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ΠΠΡΡΟΟΓΓΝΝΩΩΣΣΗΗ  ΚΚΑΑΙΙΡΡΟΟΥΥ
Ηλιοφάνεια . Η  θερµοκρασία 

έως 16 βαθµους Κελσίου 

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

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Παγκόσµια Ηµέρα Κοινωνικής ∆ικαιοσύνης

Αγάθωνος πάπα της Ρώµης,  
Ανιανού Επισκόπου Αλεξανδρείας

Ασπρόπυργος
Καµπόλης Παν αγιώτης Α. Πλάτων ος 1,

2105572588

Ελευσίνα 

Σαµπάνης Σπυρίδων Α. 
Περικλέους 40 & Κοντούλη, 2105547581

Μάνδρα
Ρόκας ∆ηµήτριος Π. Σαλαµίνος 7 & Αλαµάνας,

2105541344 (08:00 - 23:00)

Άνω Λιόσια - Φυλή 
Λιόση Ιωάννα Ι., Πίνδου 13, 
2102472223 (08:00 - 22:00)

Αχαρνές 

Μαυροµµάτης Εµµανουήλ Π.
∆ηµοκρατίας 222, 2102312615

Χαϊδάρι 
ΚΩΝΣΤΑ ΕΛΕΝΗ ΜΑΝΙΚΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΕ 

Καραϊσκάκη 84, 2105985845

(08:00 - 23:00)

“3o ∆ηµοτικό Σχολείο Μαγούλας: 
Το οδοιπορικό της κατασκευής ενός σχολείου”

Μ
ε την  υπογραφή της από 05.02.2019  σύµβασης
µεταξύ των  «Κτιριακών  Υποδοµών  Α.Ε» και της
αν αδόχου εταιρείας «LATERN CONSTRUC-

TIONS COMPANY S.A» και την  έναρξη των  εργασιών
αν έγερσης του 3ου ∆ηµοτικού Σχολείου Μαγούλας,
ολοκληρώθηκε µια πολύχρονη και επίπονη  διαδικασία
που ξεκίνησε ως όραµα ήδη από τις αρχές της δεκαετίας
του 1990.

Όλα αυτά τα χρόν ια πιθανόν  να υπήρξαν   ολιγωρίες ή
παραλείψεις µε συν έπεια  την  καθυστέρηση στην
υλοποίηση της προγραµµατικής συµφων ίας  για την
κατασκευή του σχολείου, που  δηµιουργούσαν  συχνά
αµφισβητήσεις από µέρους  της τοπικής κοινων ίας,  πλην
όµως η επιτακτική αν άγκη κατασκευής εν ός ν έου
σύγχρονου διδακτηρίου ήταν  τόσο µεγάλη και αναγκαία
ώστε  να αυτοτροφοδοτείται  η υποµονή  µαθητών  και
γονέων   προς την  ακολουθούµενη χρονοβόρα διαδροµή
.

Σε όλη αυτή την  διαδροµή επίσης µόν ιµη ήταν  η
παρουσία της γραφειοκρατίας και  της παθογένειας του
συστήµατος  λήψης αποφάσεων   προκειµένου  να
«ωριµάσουν » οι συν θήκες µελέτης , σχεδίασης ,
χρηµατοδότησης,  δηµοπράτησης και  υπογραφής της
σύµβασης  για την  ανέγερση του 3ου ∆ηµοτικού Σχολείου
Μαγούλας.

Επιχειρώντας την  ανασκόπηση των   εν εργειών  από
την  περίοδο που  η οικιστική ανάπτυξη της  Κοινότητας
Μαγούλας  έφερε σαν  αποτέλεσµα να  επιλέγεται ως
µόν ιµη κατοικία και συνέπεια τούτου να προκύπτουν
ανάγκες ν έων  δοµών   συµπεριλαµβανοµένης και αυτής
της ν έας  πρωτοβάθµιας σχολικής µονάδας  έως  την
πρόσφατη υπογραφή σύµβασης για την  κατασκευή , η
µακριν ή διαδροµή χαρακτηρίζεται από τις  κάτωθι
ηµεροµην ίες - ορόσηµα:

22.11.1991 :  Με το (ΦΕΚ 860/∆) εγκρίθηκε το
ρυµοτοµικό σχέδιο της περιοχής «ΠΑΤΗΜΑ» Μαγούλας,
σύµφων α µε το οποίο ο χώρος του Ο.Τ 109
χαρακτηρίσθηκε ως χώρος ∆ηµοτικού Σχολείου, ενώ στις
19.08.1998 (ΦΕΚ 609/∆) εγκρίθηκε η Πολεοδοµική Μελέτη
της περιοχής και καθορίσθηκαν  οι πολεοδοµικοί κανόνες.

09.12.2003:  Με  την  υπ΄αριθµ. 130/2003  απόφαση
του Κοινοτικού Συµβουλίου Μαγούλας αποφασίσθηκε η
ίδρυση του 3ου  εξαθέσιου ∆ηµοτικού Σχολείου Μαγούλας.

09.07.2004 :  Με την  υπ΄ αριθµ. 66322/∆4 (ΦΕΚ
1099/Β) ΚΥΑ Οικονοµίας και Οικονοµικών , Εθν ικής
Παιδείας και Θρησκευµάτων , εγκρίθηκε η ίδρυση του 3ου
εξαθεσίου ∆ηµοτικού Σχολείου Μαγούλας.

06.06.2006 : Με την  υπ΄ αριθµ. 76/2006 απόφαση του
Κοινοτικού Συµβουλίου Μαγούλας, παραχωρήθηκε στον
ΟΣΚ κατά πλήρη κυριότητα ο χώρος του ΟΤ 109 για την
ανέγερση του διδακτηρίου, ενώ στις 27.06.2007 η σχετική
επιτροπή καταλληλότητας έκριν ε τον  άνω χώρο ως
αναγκαίο και κατάλληλο και στις 31.10.2007 υπεγράφη η
σχετική µεταβίβαση.

17.09.2008  : Με την  υπ΄ αριθµ. 2049/415 απόφαση
του ΟΣΚ εγκρίθηκε η σύναψη Προγραµµατικής Σύµβασης
µε το ∆ήµο Μαγούλας για το έργο : «3ο ∆ηµοτικό Σχολείο
στη θέση Πάτηµα Μαγούλας», η οποία όµως δεν
ολοκληρώθηκε αφού ο άνω φορέας µε την  υπ΄αριθµ

61/456/12.03.2010 απόφασή του προέβη στην  απέν ταξη
του έργου από τον  πίνακα των  Π.Σ.

17.02.2011 : Με την  υπ΄ αριθµ. 37-τ1/3407απόφαση
του Προέδρου &  ∆ιευθύνον τα Συµβούλου του ΟΣΚ
εγκρίθηκε η αρχ ιτεκτον ική προµελέτη του έργου : «3ο
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΓΟΥΛΑΣ – Οικοδοµικές
εργασίες & Η/Μ εγκαταστάσεις».

29.04.2013  : Με την  υπ΄ αριθµ 115/2013 απόφαση του
∆ήµου Ελευσίνας και µε δαπάνη του ∆ήµου ανατέθηκε σε
ιδιώτη µελετητή η σύν ταξη της µελέτης εφαρµογής των
Η/Μ εγκαταστάσεων , λόγω αδυναµίας σύν ταξής της από
τον  ΟΣΚ.

17.02.2014 : Με την  υπ΄αριθµ. 37.00/2312 απόφαση
του Προέδρου &  ∆ιευθύνον τα Συµβούλου του Ο.Σ.Κ
εγκρίθηκαν  οι µελέτες εφαρµογής του έργου : «3ο ∆ηµοτικό
Σχολείο Μαγούλας – Οικοδοµικές & Η/Μ εγκαταστάσεις»

28.04.2014 :  Εκδόθηκε η µε αριθµ. 775 Άδεια ∆όµησης.

Το αµέσως επόµενο χρονικό διάστηµα  µετά την
έκδοση της άδειας δόµησης, παρουσιάζεται  το
πρώτο σηµαντικό πρόβληµα που έθεσε σε σοβαρό
κίνδυνο την ανωτέρω έστω και µε καθυστερήσεις
πρόοδο των ενεργειών για την  ανέγερση του
σχολείου. 

Συγκεκριµένα στις 26.05.2014 µε το ΦΕΚ 1329/Β
δηµοσιεύθηκε  η υπ΄ αριθµ. 72624/∆4/12.05.2014 Κοινή
Υπουργική Απόφαση  Οικον οµικών  ,  Παιδείας &
Θρησκευµάτων , µε την  οποία συγχων εύον ταν  οι
σχολικές µονάδες του 1ου – 3ου ∆ηµοτικού Σχολείου
Μαγούλας και του 5ου – 11ου ∆ηµοτικού Σχολείου
Ελευσίνας. 

Η άµεση κινητοποίηση  του συλλόγου γονέων  και
κηδεµόνων  των  εµπλεκόµενων  σχολικών  µονάδων  , της
Ένωσης Γονέων , του ∆ήµου Ελευσίνας καθώς και  των
βουλευτών  της περιφέρειας , είχε ως αποτέλεσµα την
άµεση κατάργηση των  συγχωνεύσεων  σύµφωνα µε την
υπ’ αριθµ. 99765/∆4/27.06.2014 (ΦΕΚ
1944/Β/18.07.2014). 

09.12.2015  : Με την  υπ΄ αριθµ. 6574 πρόσκληση της
Περιφέρειας Αττικής προς τις Κτιριακές Υποδοµές Α.Ε
(διάδοχος ΟΣΚ) δόθηκε η δυνατότητα έν ταξης του έργου
στο πρόγραµµα ΕΣΠΑ 2014-2020 και ξεκίνησαν  οι
διαδικασίες σύν ταξης του φακέλου για την  υποβολή του
στην  Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης Ε.Π Περιφέρειας
Αττικής.

Κατά την  περίοδο αυτή ν έα σύννεφα σκιάζουν   τις
εξελίξεις και θέτουν  για άλλη µια φορά σε κίνδυνο την
υλοποίηση του έργου.
Κατά  τον  έλεγχο των  δικαιολογητικών  του φακέλου
προκύπτει  πως ενώ το 3ο  ∆ηµοτικό Σχολείο Μαγούλας
είχε εγκριθεί το  έτος 2004,  όπως προαναφέρθηκε,  να
λειτουργήσει ως εξαθέσιο  ( δηλαδή µε ένα τµήµα για την
κάθε τάξη  που απαρτίζουν  την  πρωτοβάθµια
εκπαίδευση), εν τούτοις  η αρµόδια αρχή, οι Κτιριακές
Υποδοµές Α.Ε  ( πρώην   ΟΣΚ ),  σχεδίασε, µελέτησε και
τελικά εξέδωσε την  οικοδοµική άδεια της σχολικής
µονάδας ως δωδεκαθέσιου,  λαµβάνον τας ορθώς υπόψη
τις µελλον τικές  αυξήσεις  του µαθητικού πληθυσµού της

Συν εχ ίζεται στη σελ. 4
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Ηοµάδα εθελοντών δυτών “We Dive We
Clean” στα πλαίσια του προγράµµατος για
την προστασία του θαλάσσιου

περιβάλλοντος που υλοποιεί εδώ και 6 χρόνια
σε διάφορα µέρη της Ελλάδος σε συνεργασία µε
τον Οργανισµό Λιµένα Ελευσίνας θα καταδυθεί
στην Νέα Μαρίνα Ελευσίνας στις 20.02.2019
ώρα 11:00 µε στόχο τον καθαρισµό του βυθού.

Στην εκδήλωση µε την ονοµασία «Project
ELEFSINA» κλιµάκιο εθελοντών δυτών ύστερα
από πολυετή δραστηριότητα στους τοµείς
έρευνας & ανέλκυσης µε 145 δράσεις

Υποβρυχίων 

καθαρισµών και έχοντας αποκτήσει πολύτιµη
εµπειρία/τεχνογνωσία από την περισυλλογή 49
και πλέον τόνων στερεών απορριµµάτων σε
ανάλογα εγχειρήµατα σε Πάχη - Γύθειο - Αίγιο -
Ζάκυνθο - Ανάβυσσο - Ελαφόνησο - Κρήτη -
Πάτρα - ∆ιακοπτό - Βραχάτι - Σίφνο - Αµοργό -
Πύλο - Αντίκυρα - Μικρολίµανο - Άσσο - Κιάτο -
Τολό - Ναύπλιο - Κόρινθο - Ύδρα - Βάρκιζα -
Άγιοι Θεόδωροι - Λουτράκι, θα επιδιώξει µε την
χρήση κατάλληλου υλικοτεχνικού εξοπλισµού να
αποµακρύνει από τον βυθό όσο το δυνατόν

««PPrroojjeecctt  EELLEEFFSSIINNAA»»
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΒΥΘΟΥ ΣΤΗ ΝΕΑ ΜΑΡΙΝΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 

Η Π.Ε.∆.Α. χαιρετίζει 
τη ρύθµιση των οφειλών

προς τους ∆ήµους 
«Απόφαση ανακούφισης» την 

χαρακτηρίζει ο Γιώργος Ιωακειµίδης
H Περιφερειακή Ένωση ∆ήµων Αττικής χαιρετίζει την

ανταπόκριση του Υπουργείου Εσωτερικών στο αίτηµα
της  για ρύθµιση οφειλών φυσικών προσώπων και επιχει-
ρήσεων προς τους δήµους και τα νοµικά τους πρόσωπα.

Το νέο πλαίσιο ρύθµισης οφειλών προς τους ∆ήµους,
περιλαµβάνεται µε αντίστοιχη διάταξη στο ήδη κατατεθει-
µένο στη Βουλή νοµοσχέδιο για την ισότητα των φύλων
και την απονοµή ιθαγένειας και η ψήφιση του προβλέπε-
ται εντός τρέχοντος µηνός.

Με τη ρύθµιση, δίνεται η δυνατότητα  σε οφειλέτες να
εξοφλήσουν τις οφειλές  τους προς τους ∆ήµους σε έως
και 100 δόσεις καθώς και την πλήρη απαλλαγή από προ-
σαυξήσεις, τόκους και πρόστιµα.

Σύµφωνα µε τις πληροφορίες που περιήλθαν σε
γνώση της Π.Ε.∆.Α, δυνατότητα υποβολής αίτησης θα
έχουν οι ενδιαφερόµενοι εντός τεσσάρων µηνών από την
έναρξη ισχύος της ρύθµισης. 

Στην περίπτωση δηλαδή που το ΦΕΚ εκδοθεί τέλη
Φεβρουαρίου 2019, οι ενδιαφερόµενοι θα µπορούν έως
τέλη Ιουνίου να  ενταχθούν στη ρύθµιση υποβάλλοντας
τη σχετική αίτηση στην αρµόδια υπηρεσία του οικείου
δήµου.

Σηµειώνεται ότι η Π.Ε.∆.Α. µε οµόφωνες αποφάσεις
του ∆ιοικητικού της Συµβουλίου είχε αιτηθεί την επαναφ-
ορά ενός πλαισίου ρύθµισης οφειλών, κάτι το οποίο  είχε
συµπεριληφθεί στο πολυνοµοσχέδιο του πρώην υπουρ-
γού Εσωτερικών, Π. Σκουρλέτη και  το οποίο είχε θετικά
αποτελέσµατα για δήµους και πολίτες. 

Γ. Ιωακειµίδης: 
Απόφαση 
ανακούφισης των 
συµπολιτών µας

Αναφερόµενος ο
Πρόεδρος της Περιφε-
ρειακής Ένωσης
∆ήµων Αττικής, Γιώρ-
γος Ιωακειµίδης στην απόφαση του υπουργού Εσωτερ-
ικών, Αλέξανδρου Χαρίτση να εισάγει στη Βουλή την
συγκεκριµένη ρύθµιση, δήλωσε: «Χαιρετίζω την πρωτο-
βουλία του Υπουργού Εσωτερικών και εκ µέρους των
συνάδελφων µου στο λεκανοπέδιο Αττικής, τον ευχαρι-
στώ γιατί ανταποκρίθηκε θετικά στο αίτηµα της Π.Ε.∆.Α
να δοθεί µια ακόµη ευκαιρία στους πολίτες να ρυθµίσουν
τις ληξιπρόθεσµες οφειλές τους προς τους ∆ήµους. 

Πρόκειται για απόφαση ανακούφισης των συµπολιτών
µας  και κατ΄επέκταση µια καλή ευκαιρία να τονωθούν τα
οικονοµικά των ∆ήµων.»

ΤΙ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑ ;
ΘΑΝΑΣΗΣ ΜΠΟΥΡΑΣ: Αναφορά προς τον Υπουργό Μεταφορών

σχετικά µε την αδειοδότηση διέλευσης φορτηγών από 
συγκεκριµένους δρόµους του Ασπροπύργου. 

Ο
Βουλευτής Περιφέρειας Αττικής Θαν άσης Μπούρας κατέθεσε αν αφορά προς τον  Υπουργό Μεταφορών
και Υποδοµών  µε αφορµή το µε αρ. απόφασης 544/2017 απόσπασµα από τα πρακτικά της µε αρ.
35ης/2017 συν εδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Ασπροπύργου και τη δήλωση του ∆ηµάρχ ου Ασπρ-

οπύργου κ. Μελετίου µε θέµα την  αδειοδότηση διέλευσης των  φορτηγών  από συγκεκριµέν ους δρόµους του
Ασπροπύργου. 
Ο κ. Μπούρας θα συν εχ ίσει ν α µάχ εται προκειµέν ου ν α γίν ουν  πράξη οι δεσµεύσεις του Υπουργού µε βάση

όσα ο ίδιος είχ ε υποσχ εθεί στο κ. Μπούρα κατά τη διάρκεια της συζήτησης στη Βουλή του Νοµοσχ εδίου για
την  "αν άπτυξη εµπορευµατικού κέν τρου Θριασίου πεδίου". Και εν ώ περιµέν αµε ν α προχ ωρήσουν  όλα τα έργα
υποδοµών  και κυρίως η κατασκευή του Κόµβου Σκαραµαγκά, ο Υπουργός προέβη στην  αδικαιολόγητη αυτή
απόφαση της αδειόδοτησης της διέλευσης των  φορτηγών . 
Ο κ. Μπούρας αν αµέν ει την  απάν τηση του Υπουργού για ν α προβεί σε περαιτέρω εν έργειες στα πλαίσια των

Κοιν οβουλευτικών  δυν ατοτήτων . 

Φορτηγό έπεσε από τη γέφυρα
στην είσοδο της Ελευσίνας 

Φορτηγό αν ετράπη απο το πάν ω µέρος της Γέφυρας
στην  είσοδο της Ελευσίν ας, γύρω στις 10 εχ θές το
πρωϊ.
Το όχ ηµα «προσγειώθηκε» στην  είσοδο της Ελευσίν ας,
πάν ω στην  αρχ αία γέφυρα του ελευσίν ιακού Κηφι-
σού.Ο ηδηγός µεταφέρθηκε άµεσα στο Θριάσιο Νοσο-
κοµείο.
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Το Εργατικό Κέντρο Ελευσίνας διοργανώνει  την Κυριακή 3
Μαρτίου 2019 τον ετήσιο χορό του  που θα πραγµατοποιηθεί

στο κτήµα River Park στην Μαγούλα Αττικής 
Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στην γραµµατεία

Εργατικού Κέντρου Ελευσίνας : 2105546321

αν απτυσσόµεν ης ∆.Ε Μαγούλας.
Ωστόσο η διαφορά αυτή δηµιουργούσε αναν τιστοιχ ία
µεταξύ ληφθέν των  εγκρίσεων  και σχεδιασµού µε
αποτέλεσµα τη µη έν ταξη του έργου στο πρόγραµµα
ΕΣΠΑ. 

Σε αναζήτηση εναλλακτικών  λύσεων  για να ξεπεραστεί
το κώλυµα της αναν τιστοιχ ίας , συνέβαλαν  καθοριστικά οι
τεκµηριωµένες αποφάσεις του ∆ιευθυν τή Π.Ε ∆υτικής
Αττικής κ. Παν αγιώτη Σπύρου καθώς  και του
Περιφερειακού ∆ιευθυν τή Εκπαίδευσης Αττικής κ.
Χαράλαµπου Λόν του,  µε βάση τις οποίες εγκρίθηκε η
προαγωγή του 3ου ∆ηµοτικού Σχολείου Μαγούλας από
εξαθέσιο σε ενν εαθέσιο χωρίς να αλλάξει ο σχεδιασµός
της σχολικής µονάδας και οδήγησαν  στην  συνέχεια να
εκδοθεί η υπ΄ αριθµ. 97115/∆1/12.06.2017 (ΦΕΚ 2153/Β)
ΚΥΑ Παιδείας, Έρευν ας και Θρησκευµάτων  –
Οικονοµικών .

10.08.2017: Με το υπ΄ αριθµ. ∆4-Τ4/11862/10.08.2017
έγγραφο των  Κτιριακών  Υποδοµών  Α.Ε  υποβλήθηκε
προς την  Ε.Υ.∆.Ε.Π. Περιφέρειας Αττικής η σχετική
αίτηση χρηµατοδότησης.

21.11.2017 : Εγκρίθηκε η έν ταξη του έργου στο
πρόγραµµα ΕΣΠΑ 2014-2020 µε την  υπ΄ αριθµ.
2793/απόφαση της Περιφερειάρχου Αττικής 

30.08.2018 :  Γίν εται η δηµοπράτηση του έργου.
26.11.2018 : Με την  υπ΄ αριθµ. 184/απόφαση  του ∆.Σ

της ΚΤΥΠ Α.Ε εγκρίθηκε το πρακτικό της δηµοπράτησης
του έργου.

05.02.2019 : Υπογράφεται η σύµβαση αν άθεσης
κατασκευής του έργου: «3ο ∆ηµοτικό Σχολείο Μαγούλας –
Οικοδοµικές Εργασίες & Η/Μ Εγκαταστάσεις», συνολικής
δαπάνης 2.300.046,00€ και µε προθεσµία περαίωσης του
έργου σε 680 ηµέρες από την  υπογραφή της σύµβασης
(τέλη 2020).

Μετά την  παράθεση των  σηµαντικών  διαδικασιών  που
οδήγησαν  στην  έναρξη των  εργασιών  κατασκευής του
σχολείου, µπορούµε να περιγράψουµε ως κάτωθι το ν έο
µας σχολείο:

∆ιώροφο κτίριο µε υπόγειο που θα ανεγερθεί σε
οικόπεδο που βρίσκεται στο Ο.Τ 109, επί των  οδών
Νικηταρά, Π. Στάµου, Αναστάσεως και Π. Ντάρδα,
επιφανείας 6627,30 τ.µ. 

Το κτίριο θα αποτελείται από υπόγειο, ισόγειο και α΄
όροφο και η στέγασή του γίν εται εκτός από τις επιφάνειες
των  επισκέψιµων  δωµάτων  και µε κατασκευή κεκλιµένων
πλακών  σκυροδέµατος µε επικάλυψη κεραµιδιών .

Το υπόγειο περιλαµβάνει τους Η/Μ χώρους
(λεβητοστάσιο, αποθήκη καυσίµων, αντλιοστάσιο,
δεξαµενή νερού), χώρους αποθηκών, χώρο γενικού
αρχείου και υπόγειο χώρο στάθµευσης 10 θέσεων.

Το ισόγειο περιλαµβάνει : 
Τους χώρους διοίκησης και τα γραφεία των

διδασκόντων 
Τον χώρο της τραπεζαρίας µε κουζίνα και

αποθήκη
Την αίθουσα πολλαπλών χρήσεων µε χώρους

αποδυτηρίων
Την βιβλιοθήκη – αναγνωστήριο 

Το κυλικείο
Το γραφείο του φύλακα της σχολικής µονάδας 
Του ξεχωριστούς  χώρους υγιεινής  µαθητών και

µαθητριών 
∆ύο (2)  αίθουσες διδασκαλίας.

Ο α΄ όροφος περιλαµβάνει:
∆έκα (10) αίθουσες διδασκαλίας
Εργαστήριο  Φυσικών Επιστηµών 
Εργαστήριο Πληροφορικής 
Εργαστήριο Αισθητικής Αγωγής 
Εργαστήριο Ξένων Γλωσσών 
Γραφείο και χώρο συνεδριάσεων Συλλόγου Γονέων 
Βοηθητικά WC εκπαιδευτικών.

Εξωτερικοί Χώροι :
Υπόστεγος χώρος γυµναστικής (δυτική πλευρά του

οικοπέδου)
Γήπεδο µπάσκετ – βόλεϊ – τένις µε κερκίδες (Ν∆

τµήµα οικοπέδου ) 
Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής (ΝΑ τµήµα

οικοπέδου )
Αύλειο χώρος διαλλείµατος µαθητών
Χώροι ξεκούρασης 
Χώροι πρασίνου 

Το ιστορικό από µόνο του  οδηγεί στο συµπέρασµα της
δύσκολης διαδροµής για την  υλοποίηση του οράµατος της
ανέγερσης του ν έου µας σχολείου µέσα από την  εµπλοκή
πολλών  υπηρεσιών  και φορέων  (ΚΤΥΠ, Περιφέρεια 

Αττικής, Υπουργείο Παιδείας, Πυροσβεστική Υπηρεσία
κλπ), µε συχνές αλλαγές προσώπων  σε θέσεις ευθύνης

και µάλιστα σε µια δύσκολη  οικονοµική εποχή για τη
χώρα µας . Για τους λόγους αυτούς αισθάνοµαι την
ανάγκη αλλά και την  υποχρέωση να ευχαριστήσω όλους
όσοι συνέβαλλαν  στην  επίτευξη του στόχου.

Πρώτα και κύρια τις κατά καιρούς διοικήσεις της ΚΤΥΠ 

(πρώην  ΟΣΚ) και τους υπηρεσιακούς παράγον τες για
την  αν τιµετώπιση και επίλυση όλων  των  προβληµάτων
που προέκυψαν .

Τον  ∆ιευθυν τή Π.Ε ∆υτικής Αττικής κ. Παναγιώτη
Σπύρου και τον  Περιφερειακό ∆ιευθυν τή κ. Χαράλαµπο
Λόντο , για τις καθοριστικές παρεµβάσεις τους στην
προαγωγή της σχολικής µονάδας.

Την  Ένωση Γονέων  για την  καθοριστική συµβολή τους
στην  ανατροπή της απόφασης συγχώνευσης του 1ου &
3ου ∆ηµοτικών  Σχολείων  Μαγούλας.

Τους Συλλόγους Γονέων  και Κηδεµόνων  του 1ου και
3ου ∆ηµοτικών  Σχολείων  για την  καθοριστική παρουσία
τους σε συναν τήσεις µας µε την  διοίκηση της ΚΤΥΠ.

Τα µέλη του ∆Σ της Σ.Ε και ιδιαίτερα την  Αν τιπρόεδρο
Σοφία Στάµου και το Γραµµατέα Γιώργο Κον τούλη, που
στάθηκαν  αρωγοί της προσπάθειας σε κάθε της βήµα.

Τον  Πρόεδρο της ∆Ε Μαγούλας Λάµπρο Μανώλη, για
την  στήριξη της προσπάθειας και την  παρουσία του  κατά
καιρούς σε συναν τήσεις µας στην  ΚΤΥΠ 

Και φυσικά επιθυµώ επίσης να ευχαριστήσω τους
συνοδοιπόρους και  συνεργάτες µου στο ∆ήµο , το
∆ήµαρχο Γιώργο Τσουκαλά,  τον   Αν τιδήµαρχο Τεχν ικών
Υπηρεσιών   Παναγιώτη Λινάρδο , τον  Αν τιδήµαρχο

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΣΕΛΙ∆Α 2



Tετάρτη 20 Φεβρουαρίου 2019 θριάσιο-5 

Συνελήφθησαν στον Ασπρόπυργο 2 οδηγοί ∆.Χ. 
φορτηγού για επέµβαση στον ταχογράφο

Σ
το πλαίσιο διενέργειας στοχευµένων και συστηµατικών τροχονοµικών ελέγχων
της ∆ιεύθυνσης Τροχαίας Αττικής, συνελήφθησαν στον Ασπρόπυργο Αττικής,
από αστυνοµικούς των Οµάδων Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχηµά-

των (Ο.Ε.Π.Τ.Α.) της ∆ιεύθυνσης Τροχαίας Αττικής, δύο (2) αλλοδαποί, διότι είχαν
επέµβει σκόπιµα στη συσκευή καταγραφής ταχύτητας (ταχογράφο) του ∆.Χ.Φ. οχή-
µατός στο οποίο επέβαιναν.

Σε βάρος τους σχηµατίσθηκε δικογραφία για απόπειρα, ψευδή ανωµοτί κατάθεση
και διατάραξη ασφάλειας των συγκοινωνιών.

Ειδικότερα, από την εξέταση των φύλλων καταγραφής ταχύτητας και της συσκευής
του ταχογράφου διαπιστώθηκε ότι οι δύο αλλοδαποί οδηγοί οχήµατος Φορτηγού ∆ηµοσίας Χρήσης (Φ.∆.Χ.), είχαν προβεί στην τοποθέτηση πρόσθετης
ηλεκτρονικής συνδεσµολογίας, η οποία ενεργοποιούνταν ασύρµατα µε τηλεχειριστήριο.

Οι συλληφθέντες µέσω του τηλεχειριστηρίου µπορούσαν να διακόπτουν την καταγραφή των ενδείξεων δραστηριότητας των οδηγών (ώρες οδήγησης και
ανάπαυσης, ταχύτητα οχήµατος, χιλιόµετρα κ.λπ.), καθώς επίσης να απενεργοποιούν τόσο τον περιοριστή ταχύτητας του φορτηγού (κόφτη) όσο και το
σύστηµα υποβοήθησης φρένων ( retarder ), καθιστώντας την κυκλοφορία του οχήµατος επικίνδυνη για την ασφάλεια των λοιπών χρηστών της οδού.

Επιπροσθέτως, κατά τον γενόµενο τροχονοµικό έλεγχο από τους ανωτέρω επιδείχτηκε στους Αστυνοµικούς βεβαίωση καλής λειτουργίας της συσκευής
ταχογράφου, προκειµένου να τους εξαπατήσουν και να αποφύγουν τον έλεγχο και τη βεβαίωση παραβάσεων.

Οι συλληφθέντες µε τη σε βάρος τους σχηµατισθείσα δικογραφία οδηγήθηκαν στον αρµόδιο Εισαγγελέα Πρωτοδικών.

Χ
αρακτηριστικά µιας ισχ υρής και στην  πράξη
διακοµµατικής αυτοδιοικητικής οµάδας µε
στόχ ο ν α επαν έλθει στην  Αττική η καν ον ικότ-

ητα, αποκτά η παράταξη «Αν εξάρτητη Αυτοδιοίκηση
Αττικής», αφού στο ψηφοδέλτιό της προστίθεν ται δύο
άν θρωποι µε µακρά πετυχ ηµέν η διαδροµή και εµπει-
ρία στον  πρώτο βαθµό αυτοδιοίκησης.

Πρόκειται για τον  ν υν  ∆ήµαρχο Μαρκοπούλου
Σωτήρη Μεθεν ίτη και τον  πρώην  ∆ήµαρχ ο Αχ αρν ών
Σωτήρη Ντούρο που θα είν αι υποψήφιοι Περιφερεια-
κοί Σύµβουλοι στην  Αν ατολική Αττική.

Ο Σωτήρης Μεθεν ίτης είν αι ∆ικηγόρος Αθην ών , µε
σπουδές στα Παν επιστήµια Θεσσαλον ίκης και Χαϊδε-
λβέργης και µεταπτυχ ιακές σπουδές στο Παν επιστή-
µιο του Αµβούργου. 

Αν αδείχ θηκε επί δύο συν εχ είς τετραετίες (2010,
2014) ∆ήµαρχ ος Μαρκοπούλου, έχ ον τας παλαιότερα
διατελέσει ∆ηµοτικός Σύµβουλος Μαρκοπούλου και
Νοµαρχ ιακός Σύµβουλος Αν ατολικής Αττικής.

Ο Σωτήρης Ντούρος υπήρξε ∆ήµαρχ ος Αχ αρν ών
(2010-2014), είν αι Πολιτικός Μηχ αν ικός, µε µετα-
πτυχ ιακό τίτλο σπουδών  στο Περιβάλλον  και τη
σχ έση του µε την  Οικον οµία, µε µεγάλη εµπειρία σε
θέµατα αν τισεισµικού καν ον ισµού, διοίκησης έργων ,
ασφάλειας και υγιειν ής της εργασίας και αποκατάστα-
σης διατηρητέων  κτιρίων . Έχ ει θητεύσει ως αν τιδή-
µαρχ ος τεχ ν ικών  έργων  και οικον οµικών  και ως
υπεύθυν ος αν έγερσης σχ ολικών  διδακτηρίων , όπου
στην  διάρκεια της θητείας του αν εγέρθηκαν  δεκάδες
σχ ολεία.

Ο ∆ήµαρχ ος Μαρκοπούλου Σωτήρης Μεθεν ίτης σε
δηλώσεις του σηµείωσε ότι «Συν τάσσοµαι µε τον
Γιάν ν η Σγουρό διότι έχ ει αποδείξει ότι είν αι έν τιµος,
εργατικός, αποτελεσµατικός και η Περιφέρεια Αττικής
χ ρειάζεται τέτοιους αν θρώπους στο τιµόν ι της και όχ ι
κοµµατικά εξαπτέρυγα».

Ο πρώην  ∆ήµαρχ ος Αχ αρν ών  Σωτήρης Ντούρος
τόν ισε ότι «Καταθέτω την  γν ώση και την  εµπειρία
µου στον  πρώτο βαθµό αυτοδιοίκησης, στο πλευρό
του Γ. Σγουρού ώστε η Αττική µετά από χ ρόν ια
υστέρησης ν α γυρίσει επιτέλους σελίδα».

Ο Γιάν ν ης Σγουρός καλωσόρισε αµφότερα τα στε-
λέχ η στην  παράταξη "Αν εξάρτητη Αυτοδιοίκηση Αττι-
κής" και τους ευχ ήθηκε καλή επιτυχ ία στον  κοιν ό
αγών α.

∆ιακοµµατικά χαρακτηριστικά αποκτά το ψηφοδέλτιο της Παράταξης "Ανεξάρτητη Αυτοδιοίκηση Αττικής" 

- Μεθενίτης και Ντούρος στο πλευρό του Γ. Σγουρού- Μεθενίτης και Ντούρος στο πλευρό του Γ. Σγουρού

Περιστατικό πιθανής 
ανθρωποκτονίας ερευνά 
στα Άνω Λιόσια 
η αστυνοµία

Νεκρός ηλικιωµένος άντρας βρέθηκε
στην περιοχή Λίµνη των Άνω Λιοσίων,
κάτω από ύποπτες και αδιευκρίνιστες
συνθήκες, το απόγευµα της ∆ευτέρας 11
Φεβρουαρίου 2019.

Ο 69χρονος άνδρας, µε καταγωγή από
τη Ρωσία, ο οποίος διέµενε µόνος του,
έφερε πολλαπλά τραύµατα στο κεφάλι
του, ενώ σε όλη την οικία (πάνω στους
διακόπτες των φώτων, στη σφουγγα-
ρίστρα κτλ) βρέθηκαν ίχνη αίµατος.

Η αστυνοµία διενεργεί προανάκριση,
ενώ η κόρη του ηλικιωµένου- όπως έγρα-
ψε το cityface.gr- πιστεύει ότι ο θάνατός
του οφείλεται σε εγκληµατική ενέργεια.



Το Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά», η εταιρεία
Mentor και η εταιρεία CITE σας προσκαλούν
στην εκδήλωση παρουσίασης του έργου "Pros-

Eleusis" την Τετάρτη 27 Φεβρουαρίου και ώρα 18:00
στην αίθουσα εκδηλώσεων του Εργατικού Κέντρου
Ελευσίνας.

Το έργο θα παρουσιάσει ο Πρόεδρος του Ερευνητικού
Κέντρου «Αθηνά» καθ. Γιάννης Ιωαννίδης, ενώ τα οφέλη
και τις προοπτικές του έργου θα παρουσιάσει ο ∆ιε-
υθύνων Σύµβουλος της εταιρείας Mentor, Παναγιώτης
Γκιόκας.

Επίτιµοι προσκεκληµένοι, οι οποίοι θα τοποθετηθούν
σε θέµατα που άπτονται του περιεχοµένου του έργου, θα
είναι:

η κα Καλλιόπη Παπαγγελή, Προϊσταµένη του Τµήµα-
τος Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων και Μου-
σείων της Εφορείας Αρχαιοτήτων ∆υτικής Αττικής

η κα Κέλλυ ∆ιαπούλη, Καλλιτεχνική ∆ιευθύντρια της
Ελευσίνας 2021 Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της
Ευρώπης

ο κος Βαγγέλης Λίγγος, Πρόεδρος του Εργατικού Κέν-
τρου Ελευσίνας

ο κος Χρήστος Χρηστάκης, εκπρόσωπος της Κίνησης
Πολιτών Ελευσίνας Ecoeleusis

Για περαιτέρω πληροφορίες και διευκρινίσεις µπορείτε
να απευθυνθείτε στον κο Παναγιώτη Γκιόκα στο τηλέφωνο
694 141 0731.
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Παρουσίαση του έργου ""Pros-Eleusis"Pros-Eleusis" την Τετάρτη 27 Φεβρουαρίου 
και ώρα 18:00 στην αίθουσα εκδηλώσεων του Εργατικού Κέντρου Ελευσίνας.

Υποψήφιος µε το ∆ήµαρχο Χρήστο Παππού και τη ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ 
ο Ιωσήφ Κρυστάλλης 

Τ
ην υποψηφι ότητα του Ιωσήφ Κρυστάλλη µε τη
ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ ανακοί νωσε ο ∆ήµαρχος Χρήστος
Παππούς.Ο Ιωσήφ Κρυστάλλης εί ναι  Πι στο-

ποι ηµένος Λογι στής Φοροτεχνι κός και  δι αθέτει  ένα
από τα µεγαλύτερα λογι στι κά γραφεί α της ευρύτερ-
ης περι οχής. Παρέχει  όλες τι ς υπηρεσί ες Λογι στι κής
Ενηµέρωσης, Καταχώρησης, Επί βλεψης, Μι σθο-
δοσί ας εται ρει ών όλων των µορφών επι χει ρήσεων
(µι κρές και  µεγάλες οντότητες), όπως επί σης παρα-
κολούθηση και  σύσταση επενδυτι κών προτάσεων
στους πελάτες του. 

Ασχολεί ται  επί  χρόνι α µε το γονεϊ κό κί νηµα και
εί ναι  Πρόεδρος της Ένωσης Γονέων Άνω Λι οσί ων. Ως
αποτέλεσµα της Ηπει ρώτι κης καταγωγής του, εί ναι ,
επί  σει ρά ετών, Πρόεδρος της Εξελεγκτι κής Επι τρο-
πής του Συλλόγου Ηπει ρωτών Άνω Λι οσί ων. 

Καλωσορί ζοντάς τον στην παράταξη ο Χρήστος
Παππούς ανέφερε ότι  τον συνδέει  µε την οι κογένει α του Ιωσήφ φι λί α από παλι ά. “Ο πατέρας του Ιωσήφ, ο κυρ Γι άννης, ήταν πάντα
στο πλευρό µας κι  αυτός εί ναι  ένας από τους λόγους που πρότει να στο γι ο του να ασχοληθεί  ενεργά.  Ο Ιωσήφ δε χρει άζεται  συστά-
σει ς, αφού τον έχει  καταξι ώσει  η τοπι κή κοι νωνί α ως επαγγελµατί α. Αλλά και  στα κοι νά η συµβολή του εί ναι  µεγάλη, γι ατί  κατο-
ρθώνει  να προβάλει  τα ζητήµατα που απασχολούν το γονεϊ κό κί νηµα µε τεκµηρι ωµένο τρόπο. Εί µαι  βέβαι ος ότι  θα συµβάλει  στην
παράταξή µας µε τη νηφαλι ότητα, τη συγκρότηση, την αποτελεσµατι κότητα και  το ήθος του. Αλλά και  γι ατί  εί ναι  πρακτι κός άνθρω-
πος που ξέρει  να δί νει  λύσει ς στα προβλήµατα”, τόνι σε ο Χρήστος Παππούς. 

Από την πλευρά του ο Ιωσήφ Κρυστάλλης ευχαρί στησε το Χρήστο Παππού γι α την πρόταση να εί ναι  υποψήφι ος και  πρόσθεσε
ότι  εί ναι  αποφασι σµένος να τον δι και ώσει . “Θα προσπαθήσω να συµβάλω κι  εγώ, µε τι ς δυνάµει ς που δι αθέτω, ώστε να συνεχι -
στεί  η  αναπτυξι ακή πορεί α του ∆ήµου µας και  να βελτι ωθούν, ακόµα περι σσότερο, οι  συνθήκες στην εκπαί δευση, ώστε να δώσο-
υµε στα παι δι ά µας τι ς ευκαι ρί ες που τους αξί ζουν”, τόνι σε χαρακτηρι στι κά.   
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Σ υ ν κ υ ν η γ ο ί ,
φίλοι και φίλες τη
Κυριακή 3
Μαρτίου στην
αίθουσα εντευ-
κτηρίου του
Συλλόγου, θα
πραγµατοποιή-
σουµε την 1η για
το 2019 εθελοντι-
κή αιµοδοσία για
την ενίσχυση της
τράπεζας αίµατος
των µελών και φίλων µας.

Επειδή δεν ξέρεις πότε; ΘΥΜΗΣΟΥ να είσαι εκεί για τον ΑΛΛΟΝ
(οικογένεια, φίλοι, συνάδελφοι)
∆ώσε αίµα – Μοιράσου τη ζωή.

Ώρες προσέλευσης 09:00 – 14:00  

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                    Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ                                          ΜΑΡΙΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Τ
η χ ρηµατοδότηση ύψους 150.000 ευρώ εξασφά-
λισε η Πρόεδρος του Ν.Π.∆.∆. «ΗΡΟ∆ΩΡΟΣ»
και το ∆.Σ. µετά από συν τον ισµέν ες εν έργειες

υποµον ή και επιµον ή εν ός έτους από τη Γεν ική
Γραµµατεία Αθλητισµού για την  κατασκευή δυο ν έων
έργων  αθλητικών  υποδοµών .

Σε συν εργασία µε την  Τεχ ν ική υπηρεσία εκπο-
ν ήθηκε τεχ ν ική µελέτη και υποβλήθηκε ολοκληρω-
µέν η πρόταση µετά την  συγκέν τρωση των  απαρ-
αίτητων  στοιχ είων  για την  αν αβάθµιση των  αύλειων
αθλητικών  υποδοµών  των  1ου και 2ου Γυµν ασίων
Μεγάρων . 

∆ιασφαλίσαµε µε τον  τρόπο αυτό την  έγκριση της
χ ρηµατοδότησης κατασκευής αθλητικού δαπέδου στα
γήπεδα Καλαθοσφαίρισης, Βόλεϊ και Ποδοσφαίρου
στον  αύλειο χ ώρο κόστους 70.000 ευρώ από την
Γεν ική Γραµµατεία Αθλητισµού. 

Σύν τοµα θα γίν ει ο διαγων ισµός αν άδειξης
αν αδόχ ου και µε την  ν έα σχ ολική χ ρον ιά µικροί και
µεγάλοι µαθητές και µαθήτριες θα έχ ουν  στη διάθεσή
τους τις ν έες αθλητικές εγκαταστάσεις.

Ταυτόχ ρον α αν αµέν ουµε τον  επόµεν ο µήν α και την
έγκριση της πρότασης που υποβάλλαµε για την  αν α-
βάθµιση του αύλειου χ ώρου µε αθλητικές υποδοµές
στο Γυµν άσιο – Λύκειο της Ν. Περάµου.

Το δεύτερο έργο που εγκρίθηκε από τη Γεν ική Γραµ-
µατεία Αθλητισµού είν αι η κατασκευή χ ώρου ρίψεων
στίβου µε κλωβό για δισκοβολία, βαλβίδα για σφαιρο-
βολία, διάδροµος ακον τισµού απέν αν τι από το ∆ηµο-
τικό Στάδιο «Μεγαρέων  Ολυµπιον ικών ». 

Σε συν εργασία µε τον  Προέδρο του ΑΟΜ κ. Καλο-
ζούµη και µετά την  εκπόν ηση τεχ ν ικής µελέτης από
τον  Αν τιδήµαρχ ο κ. Παπαπαν ούση υποβάλαµε ολοκ-
ληρωµέν η πρόταση και διασφαλίσαµε την  χ ρηµα-
τοδότηση κόστους 78.000 ευρώ. 

Στο άµεσο χ ρον ικό διάστηµα θα γίν ει ο διαγων ισµός
αν άδειξης αν αδόχ ου κατασκευής του ν έου αθλητικού

χ ώρου. Με τη δηµιουργία του χ ώρου αυτού θα µπορέ-
σουµε ν α προσελκύσουµε µεγάλες αθλητικές διορ-
γαν ώσεις ΣΤΙΒΟΥ συµβάλλον τας στην  προσπάθεια
µας οι αθλητικές δράσεις ν α συν δεθούν  αποτελεσµα-
τικότερα µε τον  αθλητικό τουρισµό, και την  τοπική
οικον οµία του ∆ήµου µας, εν ισχ ύον τας παράλληλα
την  εξωστρέφεια.

Νέοι χώροι  άθλησης στον αύλειο χώρο του 1ου και 2ου Γυµνασίου 
και κατασκευή χώρου ρίψεων στο Στάδιο «Μεγαρέων Ολυµπιονικών»

ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ∆ΗΜΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ & ΦΥΛΗΣ

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟ∆ΟΣΙΑ
Πανελλαδικές εξετάσεις: Τέλος ο βαθµός του 
απολυτηρίου – Τι αλλάζει
“Κόβεται” ο βαθµός του απολυτηρίου από τις µονάδες για την εισαγωγή σε ΑΕΙ

και ΤΕΙ. ∆ώρο – άδωρο η εισαγωγή χωρίς εξετάσεις στις σχολές. Τα τέσσερα συν
ένα µαθήµατα και οι άλλες αλλαγές στις πανελλαδικές εξετάσεις.

Πολύ κακό για το1 τίποτα λένε πολλοί γνώστες του τελικού σχεδίου για τις
Πανελλαδικές Εξετάσεις. Το νέο εξεταστικό σύστηµα µετά από δύο χρόνια1 κυοφ-
ορίας τελικά, όλα δείχνουν, ότι θα έχει πολλές οµοιότητες µε το σηµερινό, αφού
ακόµη και ο βαθµός του απολυτηρίου1 πάει περίπατο.

Σύµφωνα µε την εφηµερίδα “Καθηµερινή” ο βαθµός του απολυτηρίου δεν θα
προσµετράται τελικά κατά 10% στις συνολικές µονάδες των υποψηφίων για την
εισαγωγή στα ΑΕΙ και στα ΤΕΙ. 

Οι αντιδράσεις, κυρίως από τους εκπαιδευτικούς ήταν τεράστιες καθώς θεωρούν
ότι κάτι τέτοιο θα αύξανε την πίεση από τις οικογένειες για µεγαλύτερους βαθµούς.

Παράλληλα φαίνεται ότι και η εισαγωγή χωρίς εξετάσεις θα αφορά µόνο σε τµή-
µατα εξαιρετικά χαµηλής ζήτησης όπου ο βαθµός εισαγωγής κινείται κάτω από τα
9.000 µόρια.

Τα εξεταζόµενα µαθήµατα παραµένουν τέσσερα, ωστόσο οι υποψήφιοι θα έχουν
τη δυνατότητα να εξεταστούν και σε πέµπτο µάθηµα για να µπορούν να εισαχθούν
και σε τµήµατα που περιλαµβάνονται σε άλλο πεδίο από αυτό που έχουν επιλέξει.

Παραµένουν εξεταζόµενα µαθήµατα τα αρχαία, η ιστορία, η φυσική, η χηµεία, η
βιολογία, τα µαθηµατικά, οι αρχές οικονοµικής θεωρίας και η πληροφορική, όµως
τα λατινικά θα αντικατασταθούν από την κοινωνιολογία, ενώ η λογοτεχνία θα εξε-
τάζεται µαζί µε τα νέα ελληνικά, όπου η εξέταση θα γίνεται σε άγνωστο κείµενο.



Το Σάββατο 16.2.2019 στο φιλόξεν ο χ ώρο της Κοιν ων ικής Υπηρεσίας του ∆ήµου
Ελευσίν ας  η Η ΕΝΩΣΗ ∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΙΩΝ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ‘’Ταξιάρχης ο Παερ-
µιώτης’’ έκοψε την  Βασιλόπιτα  αν άµεσα σε εκλεκτούς προσκεκληµέν ους, µέλη

και φίλους µας. Την  βραδυά άν οιξε η παιδική χ ορωδία µε κάλαν τα γραµµέν α από την
χ οροδιδάσκαλό µας Ντίν α Τριλίκη που είχ ε και την  επιµέλεια της γιορτής, και στη
συν έχ εια ακούστηκαν  2 όµορφα τραγούδια από τις παιδικές φων ές µε την  επιµέλεια της
Ντίν ας Νικολοπούλου που έπαιζε παράλληλα και πιάν ο. 

Το λόγο πήρε η Ελέν η Ρεπούσκου για ν α µας πει πως γιόρταζαν  στα ∆ωδεκάν ησα
την  Πρωτοχ ρον ιά και τα έθιµα αυτής της Άγιας Ηµέρας.  Η χ οροδιδάσκαλος, στη
συν έχ εια δίν ει τον  λόγο στην  Πρόεδρο Άν ν α Γερολύµου ν α πει τα πεπραγµέν α της
χ ρον ιάς που πέρασε αλλά και ν α καλωσορίσει όσους παρευρέθησαν . 

Ο ∆ήµαρχ ος Γιώργος Τσουκαλάς, κόβει την  Βασιλόπιττα και µιλά για τους ∆ωδεκαν ήσιους αλλά και τους εθν ικοτοπικούς συλλόγους του ∆ήµου και τη προσφορά τους. 
Στη συν έχ εια, ακούγον ται ευχ ές από όλους τους προσκεκληµέν ους καθώς πήραν  το κοµµάτι τους. Από την  Περιφέρεια : ο Περ.Σύµβουλος Ταξιάρχ ης Φαρµάκης, η

τ.Νοµάρχ ης Σταυρούλα ∆ήµου και υποψήφια του ΚΙΝ ΑΛ, οι Αν τιδήµαρχ οι Ελευσίν ας-Μαγούλας Μπάµπης Αν δρών ης , ∆.Τσάτσης, Περ.Σύµβουλος κ.Μοίρας, Πρόεδρ-
ος ΠΑΚΠΠΑ Βασίλης Αγριµάκης, Αν τιπρόεδρος ΠΑΚΠΠΑ και Πρόεδρος Ρωµαν ιωτών  Θόδωρας Τζαρτζούλης, εκπρόσωποι των  εθν ικοτοπικών  συλλόγων : Χιακής Έν ω-
σης Κώστας Μαλαχ ιάς,Κερκυραϊκής Έν ωσης Σπ.Ψαρράς, Ηπειρωτών  Θριασίου Πεδίου κ.Παππάς , Εθελον τών  Γιάν ν ης Καλυµν άκης, Πελοπον ν ησίων  Ελευσίν ας Χαρ-
ούλα Λιακοπούλου, Παν ηπειρωτικού Συλλόγου Ελέν η Γκόγκου, Κρητών  Ελευσίν ας, Μικρασιατών  κ.Στυλιαν ίδης ,Κρητών  Ελευσίν ας.  οι φίλες από το ΠΑΚΚΠΑ Μαρι-
ν άκη Κατερίν α και Μισσού Ζωή , ``από τους υποψηφίους ∆ηµάρχ ους ο Νίκος Τσίτσος µε υπ.δηµοτικούς συµβούλους και από τον  Συν δυασµό Συµφων ία Πολιτών  υπο-
ψήφιοι δηµοτικοί σύµβουλοι .Η εκδήλωση έκλεισε µε χ ορούς από τα ∆ωδεκάν ησα που απέδωσαν  άριστα τα µικρά παιδιά και στη συν έχ εια το λόγο είχ αν  τα µεγάλα χ ορ-
ευτικά του συλλόγου. Στη συν έχ εια  ακολούθησε κέρασµα , ποτό και Βασιλόπιττα για όλους . Με την  ευχ ή ν α είν αι δηµιουργική και καλότυχ η η χ ρον ιά που ήδη διαν ύο-
υµε, έπεσε και η αυλαία της φετειν ής µας γιορτής. 

Ιδιαίτερα ευχ αριστούµε : την  δική µας Ντίν α Τριλίκη για την  διοργάν ωση και την  ευθύν η της εκδήλωσης, την  Ντίν α Νικολοπούλου για τις µουσικές ν ότες , την  Ελέν η
Ρεπούσκου για τα ήθη και έθιµα της ∆ωδεκαν ήσου, όλους όσους συµµετείχ αν  στα χ ορευτικά τµήµατα και όλους όσους παρευρέθησαν  στην  γιορτή της Βασιλόπιττας.

Έν α µεγάλο ευχ αριστώ εκ µέρους της ∆ιοίκησης της Έν ωσής µας στον  ∆ήµαρχ ο Γιώργο Τσουκαλά για την  παραχ ώρηση της αίθουσας που µας φιλοξέν ησε. 
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Η ΕΝΩΣΗ ∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΙΩΝ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
‘’Ταξιάρχης ο Παερµιώτης’’ έκοψε

την Βασιλόπιττα

Το έργο επισκευής και αποκατάστασης
του Καθεδρικού Ιερού Ναού Κοιµήσεως
της Θεοτόκου στον  ∆ήµο Μεγαρέων ,
ενός τοπόσηµου της ∆υτικής Αττικής που
χρονολογείται στα τέλη του 19ου - αρχές
20ου αιώνα, χρηµατοδοτεί η Περιφέρεια
Αττικής µε συνολικό προϋπολογισµό 1,4
εκατοµµύρια ευρώ.

Η Περιφέρεια Αττικής, το Υπουργείο
Πολιτισµού και Αθλητισµού, το ΝΠ∆∆
«Καθεδρικός Ιερός Ναός Κοιµήσεως
Θεοτόκου Μεγάρων» και ο ∆ήµος Μεγα-
ρέων  υπέγραψαν  την  Προγραµµατική
Σύµβαση για το σχετικό έργο, µε αν τι-
κείµενο την  υλοποίηση παρεµβάσεων  για
την  εύρυθµη και ασφαλή λειτουργία του
ναού και τη διαµόρφωση του περιβάλλον -
τος χώρου ώστε να αν ταποκρίν εται λει-
τουργικά και αισθητικά στις ανάγκες ενός

Μητροπολιτικού Ναού, ενώ παράλληλα θα
αναδειχθούν  τα επιµέρους πολιτισµικά
του στοιχεία.

Το 1936 ο ναός έγιν ε Μητρόπολη των
Μεγάρων . Το εσωτερικό του ναού, ο
οποίος βρίσκεται µεταξύ των  οδών  Γ.
Μεν ιδιάτη και Γ. Χατζή, είναι κατάγραφο

µε τοιχογραφίες. Σύµφωνα µε τις επιγρα-
φές των  αγιογράφων  η τοιχογράφηση
ξεκίνησε το 1907 και ολοκληρώθηκε προ-
οδευτικά το 1918, αποτελεί δε έργο τριών
διαφορετικών  αγιογράφων . Είναι χτισµέ-
νος πάνω στα θεµέλια παλαιοχριστιαν ι-
κής βασιλικής, ερείπια των  οποίων  απο-

καλύφθηκαν  κατά την  κατασκευή του
πρόναου, το 1972, και διατηρούν ται στο
υπόγειό του. Μετά τον  σεισµό του 1981
και παρά τη µελέτη συν τήρησης που είχε
εκπονηθεί, ο ναός ακόµα και σήµερα
παρουσιάζει εκτεταµέν ες φθορές που
χρήζουν  τόσο αρχ ιτεκτον ικής όσο και
στατικής αποκατάστασης.

Τι περιλαµβάνει το έργο

Συγκεκριµένα προβλέπονται οικοδοµι-
κές και ηλεκτροµηχανολογικές εργασίες,
συν τήρηση και αποκατάσταση τοιχογρα-
φιών  και ανάδειξη των  θεµελίων  της
παλαιοχριστιαν ικής βασιλικής στο υπό-
γειο του πρόναου. 

Επιπλέον , το έργο περιλαµβάνει την
ανάπλαση του περιβάλλον τος χώρου -
πλατείας και ειδικότερα αποξηλώσεις των
δαπέδων  της πλατείας, χωµατουργικές
εργασίες, κατασκευή δικτύου ηλεκτροφω-
τισµού και οµβρίων  υδάτων , επίστρωση
της πλατείας, τοποθέτηση καθιστικών  και
φυτεύσεις.

1,4 εκ. ευρώ από την Περιφέρεια Αττικής
για την αποκατάσταση του Ι. Ν. Κοιµήσεως Θεοτόκου Μεγάρων
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Μέχρι 28 Φεβρουαρίου οι νέοι εκλογικοί κατάλογοι

Η28η Φεβρουαρίου ορίστηκε η
καταληκτική ηµεροµηνία για
την τελικά διαµόρφωση των

εκλογικών καταλόγων µε την οποία
θα διενεργηθούν οι επόµενες εκλογές
του Μαίου όποιες κι αν είναι αυτές .

Όσες µεταβολές στα δηµοτολόγια
(µεταδηµοτεύσεις και διαγραφές), όσες
αιτήσεις ετεροδηµοτών και αιτήσεις
κοινοτικών εκλογέων γίνουν µέχρι την 28η
Φεβρουαρίου 2019, αυτές θα
ενσωµατωθούν στην Α’ αναθεώρηση των
εκλογικών καταλόγων του 2019 και όλες οι
εκλογές του Μαΐου θα διενεργηθούν µε
τους καταλόγους που θα προκύψουν από
την Α’ αναθεώρηση. 

Η διαµόρφωση των νέων εκλογικών
καταλόγων για τις µεταδηµοτιεύσεις και
εφόσον υπάρχει αποδεικτικό διετούς
διαµονής µπορεί να γίνει µε αίτηση µέχρι τις
28 Φεβρουαρίου.

Το ίδιο ισχύει και για τους ετεροδηµότες
που θέλουν να ψηφίσουν στις ευρωεκλογές
αλλά δεν θα µπορούν να µετακινηθούν στο
δήµο όπου είναι δηµότες.

Σηµαντικό είναι ότι όσοι γεννήθηκαν το
2002 θα σε συµπεριληφθούν αυτόµατα
στην Α’ αναθεώρηση των εκλογικών
καταλόγων και θα ψηφίσουν για πρώτη
φορά το Μάιο σε όλες τις εκλογές, χωρίς να
χρειάζεται να κάνουν αίτηση.

Και οι γεννηθέντες
όµως το 2002 εαν
θέλουν να ψηφίσουν σε
κάποιον άλλο δήµο ως
ετεροδηµότες, πρέπει
να καταθέσουν αίτηση
µέχρι τις 28

Φεβρουαρίου.Οι µεταδηµοτεύσεις για
υποψηφίους γίνονται µέχρι την
προηγούµενη ηµέρα της επίδοσης της
δήλωσης κατάρτισης συνδυασµών
σύµφωνα µε τη παρ.5 του αρ.10 του νόµου 

∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ
ΜΕΤΑ∆ΗΜΟΤΕΥΣΗ – ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ
ΜΕΡΙ∆Α

(ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ
ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ∆ΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟ ΕΙΝΑΙ ΟΙ
ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΙΜΟΙ
ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΠΟΥ
ΕΠΙΘΥΜΟΎΝ ΝΑ ΜΕΤΑ∆ΗΜΟΤΕΎΣΟΥΝ

ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΘΑ
ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΑ
ΤΩΝ ΠΡΩΤΟΤΥΠΩΝ 

1.ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ
∆ΕΚΟ (∆ΕΗ – ΕΥ∆ΑΠ) ή ΣΤΑΘΕΡΟΥ

ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ή ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΩΝ
∆.Ο.Υ. ή ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ∆ΗΛΩΣΕΩΝ Ε1
(ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015 +
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016 +
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017) ή
ΣΥΝ∆ΙΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ (∆ΕΚΟ –
ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ – ∆.Ο.Υ. –
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ∆ΗΛΩΣΕΩΝ) ΑΠΟ
ΟΠΟΥ ΝΑ ΑΠΟ∆ΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ∆ΙΕΤΗΣ
ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΟ ∆ΗΜΟ (2016 – 2018) 

2.ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΟΥ ΕΝΗΛΙΚΟΥ

ΤΕΚΝΟΥ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ∆ΗΛΩΣΕΙΣ Ε1
(ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015 +
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016 +
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017) ΌΠΟΥ ΣΤΗΝ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΣΕΛΙ∆Α ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΤΑ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΑΠΟ
ΟΠΟΥ ΝΑ ΑΠΟ∆ΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ∆ΙΕΤΗΣ
ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΟ ∆ΗΜΟ (2016 – 2018) 

3.ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ή
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΠΡΟΣΦΑΤΟ ΓΙΑ ΜΕΤΑ∆ΗΜΟΤΕΥΣΗ ΣΤΟ

∆ΗΜΟ 
ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΓΑΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ

ΕΓΓΑΜΟΥΣ
*ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΗ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ∆ΗΜΟ 
4.ΛΥΣΕΙΣ ΓΑΜΟΥ ΑΠΟ ΤΟ

ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ ΕΑΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΙ ΓΑΜΟΙ ΤΩΝ ΣΥΖΥΓΩΝ
(ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ∆ΕΝ
ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΟΛΑ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟ
ΤΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑ∆ΗΜΟΤΕΥΣΗ)

*ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΗ
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ 

5.ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ
– ΒΑΠΤΙΣΗΣ ΕΑΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΑΙ∆ΙΑ
ΠΟΥ ∆ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΡΑΦΕΙ ΣΕ
∆ΗΜΟΤΟΛΙΟ

*ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΗ
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ 

6.ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΟΓΡΑΦΟΥΝ ΟΙ
Ι∆ΙΟΙ ΟΙ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ
(ΧΟΡΗΓΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ∆ΗΜΟ) 

*(ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ Α∆ΥΝΑΤΟΥΝ
ΝΑ ΠΡΟΣΕΛΘΟΥΝ ΟΙ Ι∆ΙΟΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ
ΚΑΝΟΥΝ ΕΞΟΥΣΙΟ∆ΟΤΗΣΗ ΣΕ ΚΑΠΟΙΟ
ΑΛΛΟ ΠΡΟΣΩΠΟ, ΘΕΩΡΗΜΕΝΗ ΑΠΟ
∆ΗΜΟΣΙΑ ΑΡΧΗ ΓΙΑ ΤΟ ΓΝΗΣΙΟ ΤΗΣ
ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ) 

7.ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ (ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ∆ΥΟ ΟΨΕΙΣ)
ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΝΗΛΙΚΟ ΑΤΟΜΟ.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : ΕΑΝ ΕΝΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ
∆ΥΟ ΣΥΖΥΓΟΥΣ ΕΙΝΑΙ Η∆Η
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΣ ΣΤΟ
∆ΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ, ∆ΕΝ
ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΤΑ ΠΙΟ ΠΑΝΩ
∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ
ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ 1. 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ
ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕ∆ΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΞ.

∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ 
Ο Σ.Ε.Ε.Λ.Φ. ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕ∆ΙΟΥ & ΠΕΡΙΞ διοργανώνει επ ίκαιρο 

σεµινάριο µε θέµα : Το υφιστάµενο εργασιακό πλαίσιο  
µετά τις τελευταίες νοµοθετικές ρυθµίσεις

Εισηγητής: Πέτρος  Γ. Ραπανάκης, Οικονοµολόγος, Πτυχιούχος
Α.Β.Σ.Π,  Σύµβουλος επιχειρήσεων σε θέµατα εργατικής νοµοθεσίας  &  
ανθρώπινου δυναµικού, εισηγητής, συγγραφέας

Θεµατολογία
Τι ισχύει  µε το νέο πλαίσιο αµοιβών µε βάση το νόµιµο νοµοθετηµένο κατώτατο µισθό & ηµε-
ροµίσθιο
Ποιοι εργαζόµενοι αµείβονται µε το νόµιµο νοµοθετηµένο κατώτατο µισθό και ηµεροµίσθιο
Τι ισχύει µε το επίδοµα γάµου  και ποιοι το δικαιούνται
H χορήγηση των επιδοµάτων προϋπηρεσίας
Τι ισχύει µε την επαναφορά του θεσµού της επέκτασης των συλλογικών συµβάσεων και της
κήρυξης τους ως υποχρεωτικών
Σε ποιες περιπτώσεις δεν δεσµεύεται ο εργοδότης να εφαρµόσει  τους όρους µιας συλλογικής
σύµβασης εργασίας που είναι σε ισχύ.  
Οι αλλαγές που επέρχονται στους όρους αµοιβής και εργασίας των εργαζόµενων στα ξενο-
δοχεία    , τις ναυτιλιακές επιχειρήσεις και τα  τουριστικά γραφεία
Ποιούς όρους πρέπει να περιλαµβάνει  η ατοµική σύµβαση εργασίας 
Συµψηφισµός στον υπέρτερο του νοµίµου µισθό των οφειλοµένων προσαυξήσεων  
Οι οικειοθελείς παροχές και η αποτύπωση τους στα  εκκαθαριστικά σηµειώµατα της µισθο-
δοσίας
Τι ισχύει µε τους µισθολογικούς καθώς και τους µη µισθολογικούς όρους  ΣΣΕ που έχει  κηρυχθ-
εί υποχρεωτική
Ηλεκτρον ική υποβολή υπερεργασίας και υπερωρίας
Ηλεκτρον ική αναγγελία οικειοθελούς αποχώρησης µισθωτου
∆ιαχείριση ατοµικών συµβάσεων εργασίας  ορισµένου χρόνου

Η διεξαγωγή του σεµιναρίου θα γίνει την ΠΕΜΠΤΗ 21 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019
και ώρα 17:00-21:00  στην ισόγεια αίθουσα του ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ, οδός Κίµωνος 11 & Παγκάλου .
ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ : 2105574433 – 2105549191 
EMAIL :  mouzacas@otenet .gr.

Η αγάπη µας για τα παιδιά και η παιδαγωγική µας εµπειρία, µας οδήγησαν
να οργανώσουµε την Πρωτώ, το Κέντρο Μελέτης και Aπασχόλησης στον
Ασπρόπυργο. 
Υποστήριξη στην καθηµερινή µελέτη των σχολικών µαθηµάτων όλων των

τάξεωνδηµοτικού και γυµνασίου.
Ανάπτυξη επικοινωνιακών δεξιοτήτων (γραπτού και προφορικού λόγου).
Υποστήριξη ξενόγλωσσων µαθηµάτων του σχολείου µε φυσικούς οµιλ-

ητές.
Αναπλήρωση κενών στις απαιτούµενες γνώσεις σε κάθε τάξη.
Εβδοµαδιαία ενηµέρωση και συµβουλευτική υποστήριξη γονέων και

µαθητών.
Συµµετοχή των γονέων των µαθητών µας κατά προτεραιότητα στη Σχολή

Γονέων Ασπροπύργου που ιδρύθηκε από την Ένωση Επιστηµόνων Αττι-
κής. 

Ελάτε ν α προχωρήσουµε µαζί πέρα από τα όρια που µας επιβάλλει 
η ρουτίν α και η κρίση των  καθηµεριν ών  σχέσεων . 

Για ν α γν ωρίσετε µια άλλη ποιοτική προσέγγιση στην  επιδίωξη της
προόδου για το παιδί σας. 

ΚΕΝΤΡΟ
ΜΕΛΕΤΗΣ &

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
Περικλέους 10, Ασπρόπυργος

Τηλ. 6981462299 
Ε-mail:

ekmegreece@gmail.com
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Ο
Σύλλογος Γονέων του 5ου
∆ηµοτικού Άνω Λιοσίων
φέρνει τη δράση "Μαζεύο-

υµε καπάκια, Μοιράζουµε χαµόγε-
λα" στο σχολείο  και τα διαθέτει στο
ίδρυµα ΑΜΕΑ της περιοχής Άνω
Λιοσίων  "ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ", για
αγορά αναπηρικών αµαξιδίων.

Τα καπάκια πρέπει να είναι καθα-
ρά και από συσκευασίες χυµών,
γάλακτος, απορρυπαντικών, αφρό-
λουτρων, αναψυκτικών, λαδιού,
µαρκαδόρων, νερού, µπισκότων και
γλυκισµάτων.

Προσοχή! στα καπάκια ∆ΕΝ
πρέπει να περιέχεται οτιδήποτε
µεταλλικό ή κοκκάλινο.

Ο χώρος συγκέντρωσης θα είναι ο
προθάλαµος των γραφείων. 

Ευχαριστούµε θερµά τον σύλλογο
διδασκόντων για την συνεργασία.

Σύλλογος Γονέων 5ου ∆ηµοτικού Άνω Λιοσίων  
"Μαζεύουµε καπάκια, Μοιράζουµε χαµόγελα" 

ΣΕ∆: Σεµινάριο Α Βοηθειών την Κυριακή 3/3/2019

Το Σώµα Έρευνας και ∆ιάσωσης σε συνεργασία µε τον εκπαιδευτή AFR, κο
Σουριτζίδη Ανδρέα, πραγµατοποιεί σεµινάριο Α’ Βοηθειών για όλους µας,
∆ΩΡΕΑΝ.
Το πρώτο σεµινάριο υλοποιήθηκε  στην αίθουσα της ∆ηµοτικής Βιβλιοθήκ-
ης Μεγάρων, στις  17/2/2019 και θα ακολουθήσει το δεύτερο στις 3/3/2019
και ώρα 18:00. Όσοι περισσότεροι γνωρίζουµε Α’ Βοήθειες, τόσες περισ-
σότερες ζωές µπορούν να σωθούν.
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180.000 οφειλέτες
στο νέο καθεστώς
προστασίας πρώτης
κατοικίας

Σ
τι ς 180.000 υπολογί ζονται
οι  οφει λέτες που πληρούν
τα δύο βασι κά κρι τήρι α και

µπορούν να ωφεληθούν από τη
ρύθµι ση στην οποί α συµφώνησαν
κυβέρνηση και  τράπεζες γι α την
προστασί α της πρώτης
κατοι κί ας.
Πρόκει ται  γι α περί που τέσσερ-

ι ς στους δέκα δανει ολήπτες µε
κόκκι νο στεγαστι κό δάνει ο ή κόκ-
κι νο δάνει ο που έχει  υποθήκη την
πρώτη κατοι κί α, ο αρι θµός των
οποί ων υπολογί ζεται  στι ς
400.000, ενώ το ύψος των δανεί ων
που θα ρυθµι στεί  µέσα από το
νέο καθεστώς υπολογί ζεται  ότι
θα φτάσει  τα 10 δι σ. ευρώ.
Οι  κύρι ες προϋποθέσει ς µε

βάση τι ς οποί ες θα αποφασί ζε-
ται  εάν ο δανει ολήπτης εί ναι  επι -
λέξι µος να µπει  στην πλατφόρ-
µα, προκει µένου να ρυθµί σει  την
οφει λή του προς τι ς τράπεζες,
εί ναι :

• Να έχει  στι ς 31 ∆εκεµβρί ου
2018 ληξι πρόθεσµη οφει λή προς
τι ς τράπεζες, δηλαδή δάνει ο σε
καθυστέρηση πάνω από 3 µήνες.

• Το υπόλοι πο της οφει λής,
όπως δι αµορφώνεται  ύστερα
από τους τόκους, δεν θα πρέπει
να υπερβαί νει  τι ς 130.000 ευρώ.

• Η αντι κει µενι κή αξί α της
πρώτης κατοι κί ας δεν θα πρέπει
να υπερβαί νει  τι ς 250.000 ευρώ.

Στην πλατφόρµα που θα δηµι ο-
υργηθεί  στην Ει δι κή Γραµµατεί α
Ιδι ωτι κού Χρέους θα πρέπει  να
επανυποβάλουν αί τηση και  όσοι
έχουν ήδη προσφύγει  στον νόµο
Κατσέλη. Πρόκει ται  γι α 135.000 –
140.000 δανει ολήπτες η αί τηση
των οποί ων εκκρεµεί  σήµερα και
γι α τους οποί ους θα πρέπει  να
πι στοποι ηθεί  ότι  πληρούν τα
παραπάνω κρι τήρι α. Οποι ος
επι λέξει  την προσφυγή στη
∆ι και οσύνη, αντί  της υποβολής
αί τησης στην πλατφόρµα ή της
προτει νόµενης ρύθµι σης από την
τράπεζα, θα πρέπει  να καταβά-
λει  το 30% της δόσης µέχρι  την
εκδί καση της υπόθεσής του.
Οποι ος δεν καταβάλει  τρει ς
δόσει ς θα χάσει  την προστασί α
και  η κατοι κί α του θα βγει  αυτο-

µάτως σε πλει στηρι ασµό.
Στη νέα ρύθµι ση θα µπορούν να

ενταχθούν, εκτός από τα φυσι κά
πρόσωπα που έχουν οφει λή από
στεγαστι κό δάνει ο µε υποθήκη
την πρώτη τους κατοι κί α, και  οι
έµποροι  που έχουν πάρει
επι χει ρηµατι κό δάνει ο ή άλλο
δάνει ο µε προσηµεί ωση ακί νητο
που έχουν δηλώσει  ως πρώτη
κατοι κί α. 
Το άνοι γµα της δι αδι κασί ας και

γι α αυτή την κατηγορί α δανει ολ-
ηπτών ανοί γει  τη βεντάλι α των
δι και ούχων που, σύµφωνα µε τι ς
εκτι µήσει ς των τραπεζών, θα
φτάσουν έως και  τι ς 180.000 και
οι  οποί οι  θα µπορούν να
ρυθµί σουν την οφει λή τους µε
συγκεκρι µένους όρους, οι  οποί οι
εί ναι  οι  εξής:

• ∆υνατότητα αποπληρωµής της
οφει λής σε δι άστηµα έως και  25
χρόνι α.

• Ρύθµι ση του δανεί ου µε καθορ-
ι σµένο επι τόκι ο, δηλαδή Εuribor
+ 2%.

• Πι θανό «κούρεµα» της οφει λής
µε βάση τραπεζι κά κρι τήρι α και
εφόσον το υπόλοι πο του δανεί ου
υπερβαί νει  το 120% της εµπορι -
κής αξί ας του ακι νήτου. Η απόφ-
αση γι α το «κούρεµα» θα λαµβά-
νει  υπόψη, εκτός από ει σοδηµα-
τι κά, και  περι ουσι ακά κρι τήρι α
και  θα αποφασί ζεται  κατά
περί πτωση.

• Επι δότηση από το κράτος γι α
όσους έχουν ει σόδηµα έως 12.500
ευρώ όταν πρόκει ται  γι α µονοµε-
λή οι κογένει α, και  21.000 ευρώ
όταν πρόκει ται  γι α ζευγάρι , όρι ο
που προσαυξάνεται  κατά 5.000
ευρώ γι α κάθε παι δί , έως τρί α.

Το ∆ηµόσι ο έχει  προϋπολογί σει
κονδύλι  200 εκατ. ευρώ γι α το
2019 και  200 εκατ. ευρώ γι α το
2020, το οποί ο θα δι ατεθεί  γι α την
επι δότηση των νοι κοκυρι ών που
δεν µπορούν να καλύψουν τη δόση
του δανεί ου, όπως αυτή θα δι αµο-
ρφωθεί  µετά το «κούρεµα» της
οφει λής που θα προτεί νει  η τρά-
πεζα.
Στόχος εί ναι  το νέο πλαί σι ο να

ψηφι στεί  έως τα τέλη Φεβρουα-
ρί ου, οπότε και  λήγει  η παράτα-
ση που έχει  δοθεί  σήµερα στο
άρθρο 9 του νόµου Κατσέλη, έτσι
ώστε να τεθεί  άµεσα σε εφαρµο-
γή.

Η
αφορµή για την  αν ακοίν ωση του επικεφα-
λής του δηµοτικού συν δυασµού “Χαϊδάρι
Αν αγέν ν ηση” Γιάν ν η Κέν τρη υπήρξε ,

όπως αν αφέρεται στην  σχ ετική αν ακοίν ωση, η δια-
δικτυακή συν έν τευξη που έδωσε ο κ. Σελέκος σε
αυτοδιοικητική ιστοσελίδα και η αν αφορά του στο
θέµα της καθαριότητας.

Ακολουθεί το πλήρες κείµεν ο

‘’Παταγώδης η αποτυχία του κ. Σελέκου

Οργή και αγαν άκτηση προκαλούν  τα όσα
ακούσαµε από τον  κ. Σελέκο σε διαδικτυακή
συν έν τευξή του σε αυτοδιοικητική ιστοσελίδα. Αν ε-
πιτυχ ής η προσπάθειά του ν α πείσει τους Χαϊδαρ-
ιώτες ότι έπραξε έργο και µάλιστα στον  ευαίσθητο
τοµέα της Καθαριότητας, όταν  όλοι οι κάτοικοι της
πόλης ζουν  καθηµεριν ά σε µια βρώµικη πόλη. Επιδίωξε ν α καλύψει τη συν ολική αν αποτελεσµατικότητα
της ∆ηµοτικής του Αρχ ής µε προφάσεις του τύπου δεν  είχ ε προσωπικό και µηχ αν ολογικό εξοπλισµό.

Επειδή είµαι ιδιαίτερα ευαίσθητος πάν ω στον  τοµέα αυτό, για τον  οποίο εργάστηκα ως επικεφαλής
Αν τιδήµαρχ ος την  περίοδο 2007-2013, αν αγκάζοµαι ν α παρέµβω µε τη συγκεκριµέν η αν ακοίν ωσή µου.

Την  προαν αφερόµεν η περίοδο, το Χαϊδάρι καταλάµβαν ε περίοπτη θέση σε επίπεδο καθαρής πόλης,
γεγον ός που αποτελεί αν αµφισβήτητη διαπίστωση από την  συν τριπτική πλειοψηφία των  Χαϊδαριωτών .
Την  περίοδο εκείν η µε αυταπάρν ηση, ξεχ ωριστό ζήλο και µε την  συν εργασία των  εργαζοµέν ων  στην
Υπηρεσία Καθαριότητας κερδήθηκε σε καθηµεριν ή βάση το στοίχ ηµα της καθαρής πόλης.

Ο κ. Σελέκος εγκλωβισµέν ος στις κοµµατικές του ιδεοληψίες, κρύβεται πίσω από το δάκτυλό του,
ν οµίζον τας ότι έτσι θα κοροϊδέψει τους Χαϊδαριώτες. Όµως, οι πολίτες αυτής της πόλης έχ ουν  µάτια και
βλέπουν  και µυαλό ν α αν τιλαµβάν ον ται το µέγα ψέµα που προσπαθεί ν α “σερβίρει”. Η αποτυχ ία τόσο
του ιδίου όσο και των  συν εργατών  του στον  τοµέα Καθαριότητας είν αι πλήρης και έχ ει καταγραφεί µε
τα πιο µελαν ά χ ρώµατα.

Επιπρόσθετα, επέλεξε ν α µας παρουσιάσει ν έο µηχ αν ολογικό εξοπλισµό µόλις τέσσερις µήν ες πριν
τις δηµοτικές εκλογές, εν ώ τεσσερισήµισι και πλέον  χ ρόν ια της δηµαρχ ιακής του θητείας σφύριζε αδιά-
φορα. Η πολιτική του αυτή αν αδεικν ύει και το πολιτικό ηθικό πλαίσιο που επέλεξε για ν α κάν ει τον  προ-
εκλογικό του αγών α. Αλλά δεν  είν αι µόν ο αυτό. Μεταξύ άλλων  µίλησε για έργο υποδοµής, όπως η αν τιπ-
ληµµυρική θωράκιση στην  προσπάθειά του ν α οικειοποιηθεί έν α έργο που δεν  είν αι δικό του αλλά της
Περιφέρειας.

Και σε αυτό το σηµείο ρωτώ: Πόσες Προγραµµατικές Συµβάσεις έχ ετε συν άψει προκειµέν ου ν α αξιο-
ποιήσουµε χ ρηµατοδοτικούς πόρους; Ή µήπως το έργο σχ ετικά µε τις δύο πεζογέφυρες είν αι δικό σας;

Βεβαίως το όραµά σας για την  πόλη εξαν τλήθηκε στην  υπόσχ εση ότι θα ασφαλτοστρώσετε τους κατε-
στραµµέν ους δρόµους της πόλης.

Όχ ι άλλα καθρεφτάκια στους Χαϊδαριώτες κ. Σελέκο.

Καθαριότητα, συγκοιν ων ιακή σύν δεση, ασφάλεια των  πολιτών , κοιν ων ική πολιτική, αθλητισµός –
πολιτισµός, καθηµεριν ότητα του Χαϊδαριώτη και της Χαϊδαριώτισσας, για όλα αυτά και άλλα ακόµη, η
φράση που σας ταιριάζει είν αι µία: Παταγώδης αποτυχ ία.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΕΝΤΡΗΣ

Υποψήφιος ∆ήµαρχος Χαϊδαρίου

Σκληρή κριτική σε βασικούς τοµείς της δηµαρχιακής πορείας
του σηµερινού ∆ηµάρχου, Μ. Σελέκου, ασκεί µέσω ανακοίνωσής

του ο υποψήφιος ∆ήµαρχος Χαϊδαρίου Γιάννης Κέντρης 

Ο κ. Γιάννης Κέντρης
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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από τα πρακτικά της µε αριθµ.

4ης / 2019  συν εδρίασης
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.      

Αρ. απόφ .:47

ΘΕΜΑ:  Προγραµµατισµός
προσλήψεων  προσωπικού
ιδιωτικού δικαίου ορισµέν ου
χρόν ου µε κάλυψη της δαπάν ης
υπό τη µορφ ή αν τιτίµου (άρθρο
12 παρ.14 του ν .4071/2012,
όπως αν τικαταστάθηκε µε το
άρθρο 107 του Ν.4483/17).
Στον Ασπρόπυργο και στο

∆ηµοτικό Κατάστηµα, σήµερα
την 13η Φεβρουαρίου 2019,
ηµέρα Τετάρτη  και ώρα 19.00
µ.µ, συνήλθε σε τακτική  δηµόσια
συνεδρίαση το ∆ηµοτικό
Συµβούλιο Ασπροπύργου, ύστε-
ρα από την υπ  ̀ αριθµ. 2891/07-
02-2019 έγγραφη πρόσκληση
του Προέδρου, κ. Αντώνιου Νικ.
Καραµπούλα, η οποία δηµο-
σιεύθηκε και επιδόθηκε µε απο-
δεικτικό, σε όλα τα µέλη του
Συµβουλίου, και στον ∆ήµαρχο,
κ. Νικόλαο Ι. Μελετίου, σύµφωνα
µε τις διατάξεις του άρθρου 67,
του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α`).
Πριν από την έναρξη της συνε-

δρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε
ότι, από τα 33 µέλη του ∆ηµοτι-
κού Συµβουλίου, παρόντα ήταν
τα 26, απόντα τα 7,  και ονοµα-
στικά:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1)ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 
2 ) Π Α Π Α ∆ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ  
3)ΣΑΒΒΙ∆ΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ  
4)ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ ΑΒΡΑΑΜ         
5)ΦΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ             
6)ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ
7)ΤΣΙΓΚΟΣ ΙΣΙ∆ΩΡΟΣ
8)ΤΣΟΛΕΡΙ∆ΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
9)ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
10)ΤΣΙΓΚΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
11)ΨΩΜΙΑ∆ΗΣ ΜΙΧΑΗΛ    
12)ΠΕΧΛΙΒΑΝΙ∆Η ΣΟΥΛΑ
13)ΚΟΣΜΙ∆ΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
1 4 ) Π Α Π Α ∆ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ

∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
15)ΜΑΛΑΜΑΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
16)ΚΟΝΑΞΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
17)ΝΙΚΟΠΟΛΙ∆ΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ
18)ΝΤΙΝΙΕΡΑΚΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
19)ΗΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
20)ΜΥΛΩΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
21)ΚΕΡΑΤΖΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
22)ΜΑΜΑΣ ΜΑΡΚΟΣ
2 3 ) ΜΑ Υ Ρ Α Κ Η - ΤΣ Ι Γ Κ Ο Υ

ΕΛΕΝΗ
24)ΤΣΟΚΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ          
2 5 ) Π Α Π Α Ν Ι Κ Ο Λ Α Ο Υ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ             
26)ΓΚΟΛΕΜΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ
1)ΜΑΥΡΙ∆Η ΣΟΦΙΑ
2)ΚΑΓΙΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ     
3)ΛΙΒΑΣΙ∆ΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ
4)ΤΣΙΓΚΟΥ ΑΙΜΙΛΙΑ  
5)ΚΟΥΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
6)ΤΣΙΓΚΟΣ - ΚΩΝΣΤΑΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
7)ΜΠΑΚΑΛΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ

Ο ∆ήµαρχος, κ. Νικόλαος Ι.
Μελετίου, παρίσταται στη συνε-
δρίαση.
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε

και η κα Μαρία Κωνσταντινίδη,
υπάλληλος του ∆ήµου, για την
τήρηση των πρακτικών.
Μετά τη διαπίστωση της νόµιµης

απαρτίας, ο Πρόεδρος, κ.
Αντώνιος Ν. Καραµπούλας, κήρ-
υξε την έναρξη της συνεδρίασης,
εισηγούµενος το 11ο θέµα της
Ηµερήσιας ∆ιάταξης  µε τίτλο:

«Προγραµµατισµός προσλήψεων
προσωπικού ιδιωτικού δικαίου
ορισµένου χρόνου µε κάλυψη της
δαπάνης υπό τη µορφή αντιτίµου
(άρθρο 12 παρ.14 του
ν.4071/2012, όπως αντικαταστά-
θηκε µε το άρθρο 107 του
Ν.4483/17)», έθεσε υπόψη των
µελών του ∆ηµοτικού Συµβου-
λίου την υπ’ αριθµ. 2841/07-02-
2019 εισήγηση του ∆ιευθυντή
Ανθρωπίνων Πόρων κ. Ιωάννη
Παροτσίδη, η οποία έχει ως εξής:

«ΘΕΜΑ: Προγραµµατισµός
προσλήψεων προσωπικού ιδιω-
τικού δικαίου ορισµένου χρό-
νου µε κάλυψη της δαπάνης υπό
τη µορφή αντιτίµου (άρθρο 12
παρ.14 του ν.4071/2012, όπως
αντικαταστάθηκε µε το άρθρο
107 του Ν.4483/17)

ΣΧΕΤ.: α) Το υπ’ αριθ. πρωτ.
οικ. 3955/21.01.2019, έγγραφο
του ΥΠΕΣ             β) Το υπ’ αριθ.
πρωτ .6324/1852/22-01-2019
έγγραφο της Απ .∆ιοίκησης
Αττικής

Κε  Πρόεδρε, 
Με τα ανωτέρω σχετικά έγγρα-

φα, ζητείται η διαβίβαση των αιτ-
ηµάτων των Οργανισµών Τοπι-
κής Αυτοδιοίκησης α  ́ βαθµού
για την πρόσληψη έκτακτου
προσωπικού για το έτος 2019,
δια των υπηρεσιών της Αποκεν-
τρωµένης ∆ιοίκησης, κατ’ εφαρ-
µογή της υπ’ Αριθ. Πρωτ. οικ:
3955/21.01.2019 εγκύκλιου
οδηγίας που εκδόθηκε από το
ΥΠΕΣ.

Ειδικότερα, καλούνται οι Υπηρ-
εσίες, κατόπιν συνετής
εκτίµησης των αναγκών τους, ο
αριθµός των αιτηµάτων τους, για
την έγκριση πρόσληψης προσω-
πικού µε σχέση εργασίας ιδιωτι-
κού δικαίου ορισµένου χρόνου
που θα περιλαµβάνεται στο
αίτηµά τους προς την Επιτροπή
της ΠΥΣ 33/2006, όπως ισχύει,
για το έτος 2019, να µην υπερ-
βαίνει τον αριθµό των
αντίστοιχων εγκρίσεων που
χορηγήθηκαν κατά το προη-
γούµενο έτος. 

Τα αιτήµατα του ∆ήµου για
πρόσληψη Ι.∆.Ο.Χ. προσωπικού
ανά κατηγορία, θα πρέπει να
υποβληθούν ξεχωριστά (µε
ξεχωριστό διαβιβαστικό). 
Λόγω προθεσµιών  (όπως

γνωρίζετε, το έτος 2019 αποτε-
λεί έτος αυτοδιοικητικών
εκλογών, και ως εκ τούτου
καθίσταται ενεργή η πρόβλεψη
του άρθρου 28 του ν.
2190/1994, όπως ισχύει, µε την
οποία αναστέλλονται οι πάσης
φύσεως προσλήψεις και υπηρε-
σιακές µεταβολές, καθώς και οι
προπαρασκευαστικές αυτών
ενέργειες, για το χρονικό διά-
στηµα του ενός µηνός που προη-
γείται των εκλογών και µέχρι
την εγκατάσταση των νέων αιρ-
ετών οργάνων. Λαµβάνοντας
υπόψη ότι πρόκειται για µεγάλο
χρονικό διάστηµα, οι φορείς της
Τοπικής Αυτοδιοίκησης θα πρέ-
πει να έχουν ήδη στελεχωθεί µε
το απαραίτητο προσωπικό για
την κάλυψη εποχικών, παρο-
δικών ή πρόσκαιρων αναγκών,
για την πραγµατοποίηση συγκε-
κριµένων έργων, καθώς και στο
πλαίσιο υλοποίησης προγραµ-
µάτων, πριν την έναρξη της
προεκλογικής περιόδου. 
Στο πλαίσιο αυτό, οι φορείς

παρακαλούνται για την ορθή
και έγκαιρη υποβολή των αιτ-
ηµάτων τους για το έτος 2019,
σύµφωνα µε τις ανάγκες τους
και λαµβάνοντας υπόψη τη
δηµοσιονοµική κατάσταση και
την περιστολή των κρατικών
δαπανών), παρακαλούµε όπως
προβείτε στις απαιτούµενες
ενέργειες για την έκδοση και την
διαβίβαση των αιτηµάτων. 
Στα πλαίσια των ανωτέρω και

σύµφωνα µε τις οδηγίες του
εγγράφου ΥΠ.ΕΣ.
οικ.3955/21.01.2019 οι αρµό-
διες υπηρεσίες µας συνέταξαν

τους σχετικούς πίνακες, λαµβά-
νοντας υπόψη τις άκρως απαρ-
αίτητες ανάγκες  σε προσωπικό,
προκειµένου να υποβληθούν τα
αιτήµατα για τον προγραµµατι-
σµό του έτους 2019, στην οικεία
Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση, για
την πρόσληψη προσωπικού
ιδιωτικού δικαίου ορισµένου
χρόνου και σύναψη συµβάσεων
µίσθωσης έργου µε κάλυψη της
δαπάνης υπό τη µορφή
αντιτίµου (άρθρο 12 παρ.14 του
ν.4071/2012,όπως αντικαταστά-
θηκε µε το άρθρο 107 του
Ν.4483/17). 

Λαµβάνοντας υπόψη:
• το άρθρο 12 παρ.14

του ν.4071/2012 όπως αντικατα-
στάθηκε µε το άρθρο 107 του
Ν.4483/17
• την παρ 6 του άρθρ-

ου 11 του ν. 3833/10 όπως αντι-
καταστάθηκε µε το άρθρο πρώτο
περιπτ. 1 και 2 υποπαρ.Ζ.5 του
ν.4093/12
• τις διατάξεις του

Ν.2190/1994, όπως ισχύει και
ιδίως του άρθρου 21 
• την παρ 8 του άρθρ-

ου 49 του ν. 3943/2011
• τις διατάξεις της

παρ.20α του Ένατου άρθρου
του ν.4057/2012, όπως αντικα-
ταστάθηκε µε το άρθρο 41 παρ.
1α του Ν. 4325/2015    
• Την υπ’ αριθ. 33/06

Π.Υ.Σ. όπως ισχύει (και τις
Π.Υ.Σ. υπ’ αριθ. 55/98 και
236/94 όπως ισχύουν)
• τις διατάξεις του Π.∆.

50/2001, όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει 
• το άρθρο 28 του ν.

2190/1994
• τον Οργανισµό Εσω-

τερικής Υπηρεσίας του ∆ήµου -
ΦΕΚ 1425/Β/16-6-2011, όπως
ισχύει.
• την εγκ. ΥΠ.ΕΣ.

οικ.3955/21.01.2019
• την εγκύκλιο Υπ.

∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης
∆ΙΠΑΑ∆/Φ.2.9/52/οικ.41210/29.
11.2017
• την υπ’ αριθ.

18118/3-5-2018 (Α∆Α:
ΩΛ3∆465ΧΘ7-ΩΡ7) απόφαση
του ΥΠ.ΕΣ. µε την οποία για το
έτος 2018 εγκρίθηκε η απασχόλ-
ηση τεσσάρων (4) ατόµων  µε
σχέση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου ορισµένου χρόνου µε
κάλυψη της δαπάνης υπό τη
µορφή αντιτίµου και λοιπών
αντικαταβολών
• τις εξασφαλισµένες

πιστώσεις στον προϋπολογισµό
του ∆ήµου Ασπροπύργου,
έτους 2019  
• την υπ’ αριθ.

2344/31-01-2019 εισήγηση του
∆ιευθυντή Οικονοµικών Υπηρε-
σιών
Η αναγκαιότητα κάλυψης δύο

(02) θέσεων, µε σύµβαση ορισµέ-
νου χρόνου διάρκειας έως 8
µηνών, απορρέει από την υπ’
αριθ. 3762/9-2-2018 σχετική
εισήγηση του ∆ιευθυντή Οικονο-
µικών Υπηρεσιών, ως κάτωθι (εξ
αντιγραφής) αναφέρεται: 
Η πρόσληψη Εργατών Νεκρο-

ταφείου (ταφής – εκταφής),
κρίνεται  αναγκαία λόγω των
αυξηµένων αναγκών και προ-
κειµένου να αντιµετωπισθούν
έκτακτες και επείγουσες υπηρε-
σιακές ανάγκες, καθώς το Τµήµα
παραµένει ανοικτό τις απογε-
υµατινές ώρες, τα Σάββατα, τις
Κυριακές και τις αργίες, για την
υποδοχή των δηµοτών, προκει-
µένου να πραγµατοποιούνται
εργασίες και τελετές ταφής.
Επιπλέον, µετά την ολοκλήρωση
των διαδικασιών για την εκτέλε-
ση της απόφασης του ∆ηµοτι-
κού Συµβουλίου µε θέµα
«Απόφαση για την επέκταση
του ∆ηµοτικού Κοιµητηρίου
Ασπροπύργου», παρίσταται
ανάγκη για επιπλέον προσω-
πικό.  

Αναλυτική παράθεση του ανά
ειδικότητα αναγκαίου αριθµού
ατόµων: 

Προσωπικό ιδιωτικού δικαίου
ορισµένου χρόνου των οποίων
η αµοιβή προέρχεται από κατα-
βολή αντιτίµου και λοιπών
αντικαταβολών ή αµειβόµενων,
κατά ποσοστό τουλάχιστον
εβδοµήντα τοις εκατό (70%),
από την καταβολή διδάκτρων
που εισπράττει ο εργοδότης
φορέας από τους ωφελούµενο-
υς για την παροχή της συγκε-
κριµένης υπηρεσίας. (παρ 14
άρθρο 12 ν. 4071/2012, όπως
αντικαταστάθηκε µε το άρθρο
48 του Ν. 4325/2015 και αντι-
καταστάθηκε εκ νέου µε το
άρθρο 107 του Ν.4483/17)
(Σχετ. η ΥΠΕΣ αριθµ. 37/28-5-
2012)
Οι εν λόγω θέσεις Ι∆ΟΧ,

προβλέπονται στον ισχύοντα
Οργανισµό Εσωτερικής Υπηρ-
εσίας του ∆ήµου (ΦΕΚ
1425/Β/16-6-2011) και θα καλ-
υφθούν σύµφωνα µε τη διαδι-
κασία που ορίζουν οι διατάξεις
του άρθρου 21 του Ν.2190/94,
όπως αυτές ισχύουν. 

Η εν λόγω δαπάνη έχει προβ-
λεφθεί και εγγραφεί υπό των
οικείων κωδικών, στον προϋ-
πολογισµό του έτους 2019.
Αντίστοιχο ποσό θα εγγραφεί
και στον προϋπολογισµό του
επόµενου έτους, σε περίπτωση
που η διάρκεια των συµβά-
σεων παρατείνεται πέραν της
31ης ∆εκεµβρίου 2019. 

Ο Προϊστάµενος της 
∆ιεύθυνσης
Ιωάννης Ε. Παροτσίδης»

Στη συνέχεια, το λόγο έλαβε ο κ.
Αλέξανδρος Τσοκάνης, εκπρόσω-
πος της παράταξης «Λαϊκή
Συσπείρωση Ασπροπύργου», ο
οποίος στην τοποθέτησή του ανέφ-
ερε πως πάγια θέση του Συνδυα-
σµού που εκπροσωπεί είναι οι
µόνιµες θέσεις εργασίας, οι οποίες
καλύπτουν πάγιες και διαρκείς
ανάγκες, παρ’ όλα αυτά, ψηφίζει
ΥΠΕΡ στις συγκεκριµένες προσλή-
ψεις προσωπικού.
Κατόπιν ο Πρόεδρος κάλεσε το

∆ηµοτικό Συµβούλιο να  αποφ-
ασίσει σχετικά.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, µετά την

προαναφερόµενη διαδικασία και
αφού έλαβε υπόψη :
•την υπ’ αριθµ. 2841/07-02-2019

εισήγηση του ∆ιευθυντή Ανθρ-
ωπίνων Πόρων κ. Ιωάννη Παρο-
τσίδη, 
•την τοποθέτηση του εκπρ-

οσώπου της παράταξης «Λαϊκή
Συσπείρωση Ασπροπύργου» κ.
Αλέξανδρου Τσοκάνη,

•Την  εισήγηση του Προέδρου,
κου Αντωνίου Καραµπούλα, 

πέρασε σε ψηφοφορία, στην
οποία ΥΠΕΡ του Προγραµµατι-
σµού προσλήψεων προσωπικού
ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρό-
νου µε κάλυψη της δαπάνης υπό
τη µορφή αντιτίµου (άρθρο 12
παρ.14 του ν.4071/2012, όπως
αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 107
του Ν.4483/17), τάχθηκαν είκοσι
έξι (26)  µέλη του συµβουλίου, και
ονοµαστικά  οι κ.κ.:

1)ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 
2 ) Π Α Π Α ∆ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ  
3)ΣΑΒΒΙ∆ΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ  
4)ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ ΑΒΡΑΑΜ         
5)ΦΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ             
6)ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ
7)ΤΣΙΓΚΟΣ ΙΣΙ∆ΩΡΟΣ
8)ΤΣΟΛΕΡΙ∆ΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
9)ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
10)ΤΣΙΓΚΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
11)ΨΩΜΙΑ∆ΗΣ ΜΙΧΑΗΛ    
12)ΠΕΧΛΙΒΑΝΙ∆Η ΣΟΥΛΑ
13)ΚΟΣΜΙ∆ΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
14) ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ

∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
15) Μ Α Λ Α Μ Α Τ Α Σ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
16)ΚΟΝΑΞΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
17)ΝΙΚΟΠΟΛΙ∆ΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ
18)ΝΤΙΝΙΕΡΑΚΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
19)ΗΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
20)ΜΥΛΩΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
21)ΚΕΡΑΤΖΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
22)ΜΑΜΑΣ ΜΑΡΚΟΣ23)

ΜΑΥΡΑΚΗ-ΤΣΙΓΚΟΥ ΕΛΕΝΗ
24)ΤΣΟΚΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ          
2 5 ) Π Α Π Α Ν Ι Κ Ο Λ Α Ο Υ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ             
26)ΓΚΟΛΕΜΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

και    ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει την Πρόσληψη Προσω-

πικού Ιδιωτικού ∆ικαίου Ορισµέ-
νου Χρόνου, µε κάλυψη της
δαπάνης υπό τη µορφή αντιτίµου
(άρθρο 12 παρ.14 του
ν.4071/2012, όπως αντικαταστά-
θηκε µε το άρθρο 107 του
Ν.4483/17).
Για την κάλυψη των αναγκών

του ∆ήµου µας, απαιτείται η έγκρι-
ση πλήρωσης  των παρακάτω
θέσεων:
∆ύο (2) ατόµων, µε σύµβαση

εργασίας Ιδιωτικού ∆ικαίου Ορι-
σµένου Χρόνου, διάρκειας έως 8
µηνών για την κάλυψη των αναγ-
κών των υπηρεσιών ανταποδοτι-
κού χαρακτήρα του ∆ήµου.
Αναλυτική παράθεση του ανά

ειδικότητα αναγκαίου αριθµού ατό-
µων: 

Προσωπικό ιδιωτικού δικαίου ορισµέ-
νου χρόνου των οποίων η αµοιβή
προέρχεται από καταβολή αντιτίµου
και λοιπών αντικαταβολών ή αµειβό-
µενων, κατά ποσοστό τουλάχιστον
εβδοµήντα τοις εκατό (70%), από την
καταβολή διδάκτρων που εισπράττει
ο εργοδότης φορέας από τους ωφε-
λούµενους για την παροχή της
συγκεκριµένης υπηρεσίας. (παρ 14
άρθρο 12 ν. 4071/2012, όπως αντι-
καταστάθηκε µε το άρθρο 48 του Ν.
4325/2015 και αντικαταστάθηκε εκ
νέου µε το άρθρο 107 του Ν.4483/17)
(Σχετ. η ΥΠΕΣ αριθµ. 37/28-5-2012)

Οι εν λόγω θέσεις Ι∆ΟΧ,  προβλέπον-
ται στον ισχύοντα Οργανισµό Εσωτερ-
ικής Υπηρεσίας του ∆ήµου (ΦΕΚ
1425/Β/16-6-2011) και θα καλυφθ-
ούν σύµφωνα µε τη διαδικασία που
ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 21
του Ν.2190/94, όπως αυτές ισχύουν. 

Η εν λόγω δαπάνη έχει προβλεφθεί
και εγγραφεί υπό των οικείων
κωδικών, στον προϋπολογισµό του
έτους 2019. Αντίστοιχο ποσό θα
εγγραφεί και στον προϋπολογισµό
του επόµενου έτους, σε περίπτωση
που η διάρκεια των συµβάσεων παρ-
ατείνεται πέραν της 31ης ∆εκεµβρίου
2019. 

Αφού  συντάχθηκε  και  αναγνώσθη-
κε  το  πρακτικό  αυτό, υπογράφεται
ως  κατωτέρω, πήρε δε αύξοντα
αριθµό 47.    

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Πιστό Αν τίγραφ ο
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ Ν. ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΣ
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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ   ΣΤΟ
∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ 
ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από τα πρακτικά της µε αριθµ.

4ης/2019 συν εδρίασης
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.

Αρ. Απόφ.:  48

ΘΕΜΑ: Προγραµµατισµός προ-
σλήψεων προσωπικού ιδιωτικού
δικαίου ορισµένου χρόνου µε κάλ-
υψη της δαπάνης από τους Κεντρ-
ικούς αυτοτελείς πόρους.
Στον Ασπρόπυργο και στο ∆ηµο-

τικό Κατάστηµα, σήµερα την 13η
Φεβρουαρίου 2019, ηµέρα
Τετάρτη και ώρα 19.00 µ.µ., συνή-
λθε σε τακτική δηµόσια συνεδρία-
ση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Ασπρ-
οπύργου ύστερα από την υπ’αρ-
ιθµ. 2891/07-02-2019 έγγραφη
πρόσκληση του Πρόεδρου κου
Αντώνιου Καραµπούλα,  η οποία
δηµοσιεύθηκε και επιδόθηκε µε
αποδεικτικό, σε όλα τα µέλη του
Συµβουλίου, και στον ∆ήµαρχο, κ.
Νικόλαο Ι. Μελετίου,  σύµφωνα µε
τις δ/ξεις  του άρθρου 67, του Ν.
3852/2010(ΦΕΚ Α΄87). 
Πριν από την έναρξη της συνε-

δρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε
ότι, από τα 33 µέλη του ∆ηµοτι-
κού Συµβουλίου, παρόντα ήταν τα
26 και απόντα τα 7, και ονοµαστι-
κά:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1.ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΣ  ΑΝΤΩΝΙΟΣ  

2 . Π Α Π Α ∆ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

3.ΣΑΒΒΙ∆ΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
4.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ ΑΒΡΑΑΜ
5.ΦΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
6.ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ

7.ΤΣΙΓΚΟΣ ΙΣΙ∆ΩΡΟΣ 
8.ΤΣΟΛΕΡΙ∆ΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
9. ΚΑΤΣΑΡΟΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ
10.ΤΣΙΓΚΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
11.ΨΩΜΙΑ∆ΗΣ  ΜΙΧΑΗΛ
12.ΠΕΧΛΙΒΑΝΙ∆Η ΣΟΥΛΑ
13.ΚΟΣΜΙ∆ΗΣ  ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
1 4 . Π Α Π Α ∆ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ

∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
15. ΜΑΛΑΜΑΤΑΣ  ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
16.ΚΟΝΑΞΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
17. ΚΥΡΙΑΚΗ ΝΙΚΟΠΟΛΙ∆ΟΥ
18.ΝΤΙΝΙΕΡΑΚΗΣ  ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
19.ΗΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
20.ΜΥΛΩΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
21.ΚΕΡΑΤΖΑΚΗΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ 
22.ΜΑΜΑΣ ΜΑΡΚΟΣ
23.ΜΑΥΡΑΚΗ-ΤΣΙΓΚΟΥ ΕΛΕΝΗ
24.ΤΣΟΚΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
2 5 . Π Α Π Α Ν Ι Κ Ο Λ Α Ο Υ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
2 6 . Γ Κ Ο Λ Ε Μ Η Σ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ
1. ΜΑΥΡΙ∆Η  ΣΟΦΙΑ
2. ΚΑΓΙΑΣ  ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
3. ΛΙΒΑΣΙ∆ΟΥ  ΚΥΡΙΑΚΗ
4. ΤΣΙΓΚΟΥ ΑΙΜΙΛΙΑ
5. ΚΟΥΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
6. ΤΣΙΓΚΟΣ-ΚΩΝΣΤΑΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
7. ΜΠΑΚΑΛΗΣ  ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ

Ο  ∆ήµαρχος, κ. Νικόλαος Ι.
Μελετίου, παρίσταται στη συνε-
δρίαση.
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και

η κα Κωνσταντινίδη Μαρία, υπάλ-
ληλος του ∆ήµου, για την τήρηση
των πρακτικών.
Μετά τη διαπίστωση της νόµιµης

απαρτίας, ο Πρόεδρος κ. Αντώνιος
Καραµπούλας, κήρυξε τηνέναρξη
της συνεδρίασης και εισηγούµενος
το 12ο θέµα της ηµερησίας διάταξ-
ης  µε τίτλο Προγραµµατισµός
προσλήψεων προσωπικού ιδιωτι-
κού δικαίου ορισµένου χρόνου µε

κάλυψη της δαπάνης από τους
Κεντρικούς αυτοτελείς πόρους»,
έθεσε υπόψη των µελών του
συµβουλίου,  την υπ’ αριθµ.
πρωτ. 2852/07.02.2019, εισήγ-
ηση του ∆ιευθυντή Ανθρωπίνων
Πόρων, του ∆ήµου Ασπροπύρ-
γου, κου Παροτσίδη Ιωάννη,  η
οποία έχει ως εξής:

«ΘΕΜΑ: Προγραµµατισµός προ-
σλήψεων προσωπικού ιδιωτικού
δικαίου ορισµένου χρόνου µε
κάλυψη της δαπάνης από τους
Κεντρικούς αυτοτελείς πόρους 
ΣΧΕΤ.: α) Το υπ’ αριθ. πρωτ.

οικ. 3955/21.01.2019, έγγραφο
του ΥΠΕΣ
β) Το υπ’ αριθ.

πρωτ .6324/1852/22-01-2019
έγγραφο της Απ .∆ιοίκησης Αττι-
κής

Κε  Πρόεδρε, 
Με τα ανωτέρω σχετικά έγγρα-

φα, ζητείται η διαβίβαση των αιτ-
ηµάτων των Οργανισµών Τοπι-
κής Αυτοδιοίκησης α  ́βαθµού για
την πρόσληψη έκτακτου προσω-
πικού για το έτος 2019, δια των
υπηρεσιών της Αποκεντρωµένης
∆ιοίκησης, κατ’ εφαρµογή της
υπ’ Αριθ. Πρωτ. οικ:
3955/21.01.2019 εγκύκλιου
οδηγίας που εκδόθηκε από το
ΥΠΕΣ.
Ειδικότερα, καλούνται οι Υπηρ-

εσίες, κατόπιν συνετής εκτίµησης
των αναγκών τους, ο αριθµός
των αιτηµάτων τους, για την
έγκριση πρόσληψης προσωπι-
κού µε σχέση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου ορισµένου χρόνου που
θα περιλαµβάνεται στο αίτηµά
τους προς την Επιτροπή της
ΠΥΣ 33/2006, όπως ισχύει, για το
έτος 2019, να µην υπερβαίνει
τον αριθµό των αντίστοιχων
εγκρίσεων που χορηγήθηκαν
κατά το προηγούµενο έτος. 

Τα αιτήµατα του ∆ήµου για πρό-
σληψη Ι.∆.Ο.Χ. προσωπικού ανά
κατηγορία, θα πρέπει να υποβ-
ληθούν ξεχωριστά (µε ξεχωριστό
διαβιβαστικό). 
Λόγω προθεσµιών  (όπως

γνωρίζετε, το έτος 2019 αποτελεί
έτος αυτοδιοικητικών εκλογών,
και ως εκ τούτου καθίσταται ενε-
ργή η πρόβλεψη του άρθρου 28
του ν. 2190/1994, όπως ισχύει,
µε την οποία αναστέλλονται οι
πάσης φύσεως προσλήψεις και
υπηρεσιακές µεταβολές, καθώς
και οι προπαρασκευαστικές
αυτών ενέργειες, για το χρονικό
διάστηµα του ενός µηνός που
προηγείται των εκλογών και
µέχρι την εγκατάσταση των νέων
αιρετών οργάνων. Λαµβάνοντας
υπόψη ότι πρόκειται για µεγάλο
χρονικό διάστηµα, οι φορείς της
Τοπικής Αυτοδιοίκησης θα πρέ-
πει να έχουν ήδη στελεχωθεί µε
το απαραίτητο προσωπικό για
την κάλυψη εποχικών, παρο-
δικών ή πρόσκαιρων αναγκών,
για την πραγµατοποίηση συγκε-
κριµένων έργων, καθώς και στο
πλαίσιο υλοποίησης προγραµµά-
των, πριν την έναρξη της προεκ-
λογικής περιόδου. Στο πλαίσιο
αυτό, οι φορείς παρακαλούνται
για την ορθή και έγκαιρη υποβο-
λή των αιτηµάτων τους για το
έτος 2019, σύµφωνα µε τις ανάγ-
κες τους και λαµβάνοντας υπόψη
τη δηµοσιονοµική κατάσταση και
την περιστολή των κρατικών
δαπανών), παρακαλούµε όπως
προβείτε στις απαιτούµενες ενέρ-
γειες για την έκδοση και την
διαβίβαση των αιτηµάτων. 

Στα πλαίσια των ανωτέρω και
σύµφωνα µε τις οδηγίες του
εγγράφου  ΥΠ.ΕΣ.
οικ.3955/21.01.2019 η υπηρεσία
µας συνέταξε τους σχετικούς
πίνακες και δικαιολογητικά, λαµ-
βάνοντας υπόψη τις άκρως απα-
ραίτητες ανάγκες  σε προσωπικό,
προκειµένου να υποβληθούν τα
αιτήµατα για τον προγραµµατι-
σµό του έτους 2019, στην οικεία
Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση, για
την πρόσληψη προσωπικού
ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρό-
νου και σύναψη συµβάσεων 

µίσθωσης έργου µε κάλυψη της
δαπάνης από τους Κεντρικούς
αυτοτελείς πόρους 
Λαµβάνοντας υπόψη:
•τις διατάξεις του Ν.2190/1994,

όπως ισχύει και ιδίως του άρθρ-
ου 21 
•την παρ 8 του άρθρου 49 του ν.

3943/2011
•τις διατάξεις της παρ.20α του

Ένατου άρθρου του
ν.4057/2012, όπως αντικαταστά-
θηκε µε το άρθρο 41 παρ. 1α του
Ν. 4325/2015 
•τις διατάξεις του άρθρου 12 του

ν.4071/2012, όπως τροποποι-
ήθηκε µε το άρθρο 107 του
Ν.4483/17
•Την υπ’ αριθ. 33/06  Π.Υ.Σ.

όπως ισχύει (και τις Π.Υ.Σ. υπ’
αριθ. 55/98 και 236/94 όπως
ισχύουν)
•τις διατάξεις του Π.∆. 50/2001,

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
•το άρθρο 28 του ν. 2190/1994
•τον Οργανισµό Εσωτερικής

Υπηρεσίας του ∆ήµου - ΦΕΚ
1425/τ.Β΄/16-6-2011, όπως
ισχύει
•την εγκ. ΥΠ.ΕΣ.

οικ.3955/21.01.2019
•την εγκύκλιο Υπ. ∆ιοικητικής

Α ν α σ υ γ κ ρ ό τ η σ η ς
∆ΙΠΑΑ∆/Φ.2.9/52/οικ.41210/29.
11.2017
•την υπ’ αριθ.

∆ΙΠΑΑ∆/Φ.ΕΓΚΡ./167/18433/4-
6-2018 απόφαση της Επιτροπής
του άρθρου 2 παρ.1 της αριθµ.
33/2006 ΠΥΣ µε την οποία για το
έτος 2018 εγκρίθηκε η απασχόλ-
ηση τεσσάρων (4) ατόµων  µε
σχέση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου ορισµένου χρόνου 
•τις εξασφαλισµένες πιστώσεις

στον προϋπολογισµό του ∆ήµου
Ασπροπύργου, έτους 2019  
•την εισήγηση  του  ∆ιευθυντή

Παιδείας, Νεολαίας και  Πολιτι-
σµού
Για την κάλυψη των αναγκών

του ∆ήµου µας, απαιτείται η
έγκριση πλήρωσης Πέντε (5) ατό-
µων, µε σύµβαση εργασίας Ιδιωτι-
κού ∆ικαίου Ορισµένου Χρόνου,
µέγιστης διάρκειας έντεκα µηνών,
για την κάλυψη των αναγκών
των Παιδικών Σταθµών του
∆ήµου (άρθρο 205 παρ. 1 ν.
3584/2007 και άρθρο 21 παρ. 1
ν.2190/94, όπως ισχύουν),
Η αναγκαιότητα κάλυψης πέντε

(5) θέσεων, µε σύµβαση ορισµέ-
νου χρόνου διάρκειας έως 11
µηνών, απορρέει από την υπ’
αριθ. 47425/21-12-2017 σχετική
εισήγηση του ∆ιευθυντή Παι-
δείας, Νεολαίας και Πολιτισµού,
ως κάτωθι (εξ αντιγραφής) αναφ-
έρεται:
Για την ειδικότητα ΠΕ

ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ και ΤΕ
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ η πρό-
σληψη προσωπικού κρίνεται επι-
βεβληµένη για την σωστή ψυχο-
σωµατική υγεία και ψυχοκινητι-
κή εξέλιξη των παιδιών µε τη
στοχευµένη εξατοµίκευση του
ηµερήσιου προγράµµατος ανάλο-
γα µε την ηλικία και τις ανάγκες
τους, βοηθώντας µε αυτόν τον
τρόπο στην ανάπτυξη της προ-
σωπικότητάς τους, ώστε να
έχουν εµπιστοσύνη στον εαυτό
τους και στις προσωπικές τους
δυνατότητες. 
Για την ειδικότητα ∆Ε

ΜΑΓΕΙΡΩΝ η πρόσληψη προσω-
πικού κρίνεται αναγκαία για την
επιµεληµένη και έγκαιρη παρασ-
κευή και διανοµή του φαγητού,
σύµφωνα µε το ηµερήσιο πρόγρ-
αµµα διατροφής, καθώς επίσης
και την άριστη λειτουργία των
χώρων εστίασης, µε επιµέλεια και
αυστηρή τήρηση των όρων και
κανόνων υγιεινής.
Για την ειδικότητα ∆Ε ΒΟΗΘΩΝ

ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ η πρό-
σληψη τους αποσκοπεί στην
δηµιουργική απασχόληση των
παιδιών και ανάπτυξη της προ-
σωπικότητα τους σύµφωνα µε τις
οδηγίες του παιδαγωγικού προ-
σωπικού. 

• Αναλυτική παράθεση
του ανά ειδικότητα αναγκαίου
αριθµού ατόµων:  

Οι συµβάσεις µίσθωσης έργου  κρίνον-
ται απαραίτητες, λόγω: 
Α)Για την ειδικότητα ΠΕ

ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ και ΤΕ
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ η πρό-
σληψη προσωπικού κρίνεται επιβεβ-
ληµένη για την σωστή ψυχοσωµατική
υγεία και ψυχοκινητική εξέλιξη των παι-
διών, µε τη  στοχευµένη εξατοµίκευση
του ηµερήσιου προγράµµατος ανάλο-
γα µε την ηλικία και τις ανάγκες τους,
βοηθώντας µε αυτόν τον τρόπο στην
ανάπτυξη της προσωπικότητάς τους,
ώστε να έχουν εµπιστοσύνη στον
εαυτό τους και στις προσωπικές τους
δυνατότητες. 
Β)Για την ειδικότητα ∆Ε ΜΑΓΕΙΡΩΝ

η πρόσληψη προσωπικού κρίνεται
αναγκαία για την επιµεληµένη και
έγκαιρη παρασκευή και διανοµή του
φαγητού, σύµφωνα µε το ηµερήσιο
πρόγραµµα διατροφής, καθώς επίσης
και την άριστη λειτουργία των χώρων
εστίασης, µε επιµέλεια και αυστηρή
τήρηση των όρων και κανόνων υγιει-
νής.
Γ)Για την ειδικότητα ∆Ε ΒΟΗΘΩΝ

ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ η πρό-
σληψη τους αποσκοπεί στην δηµιο-
υργική απασχόληση των παιδιών και 

ανάπτυξη της προσωπικότητα τους
σύµφωνα µε τις οδηγίες του παιδαγω-
γικού προσωπικού. 
Ο χρόνος λήξης των εν λόγω συµβά-

σεων, είναι η 31η Ιουλίου 2019.
Οι εν λόγω θέσεις Ι∆ΟΧ,  προβλέ-

πονται στον ισχύοντα Οργανισµό Εσω-
τερικής Υπηρεσίας του ∆ήµου (ΦΕΚ
1425/Β/16-6-2011) και θα καλυφθ-
ούν σύµφωνα µε τη διαδικασία που
ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 21 του
Ν.2190/94, όπως αυτές ισχύουν. 

Η εν λόγω δαπάνη έχει προβλεφθ-
εί και εγγραφεί υπό των οικείων
κωδικών, στον προϋπολογισµό του
έτους 2019. Αντίστοιχο ποσό θα εγγρ-
αφεί και στον προϋπολογισµό του
επόµενου έτους, σε περίπτωση που η
διάρκεια των συµβάσεων παρατείνεται
πέραν της 31ης ∆εκεµβρίου 2019. 
Αφού  συντάχθηκε  και  αναγνώσθη-

κε  το  πρακτικό  αυτό, υπογράφεται
ως  κατωτέρω, πήρε δε αύξοντα
αριθµό 48/2019.    

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ

Πιστό Αντίγραφο
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ Ν. ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΣ

Ο χρόνος λήξης των εν λόγω
συµβάσεων, είναι η 31η Ιουλίου
2019.
Οι εν λόγω θέσεις Ι∆ΟΧ,  προβλέ-

πονται στον ισχύοντα Οργανισµό
Εσωτερικής Υπηρεσίας του ∆ήµου
(ΦΕΚ 1425/Β/16-6-2011) και θα
καλυφθούν σύµφωνα µε τη διαδι-
κασία που ορίζουν οι διατάξεις του
άρθρου 21 του Ν.2190/94, όπως
αυτές ισχύουν. 

Η εν λόγω δαπάνη έχει προβλεφ-
θεί και εγγραφεί υπό των οικείων
κωδικών, στον προϋπολογισµό του
έτους 2019. Αντίστοιχο ποσό θα
εγγραφεί και στον προϋπολογισµό
του επόµενου έτους, σε περίπτωση
που η διάρκεια των συµβάσεων
παρατείνεται πέραν της 31ης
∆εκεµβρίου 2019. 

Ο Προϊστάµενος της ∆ιεύθυνσης
Ιωάννης Ε. Παροτσίδης».

Εν συνεχεία, ο Πρόεδρος έδωσε τον
λόγο στον ∆ηµοτικό Σύµβουλο της
Παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ», κο Τσοκάνη
Αλέξανδρο, ο οποίος ανέφερε πως
πάγια θέση του Συνδυασµού που
εκπροσωπεί είναι οι µόνιµες θέσεις
εργασίας, οι οποίες καλύπτουν
πάγιες και διαρκείς ανάγκες, παρ’ όλα
αυτά, ψηφίζει ΥΠΕΡ στις συγκεκριµέ-
νες συµβάσεις Μίσθωσης, για την κάλ-
υψη των αναγκών των Παιδικών
Σταθµών του ∆ήµου.
Κατόπιν, ο Πρόεδρος κάλεσε το

∆ηµοτικό Συµβούλιο, να αποφασίσει
σχετικά.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µετά την

προαναφερόµενη διαδικασία και
αφού έλαβε υπόψη:
•Την εισήγηση του Προέδρου, κου

Αντώνιου Καραµπούλα,
•Την υπ’ αριθµ. πρωτ.

2852/07.02.2019, εισήγηση του ∆ιε-
υθυντή Ανθρωπίνων Πόρων, του
∆ήµου Ασπροπύργου, κου Παρο-
τσίδη Ιωάννη, 
•Την τοποθέτηση του ∆ηµοτικού

Συµβούλου, κου Τσοκάνη Αλέξαν-
δρου,

πέρασε σε ψηφοφορία, στην
οποία, ΥΠΕΡ του Προγραµµατι-
σµού προσλήψεων προσωπικού
ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρό-
νου µε κάλυψη της δαπάνης από

τους Κεντρικούς αυτοτελείς πόρο-
υς », τάχθηκαν  είκοσι έξι (26) µέλη
του συµβουλίου, και ονοµαστικά οι
κ.κ. :

1.ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΣ  ΑΝΤΩΝΙΟΣ  
2 . Π Α Π Α ∆ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
3.ΣΑΒΒΙ∆ΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
4.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ ΑΒΡΑΑΜ
5.ΦΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
6.ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ
7.ΤΣΙΓΚΟΣ ΙΣΙ∆ΩΡΟΣ 
8.ΤΣΟΛΕΡΙ∆ΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
9. ΚΑΤΣΑΡΟΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ
10.ΤΣΙΓΚΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
11.ΨΩΜΙΑ∆ΗΣ  ΜΙΧΑΗΛ
12.ΠΕΧΛΙΒΑΝΙ∆Η ΣΟΥΛΑ
13.ΚΟΣΜΙ∆ΗΣ  ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
1 4 . Π Α Π Α ∆ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ

∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
15.ΜΑΛΑΜΑΤΑΣ  ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
16.ΚΟΝΑΞΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
17. ΚΥΡΙΑΚΗ ΝΙΚΟΠΟΛΙ∆ΟΥ
18.ΝΤΙΝΙΕΡΑΚΗΣ  ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
19.ΗΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
20.ΜΥΛΩΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
21.ΚΕΡΑΤΖΑΚΗΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ 
22.ΜΑΜΑΣ ΜΑΡΚΟΣ
23.ΜΑΥΡΑΚΗ-ΤΣΙΓΚΟΥ ΕΛΕΝΗ
24.ΤΣΟΚΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
2 5 . Π Α Π Α Ν Ι Κ Ο Λ Α Ο Υ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
26.ΓΚΟΛΕΜΗΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

και ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει τον  Προγραµµατισµό

προσλήψεων προσωπικού, ιδιω-
τικού δικαίου ορισµένου χρόνου,
και τους σχετικούς Πίνακες  Προ-
γραµµατισµού προσλήψεων ,
όπου απαιτείται η  πλήρωση
Πέντε (5) ατόµων, µε σύµβαση
εργασίας Ιδιωτικού ∆ικαίου Ορι-
σµένου Χρόνου, µέγιστης διάρ-
κειας έντεκα µηνών, για την κάλ-
υψη των  αναγκών  των  Παι-
δικών  Σταθµών  του ∆ήµου
Ασπροπύργου, καθώς και την
σύναψη συµβάσεων µίσθωσης
έργου µε κάλυψη της δαπάνης
από τους Κεντρικούς αυτοτελείς
πόρους, για τις εξής,  κατά αριθµό
ατόµων , ειδικότητες και την
αντίστοιχη χρονική περίοδο, ως
κάτωθι:
Αναλυτική παράθεση του ανά

ειδικότητα αναγκαίου αριθµού ατό-
µων.  

Εγκρίθηκε η 
πληρωµή των 
δικαιούχων του 
ΚΕΑ για τον 
Φεβρουάριο 

Στις 28 Φεβρουαρίου. 
τα χρήµατα στους 
λογαριασµούς τους 

Το ποσό των
55.072.928,13 € θα
καταβληθεί σε

264.467 δικαιούχους του
προγράµµατος Κοινωνικό
Εισόδηµα Αλληλεγγύης.
Η πληρωµή του ΚΕΑ θα

πραγµατοποιηθεί µε
πίστωση εξ’ ηµισείας στο
λογαριασµό και στην
προπληρωµένη κάρτα
αγορών, στις περιπτώσεις
που το συνολικό καταβαλ-
λόµενο ποσό είναι ίσο µε ή
υπερβαίνει τα 100 ευρώ
ανά µήνα. Η προπληρω-
µένη τραπεζική κάρτα του
δικαιούχου µπορεί να χρη-
σιµοποιηθεί χωρίς κανένα
περιορισµό για οποιαδή-
ποτε αγορά, συµπεριλαµ-
βανοµένων των ηλεκτρο-
νικών αγορών.
Οι δικαιούχοι του ΚΕΑ

παρακαλούνται να απε-
υθύνονται στην Τράπεζα
µε την οποία συνεργάζον-
ται και µόνο σε αυτήν για
θέµατα που σχετίζονται µε
τον τραπεζικό λογαριασµό
τους ή την προπληρωµένη
κάρτα αγορών.
Υπενθυµίζεται ότι η ηλεκ-

τρονική πλατφόρµα του
ΚΕΑ παραµένει ανοιχτή
ώστε οι ενδιαφερόµενοι να
την επισκέπτονται και να
υποβάλλουν τις αιτήσεις
τους ανά πάσα στιγµή.

Ωστόσο όσοι δικαιούχοι
του ΚΕΑ ειδοποιήθηκαν
µέσω sms για διακοπή
καταβολής του επιδόµατος
θα µπορούν εκ νέου να
κάνουν αιτήσεις εφόσον
έχουν δηλώσει κανονικά
τα εισοδήµατά τους.

Κι αυτό διότι κάποιοι
δικαιούχοι κόπηκαν λόγω:
των αναδροµικών του

επιδόµατος παιδιού
της απόκρυψης εισοδή-

µατος από επιδόµατα ανε-
ργίας 

Και της απόκρυψης
εισοδηµάτων από επιδο-
τήσεις κ.α.
Ο έλεγχος για την χορήγ-

ηση του ΚΕΑ γίνεται ανά
εξάµηνο εποµένως σε
όσους κόπηκε µπορούν
να κάνουν εκ νέου αίτηση. 

Να σηµειωθεί ότι σε καµία
περίπτωση δεν θα ζητηθ-
ούν να επιστρέψουν χρή-
µατα πίσω οι δικαιούχοι.
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Ενοικιάζεται ισόγειο κατάστηµα στον 
Ασπρόπυργο 180 τ.µ. επί της οδού 

Μεγαρίδος 6. ∆ιαθέτει µεγάλο προαύλιο
χώρο. τηλέφωνα επικοινωνίας: 210 5571527 

και 6972720417 κος Στέλιος 

Ενοικιάζεται στον Ασπρόπυργο 
Λεωφόρος ΝΑΤΟ 222, επαγγελµατικός χώρος 

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

τηλ. επικοινωνίας 6970878514, 2105598748

ΚΥΡΙΑ ΖΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΩΣ ΟΙΚΙΑΚΗ
ΒΟΗΘΟΣ ΚΑΙ

ΦΥΛΑΞΗ ΠΑΙ∆ΙΩΝ. 
ΠΕΡΙΟΧΕΣ

ΜΑΝ∆ΡΑ -ΜΑΓΟΥΛΑ
ΕΛΕΥΣΙΝΑ.

6987169017

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ

Ενοικιάζεται επαγγελµατικός
χώρος (ισόγειο) στη δια-
σταύρωση Ασπροπύργου
(πλησίον ΙΚΑ και στάσης λε-
οφωρείου), 126 τεραγωνικά
µέτρα, κατάλληλο για φαρ-
µακείο.Τηλέφωνο επικοι-
νωνίας 6945106860

Ενοικιάζεται οικία (1ος ορο-
φος) στη διασταύρωση
Ασπροπύργου κοντά στο
ΙΚΑ 86 τετραγωνικά µέτρα,
σε οικογένεια που να έχει
σταθερή εργασία
∆ιατίθεται και για επαγγε-
λµατικός χώρος
Τηλέφωνο επικοινωνίας
6945106860 (29.10.18)

Ενοικιάζεται στον Ασπρόπυρ-
γο Λεωφόρος ΝΑΤΟ 222,
επαγγελµατικός χώρος (1ος
όροφος) 160τ.µ. για κέντρο
ξένων γλωσσών. Τιµή
συζητήσιµη. 
Βασιλική, τηλ. επικοινωνίας 
6970878514, 2105598748

Ενοικιάζεται επαγγελµατικός
χώρος 105 τετραγωνικών
µέτρων στο κέντρο του 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 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 µονοκατοικία 80
τ.µ., ισόγεια, 2 υ/δ

, 
κατασκευή

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

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

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Ηµερος 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 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  6987708872

Ελληνίδα αποκλειστική
µε πείρα ζητά εργασία για
φροντίδα ηλικιωµένων στην
περιοχή του Θριασίου
Πεδίου.
Τηλ. 6971700804

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 Ασπρ-
όπυργος.
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  

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 ΠΕΡΙΒΟΛΙ ΓΙΑ
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ & ΠΑΡΑΓΩΓΗ
ΑΓΡΟΤΙΚΏΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΤΟΝ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ ΚΑΙ ΓΥΡΩ ΠΕΡΙΟΧΕΣ
ΤΗΛ. 210 5570555, 6939115146

ΖΗΤΕΙΤΑΙ  µικρό διαµέρισµα σε
πολυκατοικία προς ενοικίαση .
Τηλ. 6977257165

ΖΗΤΕΙΤΑΙ µονοκατοικία στην
Ελευσίνα ή τον Ασπρόπυργο
6985960067

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

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

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
Παραλία Ελευσίνας, 

Επαγγελµατικός χώρος 
- Αίθουσα 120τ.µ., 

υπερυψωµένος ισόγειος,
προσόψεως, 2 w.c., αποθήκη
40τ.µ. Τιµή 650€, συζητήσιµη 
τηλ: 6937170565, κ. Γιώργος.

Ενοικιάζεται 
διαµέρισµα τριάρι 

(90 τ.µ) στον 
κέντρικο δρόµο του

Ασπρόπυργου
(πλησίον 

∆ηµαρχείου). 
Τηλέφωνο: 6937168062 
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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

48

ΜΑΥΡΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΑΥΡΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 
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Μετά την επιτυχηµένη 
παρουσίαση της Ιδρυτικής

∆ιακήρυξης της Συµφωνίας
Πολιτών στο Εργατικό Κέντρο
Ελευσίνας, ο συνδυασµός και
ο επικεφαλής της, Αργύρης

Οικονόµου, σας προσκαλούν
στη συγκέντρωση, που θα

πραγµατοποιηθεί στο 
∆ηµαρχείο Μαγούλας 

σήµερα Τετάρτη 20 
Φεβρουαρίου στις 18:30. 

Η παρουσία σας 
θα µας τιµήσει!

Συνεχίζουµε µαζί...
για την πόλη µας!

‘’ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ‘’ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ‘’ 
ΑΡΓΥΡΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ - ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 
Συγκέντρωση στο ∆ηµαρχείο Μαγούλας σήµερα 20 Φεβρουαρίου στις 18:30.

ΠΠααρροουυσσίίαα  εεκκππααιιδδεευυττιικκώώνν,,  γγοοννέέωωνν  κκααιι  ππααιιδδιιώώνν
ηη  κκοοππήή  ττηηςς  ππίίττααςς  σσττοο  22οο  ΚΚ∆∆ΑΑΠΠ  ΑΑσσππρροοππύύρργγοουυ  

∆ήµαρχος και ∆ιοίκηση της ΚΕ∆Α εξήραν το έργο που γίνεται 
στα Κέντρα ∆ηµιουργικής Απασχόλησης 

Ο
∆ήµαρχ ος Ασπροπύργου κ. Νικ.
Μελετίου, η Πρόεδρος ΚΕ∆Α κα Σ.
Μαυρίδη και ο Αν τιπρόεδρος Κοιν ωφελούς

– Εν τεταλµέν ος ∆ηµ. Σύµβουλος κ. Αν τ. Κον αξής
έκοψαν  την  Πρωτοχ ρον ιάτικη Βασιλόπιτα µε τις
ευλογίες του Σεβασµιότατου Μητροπολίτη Αττικής
και Βοιωτίας κκ. Χρυσόστοµου στο 2ο Κ∆ΑΠ που
εδρεύει στο 10ο ∆ηµοτικό Σχ ολείο Ασπροπύργου
στην  περιοχ ή της Γκορυτσάς, παρουσία εκπαι-
δευτικών , γον έων  και παιδιών .

Προηγήθηκε η δράση ‘’Ασφαλής Θρία 2’’ του My
Grand Road σε συν εργασία µε την  Κοιν ωφελή
Επιχ είρηση για την  Οδική Αγωγή και ασφαλή
οδήγηση των  παιδιών .

∆ήµαρχ ος και ∆ιοίκηση της ΚΕ∆Α εξήραν  το
έργο που γίν εται στα Κ∆ΑΠ κάθε απόγευµα µε
µέριµν α του ∆ήµου όπου εκατον τάδες παιδιά
απασχ ολούν ται δηµιουργικά εν τελώς δωρεάν  µε
δράσεις µουσικής, γυµν αστικής, θεάτρου, πολιτι-
σµού και αθλητισµού.


