίο περιλαµβάνει: i) οδηγίες
για τη συµπλήρωση της αίτησης – υπεύθυνης
δήλωσης µε κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6,
σε συνδυασµό µε επισηµάνσεις σχετικά µε τα
προσόντα και τα βαθµολογούµενα κριτήρια
κατάταξης των υποψηφίων σύµφωνα µε τις
ισχύουσες κανονιστικές ρυθµίσεις• και ii) τα δικαι-
ολογητικά που απαιτούνται για την έγκυρη
συµµετοχή τους στη διαδικασία επιλογής. Οι
ενδιαφερόµενοι µπορούν 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 � Πολίτες � Έντυπα –
∆ιαδικασίες � ∆ιαγωνισµών φορέων � Ορ.
Χρόνου ΣΟΧ. 

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΑΛΑΣΟΠΟΥΛΟΣ 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
Η σειρά κατάταξης µεταξύ των  υποψηφ ίων
καθορίζεται µε βάση τα ακόλουθα κριτήρια:
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ΓΓρρααφφεείίοο  ΑΑππαασσχχόόλληησσηηςς
∆∆ήήµµοουυ  ΑΑσσππρροοππύύρργγοουυ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ-ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
Α Κ Τ Ι Ν Ο Λ Ο Γ Ι Κ Ω Ν
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
Επιθυµητά Προσόντα: 
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Πτυχιούχοι
ΤΕΙ
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Ξένες Γλώσσες : Αγγλικά 
ΓΝΩΣΗ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

ΖΗΤΕΙΤΑΙ
ΒΟΗΘΟΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
Α Κ Τ Ι Ν Ο Λ Ο Γ Ι Κ Ω Ν
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
Επιθυµητά Προσόντα: 
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: ΙΕΚ µε Πιστο-
ποίηση κ΄ Επάρκεια Ακτινοπρο-
στασίας (Ε.Ε.Α.Ε)
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Ξένες Γλώσσες : Αγγλικά 
ΓΝΩΣΗ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΕΡΓΑΤΕΣ
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Επιθυµητά Προσόντα: 
Ηλικία: έως 40 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη στην
Βιοµηχανία
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΒΟΗΘΟΙ
ΤΕΧΝΙΤΕΣ-ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ-
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ- ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΣ
Αριθµός Υποψηφίων:10
Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: Από 25 έως 40 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Επιθυµητή
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΕΡΓΑΤΕΣ
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ
ΤΖΑΜΙΩΝ
Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: έως 40 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Επιθυµητή
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΕΡΓΑΤΡΙΕΣ ΓΙΑ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ

Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: έως 45 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Επιθυµητή όχι Απαρ-
αίτητη
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΕΡΓΑΤΕΣ
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: έως 40 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη στην
Βιοµηχανία
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΕΡΓΑΤΕΣ
ΑΠΟΘΗΚΗΣ (Άντρες)
Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: έως 45 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Απόφοιτοι
Γυµνασίου-Απόφοιτοι Λυκείου
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Πρόσθετα Προσόντα:Γνώση Picking
& Scanner
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

ΜΕΓΑΛΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΤΟΝ ΚΛΑ∆Ο
ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΖΗΤΑ ΕΡΓΑΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ -
ΣΥΚΕΥΑΣΙΑΣ( Άντρες)

Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: έως 40 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Επιθυµητή ΟΧΙ Απαρ-
αίτητη
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ
OPERATION MANAGER

Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: έως 45 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Πτυχιούχοι
ΑΕΙ/ΤΕΙ
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Ξένες Γλώσσες : Αγγλικά
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΚΛΑΡΚ
(ΜΕ Α∆ΕΙΑ)
Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: έως 45 ετών
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

ΕΕππιικκοοιιννωωννίίαα::  ΓΓρρααφφεείίοο  ΑΑππαασσχχόόλληησσηηςς  ∆∆ήήµµοουυ
ΑΑσσππρροοππύύρργγοουυ,,  ΣΣααλλααµµίίννοοςς  2200,,  ΌΌππιισσθθεενν  ∆∆ηηµµαα--

ρρχχεείίοουυ..  ΤΤηηλλέέφφωωνναα  ΕΕππιικκοοιιννωωννίίααςς::  22113322000066448899  
&&  22110055557766770044  EEmmaaiill  γγιιαα  ααπποοσσττοολλήή  
ΒΒιιοογγρρααφφιικκώώνν::  iinnffoo@@aappaassxxoolliissiiaasspp..ggrr

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΚΑΦΟΣ 6,60 Μ. ΜΗΚΟΣ,
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟ, ΞΥΛΙΝΟ ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΟ ΜΕ

ΜΗΧΑΝΗ 46 HP, Y∆ΡΑΥΛΙΚΗ ΡΕΒΕΡΣΑ
ΚΑΙ ΠΛΗΡΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΟ 6979578032 



Τρίτη 2 Οκτωβρίου 2018   θριάσιο-13  

Bloomberg: Σε κίνδυνο 
το ευρωπαϊκό εγχείρηµα 
λόγω Ιταλίας

«Η Ιταλία θέτει σε κίν δυν ο το ευρωπαϊκό
εγχ είρηµα», είν αι ο τίτλος άρθρου του
πρακτορείου Bloomberg, µε αφορµή την
αν ακοίν ωση της κυβέρν ησής της για τον
προϋπολογισµό της χ ώρας.

«Οι ν έοι λαϊκιστές ηγέτες της Ιταλίας φαίν εται
ν α εµµέν ουν  στο πρόγραµµα που τους έφερε
στην  εξουσία», σηµειών ει το άρθρο,
προσθέτον τας: «Το µόν ο που µπορεί ν α
ελπίζει καν είς είν αι ότι θα δουν  τη λογική».

Ο προϋπολογισµός δεν φαίνεται καλός

«Ο προϋπολογισµός για το 2019 δεν
φαίν εται καλός», σηµειών ει το άρθρο,
εξηγών τας: «Μετά από πολλές διαβουλεύσεις, η
κυβέρν ηση επιδιώκει έν α έλλειµµα 2,4% του
ΑΕΠ, αυξηµέν ο έν αν τι του στόχ ου για 0,8%
του ΑΕΠ που προέβλεπε η προηγούµεν η
κυβέρν ηση.

Αν  και το έλλειµµα παραµέν ει εν τός του
ορίου του 3% του ΑΕΠ της ΕΕ, παραβιάζει την  

υποχ ρέωση των  χ ωρών  µε υψηλό χ ρέος ν α
καταβάλλουν  ειλικριν είς προσπάθειες για ν α το
µειώσουν , κάτι που στην  περίπτωση της
Ιταλίας θα σήµαιν ε έν α έλλειµµα σηµαν τικά
χ αµηλότερο από το 2%».

To υψηλότερο χρέος µετά την Ελλάδα

Το ιταλικό χ ρέος, που αν έρχ εται περίπου
στο 130% του ΑΕΠ, είν αι το υψηλότερο στην
Ευρωζών η µετά της Ελλάδας. «Αν  οι επεν δυτές

χ άσουν  την  πίστη τους ότι η κυβέρν ηση
µπορεί ν α το ελέγξει, οι ηγέτες της Ευρώπης θα
µπορούσαν  ν α αν τιµετωπίσουν  τις φοβερές
επιλογές της προσπάθειας διάσωσης της
Ιταλίας, της επίβλεψης µίας χ ωρίς προηγούµεν ο
αν αδιάρθρωσης χ ρέους ή του ν α επιτραπεί
στην  τρίτη µεγαλύτερη οικον οµία του ευρώ ν α
φύγει από αυτό», σηµειών εται.

Ωστόσο, αν αφέρει το άρθρο, η σκληρή
πραγµατικότητα µπορεί ακόµα ν α αν αγκάσει
την  Ιταλία ν α ακολουθήσει τον  δρόµο της
σύν εσης. Οι ειδήσεις των  κυβερν ητικών
σχ εδίων  για τον  προϋπολογισµό αύξησαν  ήδη
το κόστος δαν εισµού της Ιταλίας, µία εξέλιξη
που είχ ε αποδειχ θεί αποθαρρυν τική στο
παρελθόν .

Η στάση της Ευρώπης

«Αν  η Ιταλία τραβηχ τεί από το χ είλος της
καταστροφής, οι ηγέτες της Ευρώπης θα
πρέπει ν α τη διευκολύν ουν », σηµειών ει το
άρθρο, προσθέτον τας:

«Μπορούν , για παράδειγµα, ν α εστιάσουν
λιγότερο στους δηµοσιον οµικούς καν όν ες και
περισσότερο στο ν α διασφαλίσουν  ότι η Ρώµη
χ ρησιµοποιεί καλύτερα τους πόρους - για
παράδειγµα, αυξάν ον τας τις δηµόσιες
επεν δύσεις που έχ ουν  συν θλιβεί από την

Νέα «ρουκέτα» Moody's: Υποβάθµιση της Ελλάδας, 
εάν δεν περικοπούν οι συντάξεις

O
οίκος Moody’s, όχι µόνο κρατά στον «πάγο» την ελληνική οικονοµία (στη

βαθµίδα Β3) και τις ελπίδες για αναβάθµιση, αλλά, σε νέα του ανάλυση
προειδοποιεί µε... υποβάθµιση.

Ο οίκος αξιολόγησης τονίζει ότι εάν η ελληνική κυβέρνηση δεν προχωρήσει σε
περικοπή συντάξεων και δεν εφαρµόσει τις υποχρεώσεις απέναντι στους πιστωτές,
τότε θα υποβαθµίσει την πιστοληπτική της ικανότητα.

Βέβαια, η Moody's τονίζει ότι, δεδοµένου του positive outlook (θετικές προοπτικές)
που διατηρεί για την Ελλάδα, µια υποβάθµιση υπό κανονικές συνθήκες στην παρ-
ούσα φάση δεν είναι τόσο πιθανή.

Η Ελλάδα «υπόκειται σε υψηλό ρίσκο απρόβλεπτων γεγονότων» και γι' αυτό ο
οίκος την αξιολογεί µε High+ στην κατηγορία event risk, γεγονός που, σε συνδυασµό
µε µια πολιτική της κυβέρνησης που παρεκκλίνει από τις προβλεπόµενες µεταρρ-
υθµίσεις και υποχρεώσεις, θα µπορούσε να οδηγήσει τελικά σε υποβάθµιση. Η βαθ-
µολογία της χώρας στις υπόλοιπες κατηγορίες, που είναι κάτω του µετρίου, επηρεά-
ζουν την αξιολόγηση της πιστοληπτικής της ικανότητας. Η Ελλάδα βαθµολογείται είτε
µε Low+ είτε Moderate-, µε το Moderate να αποτελεί την «βάση», σε κατηγορίες
όπως η χρηµατοπιστωτική ισχύς, οι τράπεζες, το πολιτικό ρίσκο και ο κίνδυνος λόγω
χαµηλής ρευστότητας.

«Εάν η ελληνική κυβέρνηση αποφασίσει να αποκλίνει από τις δεσµεύσεις της και
ανατρέψει µεταρρυθµίσεις που έχουν συµφωνηθεί και έχουν ψηφισθεί, θα µπορ-
ούσαν να αναπτυχθούν πιέσεις για την αξιολόγηση» υπογραµµίζεται.

Ο οίκος αξιολόγησης είχε αναφέρει «µετά τη διπλή αναβάθµιση τον περασµένο
Φεβρουάριο δεν προγραµµατίζαµε να προχωρήσουµε σε νέα κίνηση. Οι προοπτι-
κές συνήθως µεταβάλλονται ή αποφασίζονται εντός 12-18 µηνών».

Η Moody’s αναφέρει επίσης ότι η µείωση του εξαιρετικά υψηλού χρέους, η οποία
απαιτεί τη συµµόρφωση µε πολύ αυστηρούς δηµοσιονοµικούς στόχους για πολλά
χρόνια, η επιµονή στον δρόµο των µεταρρυθµίσεων, καθώς και ένα πολύ αδύναµο
τραπεζικό σύστηµα µε ακόµη πολύ υψηλά µη εξυπηρετούµενα ανοίγµατα, αποτε-
λούν τεράστιες προκλήσεις για τη χώρα παρά την έξοδο από τα προγράµµατα.

Ο οίκος αξιολόγησης, βέβαια, αναγνωρίζει ότι µετά τη συµφωνία του Eurogroup, η
χώρα έχει χαµηλό κόστος εξυπηρέτησης του χρέους και µέτριες χρηµατοδοτικές
ανάγκες. Παράλληλα, το πιστωτικό της προφίλ υποστηρίζεται από τη βελτίωση των
οικονοµικών και δηµοσιονοµικών προοπτικών µετά την ολοκλήρωση του προγράµµα-
τος, ενώ οι πιστωτές της έχουν δεσµευθεί να προχωρήσουν σε περαιτέρω µέτρα
ελάφρυνσης του χρέους εάν χρειαστεί στο µέλλον.

Η Ελλάδα θα µπορούσε να αγγίξει την αναβάθµιση, διατηρώντας συνετή δηµο-
σιονοµική πολιτική και συνεχίζοντας τις προσπάθειες µεταρρυθµίσεων, κάτι που θα
έδειχνε τον δρόµο επιστροφής στις αγορές, αλλά και ταχύτερη βελτίωση των συνθη-
κών στον τραπεζικό κλάδο.

Σε υποβάθµιση θα οδηγηθεί εάν υπάρχουν εντάσεις µε τους πιστωτές, οι οποίες
θα θέσουν σε κίνδυνο τη σχέση στήριξης µε την Ευρωζώνη. Αυτό που υπογραµµίζε-
ται είναι ότι το κλίµα είναι αβέβαιο σχετικά µε τις προοπτικές της ανάπτυξης στο
µεσοπρόθεσµο διάστηµα, αλλά και τις επιπτώσεις των επίµονα χαµηλών ρυθµών
ανάπτυξης.

Η Moody’s αν και αναµένει ότι οι προοπτικές της Ελλάδας θα βελτιωθούν
βραχυπρόθεσµα, υποστηρίζει ότι παραµένουν σηµαντικά εµπόδια στην επίτευξη
διατηρήσιµης ανάπτυξης, συµπεριλαµβανοµένης της χαµηλής αποταµίευσης, καθώς
και των χαµηλών ρυθµών επενδύσεων.

Αµφιβολίες υπάρχουν και για τις µακροπρόθεσµες προοπτικές ανάπτυξης της
Ελλάδας κυρίως εξαιτίας των δυσµενών δηµογραφικών στοιχείων και της µετανά-
στευσης µεγάλου ποσοστού των νέων, καθώς και εκείνων µε υψηλό µορφωτικό
επίπεδο.

Την ίδια ώρα, το χρέος θα παραµένει σε υψηλά επίπεδα για τις επόµενες δεκα-
ετίες, ακόµη και υπάρχουν µικρές αποκλίσεις σχετικά µε τις δηµοσιονοµικές ή οικο-
νοµικές επιδόσεις µπορεί να καταστήσουν τη διαδροµή του χρέους µη βιώσιµη.

Η Moody’s καταλήγοντας, προειδοποιεί, ότι αν και η υποστήριξη τη δεδοµένη στιγ-
µή από τους πιστωτές της Ευρωζώνης είναι αρκετά ισχυρή, το µέλλον είναι αβέβαιο
και αυτό γιατί η πολιτική δυναµική των χωρών αυτών µακροπρόθεσµα είναι λιγότερο
εξασφαλισµένη.

Ψηφίσµατα – παρεµβάσεις του ΠΕ.ΣΥ

Καταδικάζει τις κλήσεις σε απολογία αγωνιστών
ενάντια στους πλειστηριασµούς και απαιτεί τη
διαλεύκανση των συνθηκών θανάτου του Ζακ
Κωστόπουλου

Με δύο ψηφίσµατά του το Περιφερειακό Συµβούλιο
Αττικής, κατά τη συν εδρίασή του στις 27/09, παρεµ-
βαίν ει στη δηµόσια συζήτηση, καταδικάζον τας τις κλή-
σεις σε απολογία του κιν ήµατος που αγων ίζεται για το
δικαίωµα των  πολιτών  στην  κατοικία εν άν τια στους
ηλεκτρον ικούς πλειστηριασµούς, καθώς και τον  άγριο
ξυλοδαρµό και το λιν τσάρισµα του Ζακ Κωστόπουλου
στο κέν τρο της Αθήν ας, απαιτών τας την  άµεση δια-
λεύκαν ση των  συν θηκών  θαν άτου του και την  από-
δοση ευθυν ών  σε κάθε κατεύθυν ση.

Ακολουθούν  τα δύο ψηφίσµατα του ΠΕ.ΣΥ:

�� Ψήφισµα – καταδίκη των κλήσεων σε απο-
λογία αγωνιστών ενάντια στους πλειστηριασµούς:

• «Το Περιφερειακό Συµβούλιο Αττικής -σε
συν έχ εια και των  προηγούµεν ων  σχ ετικών  ψηφισµά-
των - καταδικάζει µε τον  πιο απερίφραστο τρόπο τις 

κλήσεις σε απολογία και τις σχ εδιαζόµεν ες δίκες σε
πρόσωπα του κιν ήµατος που αγων ίζον ται µε συλλο-
γικό τρόπο, υπερασπιζόµεν οι το δικαίωµα των
πολιτών  στην  κατοικία εν άν τια στους ηλεκτρον ικούς
πλειστηριασµούς µε πιο πρόσφατη και χ αρακτηριστική
περίπτωση την  κλήση σε απολογία  του Γραµµατέα της
Λαϊκής Εν ότητας κ. Παν αγιώτη Λαφαζάν η.

• Επαν αλαµβάν ει τη στήριξή του στο αίτηµα
προστασίας από κάθε διαδικασία πλειστηριασµού
αποκλειστικά και µόν ο σε ό,τι αφορά την  πρώτη
κατοικία µικροµεσαίων  ν οικοκυριών  και ζητά την  

άµεση θεσµική κατοχ ύρωσή του, χ ωρίς χ ρον ικούς
περιορισµούς.

• Τέλος, επαν αδιατυπών ει προς την  Κυβέρν -
ηση και τη Βουλή, την  αν άγκη ικαν οποίησης των  αιτ-
ηµάτων  που κατέθεσε µε την  υπ’ αριθµ. 370/2016
απόφασή του, µε έµφαση στην  απαγόρευση πώλησης
σχ ετικών  δαν ειακών  πακέτων  σε f unds».

� Ψήφισµα – καταδίκη για την υπόθεση Ζακ
Κωστόπουλου:

«Το Περιφερειακό Συµβούλιο Αττικής καταδικάζει τον
άγριο ξυλοδαρµό και το λιν τσάρισµα του Ζακ Κωστό-
πουλου στο κέν τρο της Αθήν ας πριν  λίγες µέρες, που
οδήγησε στον  θάν ατό του.

Καταδικάζει το φαιν όµεν ο πύκν ωσης της αυτοδικίας
και της υπεράσπισης ή ακόµα και της αν οχ ή της στη
δηµόσια σφαίρα, που οδηγεί στην  κοιν ων ική ν οµιµο-
ποίησή της. 

Η απαξίωση της αν θρώπιν ης ζωής και η καν ον ικο-
ποίηση αυτού του φαιν οµέν ου µας βρίσκει αν τίθετους.

Το Περιφερειακό Συµβούλιο Αττικής εκφράζει τα
συλλυπητήριά του στην  οικογέν εια και στους οικείους
του και απαιτεί την  άµεση διαλεύκαν ση των  συν θη-
κών  θαν άτου του και την  απόδοση ευθυν ών  σε κάθε
κατεύθυν ση».

Ο ΙΣΑ καλεί το Υπουργείο Υγείας να λάβει µέτρα εν όψει της επικείµενης
επιδηµίας γρίπης τους επόµενους µήνες και τις οµάδες υψηλού 

κινδύνου να εµβολιαστούν

Ο
Ιατρικός Σύλλογος Αθην ών , εν  όψει της επιδηµίας γρίπης που αν αµέν εται τους επόµεν ους
µήν ες, καλεί τις οµάδες υψηλού κιν δύν ου, ν α κάν ουν  το αν τιγριπικό εµβόλιο καθώς ξεκίν ησε
η εν δεδειγµέν η περίοδος, για τον  αν τιγριπικό εµβολιασµό .Πρέπει ν α επισηµαν θεί ότι η πλει-

οψηφία των  ασθεν ών  που εµφάν ισαν  σοβαρές επιπλοκές ή κατέληξαν  από τη ν όσο, κατά την
περσιν ή χ ρον ιά δεν  είχ αν  εµβολιαστεί. 
Επίσης ζητά από το Υπουργείο Υγείας, ν α µεριµν ήσει εγκαίρως για την  λειτουργία κλιν ών , στις
Μον άδες Εν τατικής Θεραπείας ,προκειµέν ου ν α µη χ αθούν  άδικα ζωές, για άλλη µια χ ρον ιά.
Είν αι γν ωστό ότι κατά τη διάρκεια της επιδηµίας ,οι αν άγκες για κρεβάτια σε ΜΕΘ ,αυξάν ον ται
κατακόρυφα, µε αποτέλεσµα πολλοί ασθεν είς ν α καταλήγουν  πριν  βρεθεί κρεβάτι .
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Ενοικιάζεται στον Ασπρόπυρ-
γο Λεωφόρος ΝΑΤΟ 222,
επαγγελµατικός χώρος (1ος
όροφος) 160τ.µ. για κέντρο
ξένων γλωσσών. Τιµή
συζητήσιµη. 
Βασιλική, τηλ. επικοινωνίας 
6970878514, 2105598748

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ
Ενοικιάζεται επαγγελµατικός

χώρος 105 τετραγωνικών
µέτρων στο κέντρο του Ασπρ-
οπύργου (Σαλαµίνος & Κολο-
κοτρώνη). ∆εν διατίθεται για
χώρο εστίασης (προτίµηση
φαρµακείο / γραφεία)

Τηλέφωνο επικοινωνίας
6974792931 κος Σταύρος

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 

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

- Ενοικιάζεται σπίτι 100 τ.µ.
στο κέντρο του Ασπροπύργου,
οροφοδιαµέρισµα µε 2 κρεβα-
τοκάµαρες, κουζίνα, 
σαλονοτραπεζαρία και µπάνιο.
Τηλέφωνο επικοινωνίας
6945334415

Ενοικιάζεται στην Μάνδρα
ισόγειος επαγγελµατικός
χώρος 67τµ  πλησίον 2ου 
∆ηµοτικού σχολείου.  ∆ιαθέτει
πατάρι, αποθήκη και θέση
στάθµευσης. Κατάλληλο για
γραφείο ή mini market.  Τιµή
συζητήσιµη. 6977982173

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΣΤΟΝ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ
(ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ ΚΑΙ

ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ) 
ΑΚΙΝΗΤΟ ΙΣΟΓΕΙΟ 160τµ.
∆ΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ ΧΩΡΟΣ
ΜΕ ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ 
( ΠΡΩΗΝ ΒΡΕΦΙΚΟΣ
ΣΤΑΘΜΟΣ). ΤΗΛΕΦΩΝΟ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 6973823418.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΤΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ
65 Τ.Μ. ΙΣΟΓΕΙΟ ΜΕ 2 WC,
AIRCONDITION,
ΣΥΝΑΓΕΡΜΟ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
6946288952

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 
Μονοκατοικία 60 τµ. στα Νεόκ-
τιστα Ασπροπύργου στη θέση
∆εµερτζή πίσω από το ∆ηµοτικό
σχολείο κάθετα στην Ηρώων
Πολυτεχνείου.
∆ιαθέτει κήπο 100 τ.µ. , µπάρµ-
πεκιου και υπέρ οχη θέα στο
Θριάσιο και τον κόλπο του Σκα-
ραµαγκά.Μόνο για οικογένειες
τηλ. 6944636483

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ 
επαγγελµατικοί χώροι - γραφεία
(ισόγειο και 2ος όροφος) στο
κέντρο του Ασπροπύργου, για
οποιαδήποτε χρήση. 
Τηλ. επικοινωνίας 
6974011586.   (21.2. 17)

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΤΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ 65
Τ.Μ. ΙΣΟΓΕΙΟ ΜΕ 2 WC, AIR-
CONDITION, ΣΥΝΑΓΕΡΜΟ.
ΤΗΛΕΦΩΝΟ 6946288952
ΕΛΕΥΣΙΝΑ: ∆ιατίθεται (ενοικία-
ση ή πώληση) κεντρικό κατά-
στηµα (Οδός Παγκάλου) 300τµ
+ 100τµ βοηθητικός χώρος.
τηλ. επικοινωνίας:
6934689242.(22.7.17)

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

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ διαµέρισµα 54
τ.µ., 1ου, 1 υ/δ, κατασκευή '76,
µπάνιο, κεντρική θέρµανση, κλι-

µατισµός, ανακαινισµένο, ανα-
καίνιση '15, τιµή 250€, συζητή-
σιµη
6949629435

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ µονοκατοικία 80
τ.µ., ισόγεια, 2 υ/δ

, 
κατασκευή

'65, µπάνιο, α
νοικτό πάρκιν, κήπος 170 
τ.µ., ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΕ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο
245τµ, τιµή 370€- 2111041100

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
Πωλείται οικόπεδο 1400τµ στην
Αγία Σωτήρα µε 40 τµ κτίσµα στην
Αγία Σωτήρα ανταλάσσεται και µε
διαµέρισµα η µαγαζί. 
Επικοινωνία : 6984792490

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ΓΚΟΡΥΤΣΑ,
υπό κατασκευή γκαρσονιέρα 35
τ.µ., στον ηµιώροφο, 1 υ/δ
master, κατασκευή '17, µπάνιο,
προκασκευασµενο, µεταφέρεται
στο χωρο σας, τιµή 6.500€,
συζητήσιµη , 10:00-22:00--
6970343665

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Ηµερος Το-
πος, µονοκατοικία 57 τ.µ., ισό-
γεια, 2 υ/δ, κατασκευή '85, µπά-
νιο, σε οικόπεδο 170 τ.µ., ενιαιο
σαλονι - κουζινα, τζάκι, πάρκιν,
αποθήκη, κήπος, ελεύθερη, α-
νακαινισµένη, ανακαίνιση '10, τι-
µή 30.000€, συζητήσιµη ,
210/5764121

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Ηµερος το-
πος, µονοκατοικία 280 τ.µ., ισό-
γεια, 2 υ/δ (το 1 master), µπά-
νιο, καλή κατάσταση, τιµή
60.000€,
συζητήσιµη.6953058205

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Νέα Ζωή, µο-
νοκατοικία 100 τ.µ., ισόγεια, πρ-
οσόψεως, 3 υ/δ (το 1 master),
κατασκευή '78, µπάνιο, wc, σε
οικόπεδο 400 τ.µ., θέα βουνό,
ανοικτό πάρκιν, αποθήκη, κή-
πος, ελεύθερη, άριστη κατάστα
ση, ανακαίνιση '00, τιµή
35.000€
6986257643
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 
Πωλείται οικόπεδο εντός
σχεδίου στον περιφερειακό της

Αγίας Παρασκευής έκτα
σης 500 µέτρων . Τηλ.
6936678467  (6.12.16)

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 
Πωλoύνται 2 οικόπεδα στην πε-
ριοχή Ρουπακίου, 600 τ.µ. το
καθένα εντός σχεδίου. Τηλ. επι-
κοινωνίας 6977010051 (ώρες
10:00-13:00 )  (7.1.17)

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

ΕΛΕΥΣΙΝΑ νεόδµητη γκαρσο-
νιέρα 58 τ.µ., 1ου - 2ου - 4ου, 1
υ/δ, κατασκευή '05, µπάνιο, ε-
πιπλωµένη, αυτόνοµη θέρµαν-
ση, κλιµατισµός, πόρτα ασφα-
λείας, τέντες, θέα θάλασσα,
µεσίτες δεκτοί, τιµή 57.000€,
συζητήσιµητηλ: 6978415698

ΕΛΕΥΣΙΝΑ Παράδεισος, ηµιτε-
λής µεζονέτα 162 τ.µ., 2 επίπε-
δα, ισόγεια, γωνιακή, 4 υ/δ (το
1 master), 2 µπάνια, σε οικόπε-
δο 183 τ.µ., πάρκιν, αποθήκη 25
τ.µ., τιµή 309.000€, συζητήσιµη
Πωλείται οικόπεδο 
εντός σχεδίου πόλεως Ρου-
πακίου 400µ². Τιµή 35.000€
Είκοσι χιλιάδες µετρητά και
1.500€ τον µήνα. Πληροφορίες
στο 6977-646768.

ΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
Νεαρή νοσοκόµα ζητεί ερ-
γασία για φύλαξη παιδιών σε
Μάνδρα - Μαγούλα & Ελευ-
σίνα. 
Κιν. 6979244790

Απόφοιτος Λυκείου αναζητά
εργασία πενθήµερη πρωινό
ωράριο (4-5 ώρες) σε Ασπρ-
όπυργο- Ελευσίνα. Τηλ.
6986753486
Ζητείται εργασία ως
ανειδίκευτος εργάτης, για
µετακοµίσεις ή σε αποθή-

κες (υπάρχει προυπηρ-
εσία), στην περιοχή του
Θριασίου. Τηλ
6947882562

ΚΥΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙ∆Α
ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ
ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΗ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ
ΓΥΝΑΙΚΩΝ (ΚΑΙ ΕΝΕΣΕΙΣ)
ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑ ΜΑΓΟΥΛΑ
ΜΑΝ∆ΡΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ
ΒΑΣΩ  6986712390

ΚΥΡΙΑ ζητά εργασία για οικιακή
βοηθός και φύλαξη ηλικιωµένων
στην περιοχή του Θριασίου
Πεδίου. Τηλ. 6944802271

ΚΥΡΙΑ ΖΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΦΥΛΑΞΗ
ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΩΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ
ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ. ΤΗΛ. 6974394991
ΒΡΕΦΟΚΟΜΟΣ ΕΤΩΝ 38
ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΗ ΦΥΛΑΞΗ ΚΑΙ
ΦΡΟΝΤΙ∆Α ΒΡΕΦΩΝ. 
ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ 10 ΕΤΩΝ ΣΕ
ΒΡΕΦΗ ΕΩΣ 3 ΕΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΕΣ
ΕΛΕΥΣΙΝΑ - ΜΑΓΟΥΛΑ ΚΑΙ ΓΥΡΩ
∆ΗΜΟΙ. ΠΡΩΙΝΟ ΩΡΑΡΙΟ. 
ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΕΣ.
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:
6977403342

ΚΥΡΙΑ ΜΕ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΝΑ ΕΡΓΑΣΤΕΙ
ΩΣ ΒΟΗΘΟΣ - ΓΗΡΟΚΟΜΟΣ
(ΟΧΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΉ)ΣΤΗΝ
ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ
ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕ∆ΙΟΥ. ΤΗΛ
6986712390. Κα Βάσω.

Κυρία αναλαµβάνει τη φύλαξη
και φροντίδα παιδιών σε περ-
ιοχές της ∆υτικής Αττικής µε χρ-
όνια προϋπηρεσία. Τηλ.
6994948553. 

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 
Ζητούνται συνεργάτες για
πωλήσεις προϊόντων σε εκθ-
εσιακούς χώρους, ηλικίας
από 20 έως 35 ετών. Ώρες ε-
πικοινωνίας: 11 π.µ. έως 1
µ.µ. – κος Ηλίας - Τηλ.: 210
24 70 341 - 694 43 88 304
–email: ifonitonamea@g-
mail.com  

Ζητείται νέος µε εκπληρωµέ-
νες τις στρατιωτικές υποχρ-
εώσεις για κατάστηµα βιοµ-
ηχανικών ειδών στον Ασπρ-
όπυργο. Απαραίτητη η γνώση
χρήσης Η/ΥΠ. Βιογραφικό
στο mail 
centromecanicca@yahoo.gr.
Τηλ. fax: 2105570474

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΕΜΠΕΙΡΗ ΚΥΡΙΑ ΜΕ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΟΝΙΜΗ
ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤ’ΟΙΚΟΝ ΓΙΑ ΦΡΟΝΤΙ∆Α
ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΗΣ.ΠΕΡΙΟΧΗ: ΕΛΕΥΣΙΝΑ
τηλ. 6945930393

Ζητούνται ηλεκτροσυγκολ-
λητές, µε πτυχίο, ανεξαρτή-
τως ηλικίας για µόνιµη ερ-
γασία σε επιχείρηση στην
Ελευσίνα Τηλ.  6955242052 
κα Μαρία 

ΖΗΤΕΙΤΑΙ  µικρό διαµέρισµα σε
πολυκατοικία προς ενοικίαση .
Τηλ. 6977257165

ΖΗΤΕΙΤΑΙ µονοκατοικία στην
Ελευσίνα ή τον Ασπρόπυργο
6985960067
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο
400, 500 ή 600 τµ στα Γερµανικά
Ασπροπύργου. Τηλ επικοινωνίας:
6946971237

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Στον Ασπρόπυργο
διαµέρισµα ή µονοκατοικία για
ενοικίαση. Κατα προτίµηση τρ-
ιάρι. Τηλ: 6946971237

Ζητούνται συνεργάτες για πωλήσεις
προϊόντων σε εκθεσιακούς χώρους,

ηλικίας από 20 έως 35 ετών. 
Ώρες επικοινωνίας: 11 π.µ. 

έως 1 µ.µ. – κος Ηλίας - 
Τηλ.: 210 24 70 341 - 694 43 88 304 

–email: ifonitonamea@gmail.com  

<<Ενοικιάζεται  ισόγειο
κατάστηµα 63µ² επί της οδού
Φυλής 8Α.  Πληροφορίες στα

τηλέφωνα 6947-264784 
και 6985066463>>.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Η ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ DI TORRE 
ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ Ι.Ν.

ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΟ
∆ΗΜΑΡΧΕΙΟ.ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΚΑΙ

ΓΙΑ ΟΠΟΙΑ∆ΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΧΡΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΣΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ 6977426279

Ενοικιάζεται στον Ασπρόπυργο 
Λεωφόρος ΝΑΤΟ 222, επαγγελµατικός χώρος

(1ος όροφος) 160τ.µ. για κέντρο ξένων 
γλωσσών. Τιµή συζητήσιµη. Βασιλική, 

τηλ. επικοινωνίας 6970878514, 2105598748

Ενοικιάζεται Επαγγελµατικός Χώρος 
-  Περιοχή Ασπρόπυργος

Ενοικιάζεται Επαγγελµατικός Χώρος 1ου Ορόφου,
για γραφείο ή κατάστηµα επι της Λεωφόρου

∆ηµοκρατίας, στη διασταύρωση Ασπροπύργου (µε
θέα την  Εθνική Οδό). 60 τετραγωνικά µέτρα, µε

θέση πάρκινγκ. Ενοίκιο 300 ευρώ
τηλέφωνο επικοινωνίας:

2105574070 & 6974668763

Ενοικιάζεται Επαγγελµατικός Χώρος στον Ασπρόπυργο

Ενοικιάζεται Επαγγελµατικός Χώρος για γραφείο ή κατάστηµα
επί της οδού ΠΛΑΤΩΝΟΣ έναντι  Πλατείας Ηρώων 1ου ∆ηµοτι-

κού Σχολείου 60 τ.µ. Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6974410178

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΝΟΗ ΑΤΤΙΚΗΣ  ΕΞΟΧΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ
ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΗ, ΕΝΤΟΣ ΚΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΟΣ ΣΤΡΕΜΜΑΤΟΣ ΜΕ

ΟΠΩΡΟΦΟΡΑ ∆ΕΝΤΡΑ, ΦΩΣ-ΝΕΡΟ-ΤΗΛΕΦΩΝΟ, ΜΕ ∆ΥΟ
ΕΙΣΟ∆ΟΥΣ, ΠΕΡΙΦΡΑΓΜΕΝΟ ΜΕ ΕΙ∆ΙΚΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 2105561050, 6945913999
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ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΡΙΑΣΙΟ 
213 2028000
ΙΚΑ - ΤΟΠΙΚΗ ΜΟΝΑ∆Α ΥΓΕΙΑΣ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΙΚΑ - Ασπρόπυργος
Εθνική Οδός Αθηνών - Κορίνθου 18ο ΧΛΜ,
193 00 Ασπρόπυργος Αττικής
2105577550
ΙΚΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ - ΤΟΠΙΚΗ ΜΟΝΑ∆Α
ΥΓΕΙΑΣΚοντούλη και ∆ραγούµη Ίωνος,
Κάτω Ελευσίνα, 210 556 0948

ΙΚΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 210 2318684
ΙΚΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2469171
ΙΚΑ ΜΑΝ∆ΡΑΣ 210 5555373

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ: 213 2047002

∆ΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
210 5577190 - 210 5571805
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 210
5581070
∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ 210 5581072
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 210 5581085
ΚΕΠ 213 2006700-9213 2006710
(∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ)

∆ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 
213 2072300-2, 210 2415300-2
ΑΣΤΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210
2478000
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2478020
∆ΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2407444
∆ΕΗ 210 2469393 (∆. ΒΑΡΕΛΑ 3 &
ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ 7 - ΠΛ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ)
ΕΥ∆ΑΠ 210 2405240-1 ΒΛΑΒΕΣ 214
45504562
ΚΕΠ 213 2060200 (∆ΕΚΕΛΕΙΑΣ 34
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ 210
24000216
ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ 210 2468360

∆ΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
210 5537100 - 5537252
∆ΗΜ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΓΟΥΛΑΣ 213 2140410
Αστυνοµικό Τµήµα 210 55 46 674
- 210 55 46 285
Τροχαία ∆ήµητρος & Εθν. Αντιστάσεως
210 55 46 579 - 210 55 46 930
Λιµεναρχείο 210 55 42 454
Οργανισµός Λιµένος Ελευσίνας
210 55 62 804 - 8
Αεροδρόµιο Ελευσίνας 210 55 05 000
Ειρηνοδικείο 210 55 46 055
Ο. Σ. Ε. 210 55 46 521
Τελωνείο 210 55 46 502
∆ασονοµείο 210 55 46 964
Εργατικό Κέντρο Ελευσίνας ∆υτ. Αττικής
210 55 46 237 - 210 55 46 321
Επιθεώρηση Εργασίας 210 55 48 046
Ο. Α. Ε. ∆. 210 55 42 412
∆. Ε. Η. Ηρώων Πολυτεχνείου 108 2 1 0
55 46 227
∆. Ε. Η. ( Βλάβες ) 10507
Ε.Υ.∆.ΑΠ. ( Βλάβες ) 1022
Ο. Τ. Ε. Γ. Παύλου 210 55 42 299
- 210 55 46 399
ΕΛ. ΤΑ. Περσεφόνης 14 210 55 46 564
ΕΛ. ΤΑ. ( Κέντρο ∆ιανοµής ) Κυπραίου 146
210 55 62 769

Εφορία Αρχαιοτήτων 210 32 19 776
Αρχαιολογικό Μουσείο 210 55 46 019

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

∆ΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ
2132042700-1
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΖΕΦΥΡΙΟΥ 213
2038801
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 210
2486223
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΖΕΦΥΡΙΟΥ 210
2474446
ΚΕΠ ΖΕΦΥΡΙΟΥ 210 2319180

∆ΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ
22960 81007
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 22960 22100
ΙΚΑ 22960 21537 
ΚΕΠ 22960 83270

∆ΗΜΟΣ ΧΑΪ∆ΑΡΙΟΥ 
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ : 213 20 47 200 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ∆ΗΜΑΡΧΟΥ : 213 20 47 215,
FAX : 210 58 19 841, email : gm@haidari.gr
ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ : 213 20 47 263  ,  213 20 47
262 , 213 20 47 269   FAX : 210 58 11 621
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
(∆ΗΜΟΤΟΛΟΓΙΑ) : 213 20 47 253  ,  213 20
47 254 , 213 20 47 258   FAX : 210 58 11
621

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙ∆ΟΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ : 213
20 47 265 , 213 20 47 266 , 
213 20 47 267
ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ : 213 20 47 268 ,
213 20 47 269 , 213 20 47 270 
ΤΜΗΜΑ ΑΛΛΟ∆ΑΠΩΝ & ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ :
213 20 47 256 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ :
213 20 47 204, 213 20 47 255, 213 20 47
344 
∆/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ : 213
20 47 244 , 210 58 18 860
ΤΜΗΜΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ : 210 58 22 240
ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ : 210 58 10 901 
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ∆ΗΜΟΥ
ΧΑΪ∆ΑΡΙΟΥ : 213 2047360 , 213 20 47 364
, 213 20 47 367  
ΤΜΗΜΑ ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ-ΒΡΑΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ
ΣΤΑΘΜΩΝ : 213 20 47 264 , 213 20 47 251
, 213 20 47 249 , 213 20 47 250 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (ΕΡΕΙΣΜΑ) : 210 53
23 090
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ : 210 58 21 574
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΛΑΤΑΚΙ : 210 58
21 639 , 210 53 21 142
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ∆ΑΣΟΥΣ : 210 58 22
074 
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΓΡΗΓΟΡΟΥΣΑΣ : 210 58 21
723
ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΑΠΗ 

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

ΧΧΡΡΗΗΣΣΙΙΜΜΑΑ  ΤΤΗΗΛΛΕΕΦΦΩΩΝΝΑΑ  ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ  ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ 
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