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Μεσάζοντες» στον
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Παραμελημένοι - και όχι υγειονομικές 
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ΘΡΙΑΣΙΟΘΡΙΑΣΙΟ

Επιστροφή στην Επιστροφή στην 
κερδοφορία κερδοφορία 

για τον όμιλο ΤΙΤΑΝ για τον όμιλο ΤΙΤΑΝ 

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΕΙ ΜΕ ΠΡΟΣΤΙΜΑ
ΤΟΥΣ ΜΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΘΕΝΤΕΣ

Ο ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΩΝ
Η σύνδεση των κατοικιών 
με το δίκτυο της γενικής 

Αποχέτευσης είναι υποχρεωτική 

Στη ‘’φάκα’’ σπείρα 
που λήστευε οδηγούς ταξί και
Ι.Χ.Ε. αυτοκινήτων στο Μενίδι 
Συνελήφθησαν
πέντε άτομα,

ενώ 
εξιχνιάσθηκαν 

συνολικά 
δεκαοκτώ 

περιπτώσεις

Τιμή : 0,01€ 

ΣΤΟ ΣΗΜΕΡΙΝΟ Δ.Σ. ΟΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Την αρμοδιότητα 

ελέγχου των 
προνοιακών επιδομάτων 

Επιθυμεί να αναλάβει πλήρως
η Κοινωνική Υπηρεσία 

του Δήμου Ασπροπύργου

Eκσυγχρονίζει τους 
τρόπους  "διαλόγου" 

με τους πολίτες 
ο δήμος Αχαρνών

Έτοιμη η επίσημη ιστοσελίδα της
ΔΗΚΕΑ (www.dikeacharnon.gr)

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ: 
103 εκ. ευρω

στους Δήμους

Εποχικό προσωπικό 
θα προσληφθεί στην 
Εφορεία αρχαιοτήτων 

Δυτικής Αττικής & Πειραιώς 

Ανοιχτό σε ιδέες το 1ο συμβούλιο της Επιτροπής 
Πολιτικής Προστασίας και Εθελοντισμού της ΠΕΔΑ

ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΚΕΝΩΝ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ !
ΜΑΖΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ

ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΓΟΝΕΩΝ

ΣΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Α/ΒΑΘΜΙΑΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 

ΡΙΧΝΕΙ ΛΕΦΤΑ
για την κατασκευή 

εξωτερικών 
διακλαδώσεων 
αποχέτευσης 

ο δήμος Ελευσίνας 
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Οδήμος Μεγαρέ-
ων επαναλαμ-
βάνει ότι οι συν-

δέσεις  των δημοτών στο
Δίκτυο   της Γενικής Αποχέ-
τευσης είναι υποχρεωτικές
και πρέπει όλοι να συμμορ-
φωθούν με τους κανονι-
σμούς.

Αναλυτικότερα, όπως
υπογραμμίζει σε ανακοίνω-
σή του ο δήμος είναι γνωστό σε όλους τους πολίτες των
Μεγάρων ότι στην πόλη  κατασκευάστηκε το δίκτυο της
γενικής Αποχέτευσης των λυμάτων και η πολιτεία διέθε-
σε γι’ αυτό το έργο πολλά χρήματα.

Υπόθεση όλων η προστασία του Περιβάλλοντος

Η προστασία του Περιβάλλοντος είναι πολύ σοβαρή
υπόθεση για όλους τους κατοίκους  των Μεγάρων κι
έχομε χρέος να κάνουμε ότι πρέπει προκειμένου να δια-
σφαλιστεί απόλυτα η καθαριότητα και να αποφευχθεί με
κάθε τρόπο η ρύπανση και μόλυνση  της ευρύτερης
περιοχής.

Η Σύνδεση των κατοικιών και των καταστημάτων με το
δίκτυο, σύμφωνα με τους κανονισμούς της ΔΕΥΑΜ, και

του Δήμου, είναι για
όλους υποχρεωτική,
ακόμη και για εκείνους,
που έχουν βόθρους για
τα λύματα

Δυστυχώς όμως
αρκετοί είναι οι συμπολί-
τες, που δεν έχουν κάνει
τις απαραίτητες συνδέ-
σεις με αποτέλεσμα τα
λύματα μέσω των αγω-

γών όμβριων να καταλήγουν στη θάλασσα ή στο ρέμα
της Έξω Βρύσης.

Θετική ανταπόκριση μέχρι 30 Απριλίου 2015,
αλλιώς επίκεινται πρόστιμα 

Η ΔΕΥΑΜ και ο Δήμος Μεγάρων παρακαλούν  τους
πολίτες των Μεγάρων, που δεν έχουν κάνει ακόμα σύν-
δεση  με το δίκτυο αποχέτευσης, να το κάνουν μέχρι 30
Απριλίου 2015, προκειμένου να προστατευθεί η υγεία
τους, καθώς και των συμπολιτών τους.

Σε περίπτωση που δεν υπάρξει θετική ανταπόκριση
μέχρι τότε, θα πραγματοποιηθεί σχετικός έλεγχος  και θα
αναγκαστεί η Διοίκηση να επιβάλλει χρηματικά πρόστιμα. 

Θ Ρ Ι Α Σ Ι Ο
ιδιοκτησία:

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

Εκδότης- Διευθυντής - Αρχισυντάκτης:
Ευάγγελος Λιάκος

Συντάκτες - Συνεργάτες:
Φλώρα Κριεκούκη, Βαγγέλης Νικολακάκης

Αλέξιος Καπελιώτης, Χρήστος Ρούσσος

Διεύθυνση: Πατριάρχου Γρηγορίου 4
19300 Ασπρόπυργος Αττικής

Τηλ - fax: 210 5571855 Κιν: 6977410968

Συνδρομές Ετήσιες: 20€

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ:
ΛΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ

Εθνική Τράπεζα
 IBAN: GR72 0110 2000 0000   2004 4032 660

Διεύθυνση τυπογραφείου: θέση Πατριάρχου
 Γρηγορίου 4,  19300 Ασπρόπυργος

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

τις απόψεις της εφημερίδας

Ασπρόπυργος
Μαγγίνα Πηγή Ν.

Μπότσαρη Μάρκου 2, 
τηλέφωνο

2105573484

Ελευσίνα
ΠΕΠΠΑ ΙΩΑΝΝΑ ΚΑΙ

ΣΙΑ ΟΕ Ηρώων 
Πολυτεχνείου 63,

2105546250

Φυλή - Άνω Λιόσια 
Παπασπυρόπουλος

Χρήστος Λεωφόρος
Φυλής 197, 
τηλέφωνο

2102474337

Αχαρνές
Μυστακίδου Δήμη-
τρα Χ. Λεωφόρος

Θρακομακεδόνων 22,
2102466608
08:00-08:00
(Επόμενης)

Γκάτζιου Σοφία Φ.
Πάρνηθος 118, 

Τηλέφωνο
2102403004

Μάνδρα
Λουκόπουλος Σωτ.
Στρατηγού Ρόκα Ν.

84, 2105556375

ΕΦΗΜΕΡΕΥΟΝΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
Τρίτη 10 Μαρτίου 2015

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ
Ο Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισεΟ Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε

στις  814,70  μονάδες σημειώνονταςστις  814,70  μονάδες σημειώνοντας
πτώση 4,18% . Η αξία των συναλλαγών πτώση 4,18% . Η αξία των συναλλαγών 

ανέρχεται σε  71,79  εκατ. ευρώ.ανέρχεται σε  71,79  εκατ. ευρώ.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ  ΚΑΙΡΟΥ
ΚΑΙΡΟΣ: Νεφώσεις   

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: Από 9 έως

15 βαθμούς Κελσίου  

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Πατρικία, Ανεκτός μάρτυρας, Διονύσιος 
μάρτυρας, Κοδράτος μάρτυρας, 
Κρήσκης μάρτυρας, Κυπριανός 
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ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΕΙ ΜΕ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΤΟΥΣ 
ΜΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΘΕΝΤΕΣ Ο ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΩΝ

Η σύνδεση των κατοικιών 
με το δίκτυο της γενικής Αποχέτευσης 

είναι υποχρεωτική 

Τη σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου, για απόψε
στις 19:00 μ.μ., έχει ανακοινώσει ο δήμος
Ασπροπύργου, προκειμένου να λάβει αποφά-

σεις για τα ακόλουθα θέματα:  

Θέμα 1ο : Έγκριση 3ης Αναμόρφωσης Προϋπολογι-
σμού Οικονομικού Έτους 2015 και Τροποποίηση Τεχνι-
κού Προγράμματος.

Θέμα 2ο : Λήψη απόφασης για τον Ορισμό του Υπαλ-
λήλου που θα εκπαιδευτεί για τα Προνοιακά Επιδόμα-
τα, προκειμένου η εν λόγω αρμοδιότητα να αναληφθεί
πλήρως από την Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου
Ασπροπύργου.

Θέμα 3ο : Λήψη απόφασης για τον Καθορισμό αμοι-
βής Δικηγόρου στην υπόθεση της Χωροθετήσεως του
Επιχειρηματικού Πάρκου τύπου Β' Ασπροπύργου,
εντός των Διοικητικών ορίων του Δήμου Ασπροπύργου.

Θέμα 4ο : Ορισμός μελών εκπροσώπων Δευτεροβάθ-
μιας Εκπαίδευσης Δυτικής Αττικής στη Δ.Ε.Π. Ασπρο-
πύργου.

Θέμα 5ο : ΛΉΨΗ απόφασης για «Έγκριση διενέργει-
ας δαπάνης για την συμμετοχή υπαλλήλων σε σεμινά-
ριο»..

Θέμα 6ο : Λήψη απόφασης για την έγκριση διενέργει-
ας της προμήθειας με τίτλο : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ».

Θέμα 7ο : Λήψη απόφασης για την έγκριση διενέργει-
ας της εργασίας με τίτλο : «ΕΞΟΔΑ ΕΚΔΟΣΗΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ».

Θέμα 8ο : Λήψη απόφασης για την έγκριση διενέργει-
ας της δαπάνης με τίτλο: «ΛΟΙΠΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ».

Θέμα 9ο : Λήψη απόφασης για την: α) Έγκριση διε-
νέργειας της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
ΒΕΓΓΑΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» και β)
Διάθεση πίστωσης.

ΣΤΟ ΣΗΜΕΡΙΝΟ Δ.Σ. ΟΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Την αρμοδιότητα ελέγχου 

των προνοιακών επιδομάτων 
Επιθυμεί να αναλάβει πλήρως η Κοινωνική

Υπηρεσία του Δήμου Ασπροπύργου
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Εξαρθρώθηκε από το Τμήμα
Ασφαλείας Αχαρνών σε
συνεργασία με την Υποδι-

εύθυνση Ασφάλειας Δυτικής Αττι-
κής, εγκληματική ομάδα, τα μέλη
της οποίας διέπρατταν ληστείες, σε
βάρος οδηγών ΤΑΞΙ και Ι.Χ.Ε.
αυτοκινήτων.

Συνελήφθησαν τις πρωινές ώρες
της 6-3-2015, στην περιοχή των
Αχαρνών, 5 ημεδαποί ΡΟΜΑ, ηλι-
κίας 13, 16, 16, 22 και 23 ετών,
μέλη της σπείρας, ενώ αναζητείται
άγνωστος αριθμός συνεργών τους.

Όπως προέκυψε από την έρευ-
να, οι συλληφθέντες, από κοινού
με άγνωστους συνεργούς τους,
είχαν συστήσει το τελευταίο εξάμη-
νο εγκληματική ομάδα και διέπρατ-
ταν ληστείες σε βάρος οδηγών
ΤΑΞΙ και Ι.Χ.Ε. αυτοκινήτων.

Ειδικότερα, οι δράστες μίσθωναν
ΤΑΞΙ από διάφορες περιοχές της
Αττικής και αφού τα οδηγούσαν στην περιοχή των
Αχαρνών, εντός του καταυλισμού ΡΟΜΑ Αγίας Σωτή-
ρας, ακινητοποιούσαν τους οδηγούς και με τη χρήση
σωματικής βίας ή με την απειλή μαχαιριών, τους αφαι-
ρούσαν χρηματικά ποσά, ηλεκτρονικές συσκευές, κινη-
τά τηλέφωνα και άλλα αντικείμενα.

Σε άλλες περιπτώσεις τοποθετούσαν πέτρες επί του
οδοστρώματος, σε διάφορες οδούς στην περιοχή της
Αγίας Σωτήρας Αχαρνών, διέκοπταν την κυκλοφορία 

των οχημάτων, ακινητοποιούσαν τους διερχόμενους
οδηγούς και με τη χρήση σωματική βίας ή με την απει-
λή μαχαιριών τους λήστευαν.

Μέχρι στιγμής έχει εξακριβωθεί ότι έχουν διαπράξει
δεκαεπτά (17) ληστείες σε βάρος οδηγών ΤΑΞΙ και
Ι.Χ.Ε. αυτοκινήτων και μία (1) διάρρηξη-κλοπή από
Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον κ. Εισαγγελέα
Πλημμελειοδικών Αθηνών, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες
για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των συνεργών τους.

Στη ‘’φάκα’’ σπείρα 
που λήστευε οδηγούς ταξί και
Ι.Χ.Ε. αυτοκινήτων στο Μενίδι
Συνελήφθησαν πέντε ΡΟΜΑ, ενώ εξιχνιάσθηκαν 

συνολικά δεκαοκτώ περιπτώσεις

ΕΙΚΟΝΑ ΔΙΑΛΥΣΗΣ
ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ

ΑΝΑΜΟΝΗΣ ΣΤΟΝ
ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΟ ΝΕΑΣ

ΠΕΡΑΜΟΥ 

Αντιμέτωποι με το τσουχτερό κρύο
έρχονται καθημερινά οι επιβάτες
που μετακινούνται σε καθημερινή

βάση μέσω του προαστιακού στον σταθμό
της Νέας Περάμου (Μ. Πεύκο).

Όπως έγινε γνωστό απο παράπονα πολιτών,
στον τηλεοπτικό σταθμό Ant1 και φέτος τον
χειμώνα ήταν αναγκασμένοι να  περιμένουν
για πολύ ώρα μέσα στην απόλυτη παγωνιά, με
θερμοκρασίες πολλές φορές υπό του μηδε-

νός, αφού η αίθουσα αναμονής παρουσιάζει
πολλά προβλήματα και είναι ακατάλληλη να
φιλοξενήσει κόσμο.

Ηδαπάνη και διάθεση πίστωσης ποσού
315.000,00 € για την κατασκευή εξωτερικών
διακλαδώσεων αποχέτευσης Δήμου Ελευσίνας

(Σ), αναμένεται να λάβει το ‘’πράσινο φως’’ κατά τη
διάρκεια της σημερινής συνεδρίασης τη; Οικονομικής
Επιτροπής Ελευσίνος, που επίσης καλείται να αποφα-
σίσει και για την έγκριση  πίστωσης ποσού 18.000,00 €
για την εκπόνηση μελετών (πράξη εφαρμογής περιοχής
ΒΟΤΡΥΣ – ΕΛΑΙΟΥΡΓΕΙΟ) 

Η συνεδρίαση θα ξεκινήσει στις 8:00 μ.μ. στο Δημοτι-
κό Κατάστημα Ελευσίνας, όπου θα συζητηθούν τα
παρακάτω θέματα :

Ορισμός πληρεξούσιας συμβολαιογράφου για την
παράταση της υπ΄ αριθμ. 19352/29-6-2005 σύμβασης
χρησιδανείου έκτασης μεταξύ του Δήμου και της εταιρεί-
ας ΤΣΙΜΕΝΤΑ ΤΙΤΑΝ Α.Ε.

Ορισμός υπαλλήλου ως υπολόγου προκαταβολής για
την διεκπεραίωση της δαπάνης που θα προκύψει
καθώς και την έγκριση έκδοσης εντάλματος προπλη-
ρωμής διότι η πληρωμή με κανονικό ένταλμα είναι
απρόσφορη.

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού
9.026,97 € για συντήρηση και επισκευή πλατειών και
κοινοχρήστων χώρων ΔΕ Ελευσίνας.

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού
2.146,35 € για την προμήθεια εφαρμογών μηχανογρά-
φησης.

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού
5.854,80 € για την επισκευή απορριμματοδοχείων
(CONTAINERS)

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού
14.999,85 € για την συντήρηση και επισκευή μηχανη-
μάτων (Μηχανήματα κήπου κ.λ.π)

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού
2.327,16 € για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλι-
σμού.

Έγκριση δαπάνης και διάθεση ποσού 1.952,71 € για
συμβολαιογραφικά έξοδα.

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού
1.237,00 € για αμοιβή της συμβολαιογράφου Καραγιάν-
νη Θάλειας.

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού
215.000,00 € για αντικατάσταση πλαστικού τάπητα
γηπέδου Γ. Ρουμελιώτης στην ΔΕ Ελευσίνας. 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού
2.494,44 €  για την αμοιβή του δικηγόρου Παυλόπουλου
Ιωάννη.

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού

68.000,00 € για την αναβάθμιση Αθλητικών Εγκαταστά-
σεων για την λειτουργική αδειοδότησή τους (Σ).

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού
315.000,00 € για την κατασκευή εξωτερικών διακλαδώ-
σεων αποχέτευσης Δήμου Ελευσίνας (Σ).

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού
18.000,00 € για την εκπόνηση μελετών (πράξη εφαρ-
μογής περιοχής ΒΟΤΡΥΣ – ΕΛΑΙΟΥΡΓΕΙΟ) (Σ).

Ρίχνει λεφτά για την κατασκευή 
εξωτερικών διακλαδώσεων 
αποχέτευσης ο δήμος Ελευσίνας 
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Θέμα 10ο :Λήψη απόφασης για την: α)
Έγκριση διενέργειας της δαπάνης με
τίτλο «ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ 25ης
ΜΑΡΤΙΟΥ» και β) Διάθεση πίστωσης.

Θέμα 11ο : Λήψη απόφασης για δια-
γραφή Δημοτικών Τελών έτους 2010, για
το μη ηλεκτροδοτούμενο ακίνητο στην
θέση Αγ. Γεώργιος της εταιρείας με την
επωνυμία : B & B PACKAGINE A.E.

Θέμα 12ο : Διαγραφή της εισφοράς σε
χρήμα λόγω ένταξης στο σχέδιο πόλης
στην περιοχή Ρουπάκι για την κα Τσί-
γκου Δήμητρα του Ευαγγέλου.Θέμα 13ο
: Διαγραφή της εισφοράς σε χρήμα λόγω
ένταξης στο σχέδιο πόλης στην περιοχή
Ρουπάκι για την κα Βερούτη Ελένη του
Ιωάννη.

Θέμα 14ο : Διαγραφή και επαναβεβαί-
ωση της εισφοράς σε χρήμα λόγω έντα-
ξης στο σχέδιο πόλης στην περιοχή Ρου-
πάκι για τον κο Γκούσκο Ιωάννη του Διο-
νυσίου.

Θέμα 15ο : Διαγραφή και επαναβεβαί-
ωση της εισφοράς σε χρήμα λόγω έντα-
ξης στο σχέδιο πόλης στην περιοχή Ρου-
πάκι για την κα Αποστολοπούλου- Τρια-
νταφυλλίδη Μαρία του Ανδρέα.

Εισηγητής: Ο Δ/ντής Οικονομικών Υπη-
ρεσιών, κος Φίλιππος Πάνος.

Θέμα 16ο : Διαγραφή και επαναβεβαί-
ωση της εισφοράς σε χρήμα λόγω έντα-
ξης στο σχέδιο πόλης στην περιοχή Ρου-
πάκι για τον κο Γκούσκο Σπυρίδων του
Διονυσίου.

Θέμα 17ο : Διαγραφή και επαναβεβαί-
ωση της εισφοράς σε χρήμα λόγω έντα-
ξης στο σχέδιο πόλης στην περιοχή Ρου-
πάκι για την κα Ευθυμιοπούλου-Πετρο-
πούλου Χρυσάνθη του Σπυρίδων.

Θέμα 18ο : Διαγραφή και επαναβεβαί-

ωση της εισφοράς σε χρήμα λόγω έντα-
ξης στο σχέδιο πόλης στην περιοχή Ρου-
πάκι για την κα Καρατζά-Μουμούρη Στυ-
λιανή του Νικολάου.

Εισηγητής: Ο Δ/ντής Οικονομικών Υπη-
ρεσιών, κος Φίλιππος Πάνος.

Θέμα 19ο : Διαγραφή και επαναβεβαί-
ωση της εισφοράς σε χρήμα λόγω έντα-
ξης στο σχέδιο πόλης στην περιοχή Ρου-
πάκι για τον κο Πετρόπουλο Σωτήριο του
Σπυρίδων.

Θέμα 20ο : Διαγραφή και επαναβεβαί-
ωση της εισφοράς σε χρήμα λόγω έντα-
ξης στο σχέδιο πόλης στην περιοχή Ρου-
πάκι για την κα Παναγιωτοπούλου-Δημο-
πούλου Μαγδαληνή του Δημητρίου.

Θέμα 21ο : Διαγραφή και επαναβεβαί-
ωση της εισφοράς σε χρήμα λόγω έντα-
ξης στο σχέδιο πόλης στην περιοχή Ρου-
πάκι για την κα Σιδηροπούλου-Μιστρί-
δου Κυριακή του Γεωργίου.

Θέμα 22ο : Διαγραφή και επαναβεβαί-
ωση της εισφοράς σε χρήμα λόγω έντα-
ξης στο σχέδιο πόλης στην περιοχή Ρου-
πάκι για την κα Σαββίδη-Παναγιωτοπού-
λου Παρασκευή του Νικολάου.

Θέμα 23ο : Διαγραφή και επαναβεβαί-
ωση της εισφοράς σε χρήμα λόγω έντα-
ξης στο σχέδιο πόλης στην περιοχή Ρου-
πάκι για τον κο Νικολακόπουλο Γεώργιο
του Δημητρίου.

Θέμα 24ο : Διαγραφή και επαναβεβαί-
ωση της εισφοράς σε χρήμα λόγω έντα-
ξης στο σχέδιο πόλης στην περιοχή Ρου-
πάκι για την κα Κουτσογιάννη Αντωνία
του Γρηγορίου.

Θέμα 25ο : Διαγραφή και επαναβεβαί-
ωση της εισφοράς σε χρήμα λόγω έντα-
ξης στο σχέδιο πόλης στην περιοχή Ρου-
πάκι για την κα Παπαναστασίου-Λάιου

Παναγιώτα του Ιωάννη.
Θέμα 26ο : Διαγραφή και επαναβεβαί-

ωση της εισφοράς σε χρήμα λόγω έντα-
ξης στο σχέδιο πόλης στην περιοχή Ρου-
πάκι για τον κο Νικολακόπουλο Βασίλειο
του Δημητρίου.

Θέμα 27ο : Διαγραφή της εισφοράς σε
χρήμα λόγω ένταξης στο σχέδιο πόλης
στην περιοχή Ρουπάκι για τον κο Τσίγκο
Δημήτριο του Χαράλαμπου.

Θέμα 28ο : Διαγραφή της εισφοράς σε
χρήμα λόγω ένταξης στο σχέδιο πόλης
στην περιοχή Ρουπάκι για τον κο Τσίγκο
Κωνσταντίνο του Χαράλαμπου.

Θέμα 29ο : Διαγραφή της εισφοράς σε
χρήμα λόγω ένταξης στο σχέδιο πόλης
στην περιοχή Ρουπάκι για την κα Τσί-
γκου-Καλλιέρη Σοφία του Γεωργίου .

Εισηγητής: Ο Δ/ντής Οικονομικών Υπη-
ρεσιών, κος Φίλιππος Πάνος.

Θέμα 30ο : Διαγραφή της εισφοράς σε
χρήμα λόγω ένταξης στο σχέδιο πόλης
στην περιοχή Ρουπάκι για την κα Βερού-
τη Ελένη του Ιωάννη .

Θέμα 31ο : Διαγραφή της εισφοράς σε
χρήμα λόγω ένταξης στο σχέδιο πόλης
στην περιοχή Ρουπάκι για την κα Τσί-
γκου Μαρία του Χαράλαμπου.

Θέμα 32ο : Διαγραφή της εισφοράς σε
χρήμα λόγω ένταξης στο σχέδιο πόλης
στην περιοχή Ρουπάκι για τον κο Βερού-
τη Ιωάννη του Σπυρίδων.

Θέμα 33ο : Διαγραφή της εισφοράς σε
χρήμα λόγω ένταξης στο σχέδιο πόλης
στην περιοχή Ρουπάκι για τον κο Βερού-
τη Σπυρίδων του Ιωάννη.

Θέμα 34ο : Διαγραφή της εισφοράς σε
χρήμα λόγω ένταξης στο σχέδιο πόλης
στην περιοχή Ρουπάκι για τον κο Βερού-
τη Σπυρίδων του Ιωάννη. κ.α.

Η Περιφερειάρχης Αττικής
σε εκδήλωση της 

Ταινιοθήκης της Ελλάδος
με θέμα: 

«Γυναίκες και Εξουσία»

Σε εκδήλωση που συν-διοργάνωσαν  το
βράδυ της Κυριακής η Ταινιοθήκη της Ελλά-
δος και το Κέντρο Γυναικείων Μελετών και

Ερευνών ΔΙΟΤΙΜΑ, με θέμα «Γυναίκες και Εξου-
σία», με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναί-
κας, μετείχε η Περιφερειάρχης Αττικής, Ρένα Δού-
ρου. Στην ομιλία της, η Περιφερειάρχης τόνισε
μεταξύ άλλων: 

Όχι, δεν μπορεί η απομείωση των κοινωνικών
δικαιωμάτων να είναι «παράπλευρη απώλεια».
Και τούτο γιατί πραγματική έξοδος από την κρίση
θα υπάρξει μόνο με την ανάδειξη, την κατοχύρωση
όλων των κοινωνικών δικαιωμάτων

Ναι, η οικονομία αποτελεί την προϋπόθεση για
την υπέρβαση της σημερινής δύσκολης κατάστα-
σης που βιώνει η κοινωνία μας

Όχι, η οικονομία, τα δημοσιονομικά και άλλα
μέτρα δεν μπορούν να δώσουν τις κατάλληλες
απαντήσεις στις χρόνιες παθογένειες μιας κοινω-
νίας που έχει συνηθίσει να κρύβει κάτω από το
χαλί ό,τι δεν  καταλαβαίνει, ό,τι απορρίπτει και ό,τι
φοβάται

Η προώθηση των κοινωνικών δικαιωμάτων δεν
είναι, δεν μπορεί να είναι υπόθεση μίας κυβέρνη-
σης, μίας εκτελεστικής εξουσίας. Αλλά μίας κοινω-
νίας σε εγρήγορση. Μιας κοινωνίας, που δεν θα
είναι παθητικός καταναλωτής, αλλά που θα ελέγχει
και θα προτείνει. Που θα διεκδικεί. Θα διεκδικεί,
δυστυχώς ακόμη σήμερα, τα στοιχειώδη δικαιώμα-
τα των γυναικών 

Συχνά, η παρουσία των γυναικών στην εξουσία,
θεωρείται ότι συνεπάγεται αυτομάτως μια εξουσία
εξ’ ορισμού καλύτερη, κοινωνικά πιο ευαίσθητη,
πιο ειρηνική από ό,τι η ανδρική. Πιστεύω ότι αυτού
του είδους η προσέγγιση αναπαράγει, από την
ανάστροφη, το γνωστό κλισέ περί δήθεν «αδύνα-
μου φύλου». 

Ας υψώσουμε τις φωνές μας, ας οργανώσουμε
τις δράσεις μας, ας δώσουμε τον αγώνα μας σε
όλα τα επίπεδα. Δεν έχουμε τίποτε να χάσουμε
παρά ένα χρεοκοπημένο κοινωνικό μοντέλο. Εκεί-
νο του σεξισμού, της βίας και της πατριαρχίας.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης προβλήθηκε η ταινία
του Νίκου Κορνήλιου «ΜΗΤΡΙΑΡΧΙΑ». 

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 2

ICAP: ICAP: Νέα κάμψη τζίρου στις επιχειρήσεις το 2014Νέα κάμψη τζίρου στις επιχειρήσεις το 2014

Πτωτικά κινήθηκαν ο τζίρος και τα EBITDA των ελληνικών επιχειρήσεων το 2014, αν και το τελικό καθαρό
αποτέλεσμα ήταν κερδοφόρο, όπως προκύπτει από την εξέταση δείγματος 630 εταιρειών με διαθέσι-
μους ισολογισμούς των δύο τελευταίων χρήσεων από την ICAP.

Από τις εταιρείες αυτές οι 164 είναι βιομηχανικές, οι 188 εμπορικές, οι 231 εταιρείες παροχής υπηρεσιών και
οι λοιπές προέρχονται από τον τουριστικό και κατασκευαστικό κλάδο.

Από τα ενοποιημένα αποτελέσματα χρήσεως όλων των επιχειρήσεων του δείγματος, προκύπτει και πάλι μεί-
ωση του συνολικού κύκλου εργασιών το 2014/13, κατά
3,04%, φαινόμενο που συνδέεται με την ασθενή οικονομική
δραστηριότητα και τις συνθήκες συνεχούς υποχώρησης της
ζήτησης στην εγχώρια αγορά τα τελευταία 6 χρόνια. 

Παράλληλα, η αδυναμία σημαντικής περικοπής του
κόστους οδήγησε σε πτώση των αντίστοιχων μικτών κερ-
δών με αρκετά εντονότερο ρυθμό (-6,5%), στοιχείο ενδεικτι-
κό ότι χρειάζονται ακόμη εντονότερες προσπάθειες προκει-
μένου να επιτευχθεί ο στόχος της βελτίωσης της ανταγωνι-
στικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων. Η μείωση των
μικτών κερδών ήταν καθοριστική και οδήγησε σε υποχώρη-
ση του λειτουργικού αποτελέσματος κατά 16,6%.

Το τελικό καθαρό αποτέλεσμα των συγκεκριμένων εταιρει-
ών ήταν κερδοφόρο και στις δύο χρήσεις, τα δε κέρδη προ φόρου εμφανίζουν αύξηση 4,4% το τελευταίο έτος,
γεγονός όμως που σε μεγάλο βαθμό προήλθε από τη δραστική αύξηση των μη λειτουργικών εσόδων. Σε επίπε-
δο κερδών EBITDA  ωστόσο, υπήρξε μείωση κατά 12,8% το 2014 σε σχέση με το 2013.

Όσον αφορά στα στοιχεία Ενεργητικού και Παθητικού των 630 επιχειρήσεων, το σύνολο ενεργητικού τους
αυξήθηκε κατά 2,8% το 2014, γεγονός που προήλθε κατά κύριο λόγο από τη βελτίωση των διαθεσίμων, ενώ τα
λοιπά στοιχεία του κυκλοφορούντος ενεργητικού υποχώρησαν, ενώ η αξία των παγίων παρέμεινε ουσιαστικά
σταθερή.

Από την άλλη πλευρά, τα ίδια κεφάλαια διευρύνθηκαν το 2014 κατά 3,2%. Περαιτέρω, σχετικά με τις συνθήκες
χρηματοδότησης, βάσει των διαθέσιμων ισολογισμών σημειώνεται κάποια διαφοροποίηση, με καταγραφή σημα-
ντικής υποχώρησης (-14,4%) στις βραχυπρόθεσμες οφειλές προς τράπεζες, ενώ ταυτόχρονα σημειώθηκε μεγά-
λη αύξηση στο επίπεδο των μεσο-μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων, κατά 22,9%.
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Συνολικά 8 θέσεις εργασίας
ανοίγουν στην Εφορεία
αρχαιοτήτων Δυτικής Αττι-

κής Πειραιώς & Νήσων .
Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση

οι προσλήψεις θα γίνουν με σύμ-
βαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
ορισμένου χρόνου, για την κάλυψη
εποχικών 

ή παροδικών αναγκών της Εφο-
ρείας Αρχαιοτήτων Δυτικής Αττι-
κής,  που εδρεύει στον Πειραιά.

Οι ειδικότες που θα καλύψους τις
θέσεις είναι :

ΔΕ Ημερησίων Φυλάκων
ΔΕ Νυχτοφυλάκων
ΥΕ Καθαριστών/στριών

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ

Ενόψει της 23ης Δράσης «Χωρίς 
Μεσάζοντες» στον Δήμο Ελευσίνας

Ενόψει της 23ης Δράσης του κινήματος «Χωρίς Μεσάζοντες», ο Δήμος
Ελευσίνας απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στους παρα-
γωγούς αγροτικών προϊόντων, δίχως περιορισμό ως προς το είδος και την
ποσότητα των προϊόντων.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί (είτε έχουν συμμετάσχει
είτε όχι, στο κίνημα του Δήμου) να υποβάλλουν εκ νέου τις προσφορές
τους έως την Πέμπτη 19-3-2015 και ώρα 10:00 πμ στο fax: 2105544934 ή
στο e-mail: xorismesazonteselefsina@gmail.com

Για ενδιαφερόμενους των οποίων η ιδιότητα του παραγωγού δεν έχει
ελεγχθεί προγενέστερα, θα ζητηθούν τα αντίστοιχα παραστατικά.

Στο Μενίδι βρέθηκε η 14χρονη 
που είχε χαθεί στα Καμίνια

Αίσιο τέλος
είχε η περι-
πέτεια της

14χρονης Βάγιας,
τα ίχνη της οποίας
είχαν χαθεί την
περασμένη Τρίτη
στα Καμίνια. Σύμ-
φωνα με το «Χαμό-
γελο του Παιδιού»,
το κορίτσι βρέθηκε
στην περιοχή των
Αχαρνών και είναι καλά στην υγεία του. Η οργάνωση διαβεβαιώνει ότι θα
είναι κοντά στο παιδί και ευχαριστεί όλους όσοι συνεργάστηκαν κι έδωσαν
πληροφορίες μέσω της Ευρωπαϊκής Γραμμής για τα Εξαφανισμένα Παιδιά
και μέσω των κοινωνικών δικτύων. 

Παράλληλα, αναφέρεται και στην ημέρα που έχει οριστεί ως «Εθνική
Ημέρα κατά της Σχολικής Βίας και του Εκφοβισμού» επισημαίνοντας ότι το
φαινόμενο της βίας στα σχολεία μπορεί να οδηγήσει τα εμπλεκόμενα παιδιά
μακριά από τα σπίτια τους με αποτέλεσμα να γίνονται ευάλωτα και πιθανά
θύματα εκμετάλλευσης.

Εποχικό προσωπικό 
θα προσληφθεί στην Εφορεία αρχαιοτήτων

Δυτικής Αττικής & Πειραιώς 
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- Αθλητικές κακώσεις 
- Αρθρίτιδες - Οστεοπόρωση 
- Παιδοορθ/κα προβλήματα 
- Θεραπεία τενοντίτιδων 

με αυτόλογους βιολογικούς 
παράγοντες PRP

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

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

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

Γεώργιος ΓιουρμετάκηςΓεώργιος Γιουρμετάκης
Ορθοπεδικός - ΧειρούργοςΟρθοπεδικός - Χειρούργος

12.12.14

Eκσυγχρονίζει τους τρόπους  "διαλόγου" 
με τους πολίτες ο δήμος Αχαρνών

Έτοιμη η επίσημη 
ιστοσελίδα της ΔΗΚΕΑ
(www.dikeacharnon.gr) 

Εδώ και μερικές ημέρες έχει ολοκληρωθεί η
κατασκευή της ιστοσελίδας της Δημοτικής
Κοινωφελούς Επιχείρησης Αχαρνών. Η ιστο-

σελίδα της ΔΗΚΕΑ www.dikeacharnon.gr έχει ανα-
πτυχθεί με εργαλεία ανοιχτού λογισμικού και έχει σαν
σκοπό την ανάδειξη των λειτουργιών, δραστηριοτή-
των και υπηρεσιών της Επιχείρησης, καθώς και την
προώθηση των αρχών Διαφάνειας στη Δημόσια Διοί-
κηση. 

Βασικά χαρακτηριστικά της ιστοσελίδας είναι η λει-
τουργικότητα και η ευχρηστία, μέσα από ένα ευχάρι-
στο περιβάλλον χρήσης και με πρόσβαση σε δυναμι-
κές υπηρεσίες όπως το ημερολόγιο εκδηλώσεων, η
ανάρτηση αποφάσεων αλλά και η σύνδεση με μέσα
κοινωνικής δικτύωσης. 

Για την πρόεδρο της Δημοτικής Κοινωφελούς Επι-
χείρησης Αχαρνών κ. Μαρία Ναυροζίδου, η άμεση κατασκευή της ιστοσελίδας ήταν ένα προσωπικό της
"στοίχημα" και για το λόγο αυτό εργάστηκε εντατικά μαζί με την ομάδα ανάπτυξης και τους συνεργάτες
της. 

Με αφορμή την έναρξη λειτουργίας της ιστοσελίδας της ΔΗΚΕΑ ο Δήμαρχος Αχαρνών κ. Γιάννης Κασ-
σαβός, τόνισε:   "Η άμεση, τεκμηριωμένη και αξιόπιστη πληροφόρηση των Δημοτών είναι ένα ακόμη δείγ-
μα δημοκρατικότητας. Τα σύγχρονα μέσα επικοινωνίας μας επιτρέπουν να απευθυνόμαστε απ' ευθείας
στους πολίτες και χωρίς καθυστέρηση. Οφείλουμε να "επενδύσουμε" σε τέτοιες λειτουργίες. Να εκσυγ-
χρονίσουμε υπάρχουσες πρακτικές, καθώς  και να δημιουργήσουμε νέους τρόπους να ενημερώσουμε και
να "μιλήσουμε" με τους πολίτες των Αχαρνών".

Eκλέχθηκε το νέο Διοικητικό
Συμβούλιο

στον Εξωραϊστικό Πολιτιστικό
Σύλλογο Χαϊδαρίου

Μετά τις εκλογές που πραγματοποιήθηκαν στον Εξω-
ραϊστικό Πολιτιστικό Σύλλογο Χαϊδαρίου, στις 15
Φεβρουαρίου, συγκροτήθηκε το νέο Διοικητικό Συμβού-
λιο ως εξής:

Πρόεδρος: Δρίκου Σόφια
Αντιπρόεδρος: Λεμονή Χαρά
Γενικός Γραμματέας: Κοκοζίδης Νικόλαος
Ταμίας: Σακκάτος Δημήτριος
Κοσμήτορας: Θεμελάκης Χαράλαμπος
Μέλη: Πλάτσικας Γεώργιος,Καρατζάς Νικόλαος
Αναπλ. Μέλος: Νίκου Θεοδώρος

Για την Ε.Ε:
Διαλεχτάκης Αντώνιος
Λούκου Πολυτίμη
Τερζίδης Απόστολος
Ο Πολιτιστικός Σύλλογος ευχαριστεί όλα τα μέλη του

που συμμετείχαν στις εκλογές. Στη γενική συνέλευση
έγινε ενημέρωση για το έργο του Συλλόγου, καθώς και
για τις δραστηριότητες την περίοδο 2012 - 2014. Ο Σύλ-
λογος θα ενημερώνει μέσω e-mail, facebook και μηνυ-
μάτων για τις διάφορες δραστηριότητες που θα γίνονται,
ώστε να υπάρχει ενεργή συμμετοχή όλων. 

Το νέο Δ.Σ. θυμίζει ότι η κοινή προσπάθεια φέρνει τα
καλύτερα αποτελέσματα.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ
facebook Πολιτιστικός Σύλλογος Δάσους Χαϊδαρίου
email Polsyllogosdasous@yahoo.com

ΑΠΕΜΕΙΝΑΝ ΛΙΓΕΣ ΜΕΡΕΣ 
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ

Ι.Ε.Κ., ΕΠΑ.Σ & ΕΠΑΛ 
Κλείνουν οι αιτήσεις
για το Πρόγραμμα

«ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ
ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» 

Ολοκληρώνεται σε λίγες ημέρες ο 2ος κύκλος
υποβολής αιτήσεων των ωφελουμένων, του

προγράμματος «Πρόσβαση στην αγορά εργασίας: Από-
κτηση επαγγελματικής εμπειρίας Ι.Ε.Κ., ΕΠΑ.Σ. και
ΕΠΑ.Λ.» - που εντάσσεται στο πλαίσιο του Επιχειρησια-
κού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση»
και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό
Ταμείο και από εθνικούς πόρους,
Οι αιτήσεις για το πρόγραμμα ΠΡΟΣΒΑΣΗ στην αγορά
εργασίας έχουν ανοίξει από τη Δευτέρα 2 Μαρτίου 2015
και κλείνουν την Κυριακή 15 Μαρτίου 2015 και ώρα
23:59:59. 
Ως αντικείμενο της Πράξης ορίζεται ο σχεδιασμός και η
υλοποίηση προγραμμάτων επιμόρφωσης σε 7.000
αποφοίτους των ΙΕΚ, των ΕΠΑΣ και των ΕΠΑΛ ηλικίας
έως 29 ετών -σύμφωνα και με την ευρωπαϊκή Πρωτο-
βουλία για την Απασχόληση των Νέων (Youth
Employment Initiative – ΥΕΙ )- με συνδυασμό και αλυσι-
δωτή διάταξη:     80 ωρών θεωρητικών μαθημάτων με
στόχο την ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ των οριζόντιων δεξιοτήτων
καθώς και την ανάπτυξη επαγγελματικής ετοιμότητας.     
Απόκτησης Επαγγελματικής Εμπειρίας σε επιχειρήσεις
διάρκειας 6 μηνών.   
Δικαιούχοι Υποτροφιών είναι οι απόφοιτοι: α) Επαγγελ-
ματικών Λυκείων - ΕΠΑΛ του Υπ. Παιδείας και Θρη-
σκευμάτων, β) Επαγγελματικών Σχολών - ΕΠΑΣ του
Υπ. Παιδείας και Θρησκευμάτων, γ) Δημοσίων και Ιδιω-
τικών Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ)
που είτε διαθέτουν Κρατική Βεβαίωση Πιστοποίησης
είτε Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης που i) δεν
έχουν συμπληρώσει το 29ο έτος της ηλικίας τους κατά
την ημερομηνία υποβολής και ii) είναι δημότες των 8
«Περιφερειών Σύγκλισης» (ήτοι Ανατολική Μακεδονία –
Θράκη, Ήπειρος, Δυτική Ελλάδα, Θεσσαλία, Πελοπόν-
νησος, Κρήτη, Ιόνια Νησιά και Βόρειο Αιγαίο) .
Οι δικαιούχοι υποτροφιών θα μοριοδοτηθούν με βάση
συγκεκριμένα εκπαιδευτικά, κοινωνικά, ηλικιακά και
εισοδηματικά κριτήρια (π.χ. εκπαιδευτική επίδοση, χρό-
νος ανεργίας, ηλικία, φορολογητέο εισόδημα κ.λπ.) 
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ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ
ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ  

Νοδάρας Γεώργιος  - Νοδάρα Μαριάνθη,
Σαλαμίνος 40, Ασπρόπυργος. 

Τηλέφωνα: 210-5571472, 210-5570337. Fax: 210-5575184. 
Κινητά: 6979221888, 6979221885.

ΟΣύλλογος Εκπ/κών Α/θμιας
Εκπ/σης Δυτικής Αττικής καλεί
όλους τους εκπ/κούς να συμμετέ-

χουν μαζικά στη δίωρη στάση εργασίας
(12.00-14.00) που κηρύσσει ο Σύλλογος
στις 12/3 /15.

Ειδικότερα, στην ανακοίνωση αναφέρο-
νται τα εξής: Καλούμε γονείς, συλλόγους
γονέων και την Ένωση Συλλόγων Γονέων
Ελευσίνας 

Στο ίδιο έργο θεατές για άλλη μια χρονιά
εκπαιδευτικοί, γονείς και μαθητές διαπι-
στώνουν καθημερινά τη διάλυση της δημό-
σιας εκπαίδευσης από τις πολιτικές της
λιτότητας και των περικοπών. 

Τρεις μήνες πριν τη λήξη του σχολικού
έτους και δεν έχει ικανοποιηθεί ούτε καν η
στοιχειώδης ανάγκη για εκπαιδευτικούς
στις τάξεις του πρωινού προγράμματος.
Μέχρι τις 18/2 τα κενά σε εκπαιδευτικό
προσωπικό όλων των ειδικοτήτων φτά-
νουν τα 46 και οποιαδήποτε μεταβολή τους στο μεσο-
διάστημα δεν αρκεί για να κάνουμε λόγο για ομαλή λει-
τουργία των σχολείων.

Οι αλχημείες που έχουν επιστρατευτεί από τη Διοίκηση
(Δ/ντης Εκπαίδευσης και διευθυντές/τριες) για το «κου-
κούλωμα» των ελλείψεων παραβιάζει κάθε παιδαγωγική
αρχή εις βάρος των εκπαιδευτικών δικαιωμάτων των
παιδιών, αλλά και των εργασιακών δικαιωμάτων των
εκπαιδευτικών. Ως αποτέλεσμα των λιγοστών προσλή-
ψεων αναπληρωτών και των μηδενικών διορισμών:

Τμήματα του πρωινού προγράμματος δεν έχουν καθό-
λου δάσκαλο/α και τα παιδιά δεν κάνουν μάθημα. Για να
«κρυφτεί» το κενό επιχειρείται η συγχώνευση τμημάτων
που οδηγούν στη δημιουργία υπεράριθμων τάξεων και

η μετακίνηση εκπαιδευτικών ακόμα και τρεις μήνες πριν
το τέλος του σχολικού έτους! Και έτσι τα υπεράριθμα
τμήματα και η αυθαίρετες μετακινήσεις εκπαιδευτικών
από μέτρα για την κάλυψη   «έκτακτων αναγκών της
υπηρεσίας» γίνονται μόνιμο καθεστώς!

Στα περισσότερα από τα υποτιθέμενα «Νέα Σχολεία»
(ΕΑΕΠ) της Διαμαντοπούλου, οι μαθητές/τριες δεν
παρακολουθούν τα διδακτικά αντικείμενα που προβλέ-
πονται από το «αναμορφωμένο» ωρολόγιο πρόγραμμα
λόγω ελλείψεων προσωπικού (αγγλικά, πληροφορική,
μουσική, γυμναστική, θεατρική αγωγή, εικαστικά). Μάλι-
στα το κενό των ειδικοτήτων επιχειρείται να «κρυφτεί» με
παράνομες προφορικές πιέσεις από τους διευθυντές για

«παιδοφύλαξη» των μαθητών από
τους υπηρετούντες εκπαιδευτικούς
παραβιάζοντας το διδακτικό τους
ωράριο. Τα δε μορφωτικά δικαιώματα
των παιδιών μόνο ως ίσα δεν αντιμε-
τωπίζονται αφού τελικά διδάσκονται
ό,τι μπορεί να διδαχθεί ευκαιριακά
ανάλογα με τις φάσεις των προσλή-
ψεων. 

Στα ολοήμερα ΕΑΕΠ, τα οποία υπο-
τίθεται πως έχουν ως βασικό στόχο
την μελέτη και την προετοιμασία των
παιδιών για την επόμενη μέρα, είτε
δεν υπάρχει καθόλου δάσκαλος/α για
τη μελέτη είτε αυτός/ή δεν υπάρχει σε
καθημερινή βάση. Η αποψίλωση των
ολοήμερων τμημάτων έγινε για να
καλυφθούν κενά στο πρωινό πρό-
γραμμα. Στην πραγματικότητα, με τον
τρόπο αυτό καταργείται κάθε έννοια

εργασιακού δικαιώματος των εκπαιδευτικών, μπαίνουν
σε καθεστώς μόνιμης ανασφάλειας και «κινητικότητας»,
και απλώς καλύπτουν κάποια κενά για κάποιο χρονικό
διάστημα με ό,τι αυτό σημαίνει και για την παιδαγωγική
αποτελεσματικότητα ενός τέτοιου μέτρου.

Απαιτούμε :
Μαζικούς διορισμούς μόνιμων εκπαιδευτικών 
Άμεση πρόσληψη αναπληρωτών από τον κρατικό

προϋπολογισμό
Κατάργηση του εγγράφου με αριθμό 137359/Γ1/ 2-9-

2015 του Υπουργείου
Κατάργηση του λεγόμενου διευθυντικού δικαιώματος

για αυθαίρετες μετακινήσεις.

ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΚΕΝΩΝ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ !
ΜΑΖΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΟΝΕΩΝ
ΣΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α/ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ ΣΤΙΣ 12:00 

Ως παραμελημένους - και όχι ως
υγειονομικές βόμβες - περιέ-
γραψε ο Γενικός Γραμματέας

του Διοικητικού Συμβουλίου της οργάνω-
σης Γιατροί του Κόσμου, κ. Νικήτας
Κανάκης τους υπηκόους τρίτων χωρών
που κρατούνταν στην Αμυγδαλέζα πριν
δύο εβδομάδες που επισκέφτηκε το
συγκεκριμένο χώρο κλιμάκιο της οργά-
νωσης, σε δηλώσεις του .

Τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο οι
Γιατροί του Κόσμου κλήθηκαν από τις
αρμόδιες υπηρεσίες να επισκεφτούν τον
ΕΧΠΑ και τον ΕΧΠΑΑ Αμυγδαλέζας,

προκειμένου να παρέχουν ιατροφαρμα-
κευτική περίθαλψη στους εν λόγω υπη-
κόους τρίτων χωρών.

Οι Γιατροί του Κόσμου επισημαίνουν,

στο ίδιο πνεύμα με τις δηλώσεις του Γενι-
κού Γραμματέα της Οργάνωσης, ότι τα
θέματα Δημόσιας Υγείας δεν θα πρέπει
να εξαρτώνται από το νομικό και διοικη-

τικό καθεστώς του κάθε ατόμου. Η πρό-
σβαση στο Δημόσιο Σύστημα Υγείας
αλλά και σε όλες τις δομές που αφορούν
την υγεία θα πρέπει να είναι καθολική.

Για το λόγο αυτό τα Πολυιατρεία των
Γιατρών του Κόσμου παραμένουν ανοι-
χτά για όλους όσους έχουν ανάγκη, ενώ
η Οργάνωση καταβάλει κάθε δυνατή
προσπάθεια, παρά την υπερφόρτωση
των δομών της, προκειμένου να καλυ-
φθούν σε απόλυτο αριθμό οι ανάγκες
σημαντικότερου πληθυσμού των ευπα-
θών ομάδων.

Παραμελημένοι - και όχι υγειονομικές βόμβες - 
οι κρατούμενοι στην Αμυγδαλέζα 
Τόνισε ο Γενικός Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου της οργάνωσης Γιατροί του Κόσμου
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Στο κατάστημά
μας θα βρείτε:

α) Βότανα  (ιβίσκος,
αλόη, 
σπιρουλίνα,  κλπ)
β) Αρωματικά φυτά
(μέντα, δυόσμος,
ρίγανη, κλπ)
γ) Αφεψήματα (τσάι,
χαμομήλι, φασκόμηλο,
κλπ)
δ) Μπαχαρικά  σε

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

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

ΙΒΙΣΚΟΣ
5.12.14

ΘΑΝΑΣΗΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

Δέχεται ασθενείς με νευροχειρουργικές παθήσεις
Κάθε Τρίτη και Πέμπτη, ώρες 12  - 2 μμ 

στο Διαγνωστικό Κέντρο “ΙΩΝΙΑ” – Χατζηδάκη 2, 
Ελευσίνα.   Τηλέφωνα επικοινωνίας: 

210 5545507, 210 7227483

ΔΔωρεάν εξέταση μαστούωρεάν εξέταση μαστού
και δωρεάν μαστογρακαι δωρεάν μαστογρα--
φίες, προσφέρει από  τηνφίες, προσφέρει από  την

Δευτέρα 16 μέχρι και  την ΤετάρΔευτέρα 16 μέχρι και  την Τετάρ--
τη 18 Μαρτίου (9 με 2)η Ελληνιτη 18 Μαρτίου (9 με 2)η Ελληνι--
κή Εταιρεία Μαστολογίας (ΕΕΜ)κή Εταιρεία Μαστολογίας (ΕΕΜ)
σε συνεργασία με τον Δήμο Αθησε συνεργασία με τον Δήμο Αθη--
ναίων στα πλαίσια της στέγασηςναίων στα πλαίσια της στέγασης
στο 1οΔημοτικό Ιατρείο τουστο 1οΔημοτικό Ιατρείο του
Δήμου Αθηναίων (Καλφοπούλειο)Δήμου Αθηναίων (Καλφοπούλειο)
του Κέντρου Ψυχοκοινωνικής Υποτου Κέντρου Ψυχοκοινωνικής Υπο--
στήριξης γυναικών με καρκίνο τουστήριξης γυναικών με καρκίνο του
μαστού «Έλλη Λαμπέτη».μαστού «Έλλη Λαμπέτη».

«Η προσφορά γίνεται με την«Η προσφορά γίνεται με την
ευκαιρία του εορτασμού της Παγκόευκαιρία του εορτασμού της Παγκό--
σμιας Ημέρας της Γυναίκας και θασμιας Ημέρας της Γυναίκας και θα
πραγματοποιηθεί στο χώρο τουπραγματοποιηθεί στο χώρο του
1ουΔημοτικού Ιατρείου «Καλφο1ουΔημοτικού Ιατρείου «Καλφο--
πούλειο» (Σόλωνος 78)  από εθελοπούλειο» (Σόλωνος 78)  από εθελο--
ντές γιατρούς  της Ελληνικής Εταιντές γιατρούς  της Ελληνικής Εται--
ρείας Μαστολογίας» αναφέρει σερείας Μαστολογίας» αναφέρει σε
δήλωση της η Πρόεδρος της ΕΕΜ κ.δήλωση της η Πρόεδρος της ΕΕΜ κ.
Λυδία Ιωαννίδου Μουζάκα.Λυδία Ιωαννίδου Μουζάκα.

Μετά τις εξετάσεις μαστού όσεςΜετά τις εξετάσεις μαστού όσες
γυναίκες κρίνουν οι γιατροί τηςγυναίκες κρίνουν οι γιατροί της
ΕΕΜ ότι πρέπει να υποβληθούν σεΕΕΜ ότι πρέπει να υποβληθούν σε
μαστογραφία, θα παραπέμπονταιμαστογραφία, θα παραπέμπονται
στο τμήμα Μαστογραφίας του  Γενιστο τμήμα Μαστογραφίας του  Γενι--
κού Κρατικού Νοσοκομείου Αθηνώνκού Κρατικού Νοσοκομείου Αθηνών
«Γ. Γεννηματάς», (Συντονιστής «Γ. Γεννηματάς», (Συντονιστής 

Διευθυντής ο κ. Βασίλης ΓεωργούΔιευθυντής ο κ. Βασίλης Γεωργού--
ντζος), μετά και την σύμφωνηντζος), μετά και την σύμφωνη
γνώμη του Διοικητού του Νοσοκογνώμη του Διοικητού του Νοσοκο--
μείου κ. Χρήστου Τσάμη.μείου κ. Χρήστου Τσάμη.

Οι γυναίκες που επιθυμούν ναΟι γυναίκες που επιθυμούν να
εξεταστούν δωρεάν θα πρέπει ναεξεταστούν δωρεάν θα πρέπει να
κλείσουν τηλεφωνικά ραντεβού -κλείσουν τηλεφωνικά ραντεβού -
καθημερινά  10.00-18.00- στηνκαθημερινά  10.00-18.00- στην
Ελληνική Εταιρεία Μαστολογίας,Ελληνική Εταιρεία Μαστολογίας,
στα τηλέφωνα  210-74 70 257 &στα τηλέφωνα  210-74 70 257 &
210-77 73 112.210-77 73 112.

Για ραντεβού στο  «Έλλη ΛαμπέΓια ραντεβού στο  «Έλλη Λαμπέ--
τη» (Καλφοπούλειο Δημοτικότη» (Καλφοπούλειο Δημοτικό
Ιατρείο, Σόλωνος 78) όπου παρέχεΙατρείο, Σόλωνος 78) όπου παρέχε--
ται δωρεάν ψυχολογική υποστήριξηται δωρεάν ψυχολογική υποστήριξη
στις γυναίκες με καρκίνο τουστις γυναίκες με καρκίνο του
μαστού και στα μέλη των οικογενειμαστού και στα μέλη των οικογενει--
ών τους, όσοι επιθυμούν μπορούνών τους, όσοι επιθυμούν μπορούν
να επ ικοινωνούν από Δευτέρανα επ ικοινωνούν από Δευτέρα
μέχρι Παρασκευή (9.00 - 17.00) στομέχρι Παρασκευή (9.00 - 17.00) στο
τηλέφωνο  210 – 77 73 112. τηλέφωνο  210 – 77 73 112. 

Δωρεάν μαστογραφίες, Δωρεάν μαστογραφίες, 
μέχρι τις 18 Μαρτίου στο 1ο Δημοτικόμέχρι τις 18 Μαρτίου στο 1ο Δημοτικό

Ιατρείο του Δήμου Αθηναίων Ιατρείο του Δήμου Αθηναίων 

Με πρωτοβουλία της ΚΕΔΕ 
δημιουργείται μητρώο δημοτικών αθλητικών 
υποδομών πανελλαδικά

Την ανάγκη καταγραφής όλων των
αθλητικών υποδομών σε επίπεδο
δήμων με σκοπό να αποκτηθεί ολο-

κληρωμένη γνώση της κατάστασής τους και
να αναζητηθούν πηγές χρηματοδότησης
μέσω Ε.Σ.Π.Α για παρεμβάσεις, επεσήμανε ο
Πρόεδρος της Κ.Ε.Δ.Ε Γιώργος Πατούλης,
μιλώντας στην ημερίδα με θέμα: «Βιώσιμη λει-
τουργία κολυμβητηρίων» που διοργάνωσε η
Κολυμβητική Ομοσπονδία Ελλάδας.

Στην ομιλία του ο κ. Πατούλης, έθεσε ως σημαντικό για τις εκάστοτε δημοτικές διοικήσεις να δια-
σφαλίζουν την ομαλή λειτουργία των αθλητικών τους υποδομών σε συνθήκες ασφάλειας για τους
χρήστες, θέτοντάς τις στη διάθεση τόσο των πολιτών όσο και των αθλητικών σωματείων. Πρό-
κειται για ένα ζήτημα που δεν αφορά μόνον στα κολυμβητήρια αλλά στο σύνολο των αθλητικών
υποδομών που στη μεγάλη τους πλειοψηφία ανήκουν ιδιοκτησιακά σε οργανισμούς τοπικής
αυτοδιοίκησης.

Στο πλαίσιο αυτό ο Πρόεδρος της Κ.Ε.Δ.Ε κ. Πατούλης, ανέφερε ότι Αυτοδιοίκηση και Κολυμ-
βητική Ομοσπονδία Ελλάδας αποτελούν συμμάχους στην προσπάθεια που γίνεται για να δια-
σφαλιστεί η βιώσιμη λειτουργία των κολυμβητηρίων σε όλη την Ελλάδα. «Η αναζήτηση τρόπων
για τη βιώσιμη λειτουργία τους είναι ένα ζήτημα που μας απασχολεί. Ως Κ.Ε.Δ.Ε έχουμε ξεκινή-
σει τους τελευταίους μήνες μια εθνική καταγραφή όλων των αθλητικών υποδομών σε επίπεδο
Δήμων, κάτι που μέχρι σήμερα δεν είχε γίνει. Μέσα από την καταγραφή αυτή θα αποκτήσουμε
μια ολοκληρωμένη γνώση των αναγκών, θα υπάρξει μια εθνική καταγραφή όλων των προβλη-
μάτων ώστε στη συνέχεια να αναζητήσουμε τρόπους και πόρους για να προχωρήσουμε σε δρα-
στικές παρεμβάσεις».

Με στόχο να υπάρξει περιορισμός των λειτουργικών εξόδων όλων των δημοτικών υποδομών,
η Κ.Ε.Δ.Ε αναζητά τρόπους για να ενταχθούν σε χρηματοδοτικά προγράμματα μέσω του Ε.Σ.Π.Α
έργα που αφορούν στη μείωση του ενεργειακού κόστους των αθλητικών υποδομών με εφαρμο-
γή συστημάτων και προγραμματισμό παρεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας στις λειτουργίες,
μεταξύ άλλων, και των κολυμβητηρίων.

Εκτός από το ζήτημα της αδειοδότησης των εγκαταστάσεων που ετέθη, ο κ. Πατούλης, ανα-
φέρθηκε και στις τεράστιες περικοπές στην κρατική χρηματοδότηση που φτάνουν στο 65% σε
σχέση με ό,τι ίσχυε πριν από το 2010, αλλά και στη σημαντική μείωση στο προσωπικό των
δήμων. Στο σημείο αυτό επεσήμανε ότι η λειτουργία των αθλητικών υποδομών και των δημοτι-
κών αθλητικών προγραμμάτων στηρίζονταν σε μεγάλο βαθμό σε προσωπικό που απασχολού-
νταν με συμβάσεις έργου, οι οποίες στη μεγάλη τους πλειοψηφία δεν ανανεώθηκαν μετά την
εφαρμογή των μνημονιακών δεσμεύσεων της χώρας. Ως συνέπεια, οι δήμοι κλήθηκαν ουσιαστι-
κά να διατηρήσουν ανοικτές τις αθλητικές μας υποδομές με σημαντικά λιγότερους πόρους και με
ελάχιστο προσωπικό».

Ανάμεσα στους Δημάρχους που παραβρέθηκαν στην ημερίδα ήταν και η Δήμαρχος Αγίου
Δημητρίου Μαρία Ανδρούτσου, ο Δήμαρχος Ιλίου Νίκος Ζενέτος, ο Δήμαρχος Μήλου Γεράσιμος
Δαμουλάκης, ο Δήμαρχος Λουτρακίου Γιώργος Γκιώνης, ο Δήμαρχος Πυλαίας – Χορτιάτη Ιγνά-
τιος Καϊτεζίδης.
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ΤΤ ο 2014 ο Ομ́ιλος ΤΙΤΑΝ επεσ́τρεψε στην κερ-
δοφοριά μετα ́ απο ́ δυό ζημιογον́ες χρησ́εις.
Ο ενοποιημεν́ος κυκ́λος εργασιων́ το 2014
ανηλ́θε σε €1.158 εκ., παρουσιαζ́οντας

αυξ́ηση 2,7% σε συγ́κριση με το 2013. Τα λειτουργικά
κερ́δη προ φορ́ων, τοκ́ων και αποσβεσ́εων μειωθ́ηκαν
κατα ́2,6% στα €182 εκ. Τα καθα-
ρα ́κερ́δη μετα ́τα δικαιωμ́ατα μει-
οψηφιάς και την προβ́λεψη για
φορ́ους διαμορφωθ́ηκαν στα €31
εκ., εν́αντι ζημιων́ €36 εκ. το
προηγουμ́ενο ετ́ος.

Θετικη ́επιδ́ραση στα λειτουρ-
γικα ́αποτελεσ́ματα ειχ́αν η συνε-
χιζομ́ενη ανακ́αμψη της αγορας́
των ΗΠΑ, η βελτιώση της ελληνι-
κης́ αγορας́ και η καλυτ́ερη
αποδ́οση των αγορων́ της Τουρ-
κιάς και της Νοτιοανατολικης́
Ευρωπ́ης. Στον αντιπ́οδα, σημα-
ντικη ́καμ́ψη σημειώσαν τα απο-
τελεσ́ματα στην Αιγ́υπτο, οπ́ου η
παρατεταμεν́η ελ́λειψη φυσικου ́ αεριόυ μειώσε
κατακορ́υφα την παραγωγη ́ των εργοστασιών. Για τον
λογ́ο αυτο,́ ο Ομ́ιλος πραγματοποιει ́στην Αιγ́υπτο σημα-
ντικες́ επενδυσ́εις με στοχ́ο τη χρησ́η στερεων́ και δευτε-
ρογενων́ καυσιμ́ων και τη σταδιακη ́ αποκατασ́ταση της
ομαλης́ λειτουργιάς του παραγωγικου ́του δυναμικου.́

Το καθαρο ́ αποτελ́εσμα ενισχυθ́ηκε σημαντικα ́ από
την ενδυναμ́ωση του δολαριόυ και της αιγυπτιακης́ λιρ́ας
εν́αντι του ευρω.́

Το 4ο τριμ́ηνο του 2014 ο κυκ́λος εργασιων́ αυξηθ́ηκε
κατα ́ 6%. Τα λειτουργικα ́ κερ́δη προ φορ́ων, τοκ́ων και
αποσβεσ́εων μειωθ́ηκαν κατα ́12% ενω ́τα καθαρα ́απο-
τελεσ́ματα μετα ́απο ́ τα δικαιωμ́ατα μειοψηφιάς και τους
φορ́ους ανηλ́θαν σε €0,4 εκ., εν́αντι ζημιάς €21,5 εκ. το
τελευταιό τριμ́ηνο του 2013.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Το 2014 η ελληνικη ́ αγορα ́ κατεγ́ραψε αυξ́ηση στην

καταναλ́ωση τσιμεν́του συγκριτικα ́ με τα πολυ ́ χαμηλά
επιπ́εδα του 2013, ως αποτελ́εσμα κυριώς της επανεκ-
κιν́ησης της κατασκευης́ των μεγαλ́ων οδικων́ αξον́ων.
Ωστοσ́ο, η ιδιωτικη ́καταναλ́ωση που αποτελει ́τον κορμό
της οικοδομικης́ δραστηριοτ́ητας παρεμ́εινε τελειώς υπο-
τονικη.́

Ανασταλτικοι ́ παραγ́οντες στην ανακ́αμψη του τομεά
ητ́αν το γενικευμεν́ο κλιμ́α αβεβαιοτ́ητας, καθως́ και τα
υψηλα ́επιπ́εδα ανεργιάς, το χαμηλο ́διαθεσ́ιμο εισοδ́ημα
και οι υψηλοι ́φορ́οι. Επιπλεόν, οι δυσμενεις́ δημογραφι-
κες́ συνθηκ́ες σε συνδυασμο ́ με το υψηλο ́ αποθ́εμα
απουλ́ητων κατοικιων́ εχ́ουν αδρανοποιησ́ει τη στεγαστι-
κη ́οικοδομικη ́δραστηριοτ́ητα.

Η διατηρ́ηση ικανοποιητικου ́βαθμου ́λειτουργιάς των
εργοστασιών στην Ελλαδ́α εξακολουθει ́να βασιζ́εται στις
εξαγωγικες́ δυνατοτ́ητες, στο πλαισ́ιο εν́τονου ανταγωνι-
σμου ́απο ́χωρ́ες με χαμηλο ́κοσ́τος ενερ́γειας και χωρις́
περιορισμους́ στις εκπομπες́ διοξειδιόυ του αν́θρακα. Οι
επενδυσ́εις στη χρησ́η εναλλακτικων́ καυσιμ́ων και στη
συμπιέση του κοσ́τους της ενερ́γειας συνεχισ́τηκαν, επι-
τρεπ́οντας στον Τιταν́α να παραμειν́ει μεχ́ρι σημ́ερα
ανταγωνιστικος́ και να συνεχισ́ει την εξαγωγικη ́του δρα-
στηριοτ́ητα με εν́τονους ρυθμους́.

Συνολικα,́ ο κυκ́λος εργασιων́ του Τομεά Ελλαδ́ας και
Δυτικης́ Ευρωπ́ης το 2014 αυξηθ́ηκε κατα ́ 14% και
ανηλ́θε σε €285 εκ. Τα λειτουργικα ́ κερ́δη υπερδιπλα-
σιασ́τηκαν απο ́τα €14 εκ. το 2013 στα €37 το 2014.

Στις Η.Π.Α. η ζητ́ηση για δομικα ́υλικα ́ανακαμ́πτει. Οι
πωλησ́εις του Ομιλ́ου αυξηθ́ηκαν σε ολ́ο το φασ́μα των
δομικων́ υλικων́ που παραγ́ει, ωθουμ́ενες κυριώς από
τον ταχυ ́ρυθμο ́αναπ́τυξης στη Φλορ́ιντα οπ́ου βρισ́κεται
σημαντικο ́μερ́ος των δραστηριοτητ́ων του. Συμ́φωνα με
την Αμερικανικη ́ Εν́ωση Τσιμεντοβιομηχανιων́ (Portland
Cement Association), η καταναλ́ωση τσιμεν́του στη
Φλορ́ιντα αυξηθ́ηκε κατα ́18%, κυριώς λογ́ω της ανεγ́ερ-
σης νεών κατοικιων́. Η αυξ́ηση καταναλ́ωσης τσιμεν́του
για το συν́ολο των Η.Π.Α. συνολικα ́ητ́αν 9%.

Η θυγατρικη ́ εταιριά του Ομιλ́ου ST Equipment and
Technology LLC (STET), η οποιά δραστηριοποιειτ́αι
στην παραγωγη ́ και λειτουργιά μοναδ́ων ανακυκ́λωσης
και επεξεργασιάς ιπταμ́ενης τεφ́ρας, συνεχ́ισε την ανα-
πτυξιακη ́ της πορειά. Επιπλεόν, η STET συνεχ́ισε να
επενδυέι στην ερ́ευνα με σκοπο ́τη βελτιώση της τεχνο-

λογιάς που κατεχ́ει στον ευρυτ́ερο τομεά της επεξεργα-
σιάς υλικων́. Οι Η.Π.Α. αντιπροσωπευόυν πλεόν περισ-
σοτ́ερο απο ́ το εν́α τριτ́ο του κυκ́λου εργασιων́ του
Ομιλ́ου και εν́α ταχεώς αυξανομ́ενο μεριδ́ιο της λειτουργι-
κης́ κερδοφοριάς. Οι υψηλοτ́εροι ογ́κοι πωλησ́εων και οι
βελτιωμεν́ες τιμες́ οδηγ́ησαν στην αυξ́ηση του κυκ́λου
εργασιων́ της Titan America, ο οποιός αγ́γιξε τα €469 εκ.,
σημειων́οντας αν́οδο 14% το 2014. Τα λειτουργικα ́κερ́δη
ανηλ́θαν σε €46,5 εκ., απο ́€32 εκ. το 2013.

Στη Νοτιοανατολικη ́ Ευρωπ́η, η οικοδομικη ́ δραστη-
ριοτ́ητα παρεμ́εινε υποτονικη ́λογ́ω της αναιμικης́ οικονο-
μικης́ αναπ́τυξης της ευρυτ́ερης περιοχης́. Θετικη ́συνει-
σφορα ́στη διαμορ́φωση των ελαφρως́ βελτιωμεν́ων λει-
τουργικων́ αποτελεσματ́ων, ειχ́ε το χαμηλοτ́ερο κοσ́τος
ενερ́γειας και η αυξ́ηση της χρησ́ης δευτερογενων́
καυσιμ́ων απο ́ τα εργοστασ́ια του Ομιλ́ου. Το 2014, ο
κυκ́λος εργασιων́ στην περιοχη ́ της Νοτιοανατολικης́
Ευρωπ́ης μειωθ́ηκε κατα ́3,5% στα €208 εκ., ενω ́τα λει-
τουργικα ́κερ́δη αυξηθ́ηκαν στα €67 εκ. απο ́€63 εκ. την
αντισ́τοιχη περσινη ́περιόδο.

Στην Αιγ́υπτο ο κατασκευαστικος́ κλαδ́ος
εξακολουθ́ησε να αναπτυσ́σεται και η ζητ́ηση τσιμεν́του
σημειώσε αυξ́ηση 2,4% σε συγ́κριση με το 2013. Ωστοσ́ο,
οι συνεχεις́ διακοπες́ στη προμηθ́εια φυσικου ́ αεριόυ
απο ́το κρατ́ος, σε συνδυασμο ́με τις καθυστερησ́εις στην
εκ́δοση των απαιτουμ́ενων αδειων́ για τη χρησ́η στερεων́
καυσιμ́ων, οδηγ́ησαν σε μεγαλ́η απωλ́εια παραγωγης́.
Υπο ́αυτες́ τις συνθηκ́ες ο συντελεστης́ λειτουργιάς των
γραμμων́ παραγωγης́ του Ομιλ́ου περιορισ́τηκε κατ́ω
απο ́50%. Μερ́ος της απωλ́ειας καλυφ́θηκε απο ́εισαγω-
γες́, γεγονος́ που περιορ́ισε τα περιθωρ́ια κερδοφοριάς.
Το 2014, ο κυκ́λος εργασιων́ στην Αιγ́υπτο μειωθ́ηκε κατά
22% στα €197 εκ. και τα λειτουργικα ́κερ́δη κατα ́60% στα
€31 εκ.

Ο Ομ́ιλος υλοποιει ́ εν́α φιλοδ́οξο προγ́ραμμα επεν-
δυσ́εων σε εγκαταστασ́εις χρησ́ης στερεων́, αλλα ́και δευ-
τερογενων́ καυσιμ́ων, με στοχ́ο τη σταδιακη ́ επιτ́ευξη
ενεργειακης́ αυτονομιάς. Ηδ́η, στο τελ́ος του 2014, τεθ́ηκε
επιτυχως́ σε λειτουργιά ο πρωτ́ος μυλ́ος αλ́εσης στερεων́
καυσιμ́ων στο εργοστασ́ιο του Beni Suef.

Στην Τουρκιά, η οικοδομικη ́ δραστηριοτ́ητα συνεχ́ισε
την ανοδικη ́της πορειά. Το μεριδ́ιο του Ομιλ́ου στα καθα-
ρα ́κερ́δη της Τουρκιάς, η οποιά απο ́το 2014 ενοποιειτ́αι
με τη μεθ́οδο της καθαρης́ θεσ́ης, ητ́αν €4,6 εκ. εν́αντι
€0,1 εκ. ζημιες́ κατα ́ τη διαρ́κεια του προηγουμ́ενου
ετ́ους.

Το 2014 ο Ομ́ιλος δημιουρ́γησε θετικες́ ελευθ́ερες
ταμειακες́ ροες́ υψ́ους €90 εκ., εν́αντι €136 εκ. το 2013. Ο
καθαρος́ δανεισμος́ στο τελ́ος του ετ́ους διαμορφωθ́ηκε
στα €541 εκ. εν́αντι €509 εκ. στα τελ́η του 2013, αντικα-
τοπτριζ́οντας την επανεκκιν́ηση των επενδυσ́εων και τις
αυξημεν́ες αναγ́κες κεφαλαιών κιν́ησης στις αγορες́ που
παρουσιαζ́ουν αναπ́τυξη. Διαχρονικα ́ συγκρινομ́ενος, ο
δανεισμος́ του Ομιλ́ου βρισ́κεται σε επιπ́εδα κατ́ω του
ημισ́εως του υψ́ους που βρισκοτ́αν στις αρχες́ του 2009.

Εκμεταλλευομ́ενος τις συνθηκ́ες που επικρατ́ησαν
στις χρηματαγορες́, τον Ιουλ́ιο 2014 ο Ομιλος
προχωρ́ησε σε εκ́δοση ομολογιακου ́δανειόυ συνολικης́
ονομαστικης́ αξιάς €300 εκ. απο ́τη θυγατρικη ́του Titan
Global Finance PLC. Οι ομολογιές ειν́αι πενταετους́
διαρ́κειας με ετησ́ιο επιτοκ́ιο 4,25% και τα κεφαλ́αια που

αντληθ́ηκαν διατεθ́ηκαν για την
α ν α χ ρ η μ α τ ο δ ότ η σ η
υφισταμ́ενου τραπεζικου ́δανει-
σμου.́

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
Οι κεφαλαιουχικες́ δαπαν́ες

του Ομιλ́ου το 2014, εξαιρου-
μεν́ων των εξαγορων́ και των
ασωματ́ων ακινητοποιησ́εων,
ανηλ́θαν σε €80 εκ., σημαντικά
υψηλοτ́ερες απο ́ τα συγκρατη-
μεν́α επιπ́εδα των
προηγουμ́ενων ετων́ και κατά
€33 εκ. υψηλοτ́ερες του 2013.
Η αυξ́ηση οφειλ́εται κυριώς στις

επενδυσ́εις στην Αιγ́υπτο και στις Η.Π.Α.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Τον Φεβρουαρ́ιο του 2015, η θυγατρικη ́ του Ομιλ́ου
Alvacim Ltd εξαγορ́ασε το 20% των μετοχων́ της θυγα-
τρικης́ του Ομιλ́ου στην Αλβανιά AΝΤΕΑ CEMENT SHA
(ΑΝΤΕΑ), ποσοστο ́ που κατειχ́ε η European Bank for
Reconstruction and Development (ΕBRD). Ετ́σι, η συμ-
μετοχη ́ του Ομιλ́ου ΤΙΤΑΝ στο μετοχικο ́ κεφαλ́αιο της
ΑΝΤΕΑ ανερ́χεται σε ποσοστο ́ 80% ενω ́ το υπολ́οιπο
20% διατηρει ́η International Finance Corporation (IFC).

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤO 2015
Οι προοπτικες́ του Ομιλ́ου για το 2015 διαγραφ́ονται

θετικες́, παρα ́ τις σημαντικες́ αβεβαιοτ́ητες και
προκλησ́εις. Η συγκρατημεν́η αυτη ́αισιοδοξιά οφειλ́εται
στη βελτιώση των λειτουργικων́ αποτελεσματ́ων που
αναμεν́ονται στις δυό σημαντικοτ́ερες αγορες́ του Ομιλ́ου
σημ́ερα: τις ΗΠΑ και την Αιγ́υπτο.

Παρα ́ την παρατεταμεν́η κακοκαιριά των αρχων́ του
ετ́ους, η ανακ́αμψη της αγορας́ των ΗΠΑ συνεχιζ́εται
απροσ́κοπτα, στα πλαισ́ια της ευρυτ́ερης αναπ́τυξης
που σημειων́ει η αμερικανικη ́ οικονομιά. Συμ́φωνα με
προβλεψ́εις της Portland Cement Association – PCA, η
καταναλ́ωση τσιμεν́του αναμεν́εται να αυξηθει ́ κατά
περιπ́ου 8% ετησ́ια απο ́το 2015 ως το 2017, λογ́ω της
τον́ωσης της ζητ́ησης για νεές κατοικιές και των θετικων́
τασ́εων που διαμορφων́ονται για τα ακιν́ητα εμπορικού
χαρακτηρ́α. Ο ρυθμος́ αυξ́ησης εκτιματ́αι απο ́ την PCA
οτ́ι θα ειν́αι ακομ́η υψηλοτ́ερος στις Νοτιοανατολικες́
Πολιτειές, οπ́ου βρισ́κεται το μεγαλυτ́ερο μερ́ος των δρα-
στηριοτητ́ων του Τιταν́α. Προκειμεν́ου να ανταποκριθεί
στην ανερχομ́ενη ζητ́ηση, ο Ομ́ιλος προχωρα ́ σε επεν-
δυσ́εις που αφορουν́ την αγορα ́ εξοπλισμου ́ και τη
βελτιώση της αποδ́οσης των παραγωγικων́ του εγκατα-
στασ́εων.

Στην Αιγ́υπτο, η ζητ́ηση δομικων́ υλικων́ εκτιματ́αι πως
θα διατηρηθει ́υψηλη,́ βασιζομ́ενη σε ερ́γα τοσ́ο δημοσ́ιου
οσ́ο και ιδιωτικου ́ χαρακτηρ́α. Ο Ομ́ιλος προσδοκα ́ την
ανακ́αμψη της παραγωγης́ και των πωλησ́εων εντος́ του
2015, ως αποτελ́εσμα των επενδυσ́εων́ με στοχ́ο την
εξασφαλ́ιση, σταδιακα,́ της ενεργειακης́ επαρ́κειας των
εργοστασιών του.

Στην Ελλαδ́α η ιδιωτικη ́ οικοδομικη ́ δραστηριοτ́ητα
εξακολουθει ́ να μειων́εται παρα ́ τα εξαιρετικα ́ χαμηλά
επιπ́εδα στα οποιά εχ́ει διαμορφωθει.́ Σημειων́εται οτ́ι
συμ́φωνα με τα στοιχειά της ΕΛΣΤΑΤ, ο συνολικος́ ογ́κος
οικοδομικων́ αδειων́ για το 11μηνο του 2014 μειωθ́ηκε
κατα ́14,5% εν́αντι του 2013 και, μετα ́απο ́9 διαδοχικά
χρον́ια μειώσης, ανερ́χεται στο 14% περιπ́ου του
επιπεδ́ου του 2005. Η καταναλ́ωση τσιμεν́του εκτιματ́αι
οτ́ι θα κυμανθει ́περιπ́ου στα επιπ́εδα του 2014 λογ́ω της
εκτελ́εσης των ερ́γων των οδικων́ αξον́ων, στο βαθμό
που αυτα ́συνεχιστουν́ απροσ́κοπτα.

Επιστροφή στην κερδοφορία Επιστροφή στην κερδοφορία 
για τον όμιλο ΤΙΤΑΝ για τον όμιλο ΤΙΤΑΝ 
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ΒΟΥΛΗ
Η Κωνσταντοπούλου επανανασυστήνει την 
επιτροπή για τις γερμανικές αποζημιώσεις

Πρόταση για την επανασύσταση, επανασυγκρότηση
και αναβάθμιση της Διακομματικής Κοινοβουλευτικής
Επιτροπής για τη Διεκδίκηση των Γερμανικών Οφειλών
προς την Ελλάδα κατέθεσε η Πρόεδρος της Βουλής
Ζωή Κωνσταντοπούλου, στις 8 Μαρτίου 2015.

Η Πρόταση της Προέδρου της Βουλής θα συζητηθεί
στην Ολομέλεια του Σώματος, σε ειδική ημερήσια διά-

ταξη, σύμφωνα με το άρθρο 44 του Κανονισμού της
Βουλής, σήμερα  Τρίτη 10 Μαρτίου 2015, ώρα 19.30΄.

ΕΓΓΡΑΦΟ
Νέο σύστημα επιλογής 
προϊσταμένων στη Δημόσια Διοίκηση

Το υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης,
με τις επερχόμενες νομοθετικές του πρωτοβουλίες, θα δημιουρ-
γήσει το απαραίτητο θεσμικό πλαίσιο, έτσι ώστε οι οργανισμοί
των υπουργείων να ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες
της Δημόσιας Διοίκησης και της κοινωνίας, αναφέρει ο αναπλη-
ρωτής υπουργός Εσωτερικών, Γιώργος Κατρούγκαλος σε
έγγραφό του που διαβιβάστηκε στη Βουλή.

Σύμφωνα με το έγγραφο που διαβιβάστηκε μετά από ερώτη-
ση του βουλευτή της ΝΔ, Λευτέρη Αυγενάκη αναφορικά με τον
οδικό χάρτη των μεταρρυθμίσεων στη Δημόσια Διοίκηση, «θα
εισαχθεί σύστημα επιλογής προϊσταμένων που θα διασφαλίζει
την αξιοκρατία και την αντικειμενικότητα, με σκοπό την αποτε-
λεσματική λειτουργία της Δημόσιας Διοίκησης». Όπως επίσης
αναφέρει ο κ. Κατρούγκαλος, «μέσω της πολιτικής προσλήψε-
ων, πέρα από τις περιπτώσεις αποκατάστασης των αδικιών,
θα δοθεί η δυνατότητα να στελεχωθούν οι υπηρεσίες με εξειδι-
κευμένο προσωπικό και από τους περιλαμβανόμενους σε
πίνακες οριστικών αποτελεσμάτων του ΑΣΕΠ και με την έκδοση
νέων προκηρύξεων».

Με το απαντητικό έγγραφο γίνεται επίσης γνωστό ότι «το
υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, μετά
από μελέτη των βέλτιστων πρακτικών άλλων χωρών και δια-
βούλευση με την ΑΔΕΔΥ, θα εκπονήσει σύστημα αξιολόγησης
όλων των δημοσίων υπαλλήλων. 

Το εν λόγω σύστημα θα διασφαλίζει την αξιοκρατία, την αντι-
κειμενικότητα, χωρίς να έχει τιμωρητικό χαρακτήρα, ενώ
παράλληλα θα επιβραβεύει τους άριστους και θα στοχεύει στην
βελτίωση των υπαλλήλων και των δομών της διοίκησης».

Σε άλλη ερώτηση που επίσης είχε καταθέσει ο κ. Αυγενάκης,
ζητώντας να ενημερωθεί ποιο είναι το σχέδιο της κυβέρνησης
αναφορικά με το ζήτημα των επίορκων υπαλλήλων, ο αναπλη-
ρωτής υπουργός υπογραμμίζει ότι η διασφάλιση της εφαρμο-
γής του πειθαρχικού δικαίου αποτελεί ουσιώδη προϋπόθεση
για την αποτελεσματική και εύρυθμη λειτουργία καθώς και το
κύρος της δημόσιας διοίκησης. Όπως ωστόσο σπεύδει να υπο-
γραμμίσει ο κ. Κατρούγκαλος, «λόγω του τεκμηρίου αθωότητας
αποδεδειγμένα επίορκοι υπάλληλοι είναι όσοι έχουν καταδικα-
σθεί με αμετάκλητη πειθαρχική απόφαση, η οποία δεν έχει ακυ-
ρωθεί δικαστικά ή δεν έχει ανασταλεί δικαστικά η εκτέλεση της
σχετικής απόφασης. Ενόψει των ανωτέρω, όλοι οι υπάλληλοι
που έχουν αμετάκλητα καταδικαστεί με την παραπάνω έννοια,
δεν υπηρετούν πλέον στη δημόσια διοίκηση» (σ.σ. ο βουλευτής
ζητούσε να ενημερωθεί πόσοι είναι οι αποδεδειγμένα επίορκοι
υπάλληλοι που ακόμα δεν έχουν απομακρυνθεί από την υπη-
ρεσία τους).

Στο σημείο αυτό, ο αναπληρωτής υπουργός σπεύδει να υπο-
γραμμίσει ότι σύμφωνα με την ΑΡΧΉ της νομιμότητας και τις
ειδικότερες διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα, η εκτέλεση των
πειθαρχικών αποφάσεων γίνεται υποχρεωτικώς από την οικεία
υπηρεσία ή νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου και η παράλει-
ψη εκτέλεσης πειθαρχικής ποινής αποτελεί πειθαρχικό παρά-
πτωμα.

ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΟΥΝΚΕΡ
Στις Βρυξέλλες η διαπραγμάτευση Ελλάδας-θεσμών
Να διεξαχθούν στις Βρυξέλλες οι τεχνικές διαβουλεύσεις ανάμεσα στις ελληνικές

Αρχές και τους θεσμούς ζητεί ο ο πρόεδρος της Κομισιόν, Ζαν Κλοντ Γιούνκερ, σύμ-
φωνα με τα όσα δήλωσε ο εκπρόσωπος της Επιτροπής, Μαργαρίτης Σχοινάς.

Συγκεκριμένα, ερωτηθείς, αν η Επιτροπή αναμένει να ξεκινήσουν, εντός της εβδο-
μάδας, τεχνικές διαβουλεύσεις ανάμεσα στις ελληνικές Αρχές και τους θεσμούς, ο Μ.
Σχοινάς απάντησε ότι το θέμα αυτό αναμένεται να συζητηθεί, μεταξύ άλλων στο
Eurogroup.

Συνεχίζοντας, ο κ.Σχοινάς ανέφερε πως ο πρόεδρος της Eπιτροπής Ζαν Κλοντ Γιούνκερ, ο οποίος βρίσκεται σε
στενή επικοινωνία με τον πρόεδρο του Eurogroup, Γερούν Ντάισελμπλουμ, ζήτησε οι συζητήσεις μεταξύ των τεχνι-
κών κλιμακίων των θεσμών και των ελληνικών Αρχών να διεξαχθούν στις Βρυξέλλες.

Ωστόσο, πρόσθεσε ότι κάποιες πτυχές των συζητήσεων θα πρέπει να διεξαχθούν, επί τόπου, στην Αθήνα.
Καταλήγοντας, ο Μ. Σχοινάς σχολίασε ότι αυτό που έχει σημασία δεν είναι ο τόπος διεξαγωγής των συνομιλιών,

αλλά η ουσία τους.

Κέντρο και αρμοδιότητες
της Δημοτικής Αστυνομίας 

στο επίκεντρο της συνάντησης
Καμίνη - Πανούση

Το Κέντρο της Αθήνας και η διαχείριση των αρμοδιοτήτων
της Δημοτικής Αστυνομίας συζητήθηκαν κατά τη συνάντηση
του δημάρχου Αθηναίων, Γιώργου Καμίνη με τον αναπληρω-
τή υπουργό Προστασίας του Πολίτη, Γιάννη Πανούση.

Σε ό,τι αφορά τις αρμοδιότητες της Δημοτικής Αστυνομίας
(παραεμπόριο, αντικοινωνική στάθμευση, ηχορύπανση, τρα-
πεζοκαθίσματα), ο δήμαρχος Αθηναίων τόνισε ότι οι λύσεις
είναι επείγουσες. Ως λύσεις προτάθηκαν είτε τις αρμοδιότητες
να αναλάβουν οι δημοτικοί αστυνομικοί που έχουν ενταχθεί
στην ΕΛΑΣ, είτε να αποφασιστεί η διενέργεια διαλόγου για
νομοθετική ρύθμιση. Στην περίπτωση που αποφασιστεί η
δεύτερη λύση, ο δήμαρχος Αθηναίων θα αναλάβει την πρω-
τοβουλία να συνομιλήσει με τον αρμόδιο υπουργό Εσωτερι-
κών, Νίκο Βούτση, τον αρμόδιο αναπληρωτή υπουργό Εσω-
τερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Γιώργο Κατρούγκα-
λο και την ΚΕΔΕ, προκειμένου να διαμορφωθεί νομοθετική
πρόταση.

Σε ό,τι αφορά την κατάσταση στο Κέντρο της Αθήνας, ο κ.
Καμίνης σημείωσε ότι τα τελευταία δύο χρόνια η Αθήνα απο-
λαμβάνει ένα κεκτημένο που δεν πρέπει να χαθεί. Οι λύσεις
που θα βρεθούν θα πρέπει να συνδυάζουν την προστασία
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων με τη εγγύηση της ασφάλειας.
Προς αυτή την κατεύθυνση, ο δήμαρχος Αθηναίων αναλαμ-
βάνει πρωτοβουλία επαφών με πόλεις που αντιμετωπίζουν
παρόμοια προβλήματα.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΑ
Αύξηση της κίνησης επιβατών και πτήσεων τον 
Φεβρουάριο σε όλα τα αεροδρομια της χώρας

Εντυπωσιακή αύξηση κατέγραψε τον Φεβρουάριο του 2015
η επιβατική κίνηση σε όλα τα αεροδρόμια της χώρας, με τον
αριθμό των διακινηθέντων επιβατών να αγγίζει περίπου το
1,5 εκατομμύριο.

Ειδικότερα, με βάση τα στοιχεία της Υπηρεσίας Πολιτικής
Αεροπορίας (ΥΠΑ):

- Ο αριθμός των διακινηθέντων επιβατών έφτασε τους
1.485.573 εκατ., από τους οποίους 796.434 εσωτερικού και
689.139 εξωτερικού, παρουσιάζοντας αύξηση, σε σχέση με
τον αντίστοιχο μήνα του 2014, +26,6% (+32,5% στους επιβά-
τες εσωτερικού, 20,5% στους επιβάτες εξωτερικού).

- Ο συνολικός αριθμός πτήσεων στα ελληνικά αεροδρόμια
έφτασε τις 17.057 (από τις οποίες 10.535 εσωτερικού και
6.522 εξωτερικού), παρουσιάζοντας αύξηση, σε σχέση με τον
αντίστοιχο μήνα του 2014, +15,3% (+13,5% στις πτήσεις
εσωτερικού, +18,4% στις πτήσεις εξωτερικού).

Επιπλέον, σύμφωνα με τα στοιχεία της διοίκησης της ΥΠΑ,
τις περισσότερες πτήσεις είχαν τα αεροδρόμια της Αθήνας,
της Θεσσαλονίκης και των Χανίων.

Ακόμη, οι μεγαλύτερες μεταβολές στις πτήσεις εσωτερικού
εμφανίστηκαν στα ίδια αεροδρόμια (από 4.951 πτήσεις τον
Φεβρουάριο του 2014 έφθασαν τις 6.205 τον φετινό μήνα).

Στις πτήσεις εξωτερικού, οι μεγαλύτερες μεταβολές εμφανί-
στηκαν, επίσης, στα αεροδρόμια Αθηνών (από 4.382 πτήσεις
τον Φεβρουάριο του 2014 σε 5.243 τον αντίστοιχο μήνα του
2015) και Θεσσαλονίκης (από 960 πτήσεις τον Φεβρουάριο
του 2014 έφτασαν τις 1.194 τον Φεβρουάριο του 2015). Αξιο-
σημείωτη ποσοστιαία αύξηση σε αυτόν τον τομέα παρουσία-
σε το αεροδρόμιο Χανίων με 80 πτήσεις, σε σχέση με τις 60
του Φεβρουαρίου του 2014.

Σχολιάζοντας την επιβατική κίνηση για το πρώτο δίμηνο του
2015, ο διοικητής της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας,
Δημήτρης Κούκης, τόνισε: «Η ανοδική πορεία, τόσο για τις
πτήσεις, όσο και για τους επιβάτες, σε όλες τις κατηγορίες, οι
οποίοι για πρώτη φορά υπερβαίνουν για τη "νεκρή" αυτή
περίοδο το ορόσημο των 3 εκατομμυρίων (συγκεκριμένα
3.103.791 εκατομμύρια επιβάτες) μπορούν να χαρακτηρι-
σθούν ως "καλός οιωνός" για το 2015, καθώς ο χρόνος μόλις
άρχισε και ο τουρισμός των νησιών δεν έχει ξεκινήσει. 

Το θετικό είναι ότι η συνεχής βελτίωση της Αθήνας, ως προ-
ορισμού και για την χειμερινή περίοδο, συμπαρασύρει όλα τα
μεγέθη προς τα επάνω».

ΘΑ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΠΙΟ ΓΡΗΓΟΡΑ

Αποπληρώνονται οι εφημερίες 
σε γιατρούς από το 2012

Τα χρήματα που τους όφειλαν οι δημόσιες δομές υγείας από
το 2012 για τις εφημερίες, παίρνουν οι γιατροί και αλλάζει ο
τρόπος εκκαθάρισής τους, προκειμένου, στο μέλλον, να κατα-
βάλλονται πιο γρήγορα.

Με Κοινή Υπουργική Απόφαση των συναρμόδιων υπουρ-
γείων Οικονομικών και Υγείας, εγκρίθηκε κονδύλι, ύψους έως
24.000.000 ευρώ, για την αποζημίωση των εφημεριών των
γιατρών των νοσοκομείων του ΕΣΥ, του ΠΕΔΥ και του ΕΚΑΒ,
των οικονομικών ετών 2012, 2013 και 2014.

Ακόμη, δίνεται η δυνατότητα για ΠΛΗΡΩΜΉ των εφημεριών
από τον Δεκέμβριο του 2014. Όσον αφορά το υπόλοιπο προ-
σωπικό, θα καταβληθούν τα δεδουλευμένα που αφορούν σε
πρόσθετες αμοιβές, εργασία εξαιρέσιμων ημερών, νυχτερινές
ώρες και υπερωριακή απασχόληση.

Επιπλέον, με τη συγκεκριμένη απόφαση επιταχύνονται οι
διαδικασίες σε ό,τι αφορά τον τρόπο ελέγχου και εκκαθάρισης
των εφημεριών, με αλλαγή του συστήματος των επιτροπικών
ενταλμάτων, έτσι ώστε να αποπληρώνονται σε συντομότερο
χρόνο οι εφημερίες των γιατρών του ΕΣΥ.

Παραιτήθηκε ο διοικητής του ΟΑΕΔ
Θεόδωρος Αμπατζόγλου

Την παραίτησή του υπέβαλε, με επιστολή του προς τον
υπουργό Εργασίας, ο διοικητής του Οργανισμού Απασχόλη-
σης Εργατικού Δυναμικού, Θεόδωρος Αμπατζόγλου.

Παραιτήθηκε ο διοικητής του ΟΑΕΔ Θεόδωρος Αμπατζόγλου
Στην επιστολή του, ο κ. Αμπατζόγλου αναφέρεται μεταξύ

άλλων «στον ρόλο των προγραμμάτων του Οργανισμού για
την αποκλιμάκωση της ανεργίας» καθώς και στην καθυστέρη-
ση απόδοσης των εισφορών που αναλογούν στον ΟΑΕΔ από
το ΙΚΑ- ΕΤΑΜ, με αποτέλεσμα ο Οργανισμός να «συσσωρεύ-
ει οφειλές, που είναι αδύνατο να αντιμετωπισθούν».

Συνεχίζοντας, ο κ. Αμπατζόγλου σημειώνει τις ελλείψεις του
ΟΑΕΔ σε προσωπικό, ενώ αναφερόμενος στο θέμα της μετα-
φοράς των διαθεσίμων του Οργανισμού στην Τράπεζα της
Ελλάδος υποστηρίζει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο «επιφυλά-
χθηκε να απαντήσει, ζητώντας να προηγηθεί συμφωνία με
τους προέδρους των κοινωνικών εταίρων και να υπάρξει δια-
σφάλιση ότι δεν θα τιτλοποιηθούν τα διαθέσιμα».

Καταλήγοντας, ο κ. Αμπατζόγλου αναφέρει ότι παραιτείται,
«επειδή στην Ελλάδα είναι "φυσιολογικό" να αλλάζουν οι διοι-
κήσεις των μεγάλων οργανισμών όποτε αλλάζουν οι κυβερνή-
σεις».
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
Ν.Π.Δ.Δ. «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 
Δ Η Μ Ο Υ
ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ(Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ)-
ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ»
Δ/νση : Μεσσηνίας & Δαμασκηνού
Τ.Κ 16342                                    

Τήλ: 2109922899-2109944001 -
2109940699                                             
Fax : 2109910036 
Ε- mail: paodil@otenet .gr

Ηλιούπολη 06/03/2015           
Αρ. Πρωτ:  419

Περίληψη  Ανακοίνωσης υπ’
αριθμ. ΣΜΕ 2/2015
Για την  σύναψη σύμβασης
μίσθωσης έργου Καλλιτεχνικού
Διευθυντή  Δημοτικού Ωδείου 
Του Ν.Π.Δ.Δ «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
Δήμου  Ηλιούπολης
(Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ)- ΓΡΗΓΟΡΗΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ»

Ο Πρόεδρος 
Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις του Π.Δ. 524/80 (ΦΕΚ
143Α /17-7-1980)
Τις διατάξεις του άρθρου 240 του
Ν.3463/06
Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν.
2527/1997, όπως τροποποιήθηκε
με τις διατάξεις του άρθρου 10 του
Ν.3812/2009, τις παραγράφους 4
και 5 του άρθρου 40 του Ν.
4024/2011 και του άρθρου 9 του Ν.
4057/2012
Τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου
14 του Ν.2190/94, όπως τροποποι-
ήθηκε και ισχύουν με το άρθρο 1
του Ν. 3833/2010, σύμφωνα με τις
οποίες δεν υπάγονται στις διατάξεις
των κεφαλαίων Α Β'και Γ' του Ν.
2190/94 «Οι λογοτέχνες, καλλιτέ-
χνες και δημοσιογράφοι για απα-
σχολήσεις προσιδιάζουσες σ’  αυτή
τους την ιδιότητα»
Το με ΔΙΠΠ/Φ.1.9/539/11506/31-5-
2010 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ.Α. & ΗΔ.
σύμφωνα με το οποίο εξακολου-
θούν να ισχύουν οι διατάξεις του
Π.Δ 524/80 για το προσωπικό που
εξαιρείται των ρυθμίσεων του Ν.
3812/09 (π.χ. Καλλιτεχνικό προσω-
πικό)
Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010,
όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύ-
ουν
Τις διατάξεις του Β.Δ. 16/1966
(ΦΕΚ Α’ 7) «Περί ιδρύσεως Μουσι-
κών Ιδρυμάτων», όπως έχουν τρο-
ποποιηθεί και ισχύουν

Την υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ.
39697/15-10-2014 Εγκριτική Από-
φαση της Τετραμελούς Επιτροπής
των υπουργών Εσωτερικών, Διοι-
κητικής Μεταρρύθμισης και Ηλε-
κτρονικής Διακυβέρνησης και Οικο-
νομικών, με την οποία εγκρίνει συμ-
βάσεις μίσθωσης έργου για τη στε-
λέχωση των ΟΤΑ Α’ Βαθμού και
Ν.Π.Δ.Δ. αυτών, που θα παρέχουν
εργασίες έναντι αντιτίμου από τους
ωφελούμενους
Την υπ αρίθμ. 70361/47642/11-11-
2014 απόφαση του Γενικού Γραμ-
ματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκη-
σης Αττικής, περί έγκρισης σύνα-
ψης ΣΜΕ μέχρι ένα (1) έτος στο
Ν.Π.Δ.Δ. «Πολιτιστικός Αθλητικός
Οργανισμός Δήμου Ηλιούπολης
(Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ.) – Γρηγόρης Γρηγορί-
ου».
Την υπ’αριθμ 3260/14-3-2014
Βεβαίωση του ΑΣΕΠ
Την υπ’ αριθμ. 125/28-11-2014
απόφαση του Διοικητικού Συμβου-
λίου του ΝΠΔΔ.
Την υπ΄ αριθμ.25/2015 απόφαση
του Δημοτικού  Συμβουλίου περί
ορισμού Προέδρου
Τον ΟΕΥ του Ν.Π.Δ.Δ. «Πολιτιστι-
κός Αθλητικός Οργανισμός Δήμου
Ηλιούπολης (Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ.) – Γρη-
γόρης Γρηγορίου» με αρ. ΦΕΚ
1538/ΤΕΥΧΟΣ Β 11 Ιουνίου 2014
Την υπ΄αριθμ 81817/53830/11-12-
2014 απόφαση του Γενικού Γραμ-
ματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Αττικής (ΑΔΑ:71ΦΩΟΡ1Κ-ΟΑΝ) με
την οποία εγκρίνει τη σύναψη σύμ-
βασης μίσθωσης έργου μέχρι ενός
έτους.

Ανακοινώνει
Την Πρόσληψη Καλλιτεχνικού
Διευθυντή με  σύναψη σύμβασης
μίσθωσης έργου (με αντίτιμο)
ενός (1) ατόμου για την κάλυψη
αναγκών του Ν.Π.Δ.Δ. «Πολιτι-
στικός Αθλητικός Οργανισμός
Δήμου Ηλιούπολης
(Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ.) – Γρηγόρης Γρη-
γορίου», που εδρεύει στην Ηλι-
ούπολη, επί της οδού Σοφ. Βενι-
ζέλου 114, με αντικείμενο την
εκτέλεση του έργου: «Καλλιτεχνι-
κή Διεύθυνση του Δημοτικού
Ωδείου Ηλιούπολης» συνολικής
διάρκειας έως ένα (1) έτος. 
Στο πλαίσιο του έργου αυτού θα
απασχοληθεί ανά τόπο εκτέλε-
σης, ειδικότητα και διάρκεια σύμ-
βασης άτομο (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α) με
τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπι-
κά και τυχόν πρόσθετα) προσό-
ντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να
συμπληρώσουν την σχετική αίτηση,
και να την υποβάλουν, είτε αυτοπρο-
σώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημέ-
νο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η
εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή
τους θεωρημένη από δημόσια αρχή,
είτε ταχυδρομικά με συστημένη επι-
στολή, στα γραφεία της υπηρεσίας
μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δημο-
τικό Κολυμβητήριο Ηλιούπολης -
Αρχιεπισκόπου Δαμασκηνού και
Μεσσηνίας απευθύνοντάς την
υπόψη κας Ψυρροπούλου Ελένης
(τηλ. επικοινωνίας: 2109944001,
2109922899). Οι υποψήφιοι μπο-
ρούν να αναζητήσουν τα έντυπα των
αιτήσεων στην υπηρεσία μας στην
ανωτέρω διεύθυνση. Στην περίπτω-
ση αποστολής των αιτήσεων ταχυ-
δρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτή-
σεων κρίνεται με βάση την ημερομη-
νία που φέρει ο φάκελος αποστολής,
ο οποίος μετά την αποσφράγισή του
επισυνάπτεται στην αίτηση των υπο-
ψηφίων.

Η προθεσμία υποβολής των αιτή-
σεων είναι δέκα (10) ημέρες, από
11/032015  μέχρι και 20/03/2015
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ
Περίληψη της παρούσας ανακοίνω-
σης θα δημοσιευθεί ως ορίζει το Π.Δ
524/80. σε δύο (2) ημερήσιες ή εβδο-
μαδιαίες τοπικές εφημερίδες του
νομού, εφόσον εκδίδονται.
Η προκήρυξη θα είναι διαθέσιμη στο
γραφείο του τμήματος προσωπικού
του Νομικού Προσώπου στην οδό
Αρχιεπισκόπου Δαμασκηνού & Μεσ-
σηνίας, 16342 Ηλιούπολη (Δημοτικό
Κολυμβητήριο)
Ανάρτηση ολόκληρης της προκήρυ-
ξης θα είναι στον πίνακα Ανακοινώ-
σεων του Δημοτικού Κολυμβητήριου
Ηλιούπολης, στη Δημοτική Βιβλιοθή-
κη Ηλιούπολης και ηλεκτρονικά:
"www.po l i t i smos- i l ioupo l i .g r,
"www.ilioupoli.gr   , 
www. athlitismos.dimosilioupo-
lis.gr

Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ

ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

Α/Α Τόπος
εκτέλεσης

Ειδικότητα Διάρκεια 
σύμβασης

Αριθμός 
Ατόμων

1 Δημοτικό
Ωδείο

ΤΕ Μουσι-
κής-Καλλιτε-
χνικός Διευ-
θυντής

Έως 1 έτος 1

1 Τυπικά Προσόντα
Α) Δίπλωμα Σύνθεσης και δεκαετής τουλάχιστον διδακτική προϋπη-

ρεσία ή
Β) Δίπλωμα πιάνου ή οργάνου συμφωνικής ορχήστρας ή κλασσικής

κιθάρας ή μονωδίας μαζί με πτυχίο Φυγής και δεκαετής τουλάχιστον
διδακτική προϋπηρεσία ή 

Γ) Δίπλωμα πιάνου ή οργάνου συμφωνικής ορχήστρας ή κλασσικής
κιθάρας ή μονωδίας και δεκαετής τουλάχιστον συναφής καλλιτεχνική
σταδιοδρομία, που αποδεικνύεται με παραστατικά στοιχεία, που αφο-
ρούν ρεσιτάλ ή σύμπραξη με ορχήστρες ως σολίστ, από ωδείο ή άλλο
σχετικό ανώτερο εκπαιδευτικό ίδρυμα αναγνωρισμένο από το κράτος
σύμφωνα με τα άρθρα 15 & 16 του Β.Δ. αρ. 16/15-1-1966 περί ιδρύ-
σεως μουσικών ιδρυμάτων και άρθρο 10 παρ. 13 του Ν. 3207/2003.

2  Πρόσθετα Προσόντα
Επιπλέον Πτυχία ή άλλοι Τίτλοι Σπουδών στο αντικείμενο της μου-

σικής, συμμετοχή σε φεστιβάλ, σε ειδικά σεμινάρια και σεμινάρια τελει-
οποίησης (master class), καλλιτεχνική δραστηριότητα στην Ελλάδα και
το εξωτερικό (συμμετοχή σε ορχήστρες, συμμετοχή σε καλλιτεχνικές
εκδηλώσεις, ρεσιτάλ, συναυλίες μουσικής δωματίου, δισκογραφία,
βιβλιογραφία κ.λ.π ).

Θα συνεκτιμηθούν: η διδακτική εμπειρία επιπλέον της απαιτούμενης
καθώς και η γενικότερη μόρφωση (επιπλέον τίτλοι σπουδών Ανωτέ-
ρας ή Ανωτάτης Σχολής, ξένες γλώσσες, γνώση Η/Υ κλπ.)

3 Συνέντευξη 
Θα πραγματοποιηθεί ενώπιον της τριμελούς επιτροπής,  μετά το

πέρας της δεκαήμερης προθεσμίας κατάθεσης των αιτήσεων των
υποψηφίων, κατόπιν τηλεφωνικής πρόσκλησης.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ: 
103 εκ. ευρω
στους Δήμους

Το ποσό των 103.018.752,54 ευρώ, αποδίδε-
ται σε όλους τους δήμους ως τρίτη τακτική επι-
χορήγηση για το 2015. Στο ποσό αυτό περιλαμ-
βάνεται και το ποσοστό χρηματοδότησης 4%
του Προγράμματος Εξυγίανσης των ΟΤΑ του
ν.4316/2014 (ΦΕΚ 270 Α )́. Και αντιστοιχεί σε
ποσό 4.360.000,00 ευρώ.

Τα αποδιδόμενα ποσά των ΚΑΠ προορίζονται
για την κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενι-
κών δαπανών τους και κατά προτεραιότητα
δαπανών μισθοδοσίας του προσωπικού τους
καθώς επίσης και λοιπών δαπανών που επιχο-
ρηγούνται με ξεχωριστές αποφάσεις του υπουρ-
γείου Εσωτερικών, έως την έκδοση αυτών, εφό-
σον υπάρχει επιτακτική ανάγκη.

Πρόγραμμα 
«Ορίζοντας 2020» –

Πρόσκληση υποβολής
προτάσεων

Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το
ευρωπαϊκό πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» για
την Έρευνα και την Καινοτομία, απευθύνει με
απόφασή του στους ΟΤΑ της χώρας το υπουρ-
γείο Εσωτερικών

Το πρόγραμμα έχει σκοπό να συμβάλει στην
οικοδόμηση μιας κοινωνίας και μιας οικονομίας
που βασίζονται στη γνώση και την καινοτομία
σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, προσελκύοντας
χρηματοδότηση της έρευνας και της ανάπτυξης.
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EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
Ν.Π.Δ.Δ. «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 
(Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ)- ΓΡΗΓΟΡΗΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ»
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ
Δ/νση : Μεσσηνίας & Δαμασκηνού 
Πληροφορίες : κα Ψυρροπούλου Ελένη 
Τήλ: 2109922899- 2109944001
Fax: 2109910036                                           
E- mail: paodil@tenet .gr                             

Αρ. Πρωτ:
Ηλιούπολη: 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΜΕ 1/2015
Για σύναψη σύμβασης μίσθωσης

έργου
Του Ν.Π.Δ.Δ. «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ

ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ
ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ (Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ.) -

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ»
Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις του άρθρου 6 του
Ν. 2527/1997, όπως έχουν τροποποιη-
θεί και ισχύουν.
Τις διατάξεις του άρθρου 21 του
Ν. 2190/1994, όπως έχουν τροποποιη-
θεί και ισχύουν.
Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010, όπως
έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
Την υπ’ αριθμ. 13/4-2-2014 απόφαση
του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ.
Την υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. 39697/15-10-
2014 Κοινή Απόφαση των Υπουργών
Εσωτερικών, Διοικητικής Μεταρρύθμι-
σης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και
Οικονομικών, που εκδόθηκε σύμφωνα
με τις διατάξεις της παρ. 14 του άρθρου
12 του Ν. 4071/2012.
Την υπ’ αριθμ. 125/28-11-2014 απόφα-
ση του Διοικητικού Συμβουλίου του
ΝΠΔΔ.
Την υπ' αριθμ. πρωτ. οικ.
81817/53830/11-12-2014 απόφαση του
Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμέ-
νης Διοίκησης Αττικής. 
Ανακοινώνει
Τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης
έργου με συνολικά τριάντα δύο (32)
άτομα για την κάλυψη αναγκών του
Ν.Π.Δ.Δ. «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
(Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ.) – ΓΡΗΓΟΡΗΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ», που εδρεύει στην Ηλι-
ούπολη, με αντικείμενο την εκτέλεση
του έργου: «Στελέχωση του εργαστη-
ρίου εικαστικών τεχνών (ζωγραφικό
εργαστήρι), λειτουργία του θεατρικού
εργαστηρίου, λειτουργία Δημοτικού
Ωδείου και υλοποίηση προγραμμά-
των άθλησης» συνολικής διάρκειας
έως ένα (1) έτος. Στο πλαίσιο του
έργου αυτού θα απασχοληθεί ανά
τόπο εκτέλεσης, ειδικότητα και διάρ-
κεια σύμβασης ο εξής αριθμός ατό-
μων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα
απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρό-
σθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

Κωδικός 
απασχόλησης

Τόπος εκτέλεσης Ειδικότητα Διάρκεια
σύμβασης

Αριθμός
ατόμων

101 Ν.Π.Δ.Δ.
ΠΑΟΔΗΛ (Εργαστή-
ρι Τεχνών του  Ν.Π.)
Εικαστικών 

ΠΕ Καλών
Τεχνών για
ζωγραφική

Έως ένα
(1) έτος

2

102 Ν.Π.Δ.Δ. ΠΑΟΔΗΛ
(θεατρικό Εργαστήρι
του  Ν.Π.)  

ΠΕ Θεατρο-
λόγος

Έως ένα
(1) έτος

1

103 Ν.Π.Δ.Δ.
ΠΑΟΔΗΛ (Δημοτικό

Ωδείο του  Ν.Π.)

ΔΕ Δάσκα-
λος μουσικής

για πιάνο

Έως ένα
(1) έτος

3

104 Ν.Π.Δ.Δ.
ΠΑΟΔΗΛ (Δημοτικό

Ωδείο του  Ν.Π.)

ΔΕ Δάσκα-
λος μουσικής

για βιολί

Έως ένα
(1) έτος

1

105 Ν.Π.Δ.Δ.
ΠΑΟΔΗΛ (Δημοτικό

Ωδείο του  Ν.Π.)

ΔΕ Δάσκα-
λος μουσικής
για φλάουτο

Έως ένα
(1) έτος

1

106 Ν.Π.Δ.Δ.
ΠΑΟΔΗΛ (Δημοτικό

Ωδείο του  Ν.Π.)

ΔΕ Δάσκα-
λος μουσικής
για κλασσική

κιθάρα 

Έως ένα
(1) έτος

2

107 Ν.Π.Δ.Δ.
ΠΑΟΔΗΛ (Δημοτικό

Ωδείο του  Ν.Π.)

ΔΕ Δάσκα-
λος μουσικής
για ηλεκτρικο

μπάσο

Έως ένα
(1) έτος

1

108 Ν.Π.Δ.Δ.
ΠΑΟΔΗΛ (Δημοτικό

Ωδείο του  Ν.Π.)

ΔΕ Δάσκα-
λος μουσικής

για βιολο-
ντσέλο

Έως ένα
(1) έτος

1

109 Ν.Π.Δ.Δ.
ΠΑΟΔΗΛ (Δημοτικό

Ωδείο του  Ν.Π.)

ΔΕ Δάσκα-
λος μουσικής
για μονωδία

Έως ένα
(1) έτος

1

110 Ν.Π.Δ.Δ.
ΠΑΟΔΗΛ (Δημοτικό

Ωδείο του  Ν.Π.)

ΔΕ Δάσκα-
λος μουσικής
για σύγχρονο

τραγούδι

Έως ένα
(1) έτος

1

111 Ν.Π.Δ.Δ.
ΠΑΟΔΗΛ (Δημοτικό

Ωδείο του  Ν.Π.)

ΔΕ Δάσκα-
λος μουσικής
για θεωρητι-
κά μαθήματα 

Έως ένα
(1) έτος

1

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
(ανά κωδικό απασχόλησης)

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
(ανά κωδικό απασχόλησης)

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 
(ανά κωδικό απασχόλησης)

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό απασχόλησης)

112 Ν.Π.Δ.Δ. ΠΑΟΔΗΛ (Δημο-
τικό Ωδείο του  Ν.Π.)

ΔΕ Δάσκα-
λος μουσικής
για ηλεκτρική

κιθάρα 

Έως ένα
(1) έτος

1

113 Ν.Π.Δ.Δ. ΠΑΟΔΗΛ (Δημο-
τικό Ωδείο του  Ν.Π.)

ΔΕ Δάσκα-
λος μουσικής
για σαξόφωνο 

Έως ένα
(1) έτος

1

114 Ν.Π.Δ.Δ. ΠΑΟΔΗΛ (Δημο-
τικό Ωδείο του  Ν.Π.)

ΔΕ Δάσκα-
λος μουσικής

για όμποε

Έως ένα
(1) έτος

1

115 Ν.Π.Δ.Δ. ΠΑΟΔΗΛ (Δημο-
τικό Ωδείο του  Ν.Π.)

ΔΕ Δάσκα-
λος μουσικής
για φαγκότο

Έως ένα
(1) έτος

1

116 Ν.Π.Δ.Δ. ΠΑΟΔΗΛ (Δημο-
τικό Ωδείο του  Ν.Π.)

ΔΕ Δάσκα-
λος μουσικής
για κλαρινέτο

Έως ένα
(1) έτος

1

117 Ν.Π.Δ.Δ. ΠΑΟΔΗΛ (Δημο-
τικό Ωδείο του  Ν.Π.)

ΔΕ Δάσκα-
λος μουσικής
για τρομπέτα

Έως ένα
(1) έτος

1

118 Ν.Π.Δ.Δ. ΠΑΟΔΗΛ (Δημο-
τικό Ωδείο του  Ν.Π.)

ΔΕ Δάσκα-
λος μουσικής

για κόρνο

Έως ένα
(1) έτος

1

119 Ν.Π.Δ.Δ. ΠΑΟΔΗΛ (Δημο-
τικό Ωδείο του  Ν.Π.)

ΔΕ Δάσκα-
λος μουσικής
για τρομπόνι

Έως ένα
(1) έτος

1

120 Ν.Π.Δ.Δ. ΠΑΟΔΗΛ
(Δημοτικό Ωδείο του

Ν.Π.)

ΔΕ Δάσκαλος μου-
σικής για τούμπα

Έως ένα
(1) έτος

1

121 Ν.Π.Δ.Δ. ΠΑΟΔΗΛ
(Δημοτικό Ωδείο του

Ν.Π.)

ΔΕ Δάσκαλος μου-
σικής για κρουστά 

Έως ένα
(1) έτος

1

122 Ν.Π.Δ.Δ. ΠΑΟΔΗΛ
(Δημοτικό Ωδείο του

Ν.Π.)

ΔΕ Δάσκαλος μου-
σικής για μουσική

προπαιδεία και μου-
σικοκινητική αγωγή

Έως ένα
(1) έτος

1

123 Ν.Π.Δ.Δ. ΠΑΟΔΗΛ
(Aθλητικές εγκαταστά-
σεις του Ν.Π.)

ΠΕ Φυσικής Αγω-
γής (ΓΥΜΝΑΣΤΕΣ)
Ειδικότητα Ειδικής
Φυσικής Αγωγής

Έως ένα
(1) έτος

1

124 Ν.Π.Δ.Δ. ΠΑΟΔΗΛ
(Aθλητικές εγκαταστά-
σεις του Ν.Π.)

ΠΕ Φυσικής Αγω-
γής (ΓΥΜΝΑΣΤΕΣ)
Ειδικότητα Ελληνικών
Παραδοσιακών χορών

Έως ένα
(1) έτος

1

125 Ν.Π.Δ.Δ. ΠΑΟΔΗΛ
(Aθλητικές εγκαταστά-
σεις του Ν.Π.)

ΠΕ Φυσικής Αγω-
γής (ΓΥΜΝΑΣΤΕΣ) 

Ειδικότητα Αντι-
σφαίριση

Έως ένα
(1) έτος

1

126 Ν.Π.Δ.Δ. ΠΑΟΔΗΛ
(Aθλητικές εγκαταστά-
σεις του Ν.Π.)

ΠΕ Φυσικής Αγω-
γής (ΓΥΜΝΑΣΤΕΣ) 

Ειδικότητα Κολύμ-
βηση

Έως ένα
(1) έτος

1

127 Ν.Π.Δ.Δ. ΠΑΟΔΗΛ
(Aθλητικές εγκαταστά-
σεις του Ν.Π.)

ΠΕ Φυσικής Αγω-
γής (ΓΥΜΝΑΣΤΕΣ)  
Ειδικότητα Συγχρο-

νισμένη Κολύμβηση

Έως ένα
(1) έτος

1

128 Ν.Π.Δ.Δ. ΠΑΟΔΗΛ
(Aθλητικές εγκαταστά-
σεις του Ν.Π.)

ΠΕ Φυσικής Αγω-
γής (ΓΥΜΝΑΣΤΕΣ)

Έως ένα
(1) έτος

1

Κωδικός
απασχόλησης

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

101 Πτυχίο ή δίπλωμα Εικαστικών Τεχνών με κατεύθυνση Ζωγρα-
φικής ή Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών με κατεύθυνση ή
ειδίκευση Ζωγραφικής ή Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών της
Τέχνης κατεύθυνσης Εικαστικών ή Εικαστικών και Εφαρμοσμέ-
νων Τεχνών ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού
Ανοικτού Πανεπιστημίου  (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπου-
δών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ  της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχο-
λών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

102 Πτυχίο ή δίπλωμα  Θεατρικών Σπουδών ή Θεάτρου ΑΕΙ ή το
ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου
(Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ
της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλο-
δαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

103 ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 
α) Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας  Μου-

σικής  ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος των
παρακάτω σχολικών μονάδων : ΙΕΚ  ή  Τεχνικού Επαγγελματι-
κού Εκπαιδευτηρίου Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου πολυ-
κλαδικού λυκείου ή  τεχνικού επαγγελματικού λυκείου ή τεχνικής
επαγγελματικής σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης  ή σχολής
μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ή άλλος ισότιμος τίτλος
σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδι-
κότητας και 

β) Πτυχίο ή δίπλωμα  ειδίκευσης πιάνου από μη πανεπιστη-
μιακό μουσικό ίδρυμα της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αναγνωρι-
σμένο από το Κράτος 

ή Απολυτήριος τίτλος Μουσικών Σχολείων (Λυκείων) της ημε-
δαπής ή ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολών της αλλοδαπής,
ειδικότητας Μουσικής και α) βεβαίωση ειδικότητας πιάνου, εκδι-
δόμενη από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων
ή β) Πτυχίο ή δίπλωμα ειδίκευσης πιάνου από μη πανεπιστη-
μιακό  μουσικό ίδρυμα της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αναγνωρι-
σμένο από το κράτος.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: 
(Εφόσον δεν καταστεί δυνατή η σύναψη σύμβασης μίσθωσης

έργου με άτομα με τα ανωτέρω προσόντα) 
α) Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος δευ-

τεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής
ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή
αλλοδαπής και 

β) Πτυχίο ή δίπλωμα ειδίκευσης πιάνου από  μη πανεπιστη-
μιακό μουσικό ίδρυμα της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αναγνωρι-
σμένο από το κράτος.

104 ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 
α) Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας  Μουσικής  ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος των

παρακάτω σχολικών μονάδων : ΙΕΚ  ή  Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου πολυκλαδι-
κού λυκείου ή  τεχνικού επαγγελματικού λυκείου ή τεχνικής επαγγελματικής σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης  ή σχολής
μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικό-
τητας και  β) Πτυχίο ή δίπλωμα  ειδίκευσης βιολιού από μη πανεπιστημιακό μουσικό ίδρυμα της ημεδαπής ή αλλοδαπής, ανα-
γνωρισμένο από το Κράτος 

ήΑπολυτήριος τίτλος Μουσικών Σχολείων (Λυκείων) της ημεδαπής ή ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολών της αλλοδαπής,
ειδικότητας Μουσικής και α) βεβαίωση ειδικότητας βιολιού, εκδιδόμενη από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ή
β) Πτυχίο ή δίπλωμα ειδίκευσης βιολιού από μη πανεπιστημιακό  μουσικό ίδρυμα της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αναγνωρισμένο
από το κράτος.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: 
(Εφόσον δεν καταστεί δυνατή η σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με άτομο με τα ανωτέρω προσόντα) 
α) Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή

άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής και 
β) Πτυχίο ή δίπλωμα ειδίκευσης βιολιού από  μη πανεπιστημιακό μουσικό ίδρυμα της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αναγνωρισμέ-

νο από το κράτος.
105 ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 

α) Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας  Μουσικής  ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος των παρα-
κάτω σχολικών μονάδων : ΙΕΚ  ή  Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου πολυκλαδικού λυκεί-
ου ή  τεχνικού επαγγελματικού λυκείου ή τεχνικής επαγγελματικής σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης  ή σχολής μαθητείας του
ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας και   β) Πτυ-
χίο ή δίπλωμα  ειδίκευσης Φλάουτου από μη πανεπιστημιακό μουσικό ίδρυμα της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αναγνωρισμένο από
το Κράτος 

ή Απολυτήριος τίτλος Μουσικών Σχολείων (Λυκείων) της ημεδαπής ή ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολών της αλλοδαπής, ειδι-
κότητας Μουσικής και α) βεβαίωση ειδικότητας Φλάουτου, εκδιδόμενη από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ή β)
Πτυχίο ή δίπλωμα ειδίκευσης Φλάουτου από μη πανεπιστημιακό  μουσικό ίδρυμα της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αναγνωρισμένο
από το κράτος.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: 
(Εφόσον δεν καταστεί δυνατή η σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με άτομο με τα ανωτέρω προσόντα) 
α) Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή

άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής και   β) Πτυχίο ή δίπλωμα ειδίκευσης Φλάουτου από  μη πανε-
πιστημιακό μουσικό ίδρυμα της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αναγνωρισμένο από το κράτος.

106 ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 
α) Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας  Μουσικής  ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος

των παρακάτω σχολικών μονάδων : ΙΕΚ  ή  Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου
πολυκλαδικού λυκείου ή  τεχνικού επαγγελματικού λυκείου ή τεχνικής επαγγελματικής σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευ-
σης  ή σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδα-
πής, αντίστοιχης ειδικότητας και  β) Πτυχίο ή δίπλωμα ειδίκευσης κλασικής κιθάρας από μη πανεπιστημιακό μουσικό ίδρυ-
μα της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αναγνωρισμένο από το Κράτος 

ήΑπολυτήριος τίτλος Μουσικών Σχολείων (Λυκείων) της ημεδαπής ή ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολών της αλλοδα-
πής, ειδικότητας Μουσικής και α) βεβαίωση ειδικότητας κλασικής κιθάρας, εκδιδόμενη από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευμάτων ή β) Πτυχίο ή δίπλωμα ειδίκευσης κλασικής κιθάρας από μη πανεπιστημιακό  μουσικό ίδρυμα της ημε-
δαπής ή αλλοδαπής, αναγνωρισμένο από το κράτος.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: 
(Εφόσον δεν καταστεί δυνατή η σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με άτομα με τα ανωτέρω προσόντα) 
α) Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημε-

δαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής και   β) Πτυχίο ή δίπλωμα ειδίκευσης κλασι-
κής κιθάρας από  μη πανεπιστημιακό μουσικό ίδρυμα της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αναγνωρισμένο από το κράτος.

107 ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 
α) Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας  Μουσικής  ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος

των παρακάτω σχολικών μονάδων : ΙΕΚ  ή  Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου
πολυκλαδικού λυκείου ή  τεχνικού επαγγελματικού λυκείου ή τεχνικής επαγγελματικής σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευ-
σης  ή σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδα-
πής, αντίστοιχης ειδικότητας και  β) Πτυχίο ή δίπλωμα ειδίκευσης ηλεκτρικού μπάσου από μη πανεπιστημιακό μουσικό
ίδρυμα της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αναγνωρισμένο από το Κράτος 

ή Απολυτήριος τίτλος Μουσικών Σχολείων (Λυκείων) της ημεδαπής ή ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολών της αλλοδα-
πής, ειδικότητας Μουσικής και α) βεβαίωση ειδικότητας ηλεκτρικού μπάσου, εκδιδόμενη από το Υπουργείο Εθνικής Παιδεί-
ας και Θρησκευμάτων ή β) Πτυχίο ή δίπλωμα ειδίκευσης ηλεκτρικού μπάσου από μη πανεπιστημιακό  μουσικό ίδρυμα της
ημεδαπής ή αλλοδαπής, αναγνωρισμένο από το κράτος.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: (Εφόσον δεν καταστεί δυνατή η σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με άτομο με τα ανω-
τέρω προσόντα) α) Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαί-
δευσης της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής και 

β) Πτυχίο ή δίπλωμα ειδίκευσης ηλεκτρικού μπάσου από  μη πανεπιστημιακό μουσικό ίδρυμα της ημεδαπής ή αλλοδα-
πής, αναγνωρισμένο από το κράτος.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:(Εφόσον δεν καταστεί δυνατή ή σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με άτομο με τα ανω-
τέρω προσόντα). Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευ-
σης της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής και εμπειρία τουλάχιστον ενός
(1) έτους σε καθήκοντα ή έργα συναφή με το αντικείμενο της ειδικότητας που ζητείται για την εκτέλεση του έργου.

108 ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
α) Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Μουσικής ή

αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος των παρακάτω
σχολικών μονάδων: ΙΕΚ ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου
Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου πολυκλαδικού λυκείου ή τεχνικού
επαγγελματικού λυκείου ή τεχνικής επαγγελματικής σχολής δευτερο-
βάθμιας εκπαίδευσης ή σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν.
1346/1983 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή
αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας και 

β) Πτυχίο ή δίπλωμα ειδίκευσης βιολοντσέλου από μη πανεπιστη-
μιακό μουσικό ίδρυμα της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αναγνωρισμένο
από το Κράτος

ή  Απολυτήριος τίτλος Μουσικών Σχολείων (Λυκείων) της ημεδαπής
ή ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολών της αλλοδαπής, ειδικότητας
Μουσικής και α) βεβαίωση ειδικότητας βιολοντσέλου, εκδιδόμενη από
το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ή β) Πτυχίο ή
δίπλωμα ειδίκευσης βιολοντσέλου από μη πανεπιστημιακό μουσικό
ίδρυμα της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αναγνωρισμένο από το κράτος.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ  ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον δεν καταστεί δυνατή η σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου

με άτομο με τα ανωτέρω προσόντα)
α) Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος δευτερο-

βάθμιας ή  μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή άλλος
ισότιμος τίτλος σχολικής  μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής και

β) Πτυχίο ή δίπλωμα ειδίκευσης βιολοντσέλου από μη πανεπιστη-
μιακό μουσικό ίδρυμα της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αναγνωρισμένο
από το κράτος.

109 ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
α) Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Μουσικής ή αντί-

στοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος των παρακάτω σχολικών
μονάδων: ΙΕΚ ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α’ ή Β’ κύκλου
σπουδών ή Ενιαίου πολυκλαδικού λυκείου ή τεχνικού επαγγελματικού λυκεί-
ου ή τεχνικής επαγγελματικής σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχο-
λής μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής
μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας και 

β) Πτυχίο ή δίπλωμα ειδίκευσης μονωδίας από μη πανεπιστημιακό μου-
σικό ίδρυμα της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αναγνωρισμένο από το Κράτος ή
Απολυτήριος τίτλος Μουσικών Σχολείων (Λυκείων) της ημεδαπής ή ισότιμος
και αντίστοιχος τίτλος σχολών της αλλοδαπής, ειδικότητας Μουσικής και α)
βεβαίωση ειδικότητας μονωδίας, εκδιδόμενη από το Υπουργείο Εθνικής
Παιδείας και Θρησκευμάτων ή β) Πτυχίο ή δίπλωμα ειδίκευσης μονωδίας
από μη πανεπιστημιακό μουσικό ίδρυμα της ημεδαπής ή αλλοδαπής, ανα-
γνωρισμένο από το κράτος.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ  ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον δεν καταστεί δυνατή η σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με

άτομο με τα ανωτέρω προσόντα)
α) Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας

ή  μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος
σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής και

β) Πτυχίο ή δίπλωμα ειδίκευσης μονωδίας από μη πανεπιστημιακό μου-
σικό ίδρυμα της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αναγνωρισμένο από το κράτος.
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110 ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 
α) Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας  Μουσικής  ή αντί-

στοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος των παρακάτω σχολικών
μονάδων : ΙΕΚ  ή  Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α’ ή Β’ κύκλου
σπουδών ή Ενιαίου πολυκλαδικού λυκείου ή  τεχνικού επαγγελματικού λυκεί-
ου ή τεχνικής επαγγελματικής σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης  ή σχο-
λής μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής
μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας και 

β) Πτυχίο ή δίπλωμα ειδίκευσης σύγχρονου τραγουδιού από μη πανεπι-
στημιακό μουσικό ίδρυμα της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αναγνωρισμένο από
το Κράτος 

ή Απολυτήριος τίτλος Μουσικών Σχολείων (Λυκείων) της ημεδαπής ή ισό-
τιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολών της αλλοδαπής, ειδικότητας Μουσικής και
α) βεβαίωση ειδικότητας σύγχρονου τραγουδιού, εκδιδόμενη από το Υπουρ-
γείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ή β) Πτυχίο ή δίπλωμα ειδίκευσης
σύγχρονου τραγουδιού από μη πανεπιστημιακό  μουσικό ίδρυμα της ημεδα-
πής ή αλλοδαπής, αναγνωρισμένο από το κράτος.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: 
(Εφόσον δεν καταστεί δυνατή η σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με

άτομο με τα ανωτέρω προσόντα) 
α) Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας

ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος
σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής και 

β) Πτυχίο ή δίπλωμα ειδίκευσης σύγχρονου τραγουδιού από  μη πανεπι-
στημιακό μουσικό ίδρυμα της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αναγνωρισμένο από
το κράτος.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον δεν καταστεί δυνατή ή σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με

άτομο με τα ανωτέρω προσόντα)
Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας ή

μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος σχο-
λικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής και εμπειρία τουλάχιστον ενός (1)
έτους σε καθήκοντα ή έργα συναφή με το αντικείμενο της ειδικότητας που
ζητείται για την εκτέλεση του έργου.

111 ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
α) Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Μουσικής ή αντί-

στοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος των παρακάτω σχολικών
μονάδων: ΙΕΚ ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α’ ή Β’ κύκλου
σπουδών ή Ενιαίου πολυκλαδικού λυκείου ή τεχνικού επαγγελματικού λυκεί-
ου ή τεχνικής επαγγελματικής σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχο-
λής μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής
μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας και 

β) Πτυχίο ή δίπλωμα ειδίκευσης ανωτέρων θεωρητικών σπουδών από
μη πανεπιστημιακό μουσικό ίδρυμα της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αναγνωρι-
σμένο από το Κράτος

ή Απολυτήριος τίτλος Μουσικών Σχολείων (Λυκείων) της ημεδαπής ή ισό-
τιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολών της αλλοδαπής, ειδικότητας Μουσικής
και α) βεβαίωση ειδικότητας ανωτέρων θεωρητικών σπουδών, εκδιδόμενη
από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ή β) Πτυχίο ή
δίπλωμα ειδίκευσης ανωτέρων θεωρητικών σπουδών από μη πανεπιστη-
μιακό μουσικό ίδρυμα της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αναγνωρισμένο από το
κράτος.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ  ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον δεν καταστεί δυνατή η σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με

άτομο με τα ανωτέρω προσόντα)
α) Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας

ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος
σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής και

β) Πτυχίο ή δίπλωμα ειδίκευσης ανωτέρων θεωρητικών σπουδών από
μη πανεπιστημιακό μουσικό ίδρυμα της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αναγνωρι-
σμένο από το κράτος.

114 ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
α) Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Μουσικής ή αντί-

στοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος των παρακάτω σχολικών
μονάδων: ΙΕΚ ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α’ ή Β’ κύκλου
σπουδών ή Ενιαίου πολυκλαδικού λυκείου ή τεχνικού επαγγελματικού λυκεί-
ου ή τεχνικής επαγγελματικής σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολής
μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής
μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας και 

β) Πτυχίο ή δίπλωμα ειδίκευσης όμποε από μη πανεπιστημιακό μουσικό
ίδρυμα της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αναγνωρισμένο από το Κράτος

ή Απολυτήριος τίτλος Μουσικών Σχολείων (Λυκείων) της ημεδαπής ή ισό-
τιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολών της αλλοδαπής, ειδικότητας Μουσικής και
α) βεβαίωση ειδικότητας όμποε, εκδιδόμενη από το Υπουργείο Εθνικής Παι-
δείας και Θρησκευμάτων ή β) Πτυχίο ή δίπλωμα ειδίκευσης όμποε από μη
πανεπιστημιακό μουσικό ίδρυμα της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αναγνωρισμέ-
νο από το κράτος.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ  ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον δεν καταστεί δυνατή η σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με

άτομο με τα ανωτέρω προσόντα)
α) Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας

ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος
σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής και

β) Πτυχίο ή δίπλωμα ειδίκευσης όμποε από μη πανεπιστημιακό μουσικό
ίδρυμα της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αναγνωρισμένο από το κράτος.

115 ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
α) Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Μουσικής ή αντί-

στοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος των παρακάτω σχολικών
μονάδων: ΙΕΚ ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α’ ή Β’ κύκλου
σπουδών ή Ενιαίου πολυκλαδικού λυκείου ή τεχνικού επαγγελματικού λυκεί-
ου ή τεχνικής επαγγελματικής σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχο-
λής μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής
μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας και 

β) Πτυχίο ή δίπλωμα ειδίκευσης φαγκότο από μη πανεπιστημιακό μουσι-
κό ίδρυμα της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αναγνωρισμένο από το Κράτος

ή Απολυτήριος τίτλος Μουσικών Σχολείων (Λυκείων) της ημεδαπής ή ισό-
τιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολών της αλλοδαπής, ειδικότητας Μουσικής
και α) βεβαίωση ειδικότητας φαγκότο, εκδιδόμενη από το Υπουργείο Εθνι-
κής Παιδείας και Θρησκευμάτων ή β) Πτυχίο ή δίπλωμα ειδίκευσης φαγκότο
από μη πανεπιστημιακό μουσικό ίδρυμα της ημεδαπής ή αλλοδαπής, ανα-
γνωρισμένο από το κράτος.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ  ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον δεν καταστεί δυνατή η σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με

άτομο με τα ανωτέρω προσόντα)
α) Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας

ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος
σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής και

β) Πτυχίο ή δίπλωμα ειδίκευσης φαγκότο από μη πανεπιστημιακό μουσι-
κό ίδρυμα της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αναγνωρισμένο από το κράτος.

119 ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
α) Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Μουσικής ή αντί-

στοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος των παρακάτω σχολικών
μονάδων: ΙΕΚ ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α’ ή Β’ κύκλου
σπουδών ή Ενιαίου πολυκλαδικού λυκείου ή τεχνικού επαγγελματικού λυκεί-
ου ή τεχνικής επαγγελματικής σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολής
μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής
μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας και 

β) Πτυχίο ή δίπλωμα ειδίκευσης τρομπόνι από μη πανεπιστημιακό μουσι-
κό ίδρυμα της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αναγνωρισμένο από το Κράτος

ή Απολυτήριος τίτλος Μουσικών Σχολείων (Λυκείων) της ημεδαπής ή ισό-
τιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολών της αλλοδαπής, ειδικότητας Μουσικής και
α) βεβαίωση ειδικότητας τρομπόνι, εκδιδόμενη από το Υπουργείο Εθνικής
Παιδείας και Θρησκευμάτων ή β) Πτυχίο ή δίπλωμα ειδίκευσης τρομπόνι από
μη πανεπιστημιακό μουσικό ίδρυμα της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αναγνωρι-
σμένο από το κράτος.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ  ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον δεν καταστεί δυνατή η σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με

άτομο με τα ανωτέρω προσόντα)
α) Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας

ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος
σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής και

β) Πτυχίο ή δίπλωμα ειδίκευσης τρομπόνι από μη πανεπιστημιακό μουσι-
κό ίδρυμα της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αναγνωρισμένο από το κράτος.

120 ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
α) Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Μουσικής ή αντί-

στοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος των παρακάτω σχολικών
μονάδων: ΙΕΚ ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α’ ή Β’ κύκλου
σπουδών ή Ενιαίου πολυκλαδικού λυκείου ή τεχνικού επαγγελματικού λυκεί-
ου ή τεχνικής επαγγελματικής σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχο-
λής μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής
μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας και 

β) Πτυχίο ή δίπλωμα ειδίκευσης τούμπας από μη πανεπιστημιακό μουσι-
κό ίδρυμα της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αναγνωρισμένο από το Κράτος

ή Απολυτήριος τίτλος Μουσικών Σχολείων (Λυκείων) της ημεδαπής ή ισό-
τιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολών της αλλοδαπής, ειδικότητας Μουσικής
και α) βεβαίωση ειδικότητας τούμπας, εκδιδόμενη από το Υπουργείο Εθνι-
κής Παιδείας και Θρησκευμάτων ή β) Πτυχίο ή δίπλωμα ειδίκευσης τούμπας
από μη πανεπιστημιακό μουσικό ίδρυμα της ημεδαπής ή αλλοδαπής, ανα-
γνωρισμένο από το κράτος.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ  ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον δεν καταστεί δυνατή η σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με

άτομο με τα ανωτέρω προσόντα)
α) Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας

ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος
σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής και

β) Πτυχίο ή δίπλωμα ειδίκευσης τούμπας από μη πανεπιστημιακό μουσι-
κό ίδρυμα της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αναγνωρισμένο από το κράτος.

121 ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
α) Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Μουσικής ή αντί-

στοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος των παρακάτω σχολικών
μονάδων: ΙΕΚ ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α’ ή Β’ κύκλου
σπουδών ή Ενιαίου πολυκλαδικού λυκείου ή τεχνικού επαγγελματικού λυκεί-
ου ή τεχνικής επαγγελματικής σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολής
μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής
μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας και 

β) Πτυχίο ή δίπλωμα ειδίκευσης κρουστών από μη πανεπιστημιακό μου-
σικό ίδρυμα της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αναγνωρισμένο από το Κράτος

ή Απολυτήριος τίτλος Μουσικών Σχολείων (Λυκείων) της ημεδαπής ή ισό-
τιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολών της αλλοδαπής, ειδικότητας Μουσικής και
α) βεβαίωση ειδικότητας κρουστών, εκδιδόμενη από το Υπουργείο Εθνικής
Παιδείας και Θρησκευμάτων ή β) Πτυχίο ή δίπλωμα ειδίκευσης κρουστών
από μη πανεπιστημιακό μουσικό ίδρυμα της ημεδαπής ή αλλοδαπής, ανα-
γνωρισμένο από το κράτος.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ  ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον δεν καταστεί δυνατή η σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με

άτομο με τα ανωτέρω προσόντα)
α) Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας

ήμεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος
σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής και

β) Πτυχίο ή δίπλωμα ειδίκευσης κρουστών από μη πανεπιστημιακό μου-
σικό ίδρυμα της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αναγνωρισμένο από το κράτος.

122

123

124

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
α)Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας  Μουσικής  ή αντί-

στοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος των παρακάτω σχολικών
μονάδων : ΙΕΚ  ή  Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α’ ή Β’ κύκλου
σπουδών ή Ενιαίου πολυκλαδικού λυκείου ή  τεχνικού επαγγελματικού
λυκείου ή τεχνικής επαγγελματικής σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης  ή
σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχο-
λικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας και 

Πτυχίο ή δίπλωμα ειδίκευσης ανωτέρων θεωρητικών μουσικών σπουδών
ή ειδίκευσης πιάνου (ή άλλου μουσικού οργάνου) από μη πανεπιστημιακό
μουσικό ίδρυμα της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αναγνωρισμένο από το Κρά-
τος,   ή Απολυτήριος τίτλος Μουσικών Σχολείων (Λυκείων) της ημεδαπής ή
ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολών της αλλοδαπής, ειδικότητας Μουσι-
κής και i) βεβαίωση μουσικής ειδικότητας ανωτέρων θεωρητικών μουσικών
σπουδών ή ειδικότητας άλλου μουσικού οργάνου εκδιδόμενη από το
Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ή ii)Πτυχίο ή δίπλωμα ειδί-
κευσης ανωτέρων θεωρητικών μουσικών σπουδών (για ανώτερες θεωρητι-
κές σπουδές - Αντίστιξη, Φυγή, Σύνθεση) ή ειδίκευσης πιάνου (ή άλλου μου-
σικού οργάνου) από μη πανεπιστημιακό  μουσικό ίδρυμα της ημεδαπής ή
αλλοδαπής, αναγνωρισμένο από το κράτος και

β) Εξειδικευμένη εμπειρία τουλάχιστον έξι (6) μηνών στην μουσική προ-
παιδεία ή/ και στην μουσικοκινητική αγωγή.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον δεν καταστεί δυνατή η σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με

άτομο με τα ανωτέρω προσόντα)
α) Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας

ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος
σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής και

β) Πτυχίο ή δίπλωμα ειδίκευσης ανωτέρων θεωρητικών μουσικών σπου-
δών ή ειδίκευσης πιάνου (ή άλλου μουσικού οργάνου) από  μη πανεπιστη-
μιακό μουσικό ίδρυμα της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αναγνωρισμένο από το
κράτος.

γ) Εξειδικευμένη εμπειρία τουλάχιστον έξι (6) μηνών στην μουσική προ-
παιδεία ή/ και στην μουσικοκινητική αγωγή.

Πτυχίο ή δίπλωμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού με ειδίκευ-
ση - κατεύθυνση στην Προσαρμοσμένη Κινητική Αγωγή ή στην Άσκηση σε
ειδικούς πληθυσμούς ή στην Ειδική Αγωγή ή στην Ειδική Φυσική Αγωγή-
Θεραπευτική Γυμναστική ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού
Ανοικτού Πανεπιστημίου  (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής
(Π.Σ.Ε) ΑΕΙ  της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλο-
δαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

Πτυχίο ή δίπλωμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού ειδικότη-
τας Ελληνικών Παραδοσιακών Χορών ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα
Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών
Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδα-
πής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

116 ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
α) Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Μουσικής ή αντί-

στοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος των παρακάτω σχολικών
μονάδων: ΙΕΚ ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α’ ή Β’ κύκλου
σπουδών ή Ενιαίου πολυκλαδικού λυκείου ή τεχνικού επαγγελματικού λυκεί-
ου ή τεχνικής επαγγελματικής σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολής
μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής
μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας και 

β) Πτυχίο ή δίπλωμα ειδίκευσης κλαρινέτου από μη πανεπιστημιακό μου-
σικό ίδρυμα της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αναγνωρισμένο από το Κράτος

ή  Απολυτήριος τίτλος Μουσικών Σχολείων (Λυκείων) της ημεδαπής ή ισό-
τιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολών της αλλοδαπής, ειδικότητας Μουσικής και
α) βεβαίωση ειδικότητας κλαρινέτου, εκδιδόμενη από το Υπουργείο Εθνικής
Παιδείας και Θρησκευμάτων ή β) Πτυχίο ή δίπλωμα ειδίκευσης κλαρινέτου
από μη πανεπιστημιακό μουσικό ίδρυμα της ημεδαπής ή αλλοδαπής, ανα-
γνωρισμένο από το κράτος.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ  ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον δεν καταστεί δυνατή η σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με

άτομο με τα ανωτέρω προσόντα)
α) Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας

ή  μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος
σχολικής  μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής και

β) Πτυχίο ή δίπλωμα ειδίκευσης κλαρινέτου από μη πανεπιστημιακό μου-
σικό ίδρυμα της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αναγνωρισμένο από το κράτος.
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ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
α) Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Μουσικής ή αντί-

στοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος των παρακάτω σχολικών
μονάδων: ΙΕΚ ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α’ ή Β’ κύκλου
σπουδών ή Ενιαίου πολυκλαδικού λυκείου ή τεχνικού επαγγελματικού λυκεί-
ου ή τεχνικής επαγγελματικής σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχο-
λής μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής
μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας και 

β) Πτυχίο ή δίπλωμα ειδίκευσης τρομπέτας από μη πανεπιστημιακό μου-
σικό ίδρυμα της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αναγνωρισμένο από το Κράτος

ήΑπολυτήριος τίτλος Μουσικών Σχολείων (Λυκείων) της ημεδαπής ή ισό-
τιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολών της αλλοδαπής, ειδικότητας Μουσικής
και α) βεβαίωση ειδικότητας τρομπέτας, εκδιδόμενη από το Υπουργείο Εθνι-
κής Παιδείας και Θρησκευμάτων ή β) Πτυχίο ή δίπλωμα ειδίκευσης τρομπέ-
τας από μη πανεπιστημιακό μουσικό ίδρυμα της ημεδαπής ή αλλοδαπής,
αναγνωρισμένο από το κράτος.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ  ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον δεν καταστεί δυνατή η σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με

άτομο με τα ανωτέρω προσόντα)
α) Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας

ήμεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος
σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής και

β) Πτυχίο ή δίπλωμα ειδίκευσης τρομπέτας από μη πανεπιστημιακό μου-
σικό ίδρυμα της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αναγνωρισμένο από το κράτος.

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
α) Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Μουσικής ή αντί-

στοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος των παρακάτω σχολικών
μονάδων: ΙΕΚ ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α’ ή Β’ κύκλου
σπουδών ή Ενιαίου πολυκλαδικού λυκείου ή τεχνικού επαγγελματικού λυκεί-
ου ή τεχνικής επαγγελματικής σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχο-
λής μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής
μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας και 

β) Πτυχίο ή δίπλωμα ειδίκευσης κόρνου από μη πανεπιστημιακό μουσικό
ίδρυμα της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αναγνωρισμένο από το Κράτος

ή Απολυτήριος τίτλος Μουσικών Σχολείων (Λυκείων) της ημεδαπής ή ισό-
τιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολών της αλλοδαπής, ειδικότητας Μουσικής
και α) βεβαίωση ειδικότητας κόρνου, εκδιδόμενη από το Υπουργείο Εθνικής
Παιδείας και Θρησκευμάτων ή β) Πτυχίο ή δίπλωμα ειδίκευσης κόρνου από
μη πανεπιστημιακό μουσικό ίδρυμα της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αναγνωρι-
σμένο από το κράτος.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ  ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον δεν καταστεί δυνατή η σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με

άτομο με τα ανωτέρω προσόντα)
α) Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας

ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος
σχολικήςμονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής και

β) Πτυχίο ή δίπλωμα ειδίκευσης κόρνου από μη πανεπιστημιακό μουσικό
ίδρυμα της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αναγνωρισμένο από το κράτος.

112 ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 
α) Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας  Μουσικής  ή αντί-

στοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος των παρακάτω σχολικών
μονάδων : ΙΕΚ  ή  Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α’ ή Β’ κύκλου
σπουδών ή Ενιαίου πολυκλαδικού λυκείου ή  τεχνικού επαγγελματικού λυκεί-
ου ή τεχνικής επαγγελματικής σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης  ή σχο-
λής μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής
μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας και 

β) Πτυχίο ή δίπλωμα ειδίκευσης ηλεκτρικής κιθάρας από μη πανεπιστη-
μιακό μουσικό ίδρυμα της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αναγνωρισμένο από το
Κράτος 

ή Απολυτήριος τίτλος Μουσικών Σχολείων (Λυκείων) της ημεδαπής ή ισό-
τιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολών της αλλοδαπής, ειδικότητας Μουσικής και
α) βεβαίωση ειδικότητας ηλεκτρικής κιθάρας, εκδιδόμενη από το Υπουργείο
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ή β) Πτυχίο ή δίπλωμα ειδίκευσης ηλε-
κτρικής κιθάρας από μη πανεπιστημιακό  μουσικό ίδρυμα της ημεδαπής ή
αλλοδαπής, αναγνωρισμένο από το κράτος.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: 
(Εφόσον δεν καταστεί δυνατή η σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με

άτομο με τα ανωτέρω προσόντα) 
α) Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας

ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος
σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής και 

β) Πτυχίο ή δίπλωμα ειδίκευσης ηλεκτρικής κιθάρας από  μη πανεπιστη-
μιακό μουσικό ίδρυμα της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αναγνωρισμένο από το
κράτος.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον δεν καταστεί δυνατή ή σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με

άτομο με τα ανωτέρω προσόντα)
Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας ή

μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος σχο-
λικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής και εμπειρία τουλάχιστον ενός (1)
έτους σε καθήκοντα ή έργα συναφή με το αντικείμενο της ειδικότητας που
ζητείται για την εκτέλεση του έργου.

113 ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
α) Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Μουσικής ή αντί-

στοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος των παρακάτω σχολικών
μονάδων: ΙΕΚ ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α’ ή Β’ κύκλου
σπουδών ή Ενιαίου πολυκλαδικού λυκείου ή τεχνικού επαγγελματικού λυκεί-
ου ή τεχνικής επαγγελματικής σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχο-
λής μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής
μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας και 

β) Πτυχίο ή δίπλωμα ειδίκευσης σαξοφώνου από μη πανεπιστημιακό
μουσικό ίδρυμα της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αναγνωρισμένο από το Κρά-
τος

ή Απολυτήριος τίτλος Μουσικών Σχολείων (Λυκείων) της ημεδαπής ή ισό-
τιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολών της αλλοδαπής, ειδικότητας Μουσικής
και α) βεβαίωση ειδικότητας σαξοφώνου, εκδιδόμενη από το Υπουργείο
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ή β) Πτυχίο ή δίπλωμα ειδίκευσης
σαξοφώνου από μη πανεπιστημιακό μουσικό ίδρυμα της ημεδαπής ή αλλο-
δαπής, αναγνωρισμένο από το κράτος.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ  ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον δεν καταστεί δυνατή η σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με

άτομο με τα ανωτέρω προσόντα)
α) Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας

ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος
σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής και

β) Πτυχίο ή δίπλωμα ειδίκευσης σαξοφώνου από μη πανεπιστημιακό
μουσικό ίδρυμα της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αναγνωρισμένο από το κρά-
τος.
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ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ

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

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

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

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

Ενοικιάζεται στον Ασπρό-

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

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

( 18.2.15)

Πωλείται οικόπεδο 
εντός σχεδίου πόλεως

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

ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ

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

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

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

Μαθηματικός Πανεπιστημίου
Πατρών παραδίδει ιδιαίτερα
μαθήματα σε μαθητές Δημοτι-
κού-Γυμνασίου-Λυκείου και
φοιτητές στην περιοχήΘριασί-
ου.Ειδικές Τιμές σε ολιγομελή
group.Τηλέφωνο:
6944132114 (30.1.14)

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Υπάλληλος Γραφείου
ζητείται από ανώνυμη εται-
ρεία με έδρα τη Μαγούλα
Αττικής για πλήρη απασχό-
ληση. Αποδοχές ανάλογες
προσόντων. Αποστείλετε 

βιογραφικά στο
viografika99graf@gmail.com
(2.3.15)

ΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
Κυρία Ιταλίδα αναλαμβά-

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

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

ΤΕΧΝΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ Ι. ΜΕΛΕΤΗΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ. 

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

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

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

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

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

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

Προετοιμασία Μαθητών
Δημοτικού Γυμνασίου Λυκείου

Τρυπιτσίδη Σοφία, 
Πτυχιούχος του τμήματος

Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής 
και Ψυχολογίας του 

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

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

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

Οι υποψήφιοι  με κωδικό απα-
σχόλησης 126 πρέπει να είναι
ηλικίας από 18 έως 45 ετών.

Οι υποψήφιοι με κωδικούς
απασχόλησης 101 -125, 127-128
πρέπει να είναι ηλικίας από 18
έως 65 ετών.

Υποβολή αιτήσεων συμμετο-
χής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται
να συμπληρώσουν την αίτηση 

με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ
ΣΜΕ.3 και να την υποβάλουν,
είτε αυτοπροσώπως, είτε με
άλλο εξουσιοδοτημένο από
αυτούς πρόσωπο, εφόσον η

εξουσιοδότηση φέρει την υπο-
γραφή τους θεωρημένη από
δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά
με συστημένη επιστολή, στα
γραφεία της υπηρεσίας μας στην
ακόλουθη διεύθυνση: Δημοτικό
Κολυμβητήριο Ηλιούπολης για
τον Πολιτιστικό Αθλητικό Οργα-
νισμό  Δήμου Ηλιούπολης

(Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ)- ΓΡΗΓΟΡΗΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ, Μεσσηνίας &
Δαμασκηνού, Τ.Κ. 16342, Ηλιού-
πολη, υπόψη κ.κ. Ψυρροπούλου
Ελένη και Φραγκιαδάκη  Μαρία,
(τηλ. επικοινωνίας: 210
9922899, 2109944001). Στην
περίπτωση αποστολής των αιτή-
σεων ταχυδρομικώς το εμπρόθε-

σμο των αιτήσεων κρίνεται με
βάση την ημερομηνία που φέρει
ο φάκελος αποστολής, ο οποίος
μετά την αποσφράγισή του επι-
συνάπτεται στην αίτηση των
υποψηφίων.

Κάθε υποψήφιος δικαιούται
να υποβάλει μία μόνο αίτηση και
για επιλογές απασχόλησης  μίας
μόνο κατηγορίας προσωπικού
(ΠΕ ή ΔΕ). Η σώρευση επιλογών
απασχόλησης διαφορετικών
κατηγοριών προσωπικού σε μία
ή περισσότερες αιτήσεις συνε-
πάγεται αυτοδικαίως σε κάθε
περίπτωση ακύρωση όλων των
αιτήσεων και αποκλεισμό του
υποψηφίου από την περαιτέρω
διαδικασία. 

Η προθεσμία υποβολής των
αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες
(υπολογιζόμενες ημερολογιακά)
και αρχίζει από την επόμενη
ημέρα της τελευταίας δημοσίευ-
σης της παρούσας σε τοπικές
εφημερίδες ή της ανάρτησής της
στο κατάστημα της υπηρεσίας
μας, στα παρατήματα αυτής και
στο χώρο ανακοινώσεων του
δημοτικού καταστήματος, εφό-
σον η ανάρτηση είναι τυχόν
μεταγενέστερη της δημοσίευσης
στις εφημερίδες. Η ανωτέρω
προθεσμία λήγει με την παρέ-

λευση ολόκληρης της τελευταίας
ημέρας και  εάν αυτή είναι, κατά
νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία)
ή μη εργάσιμη,  τότε η λήξη της
προθεσμίας μετατίθεται την επό-
μενη 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 συγκεκριμέ-
να ακολουθώντας από την
κεντρική σελίδα τη διαδρομή:
Έντυπα αιτήσεων  Διαγωνι-
σμών Φορέων  Συμβάσεων
Έργου (ΣΜΕ)·  γ) στα κατά
τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης
Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην
ηλεκτρονική τους διεύθυνση
(www.kep.gov.gr), απ' όπου
μέσω της διαδρομής: Σύνδεσμοι
 Ανεξάρτητες και άλλες αρχές
 ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην
κεντρική σελίδα του δικτυακού
τόπου του ΑΣΕΠ και από εκεί θα
έχουν πρόσβαση στα έντυπα
μέσω της διαδρομής: Έντυπα
αιτήσεων  Διαγωνισμών Φορέ-
ων  Συμβάσεων Έργου (ΣΜΕ).

Ο  ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ

ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ                                                           

Η Συνέχεια της ανακοίνωσης από τη σελίδα 13

125 Πτυχίο ή δίπλωμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού ειδι-
κότητας αντισφαίρισης ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού
Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επι-
λογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδα-
πής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

126 ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
α) Πτυχίο ή δίπλωμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού

ειδικότητας Κολύμβησης ή Υδατοσφαίρισης ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο
ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου  (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προ-
γραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος
τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας, 

β) Άδεια ναυαγοσώστη, εκδιδόμενη από Λιμενική Αρχή.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ  ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον δεν καταστεί δυνατή η σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου

με άτομο με το ανωτέρω προσόν)
α) Πτυχίο ή δίπλωμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού

ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστη-
μίου  (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ
της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής,
αντίστοιχης ειδικότητας, 

β) Άδεια ναυαγοσώστη, εκδιδόμενη από Λιμενική Αρχή.

127 Πτυχίο ή δίπλωμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού ειδι-
κότητας Συγχρονισμένης Κολύμβησης ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή
δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμ-
μάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος
σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. 

128 ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
α) Πτυχίο ή δίπλωμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού

ειδικότητας αεροβικής γυμναστικής – Βάρη ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο
ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου  (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προ-
γραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος
τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας, 

β) Εξειδικευμένη εμπειρία τουλάχιστον έξι (6) μηνών στην  YOGA
και στο PILATES.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ  ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον δεν καταστεί δυνατή η σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου

με άτομο με το ανωτέρω προσόν)
α) Πτυχίο ή δίπλωμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού

ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστη-
μίου  (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ
της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής,
αντίστοιχης ειδικότητας, 

β) Εξειδικευμένη εμπειρία τουλάχιστον έξι (6) μηνών στην  YOGA
και στο PILATES.
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ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΡΙΑΣΙΟ 
213 2028000
ΙΚΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ (ΓΡΑΦΕΙΑ)

2105586830
ΙΚΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ (ΙΑΤΡΕΙΑ) 210

5586773
ΙΚΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 210 5561388 
ΙΚΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Α’ ΒΟΗΘΕΙΕΣ 210

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

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

213 2047002

ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
210 5577190 - 210 5571805
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 210 5581070
ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 210 5581072
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 210

5581085
ΚΕΠ 213 2006700-9213 2006710

(ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ)

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

2478000
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210

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

ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ 7 - ΠΛ ΑΓ.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ)

ΕΥΔΑΠ 210 2405240-1 ΒΛΑΒΕΣ
214 45504562

ΚΕΠ 213 2060200 (ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ 34
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ

ΑΧΑΡΝΩΝ 210 24000216
ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ 210

2468360

ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
210 5537100 - 5537252
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΓΟΥΛΑΣ

213 2140410

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 210
5561840

ΑΣΤΥΝ ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 210
5546674-5546285

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

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

2484210
ΙΚΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 210

5542913 
ΙΚΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 210

5514736
ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
210 5565520-580

ΟΛΕ 210 5562805
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 210

5543211
ΤΡΟΧΑΙΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 210

5546579-5546930

ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ
213 2014900
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΑΝΔΡΑΣ

210 55555512
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΑΝΔΡΑΣ 210

5558577
ΚΕΠ 210 5559626

ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ

2132042700-1
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΖΕΦΥΡΙΟΥ

213 2038801
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΝΩ

ΛΙΟΣΙΩΝ 210 2486223
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΖΕΦΥΡΙΟΥ

210 2474446
ΚΕΠ ΖΕΦΥΡΙΟΥ 210 2319180

ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ 
22960 81007
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 22960

22100
ΙΚΑ 22960 21537
ΚΕΠ 22960 83270

ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ 

ΚΕΝΤΡΟ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΥΡΙΑΝΑΚΟΣ 

Φυσικοθεραπευτής-Βελονιστής
ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΑΝΩΤ. ΣΧΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ 

Μέλος Π.Σ. Φυσικοθεραπευτών

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

Αποκατάσταση ορθοπεδικών, νευρολογικών παθήσεων και αθλητικών κακώσεων, 
- Βελονισμός, - Ανάλυση τροφικής δυσανεξίας (μέθοδος Bio -solution)

- Σπονδυλομέτρηση - θεραπεία PULSTAR - YAG LASER 5.1.15

(5.1.15)
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ΑΛΦΑ-ΣΙΓΜΑ ΙΚΕ
Εταιρεία μελετών και κατασκευών
Δώστε στη ΔΕΗ δεύτερο ρόλο.
Κατασκευαστικές επεμβάσεις 
για την εξοικονόμηση 
ενέργειας όπως :
Αλλαγή παλαιών κουφωμά-

των σε ενεργειακά.         
Μονώσεις, εξωτερικής τοιχο-

ποιίας- ταρατσών.        
Τοποθέτηση φωτοβολταϊκών.                  
Εγκατάσταση συστήματος αντλίας θερμότητας.       
Εγκατάσταση συστήματος  γεωθερμίας.                  
Τοποθέτηση  λαμπτήρων  Led.                                
Μελέτες για την απαιτούμενη αναβάθμιση δωρεάν. 
Πιστοποιητικό ενεργειακής απόδωσης στο τέλος των κατα-

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

πρόστιμο (50%) αντί για την καταβολή του προστίμου μπορεί να
χρησιμοποιηθή στις κατασκευαστικές επεμβάσεις για την ενερ-
γειακή αναβάθμιση του αυθαιρέτου. 

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

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

8.10.14

Θέματα Πολιτικής
Προστασίας, δια-
χείρισης έκτακτων

αναγκών, πρόληψης και
προστασίας τέθηκαν στο
τραπέζι του 1ου ανοικτού
συμβουλίου της Επιτροπής
Πολιτικής Προστασίας και
Εθελοντισμού της Π.Ε.Δ.Α.,
που  διοργανώθηκε στις 5
Μαρτίου με καθολική συμ-
μετοχή των Δήμων της Αττι-
κής, .

Ο Πρόεδρος  της Επιτρο-
πής και Δήμαρχος  Πεντέ-
λης κος Δημήτρης Στεργίου-
Καψάλης  στην ομιλία του
τόνισε μεταξύ άλλων:«την
ανάγκη της ύπαρξης και λει-
τουργίας μιας Υπηρεσίας Πολιτικής Προστασίας
σε Κρατικό και  κυρίως Τοπικό Επίπεδο καλά στε-
λεχωμένης, με άριστη εκπαίδευση των στελεχών
της, πλήρως εξοπλισμένης και σε συνεχή επα-
γρύπνηση αφού οι θεομηνίες όταν αιφνιδιάσουν
τα συστήματα Πολιτικής Προστασίας και τις Κοι-
νωνίες γίνονται ακόμα πιο καταστρεπτικές». 

Για να αντιμετωπίσουμε τις θεομηνίες (πυρκαγιά
– σεισμός – χιονόπτωση- πλημμύρα) απαιτείται:

Πρόληψη – Στρατηγικός Σχεδιασμός –
Εκπαίδευση – Εξοπλισμός – Επαγρύπνηση –
Συνεργασία – Πειθαρχία – Έλεγχος – Ενημέ-
ρωση

Η Αυτοδιοίκηση, το επίπεδο
εξουσίας που βρίσκεται πιο
κοντά στον πολίτη, είναι αυτή
που καλείται κατά κύριο λόγο
να παρέμβει άμεσα με σοβα-
ρό ρόλο στην πρόληψη και
στην καταστολή.

Κλείνοντας ο Δήμαρχος
Πεντέλης και Πρόεδρος της
Επιτροπής Πολιτικής Προ-
στασίας και Εθελοντισμού της
ΠΕΔΑ κος Δημήτρης Στεργί-
ου-Καψάλης δεσμεύτηκε ότι η
Επιτροπή και ο ίδιος προσω-
πικά θα είναι παρόν  για να
στηρίξει  με κάθε μέσο την
οργάνωση της Π.Π. και του
Εθελοντισμού σε όλους τους

Δήμους  της Αττικής και όλοι μαζί να ερευνήσου-
με, συζητήσουμε, εκτιμήσουμε κάθε θεσμική, λει-
τουργική, επιχειρησιακή  πρόταση που αφορά
στην Π.Π. και τον Εθελοντισμό.

Στο Συμβούλιο παρευρέθηκαν Δήμαρχοι-
Εκπρόσωποι Δήμων-Εθελοντικές Οργανώσεις
και Λοιπές Προσωπικότητες .

Ανοιχτό σε ιδέες το 1ο συμβούλιο της Επιτροπής
Πολιτικής Προστασίας και Εθελοντισμού της ΠΕΔΑ


